
 

 

   

 





 

 

 



 

 
  

  

 



 

 

ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tříosou frézku. Začátek práce je věnován 
obecnému popisu problematiky číslicově řízených strojů a technologiím používaných v tomto 
odvětví. V další části jsou popsány mechanické a elektrické úpravy stroje. Následující 
kapitoly jsou věnovány vlastní tvorbě PLC programu a HMI s využitím softwaru TwinCAT. 
Závěr práce se zabývá oživením stroje, měřením jeho geometrické přesnosti a testováním. 

ABSTRACT 
This thesis deals with a creation of a control system of 3-axis milling machine. The beginning 
of the thesis is dedicated to the general description of the problematic of the numerically 
controlled machines and the technologies used in this branch. The next chapter describes 
mechanical and electronical adjustments of the machine. Following chapters are dedicated to 
the creation of  PLC program and HMI using the TwinCAT software. In conclusion, this 
thesis deals with commissioning of the machine, measuring its geometrical accuracy and 
testing. 
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1 ÚVOD 

Při hledání dalšího uplatnění pro řídicí systémy Beckhoff dostupné na ÚVSSR bylo 
rozhodnuto o úpravě konvenční tříosé frézky pro možnosti NC řízení. Tento stroj byl proto 
osazen krokovými motory na posuvových osách a potřebnou řídicí elektronikou. 

Cílem této diplomové práce proto je dokončení nutných mechanických a 
elektronických úprav na této frézce a vytvoření vlastního řídicího systému včetně HMI, tj. 
rozhraní člověk stroj.  

Z hlediska hardwaru budou provedené úpravy obnášet zejména implementaci 
referenčních spínačů posuvových os a úpravy v ovládání pohonu vřetene. Z hlediska softwaru 
by měl vytvořený řídicí systém splňovat všechny požadavky pro obrábění základních dílů. 
Měl by být rovněž uživatelsky přívětivý a přehledný. Důraz bude kladen na možnost tvorby a 
editace NC kódu přímo v uživatelském prostředí řídicího systému. 

Při tvorbě HMI bude kladen důraz na vizuální stránku věci s využitím maximálních 
možností softwaru TwinCAT 3. Grafická úroveň by měla snést srovnání s komerčně 
dostupnými řídicími systémy obráběcích strojů. 

Vytvořený systém by měl být následně prakticky otestován a mělo by být rovněž 
provedeno zkušební obrábění. 
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2 MOTIVACE 

Hlavní motivací pro vypracování této diplomové práce pro mě bylo hlubší seznámení 
s problematikou PLC řízení. Programovatelné automaty tvoří v dnešní době základ naprosté 
většiny výrobních i jednoúčelových strojů používaných v průmyslu. Porozumění této 
problematice a praktické dovednosti v programování PLC jsou proto více než vhodné. 

V rámci této diplomové práce jsem také měl možnost seznámit se nejen s logickým 
PLC řízením, ale také s NC řízením posuvových os prostřednictvím ovládání krokových 
motorů, které je v oboru moderních obráběcích strojů nutností. 

Neposledním faktorem, díky kterému jsem se rozhodl pro tuto diplomovou práci, byla 
možnost faktické realizace a otestování navrženého řešení. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

3.1 CNC obráběcí stroje 

CNC (Computer Numeric Control) obráběcí stroje jsou stroje vybavené číslicovým řízením. 
Tím rozumíme v širším slova smyslu činnost číslicového počítače pro řízení pohybu nástroje 
nebo obrobku definovanou rychlostí po dané trajektorii v prostoru nebo rovině. Při číslicovém 
řízení obráběcích strojů jde konkrétně o řízení procesu obrábění i pomocných funkcí 
na základě číselných údajů a příkazů. Všechny informace potřebné pro obrobení součásti jsou 
zaznamenány ve formě řady numerických znaků. V tomto kódu jsou zaznamenány zejména 
informace o požadované trajektorii nástroje (posuv), otáčky vřetene atd. Znázornění 
obráběcího stroje s CNC řízením je na obr. 1. [1] 

 

Základní prvky CNC obráběcích strojů jsou následující: 

• Rám stroje 
• Posuvová soustava (jednotlivé posuvové osy) 
• Vřeteno s vřeteníkem 
• Upínací systém nástrojů 
• Náhon vřetene 
• Zásobník nástrojů (volitelně) 
• Přívody médií a ochranné kryty 

CNC obráběcí stroje lze pak rozdělit dle různých hledisek do několika kategorií. 
Jednoprofesní obráběcí stroje, tj. stroje určené pro provádění především jedné technologické 
operace, lze rozdělit podle druhu prováděné operace na stroje: [1] 

• Frézovací 
• Soustružnické 
• Vrtací a vyvrtávací 
• Brousící 
• Stroje na výrobu ozubení  

Obr. 1) CNC frézka OPTImill F3 [2] 
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3.2 Prvky CNC obráběcích strojů 

3.2.1 Lineární posuvové osy 
U CNC obráběcích strojů je nutné, na rozdíl od konvenčních obráběcích strojů, zajistit 
automatický pohyb ve všech posuvových osách, tzn. dosažení požadovaných hodnot polohy, 
rychlosti a zrychlení. Děje se tak nejčastěji použitím elektromechanických posuvových 
soustav nebo použitím lineárních servomotorů. 

