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Abstract: This article is based on my thesis. The main task was choosing the system, which will be 

able to virtual commissioning. Real hardware is tests bed for application of concept Industry 4.0. 

This machine can automatize barman process. It was chosen drink shaking cell for digital twin 

demonstration. Used software is Siemens NX with attached module Mechatronic Concept Design-

er. 
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1 ÚVOD 

Čtvrtá průmyslová revoluce, Průmysl 4.0, Industry 4.0, I4.0 nebo jen I4 to všechno jsou názvy no-

vého trendu ve výrobě. Označení průmyslová revoluce je spojováno především s 18. stoletím a pří-

chodem mechanizace pomocí páry. Takzvaná první průmyslová revoluce nahradila nebo výrazně 

ulehčila fyzickou práci. Další revoluce se snažily více či méně nahradit i práci duševní.[1] 

Koncepce I4.0 byl poprvé představen veřejnosti na hanoverském veletrhu v roce 2011. Na této kon-

ferenci byl nastíněn směr a čtyři základní koncepty: kyber-fyzické systémy, internet věcí, internet 

služeb nebo digitální ekonomika. Přínosem této revoluce by mělo být úplné odstranění duševní 

práce. [1] 

Internet věcí nebo také IoT je jeden z konceptů I4.0. Za IoT zařízení považujeme takové, které 

dokáže sdílet svoje provozní stavy a parametry na síť. Poskytuje možnost jiným zařízením nebo 

nadřazeným systémům sledovat nebo ovlivňovat jejich chod. Sdílené informace jsou dostupné pro 

všechny úrovně řídících systémů, díky mezi úrovňovému propojení. Toho využívají kyber-fyzické 

systémy k decentralizovanému rozhodování v chytré továrně. Tyto systémy mají svůj virtuální ob-

raz. Takový obraz nemusí být jen 3D model, ale je to například soubor informací o výrobku na 

RFID čipu. [1] 

Jedním z principů průmyslu 4.0 je virtuální instrumentace. Jejím cílem je vytvořit digitální továrnu, 

která realizuje digitální výrobu. Digitální továrnou se myslí nefyzický obraz výrobních prostředků, 

které reprezentují dynamiku, výrobní kapacitu i dobu života fyzického zařízení. Takové modely 

nazýváme virtuální dvojčata dále jen VD. Slouží k ověření koncepce stroje při jeho vývoji, optima-

lizaci výrobních procesů a výuky personálu obsluhy. Digitální výroba na VD reprezentuje celý vý-

robní postup výrobku. Popisuje vstupní materiál, jednotlivé výrobní kroky i dobu života výrobku. 

Vlastnosti a parametry získané virtuálními metodami lze využít k vylepšení, identifikaci nebo plá-

nování životního cyklu produktu. Budoucností v tomto oboru je integrace moderních metod umělé 

inteligence a strojového učení pro predikci poruch. Plánovaná údržba má zamezit neplánovaným 

odstávkám výrobních zařízení a prodloužit životní cyklus stroje. [1] 

V různých průmyslových odvětvích se VD používají k optimalizaci provozu, údržby hardwaru, ří-

dících systémů a výrobních procesů. VD je také součástí kyber-fyzických systémů. Důležitým fak-

torem VD je takzvané „přesimulování“. Jedná se o stav, kdy simulace kopíruje realitu, to je jednak 

složité na výpočetní kapacity modelu a za druhé generuje velké množství dat. U virtuálního dvojče-

234



te není potřebná přesná simulace, nýbrž je možné model zjednodušit. Úkolem integrátorů takových 

systémů je tak zvolit optimální poměr mezi simulací a modelem. [1] 

Celková integrace zde popsaných principů se nazývá chytrou továrnou. Takové zařízení by mělo 

být schopno naplno využít svého výrobního potenciálu za minimálního fyzického působení člově-

ka. V dnešních dnech, působení koronavirové pandemie, jsou výhody čtvrté průmyslové revoluce 

patrné. Stavět „hloupé“ továrny už nebude žádoucí, protože nejsou schopny pružně reagovat na ak-

tuální požadavky trhu. 

2 VIRTUÁLNÍ DVOJČE 

Testbed Barman je projekt zabývající se aplikací koncepcí průmyslu 4.0, vyvíjený na Ústavu auto-

matizace, fakulty elektrotechniky a komunikační techniky VUT v Brně. Projekt Barman je testova-

cí prototyp automatizované přípravy míchaných nápojů, využívající vlastností chytré továrny. Při 

vývoji se postupovalo pomocí metod rapidního prototypování s hojným využití 3D tištěných dílů. 

