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pohony a akční členy

počítat.dobu.letu.a.dobu,.kterou.jednotlivé.
koule.leží.v.příslušném.držáku..Tyto.infor-
mace.se.využijí.při.výpočtu.vačkových.pro-
filů,.které.se.později.při.uvádění.do.provo-
zu.jemně.doladí.s.použitím.vysokorychlost-
ní.kamery.(obr. 4).

Vysokorychlostní.kamera.umístěná.před.
žonglérem. umožňuje. snímat. až. 100. obráz-
ků.za.sekundu..Kamera.je.přes.snímací.kartu.
(frame grabber).připojena.k.PC.s.operačním.
systémem.Windows. XP,. kde. běží. program.
pro.detekci. polohy..Aktuální. údaj. o. poloze.
koulí.a.jednotlivých.pohybových.os.se.přes.
rozhraní.PVI.(Process Visualization Interfa-
ce) posílá.do.řídicího.PLC..Protože.tento.pře-
nos.neprobíhá.v.reálném.čase,. lze.informa-
ci.z.kamery.použít.pouze.k.detekci.případu,.
kdy.některá.z.koulí.spadne.během.žonglova-
cího.cyklu.na.podlahu.

Obr. 3. Pohyb držáků ve vodorovné rovině

Výhled do budoucna

Protože.softwarové.roz-
poznávání. polohy. koulí.
na. základě. obrazu. z. ka-
mery.lze.realizovat.pouze.
s. určitou. přesností,. pou-
žívá.se.k.predikci.budou-
cí. polohy. koulí. Kalma-
nův.filtr..Horizont.predik-
ce. závisí. na. snímkovací.
rychlosti. kamery,. době.
výpočtu. aktuální. polohy. koulí. ze. sejmuté-
ho.obrazu.a.době.potřebné.k.přenosu.údaje.
mezi.PC.a.řídicím.PLC..Při.současné.konfi-
guraci.žongléru.je.horizont.predikce.80.ms,.
což.je.vzhledem.k.rychlosti.pohybu.jednotli-
vých.os.stroje.poměrně.dlouhá.doba..Počítá.se.
s.dalším.rozšířením.systému,.který.bude.po-

lohu.predikovat.na.základě.údajů.o.rychlosti.
a.poloze.jednotlivých.os.posílaných.jednot-
livými.servopohony.v.každém.cyklu.sběrni-
ce.Powerlink.
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Obr. 4. Struktura řídicího programu
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Přesnost. dodržování. požadované. teploty.
u. vytlačovacích. strojů. a. vstřikovacích. lisů.
má.velký.vliv.na.kvalitu.vyráběných.produk-
tů..O.tom,.zda.vyrobený.kus.bude.splňovat.
požadavky.na.kvalitu.nebo.skončí.jako.zme-
tek.v.odpadu,.může.rozhodovat.i.jen.několik.
málo.desetin.stupně.teplotní.stupnice..Aby.se.
zamezilo.plýtvání.energií,.je.současně.třeba.
dosahovat.nových.požadovaných.hodnot.tep-
loty.co.nejrychleji.a.bez.překmitů..Společnost.
B&R.proto.vyvinula.nový.systém.umožňují-
cí.regulovat.teplotu.inteligentně.a.efektivně.
a. s. vynaložením. jen. nejmenšího. nezbytné-
ho.množství.energie..V.době.rostoucího.zá-
jmu.o.kvalitu. životního.prostředí. jde.o.vý-
znamný. přínos. v. oblasti. automatizace. vý-
robních.linek.

Nový.systém.společnosti.B&R.dokona-
le.předchází.poruchám.vytlačovacích.strojů.
a.vstřikovacích. lisů. a. zajišťuje.přechod.na.

Účinné řízení teploty s uzavřenou smyčkou při zpracování plastů

požadovanou.hodnotu.bez.překmitu..Použí-
vané.algoritmy.zajišťují.stálou.teplotu.tavení.
plastů.při.provozu.stroje.a.současně.i.rych-
lé.dosažení.požadovaných.hodnot.teploty.na.

různých. místech. stroje,. bez. jejich. překro-
čení,.při.spuštění.stroje.po.výměně.nástro-
je.nebo.po.změně.zpracovávaného.materiá-
lu..Regulátor.teploty.s.uzavřenou.smyčkou.

může.být.rozšířen.tak,.aby.pokryl.li-
bovolný.počet.zón,.a.lze.ho.bez.pro-
blémů.začlenit.do.celkového.automa-
tizačního.systému.

Vhodné. parametry. regulačních.
smyček. pro. fáze. ohřevu. a. chlazení.
se. v. regulátoru. nastavují. během. sa-
moučicího.procesu.zcela.automatic-
ky,. bez. nutnosti. jakéhokoliv. zásahu.
ze. strany.uživatele..Velká.pozornost.
byla.věnována.také.efektivnímu.vyu-
žití.času.a.energie.během.procesu.au-
tomatického.ladění.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Obr. 1. Algoritmy vyvinuté společností B&R umožňují 
inteligentně a při minimální spotřebě energie regulovat 
teplotu při zpracovávání plastů