 Elektromechanické posuvové soustavy nejčastěji převádí rotační pohyb motoru 
na lineární pohyb pomocí: 

• Kuličkového šroubu a matice (viz obr. 2a) 
• Pastorku a hřebenu 
• Šneku a hřebenu 

V případě elektromechanické posuvové soustavy je digitální elektrický servomotor 
napojen na hřídel kuličkového šroubu (resp. pastorku / šneku). Elektrický servomechanizmus 
je pak regulační soustava tvořená elektromotorem, výkonovým polovodičovým měničem 
pro napájení a řízení motoru a regulátorem pro řízení polohy, resp. otáček. [1] 

Jako pohon těchto systémů se používají následující motory: 

• Stejnosměrné elektromotory 
• Synchronní střídavé elektromotory 
• Krokové motory 

V poslední době jsou pro pohon posuvových os nejčastěji používány třífázové 
synchronní servomotory s permanentními magnety (obr. 2b). Tyto motory mají v celém 
rozsahu otáček konstantní točivý moment, jsou méně náchylné na mechanické opotřebení 
z důvodu absence komutátoru, lépe se chladí (ztráty jsou ve statoru) a mívají vysoký stupeň 
krytí IP. Pro řízení synchronních servomotorů se požívají servoměniče, které zajišťují 
regulační smyčku polohy i rychlosti. 

Pro jednodušší aplikace (např. 3D tiskárny) se často využívají krokové motory 
pro jejich jednodušší řízení. Tyto pohony nejsou většinou vybaveny zpětnou vazbou polohy a 
není tak ošetřena případná ztráta kroku. 

a)                                                                                                b)         

Obr. 2) a) Lineární posuvová osa s kuličkovým šroubem [3] 
     b) Servomotor Lenze MCS [4] 
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3.2.2 Odměřování 
Pro realizaci servořízení je nezbytná zpětná vazba v podobě získávání informace o dané 
poloze příslušné posuvové osy. Tyto informace jsou získávány z odměřovacího zařízení. 
Odměřování se dá rozdělit následovně: [1] 

 Podle druhu odměřovacího signálu: 

• Fotoelektrické 
• Induktivní 
• Magnetické  
• Laserové 

Podle způsobu odměřování: 

• Přímé 
• Nepřímé 

Podle druhu získané informace: 

• Inkrementální 
• Absolutní 

 Asi hlavní je rozdělení na přímé a nepřímé odměřování. U nepřímého odměřování se 
neodměřuje poloha pohybující se části obráběcího stroje přímo, ale pouze poloha pohybového 
mechanismu, např. úhel natočení kuličkového šroubu. Tento způsob odměřování se používá u 
méně náročných aplikací nebo u os, které mají malé zdvihy. Velkou nevýhodou je, že 
přesnost dosažené polohy je ovlivněna zejména teplotními dilatacemi pohybových 
mechanismů a nepřesností vložených převodů, popř. vůlí. Na druhé straně je konstrukční 
řešení osy s nepřímým odměřováním jednodušší a tím i levnější, neboť využívá odměřování 
zabudované v motoru osy a nemusí se vytvářet další konstrukční prvky pro jeho připevnění. 
[5] 

Pro zvýšení přesnosti a eliminaci nedostatků nepřímého odměřování se používají 
odměřování přímá, tzn., že odměřovací systémy jsou přímo namontovány na pohybujících se 
částech strojů. Umisťují se co nejblíže pohybujícímu se nástroji, aby se vyloučily teplotní 
dilatace konstrukce. Toto řešení je však konstrukčně náročnější a ve svém důsledku i dražší. 
Schematické porovnání přímého (vpravo) a nepřímého odměřování je znázorněno na obr. 3. 
[5] 

Obr. 3) Porovnání přímého a nepřímého odměřování [1] 
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Dle druhu signálu může být odměřování buď inkrementální, nebo absolutní. 
U inkrementálního odměřování dostává řídicí systém informaci o změně pozice, nikoli o její 
absolutní hodnotě, ve formě impulzů, které počítá od pevně stanovené polohy, referenční 
polohy. Po zapnutí stroje se nejprve musí najet na referenční body ve všech osách, aby 
se inicializoval souřadný systém, až potom je stroj připraven k práci. Absolutní odměřování 
naopak poskytuje řídicímu systému okamžitě po zapnutí informaci o poloze os stroje 
vzhledem k souřadnému systému stroje. Tato vlastnost má významnou výhodu v tom, že se 
zkracuje čas přípravy stroje k obrábění. [5] 