Pevné konstrukční rámy jsou tvořeny prefabrikovanými hliníkovými profily. Modularita stroje je 

docílena standardizací výrobních buněk jak v rozměru, tak i v jeho interface připojení. Vnitřní me-

chanika buněk je vyrobena aditivní metodou FDM (Fuse Deposing Modeling), která je dnes již ši-

roce rozšířená. Většina dílů je tudíž snadno replikovatelná. Široká spolupráce s průmyslem umož-

nuje využití moderních softwarových platforem i hardwaru. Tento technologický demonstrátor má 

za úkol sloužit při výuce i propagaci naší fakulty na poli průmyslového trhu. [2] 

 

Obrázek 1: TestBed Barman 

2.1 TECNOMATIX PROCESS SIMULATE 

Na výběr bylo ze dvou softwarů, které jsou škole poskytnuty na projekt Barman. Oba softwary jsou 

od firmy Siemens. Tecnomatix Process Simulate dále jen TPS, je vhodný především pro virtualiza-

ci robotických pracovišť. Stroj Barman obsahuje robot, který slouží k transportu sklenic mezi buň-

kami. Nevýhodou je, že použitý SCARA robot nemá pro prostředí TPS podporovaný kontrolér. 

Tím přicházíme o výhody jako například off-line programovaní robota, nebo jeho přesnou simula-

ci. Robotický manipulátor je nahraditelnou součástí projektu, a proto prioritu dostali virtuální sou-

rozenci buněk. Prostředí TPS není primárně určeno pro modelování jednoúčelových strojů, jako 

jsou buňky. [4] 

2.2 MECHATRONIC CONCEPT DESIGN 

Mechatronic Concept Designer dále MCD, je modul CAD/CAM softwaru Siemens NX. Díky 

vlastnostem CAD softwaru je využit i pro prototypování buněk. MCD je vhodný pro simulování 

vlastních konstrukcí, jako jsou jednoúčelové stroje. Oproti TPS není přímo určen k virtualizaci ce-

lých robotických pracovišť, ale umožnuje spojení s externími robot studii. Obrovskou výhodou 

oproti TPS je to, že nemusíme převádět modely do formátu Jupiter Tessellation. Výpočet fyzikální 

simulace provádí herní engin Nvidia PhysX. [4] 
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Virtuální model buňky Shaker v prostředí MCD definuje vstupy i výstupy reálné soustavy. Snímá-

ny jsou fyzikální veličiny jako poloha, rychlost a vibrace. Pomocí aktuátorů je možné ovládat polo-

hu, rychlost, sílu nebo moment jednotlivých vazeb. Celkově se simulace skládá z hmotných součás-

tí, které jsou spojeny pomocí kinematických vazeb. Simulují se vnitřní i vnější síly jako gravitace 

působící na součásti buňky, kolize pružné i nepružné, nebo tření mezi kolidujícími součástmi. 

Při virtualizaci je nutné brát ohled na výpočetní kapacity hardwaru, který bude model provozovat. 

Zvlášť poté u složitých strojů je nutné uvažovat o určitém kompromisu mezi úplným obrazem a je-

ho aproximací. Například takový převodový mechanismus je možné simulovat fyzikálně (kolizí 

mezi zuby modelu ozubeného kola), nebo matematickou aproximací (převodový poměr). U apro-

ximované realizace idealizujeme takový mechanismus. Stejně tak je vhodné uvažovat nad nastave-

ním kolizních dílů. MCD používá pro aproximaci tvaru kolizí geometrická primitiva a je na uživa-

teli, jestli zvolí jednodušší jako jsou kvádry, koule, válce nebo složitější sítě polygonů. Obecnější 

problém je se simulací dutin kruhového tvaru, do kterého zapadá válcový objekt, například víčko 

sklenice se sklenicí. Vnitřní válcová plocha je aproximována polygonem a tím se zmenšuje vnitřní 

průměr dílu. 

Dalším problémem simulace je PWM řízení hlavního motoru. Z důvodu vysoké frekvence PWM je 

v simulaci použit analogový vstup, který udává procento střídy modulace. Do PLC kódu se neza-

sáhlo, jelikož tato hodnota je při řízení fyzického hardwaru využívaná. 

Hmotnosti a těžiště dílů jsou vypočteny automaticky v prostředí NX, nebo se dají specifikovat ruč-

ně. Pro automatický výpočet hmotnosti je nutné specifikovat hustotu použitého materiálu. Problé-

mem jsou 3D tištěné díly, které nemají konstantní hustotu a jejich mechanické vlastnosti jsou silně 

anizotropní. Záleží na směru tisku, teplotě tisku, vlhkosti materiálu nebo na konstrukci tiskárny. U 

modelů nepředpokládáme simulaci destrukce, a proto nás pevnostní parametry nezajímaly. U hus-

toty dílů jsme měli na výběr ze dvou možností. Rozebrat celou buňku a zvážit každý díl, nebo vyu-

žít znalosti parametru výplně při tisku (Infill). Hmotnost takového dílu je přibližná a záleží na ob-

jemu vnějších perimetrů tělesa. 

 

Obrázek 2: Metoda Hardware in Loop 

 

Základní možností řízení modelu v průběhu návrhu je Ganttův diagram. Diagram tvoří dílčí opera-

ce vázané v čase, které jsou spouštěny podmíněnými přechody. Řídící diagram se dá použít i s re-

álným zařízením. Pomocí externího propojení přes Profinet, kdy je PLC v režimu IDevice. Poté 

PLC zrcadlí vstupy a výstupy, které jsou ovládány prostředím MCD. 

Možností propojení virtuálního dvojčete je více. MCD podporuje až osm způsobů externího řízení. 

Z těchto možností jsou specializované protokoly pro PLCSIM Advanced, SIMIT(SHM) nebo Mat-

lab Simulink. Prostředí je navíc vybaveno univerzálním průmyslovým rozhraním OPC UA/DA, 

TCP, UDP nebo již zmíněným Profinet. Univerzální průmyslová rozhraní jsou ideální možností pro 

metodu Hardware in Loop. Toto řešení využívá k řízení simulace pomocí fyzického PLC. 
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3 ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo vybrat vhodný softwarový nástroj pro virtuální realizaci části stroje Barman. 

Na výběr jsem měl ze dvou možností MCD nebo TPS. Virtuální dvojče realizovat na vhodné vý-

robní nebo přepravní buňce a připojit do výrobního systému. Součástí zadání byl i podrobný návod 

následné realizace dvojčete a „prošlapání“ cesty budoucího použití MCD na jiných demonstráto-

rech.  

Pro potřeby tohoto stroje jsem zvolil za nejvhodnější prostředí NX, díky jeho integrovaného modu-

lu MCD. Prostředí je vhodné právě pro realizace uživatelských návrhů výrobních strojů. Větší vý-

běr komunikačních standardů, které jsou využívány na fyzickém stroji Barman. Model je řízen me-

todou Software in the Loop pomocí virtuálního PLC. Jako nástroj simulace PLC je použit software 

PLCSIM Advanced v2.0. Propojení modelu s výrobním systémem je možné skrze průmyslové ko-

munikační rozhraní OPC UA. Další možnosti propojení jsou ve fázi testování. Jako demonstrátora 

jsem zvolil výrobní buňku Shaker, která je zajímavá možností simulace kinematiky. Výrobní CAD 

modely jsem doplnil o kinematické vazby, senzory a aktuátory. Buňka poslouží jako vzor pro vir-

tualizací ostatních buněk. Po dokončení by virtuální dvojče mohlo být platnou částí stroje Barman 

připojenou přes OPC UA server s fyzickým PLC (Metoda Hardware in Loop) nebo popřípadě vir-

tuálními, jak je to dosud. 

Přínosem mé práce je real-time 3D simulace, pro ověření optimálního využití výrobní buňky Sha-

ker. Po připojení do výrobního systému bude simulace realizovat část virtuálního dvojčete. 3D vi-

zualizace výrobního procesu je schopna využít prvky rozšířené reality. Brýle pro virtuální realitu a 

další ovladače zajištují i interakci člověka s modelem jako například nouzové tlačítko zastavení. 

Další výhodou VR je názorná prezentace i propagace bez fyzického hardwaru, například na veletr-

zích a malých výstavách. Největší přínos vidím ve výuce nových studentů v průmyslu 4.0. Virtuál-

ní instrumentace není využitelná jen při vývoji stroje, ale i po celou dobu jeho životního cyklu. 

Pomáhá při optimalizaci efektivity stroje. Dalším důležitým úkolem je školení obsluhy, údržby a 

dispečerské práce. Pro některé provozy je to jediná možnost výcviku, z důvodu nebezpečného pro-

středí nebo nestability technologie. Výzvou se ukazuje například využití VD pro predikci poruch. 
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