 Přímé inkrementální odměřování je většinou prováděno pomocí lineárních 
fotoelektrických snímačů se skleněným měřítkem opatřeným mřížkou. Vlastní mřížka neboli 
rastr sestává z rysek nepropouštějících světlo a mezer propouštějících světlo o stejné šířce. 
Snímací hlava obsahuje zdroj světla - kondenzor, který světelné paprsky nasměruje paralelně, 
snímací masku se snímací mřížkou a fotočlánky. Jakmile se začne snímací hlava pohybovat 
vůči měřítku, překrývají se střídavě mezery a rysky mřížky měřítka a snímací masky. 
Fotočlánky pak zaznamenávají změny světla a tmy periodicky a vytvářejí elektrické signály, 
které řídicí systém převádí na dané hodnoty posunutí. Fotoelektrický princip odměřování je 
popsán na obr. 4a. [1] 

 Nepřímé odměřování bývá realizováno obdobným způsobem s tím, že snímač má 
rotační tvar a je napojen přímo na hřídel motoru. Získaný signál pak udává informaci 
o natočení hřídele motoru, resp. kuličkového šroubu, a na základě příslušných výpočtů 
je spočítána poloha dané posuvové osy. Příklad rotačního snímače je na obr. 4b. 

 

 

 

a)                                                                      b) 
 

Obr. 4) a) Princip inkrementálního fotoelektrického odměřování [7] 
b) Rotační snímač HEIDENHAIN RIQ 400 [6] 
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3.2.3 Referenční spínače 
Jak již bylo řečeno, stroje s inkrementálním odměřováním po zapnutí nemají informaci 
o aktuální poloze posuvových os a je nutné je po každém zapnutí zreferovat. Děje se tak 
postupným najížděním daných os definovanou rychlostí na referenční spínače. V okamžiku 
sepnutí spínače (ve spínacím bodě) se daná osa zastaví. Tento bod je pak v řídicím systému 
zapsán jako referenční hodnota a k ní jsou následně vztaženy všechny polohové hodnoty. 
Referenční spínače mohou být jak mechanické, tak optické či indukční. Příklad takového 
referenčního spínače v podobě indukčního čidla je na obr. 5. 

 Dále mohou být posuvové osy vybaveny dorazovými spínači, které zabraňují 
případnému přejetí osy přes mezní hodnotu. U jednodušších strojů mohou být tyto spínače 
nahrazeny softwarovými dorazy, kdy řídicí systém zabraňuje možnosti překročení určitého 
bodu posuvové osy. 

 

3.3 Řídicí systémy CNC obráběcích strojů 

Řídicí systém tvoří základní prvek každého CNC stroje. Zpracovává vlastní 
programový kód (NC kód) a podle něj ovládá posuvy v jednotlivých osách, příp. nastavuje 
otáčky vřetene. Veškeré ovládání moderního obráběcího stroje probíhá přes uživatelské 
rozhraní řídicího systému. 

 Stroje s počítačovými číslicovými řídicími systémy (CNC) jsou na rozdíl 
od předchozích, číslicově řízených (NC) řídicích systémů, vybaveny mikropočítačem, který 
provádí zpracování informací a řídí stroj. Jsou mnohem pružnější než předchozí. V dnešní 
terminologii je však NC řídicím systémem již většinou myšlen CNC systém. Zjednodušené 
blokové schéma funkce CNC systémů je na obr. 6. 

  

Obr. 5) Indukční referenční spínač [18] 
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3.3.1 Hlavní celky CNC systémů 
 

Hlavními celky CNC systémů jsou (viz obr. 6): 

1. HMI (Human machine interface) – zařízení pro interakci člověka a stroje, tj. 
obrazovka, klávesnice, popř. jiné ovládací prvky a signalizační prvky 
(ovládací panel).  

2. Řídicí systém - je sestaven z následujících bloků: 

a) Paměti – jsou v nich v číselné formě uloženy instrukce programu. 
Obsahují předpis pro postup činnosti počítače, jsou zde uloženy programy 
dílců, údaje o korekcích nástrojů, posunutí počátku, zpracovávaná data 
apod. 

b)  Interpolátor – zajištuje pohyby po zadané dráze. 

c) Porovnávací obvody (komparátory) – mají za úkol vlastní zpracování 
informací. Umožnují číselně vyhodnocovat rozdíl mezi skutečnou 
hodnotou a hodnotou naprogramovanou. [8] 

3. Přizpůsobovací obvody - Pomocí těchto obvodů se logické signály 
zpracovávají prostřednictvím relé, stykačů a tyristoru na elektrické povelové 
signály srozumitelné pro stroj a těmito signály se pak řídí jednotlivé části 
stroje – motory, spojky apod. [8] 

4. Pohony, odměřovací zařízení 

Obr. 6) Blokové schéma CNC řízení [7] 
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3.4 Programování CNC strojů 

3.4.1 Souřadnicové systémy 
Aby stroj, případně řídicí systém, mohl pracovat s pozicemi zadanými v NC programu, musí 
být tyto údaje poloh uváděny ve vztažném systému, který je možno převést na směry pohybů 
jednotlivých os stroje. Pro tento účel se u obráběcích strojů používají pro popis obrobku 
kartézské, tzn. pravoúhlé pravotočivé souřadné systémy podle normy DIN 66025. [9] 

 Lineární posuvové osy se značí písmeny X, Y, Z, kde Z je osa rovnoběžná s osou 
vřetene, popř. laseru, tiskové hlavy atd. Osa X je pak hlavní osa v rovině upínání obrobku. 
Kladný smysl os je ve směru narůstajícího obrobku. Rotační pohyby kolem os X, Y, Z 
se značí písmeny A, B a C. Vzájemné uspořádání jednotlivých os se stanovuje na základě 
pravidla pravé ruky, které je popsáno na obr. 7. 

 

Obr. 7) Pravidlo pravé ruky a znázornění os na příkladu stroje [9] 

Řídicí systém pracuje s několika druhy souřadnicových systémů (viz obr. 8) : 

• Souřadnicový systém stroje - MCS (Machine coordinate system) se skládá ze 
všech os, které na stroji fyzicky existují. 

• Základní souřadnicový systém - BCS (Basic coordinate system) se skládá ze 
tří os, které jsou vůči sobě kolmé. Jestliže se systém BCS může matematicky 
zobrazovat na MCS bez kinematické transformace, jsou systémy BCS a MCS 
za všech okolností identické. [9] 

• Základní souřadnicový systém počátku - BNS - Vzniká složením základního 
souřadného systému a základního posunutí. Jeho prostřednictvím může být 
definován např. nulový bod palety. [9] 

• Nastavitelný souřadnicový systém - ENS - Prostřednictvím nastavitelného 
posunutí počátku vyplývá ze základního souřadného systému počátku (BNS) 
"nastavitelný souřadný systém" (ENS). Toto posunutí je možno vyvolat např. 
funkcemi G54, G55 a G56. [9] 

• Souřadnicový systém obrobku - WCS - V tomto souřadnicovém systému 
jsou popisovány geometrie obrobku. Pokud nejsou použity funkce např. 
pro zrcadlení či změnu měřítka, je systém WCS totožný se systémem ENS. [9] 
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Obr. 8) Znázornění vztahů mezi jednotlivými souřadnicovými systémy [9] 

3.4.2 Pracovní roviny 
Pro zpracování NC programu je nutné vědět, v jaké pracovní rovině má obrábění 

probíhat. Tato informace je nezbytná např. pro správné započítání korekčních hodnot nástroje. 

 Pracovní rovina je v základním kartézském souřadném systému obrobku definována 
prostřednictvím dvou souřadných os. Třetí souřadná osa je na tuto pracovní rovinu kolmá 
a určuje směr přísuvu nástroje (např. při 2D obrábění). [9] 

 Jednotlivé pracovní roviny jsou aktivovány příkazy G17, G18 a G19. Znázornění 
orientace pracovních rovin je na obr. 9. 

Obr. 9) Orientace pracovních rovin [9] 

3.4.3 Korekce nástrojů 
Při provádění NC programu je pro řídicí systém nezbytné znát parametry nástroje, jež 

provádí obrábění, a podle těchto parametrů následně korigovat pohyby nástroje pro získání 
požadovaných kontur obrobku (obr. 10a). 
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Základními parametry nástroje v případě frézy jsou její poloměr a délka (obr. 10b), případně 
může být doplněn parametr délkového/obvodového opotřebení nástroje. U vrtáků se udává 
pouze informace o jejich délce. Způsob, jakým se tyto hodnoty přepočítávají do jednotlivých 
os, je dán typem nástroje a právě zvolenou rovinou (G17 / G18 / G19). [9] 

 Jednotlivé korekční parametry jsou v NC kódu aktivovány příkazem D-číslo nástroje. 
Korekce jsou deaktivovány příkazem D0. Aby řídicí systém věděl, z jaké strany má být daná 
kontura obráběna, je nutné rovněž aktivovat funkci G41/G42 značící obrábění podél 
požadované kontury vlevo/vpravo (obr. 10c). Tyto funkce jsou následně deaktivovány 
příkazem G40. 

 

  a)        b)         c) 

 

Obr. 10) a)  Obrábění kontury  [9] 
        b)  Parametry frézy [9] 

          c)  Funkce G41/G42 [9] 

 

3.4.4 Nastavení nulového bodu obrobku 
Jednotlivé souřadnice zadané v NC kódu jsou většinou vztažené k jednomu 

konkrétnímu bodu na polotovaru budoucího obrobku. Tento bod volí programátor nebo 
technolog a všechny udávané souřadnice jsou k němu vztaženy. 

U soustružení se nulový bod obrobku (W) nastavuje zpravidla na čelo polotovaru. 
Počátek souřadnicového systému obrobku se tak pohybuje pouze po ose Z a měří se jen tento 
rozměr. U frézování se nulový bod nastavuje na jeden z rohů polotovaru, případně do jeho 
středu. Posunují se tedy všechny tři souřadnice X, Y, Z, které je nutné změřit. [7] 

Před vlastním obráběním je tak zapotřebí stanovit posunutí nulového bodu obrobku, 
resp. počátek jeho souřadnicového systému vůči pevně danému počátku souřadnicového 
systému stroje (obr. 11). Po upnutí obrobku se pomocí speciální měřicí sondy stanoví jeho 
poloha postupným dotykem jeho stěn, popř. se obrobek „naškrábne“ nástrojem a odečtou se 
aktuální hodnoty posunutí v příslušných směrech. Při odečítání s použitím nástroje je nutné 
uvažovat také jeho poloměr a tento zahrnout do hodnot posunutí. [7] 

Tyto změřené hodnoty posunutí jsou zapsány do řídicího systému a před začátkem 
obrábění je nutné příslušné posunutí v programu vyvolat. Děje se tak použitím funkcí G54 – 
G57. Deaktivace příslušného posunutí je provedena pomocí funkce G53. 

 



 

28 
 

Obr. 11) Nastavení nulového bodu obrobku [7] 

3.4.5 Struktura NC programu 
Vlastní NC program se skládá z jednotlivých NC bloků, které obsahují informaci 

potřebnou k provedení jednoho pracovního kroku při obrábění. Program většinou začíná 
nastavením daného nulového bodu obrobku, vyvoláním aktuálního nástroje včetně jeho 
geometrických korekcí, stanovením řezných podmínek a roztočením vřetene. Poté následují 
jednotlivé bloky definující geometrii daných drah řezů. Struktura těchto NC bloků je popsána 
v tabulce č. 1. 

Tab. 1)  Struktura bloku NC programu 

 
Každý blok se skládá z čísla bloku (označuje jednotlivé bloky, začíná písmenem N – 

number) a jednotlivých slov (např. G01, X25.0, M08 apod.). Tato slova dále sestávají z tzv. 
adresné části tvořené jedním písmenem (např. G) a významové části tvořené posloupností 
číslic (např. 01). Slova jsou od sebe navzájem oddělena alespoň jednou mezerou, části slov 
se neoddělují, viz obr. 12. [7] 

 

Obr. 12) Struktura slov v bloku NC programu [7] 

 

číslo 
bloku

G - funkce
souřadnice v 

ose x
souřadnice v 

ose y
souřadnice v 

ose z
rychlost 
posuvu

spuštění vřetene 
vpravo

N30 G1 X25 Y-5 Z15 F250 M03
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3.4.6 G – funkce 
Geometrické funkce (G – funkce) tvoří spolu se slovy souřadnic v podstatě obsahovou část 
programu – geometrii pohybu nástroje. Výčet základních G-funkcí: [7] 

 

• G0 – funkce rychloposuvu – Nástroj se pohybuje ze stávající pozice 
do naprogramovaného bodu maximální možnou posuvovou rychlostí stroje. 

• G1 – lineární interpolace – Nástroj se pohybuje ze stávající pozice 
do naprogramovaného bodu po přímce rychlostí definovanou slovem F (feed), 
udávající rychlost v [mm/min]. [7] 

• G2/G3 – kruhová interpolace – Nástroj se pohybuje ze stávající pozice 
do naprogramovaného bodu definovanou rychlostí po kruhové dráze pro funkci 
G2 po směru hodinových ručiček, resp. proti směru v případě funkce G3. 
Naprogramovaný oblouk zpravidla nesmí svírat větší úhel než 180°. [7] 
 

Programované souřadnice jednotlivých bodů jde zadávat buď absolutně, nebo 
relativně. U absolutního programování jsou jednotlivé souřadnice vztaženy k počátku daného 
souřadnicového systému. U relativního (přírůstkového) programování jsou vztaženy 
k předchozímu zadanému bodu. Přepínání mezi jednotlivými způsoby programování 
je realizováno funkcemi G90/G91, kde G90 znamená aktivaci absolutního programování 
(výchozí stav), G91 relativního programování. G – funkce podporované systémem Beckhoff 
jsou v tabulce č. 2. 

 

Tab. 2)  G – funkce podporované systémem Beckhoff [19] 

G00 Rychloposuv 

G01 Lineární interpolace 

G02 Kruhová interpolace po směru hodinových ručiček 

G03 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček 

G04 Časová prodleva 

G09 Přesné zastavení (totožné s G60) 

G17 Výběr roviny XY 

G18 Výběr roviny ZX 

G19 Výběr roviny YZ 

G40 Deaktivace kompenzace rádiusu nástroje 

G41 Korekce rádiusu nástroje vlevo od kontury 

G42 Korekce rádiusu nástroje vpravo od kontury 

G53 Deaktivace posunutí souřadnicového systému 

G54 Posunutí souřadnicového systému č. 1 

G55 Posunutí souřadnicového systému č. 2 

G56 Posunutí souřadnicového systému č. 3 
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G57 Posunutí souřadnicového systému č. 4 

G58 Programovatelné posunutí souřadnicového systému č.1 

G59 Programovatelné posunutí souřadnicového systému č.2 

G60 Přesné zastavení (totožné s G09) 

G70 Rozměry v palcích 

G71 Rozměry v milimetrech 

G74 Referování os 

G90 Absolutní programování 

G91 Relativní (přírůstkové) programování 

 

 

3.4.7 M – funkce 
M – funkce, tj. pomocné funkce, mají většinou charakter logických funkcí (např. 

roztočení vřetene). Základní M – funkce jsou v následující tabulce č. 3. 

 

Tab. 3)  Přehled M - funkcí 

M00 Pozastavení programu 

M03 Roztočení vřetene (po směru hodinových ručiček) 

M04 Roztočení vřetene (proti směru hodinových ručiček) 

M05 Zastavení vřetene 

M06 Automatická výměna nástroje 

M08 Zapnutí chlazení 

M09 Vypnutí chlazení 

 

Systém Beckhoff má v základu implementovány pouze tři M – funkce (viz tabulka 
č. 4). Ostatním M – funkcím M00 – M159 lze přiřadit libovolný účel. 

 

Tab. 4)  Základní M – funkce systému Beckhoff [19] 

M02 Konec programu 

M17 Konec podprogramu 

M30 Konec programu s vypnutím všech M - funkcí 
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3.4.8 Interpolátory 
Informace o naprogramované dráze jsou zpracovány v interpolátoru. Interpolátor vypočítává 
hodnoty souřadnic mezi dvěma danými body tak, aby vyhovovaly danému matematickému 
vztahu. Princip je takový, že obecnou dráhu, kterou má nástroj vykonat, nahrazuje buď 
krátkými úsečkami, nebo kruhovými, parabolickými či jinými křivkami. Pomocí interpolátoru 
je možno vytvářet obecné tvary v rovině i prostoru. Existují dva základní typy interpolátorů: 
[8] 

 

• Lineární interpolátor – Úkolem tohoto interpolátoru je nalezení mezihodnot, 
které leží na přímce mezi počátečním bodem A a koncovým bodem B. 
Interpolátor negeneruje dráhu plynule, ale pomocí přírůstků formou pulsů, jak 
je vidět na obr. 13. Jednotlivé mezihodnoty jsou schodovité čáry, které dráhu 
aproximují. [8] 

• Kruhový interpolátor – Kruhový interpolátor pracuje podobně jako 
interpolátor lineární. Nalezené mezihodnoty však neleží na přímce, ale 
na kruhovém oblouku (viz obr. 14). [8] 

Obr. 13) Lineární interpolace [8] 

Obr. 14) Kruhová interpolace [8] 
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3.5 Komerčně dostupné řídicí systémy 

3.5.1 SIEMENS Sinumerik 
Řídicí systémy obráběcích strojů Sinumerik jsou produkovány více než 50 let. Společnost 
nabízí několik řad systému Sinumerik podle náročnosti dané aplikace. Řada 808 je určena 
pro standardní stroje, tj. základní soustružení a frézování. Řada 828 (obr. 15) je vhodná 
pro náročnější stroje se sériovou koncepcí. Nejvyšší řada 840 je určena pro nejnáročnější 
aplikace.  

 

Parametry systému Sinumerik 828D: [10] 

• Umožňuje frézovací, soustružnické, vrtací, gravírovací operace 
• Barevný display TFT 8,4“, klávesnice QWERTY 
• Interpolace ve čtyřech osách (X, Y, Z, kruhová osa) 
• Orientované zastavení vřetena 
• 50 nastavitelných pracovních posunutí 
• Překladač NC kódu podle ISO včetně správce programů 
• Grafická CNC simulace se zobrazením rovin/3D zobrazení 
• Manuální měření obrobku 
• Správa nástrojů s monitorováním jejich životnosti (160 nástrojů) 
• Přenos dat pomocí CF karty/USB rozhraní na čelní straně panelu 
• Rozhraní TCP/IP Ethernet pro připojení na firemní počítačovou síť 
• Podpora českého jazyka 

 

Obr. 15) Ovládací panel systému Sinumerik 828D [10] 

 

3.5.2 HEIDENHAIN TNC 
Společnost HEIDENHAIN nabízí několik řad řídicích systémů pro různé obráběcí 

stroje v podobě řad TNC 128, 320, 620 a 640. Řada TNC 128 (obr. 16) je určena 
pro univerzální frézovací a vrtací aplikace s pravoúhlým řízením tří os. Řada 320 umožňuje 
řízení čtyř, řada 620 pak pěti os. 
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Parametry systému TNC 128: [11] 

• NC řízení kolmých os X, Y, Z a vřetene 
• Barevný TFT display 12,1“, ovládací panel s potenciometry overridu 

a vyměnitelnými tlačítky 
• Libovolně mnoho nastavitelných pracovních posunutí 
• Měření/správa nástrojů a kontrola jejich opotřebení 
• Grafická simulace obrábění včetně 3D zobrazení 
• Překladač NC kódu 
• CAD prohlížeč umožňující zobrazení výkresů a modelů ve formátech 

*.STP, *.IGS, *.DXF včetně měření rozměrů 
• USB rozhraní na čelní straně panelu 
• Vnitřní paměť 1,8 GB 

Obr. 16) Ovládací panel systému TNC 128 [11] 

 

3.5.3 FANUC  
Další společností zabývající se řídicími systémy obráběcích strojů je firma FANUC. 

Nabízí rovněž širokou škálu produktových řad řídicích systémů určených pro různě náročné 
aplikace. Nové systémy FANUC jsou vybaveny rozhraním iHMI (obr. 17) zvyšujícím 
efektivitu stroje pomocí plánování údržby a řízení nebo např. systémem prevence kolize. 
Využívají plně dotykové LCD panely.   
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Obr. 17) Řídicí systém FANUC s rozhraním iHMI [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

4 ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FRÉZKY 

Realizace daného řešení proběhne na frézce ÚVSSR. Jedná se o původně konvenční tříosou 
frézku OPTImill BF20L Vario (obr. 18) upravenou pro možnosti NC řízení. Vřeteno 
je vybaveno elektronicky regulovatelným pohonem s měřením otáček. Parametry stroje jsou 
uvedeny v tabulce č. 5. 

 

Tab. 5)  Parametry frézky OPTImill BF20L (výběr) [13] 

Výkon motoru [W] 850 

Max. Ø stopkové frézy [mm] 16 

Šířka stolu [mm] 480 

Déla stolu [mm] 180 

Rozsah posuvu - osa X [mm] 480 

Rozsah posuvu - osa Y [mm] 115 

Rozsah posuvu - osa Z [mm] 280 

Stoupání šroubu - osa X [mm] 2 

Stoupání šroubu - osa Y [mm] 2 

Stoupání šroubu - osa Z [mm] 4 

Max. nosnost [kg] 40 

 

Obr. 18) Frézka OPTImill BF20L Vario [13] 

4.1 Mechanická konstrukce 

Pro možnosti NC řízení byla frézka upravena implementací krokových motorů ke všem 
posuvovým osám. Přenos točivého momentu na jednotlivé trapézové šrouby posuvových os 
je realizován pomocí převodu ozubeným řemenem s převodovým poměrem 1:1,25 na ose X a 
Y, 1:2 na ose Z. Na posuvové ose X je již implementován referenční spínač v podobě 



 

36 
 

indukčního čidla. Jedná se o čidlo WENGLOR typ IH020BK41VB se spínací vzdáleností  
2 mm. 

4.2 Krokové motory 

Pohon posuvových os zajišťují bipolární krokové motory značky OPTIMUM. Jejich 
parametry jsou v tabulce č. 6. 

Tab. 6)  Parametry použitých krokových motorů OPTIMUM 

Úhel kroku [°] 1,8 

Statický moment [Nm] 2,2 

Jmenovitý proud (na fázi) [A] 3 

Jmenovité napětí [V] 2,5 

 

4.2.1 Řídicí systém 
Řízení stroje obstarává průmyslový počítač Beckhoff C6925 – 0000. Tento počítač 

je vybaven operačním systémem Windows XP, pod kterým běží programovací rozhraní 
TwinCAT 3. Komunikace s uživatelem je realizována pomocí LCD monitoru, klávesnice 
a myši. Od tohoto řešení bude upuštěno a bude využito dotykového LCD monitoru 
zastupujícího funkce klávesnice a myši. Celý stroj se znázorněnými směry a smysly 
posuvových os je na obr. 19. 

Obr. 19) Pohled na stroj s vyznačenými směry posuvových os 
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5 STANOVENÍ CÍLŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zprovoznění tříosé frézky s využitím dostupného HW vybavení 
od společnosti Beckhoff a dopracování dalších nutných úprav. Je rovněž požadováno 
vytvoření řídicího systému na odpovídající úrovni splňující požadavky popsané níže, potřebné 
pro základní frézovací operace. Součástí práce je rovněž tvorba HMI na odpovídající funkční 
i grafické úrovni. 

 

Požadavky na mechanicko/elektrické úpravy stroje: 

• Implementace referenčních spínačů na všechny posuvové osy 
• Úprava pohonu vřetene umožňující jeho zapínání/vypínání pomocí řídicího 

systému 
• Zakomponování tlačítka pro nouzové zastavení stroje 
• Připojení dotykového LCD monitoru 

 

Požadavky na řídicí systém: 

• Ovládání systému pomocí dotykové obrazovky 
• Zreferování posuvových os pomocí referenčních spínačů 
• Zobrazení aktuálních souřadnic 
• Manuální režim řízení: 

o Ruční posuv v dané ose kontinuální / inkrementální 
o Najetí na zadané souřadnice 

• Automatický režim řízení: 
o Zpracování NC kódu podle DIN 66025 
o Zobrazení aktuálního kódu a možnost jeho editace 
o Vyhledávání bloků v kódu 

• Posunutí souřadnicového systému do nulového bodu obrobku 
• Umožnění nástrojových korekcí 
• Zapínaní/vypínání vřetene 
• Okamžité zastavení posuvových os a vřetene po stisku nouzového tlačítka 
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6 PRAKTICKÁ REALIZACE 

6.1 Mechanická část 

6.1.1 Referenční spínače 
Jak již bylo popsáno, posuvová osa X byla ve výchozím stavu opatřena indukčním 
referenčním snímačem. Pro možnost zreferování všech os bylo tedy zapotřebí zakomponovat 
referenční snímače i pro osy Y a Z. Z důvodu unifikace použitých komponentů byly vybrány 
totožné indukční snímače, které již byly použity na ose X, tj. WENGLOR IH020BK41VB. 
Tento typ snímače splňuje požadavky kladené na detekci posuvové osy v daném bodě a v této 
aplikaci už byl prověřen. Rozměry snímače jsou znázorněny na obr. 20. 

Tab. 7)  Parametry snímače WENGLOR IH020BK41VB (výběr) [14] 

Spínací vzdálenost [mm] 0...2 

Spínací hystereze [%] < 15 

Napájecí napětí [V] 10L30 

Spínací frekvence [Hz] 1500 

Konfigurace výstupu PNP NO 

Stupeň krytí IP 67 

 

 Pro osazení referenčního snímače osy Y byla využita závitová díra M5 na ložích 
stroje. Prostřednictvím této díry je ke stroji přišroubován nově navržený držák (obr. 21a) 
a k němu následně použitý snímač. Citlivá plocha snímače je ustavena v takové poloze, ve 
které snímá přímo kovové saně posuvové osy Y v koncové poloze, jak je vidět na obr. 21b. 
Návrh držáku byl vyroben z materiálu PETG technologií 3D tisku. 

 

Obr. 20) Rozměry spínače WENGLOR IH020BK41VB [14] 
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                              a)                                                                            b) 

Obr. 21) a) 3D model držáku snímače osy Y 
b) Výsledné namontování na stroji 

Referenční snímač pro osu Z je opět osazen v navrhnutém držáku (viz obr. 22a). Tento 
držák (rovněž vyroben technologií 3D tisku) je pak přišroubován ke sloupu stroje pomocí 
dvojice šroubů M4, pro něž byly do sloupu vyvrtány příslušné díry a tyto byly opatřeny závity 
(obr. 22b). Snímač se nachází v pozici, ve které snímá přítomnost kovových saní osy Z. 
Z konstrukčních důvodů však nesnímá jejich koncovou polohu, nýbrž polohu obecnou, která 
bude při oživování stroje změřena, a její hodnota zahrnuta do řídicího systému. Po referování 
pak nebude souřadnice na ose Z rovna nule, ale bude rovna této změřené hodnotě.  

Žádná z posuvových os nebude vybavena koncovými spínači. Po zreferování všech os 
budou v řídicím systému zapsány maximální hodnoty posuvu jednotlivých os a tyto nebudou 
moci být přesaženy. Toto řešení se v praxi nazývá jako softwarové koncové spínače. 

a)                                                              b) 

Obr. 22) a) 3D model držáku snímače osy Z 
b) Výsledné namontování na stroji 
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6.1.2 Tlačítko pro nouzové zastavení 
Pro zvýšení bezpečnosti a předcházení krizových stavů (např. možné kolizi vřetene 
s obrobkem) bylo rozhodnuto o implementaci tlačítka pro nouzové zastavení stroje. Po stisku 
tlačítka by mělo dojít k zastavení všech pohyblivých částí stroje.  

Jako vhodný prvek bylo vybráno tlačítko Schneider Electric XALK178F. Po stisku 
tohoto tlačítka se opětovné odjištění provádí pomocí jeho otočení proti směru hodinových 
ručiček. Tlačítko bylo připevněno k pomocnému rámu elektroinstalace ve vhodné vzdálenosti 
od vlastního stroje (obr. 23). 

 

 

Obr. 23) Tlačítko pro nouzové zastavení 

 

6.2 Elektroinstalace 

Použitá elektroinstalace musí splňovat požadavky na kompletní řízení stroje, tj.: pohon 
jednotlivých posuvových os, jejich referování, ovládání pohonu vřetene a rovněž také 
zprostředkování komunikace s uživatelem. Na základě těchto požadavků bylo vytvořeno 
blokové schéma jednotlivých prvků elektroinstalace a jejich vzájemné propojení 
je znázorněno na obr. 24.  
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Obr. 24) Blokové schéma zapojení elektroinstalace 

6.2.1 Průmyslový počítač Beckhoff C6925 - 0000 
Jak již bylo popsáno výše, základem řídicího systému je průmyslový počítač Beckhoff  

C6925 - 0000 (obr. 25). Komunikace s ostatními prvky systému je zajištěna dvojicí síťových 
karet prostřednictvím konektoru RJ-45. Přes tento konektor jsou připojeny ostatní 
automatizační prvky (v tomto případě coupler) pomocí rozhraní EtherCAT. [15] 

 Počítač je vybaven čtveřicí USB konektorů umožňující připojení např. myši, 
klávesnice nebo paměťových médií. Obrazový výstup je realizován pomocí rozhraní DVI. 
Celý počítač je napájen ze společného zdroje stejnosměrným napětím 24V. [15] 

Obr. 25) Průmyslový počítač Beckhoff C6925 – 0000 [15] 
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6.2.2 Bus Coupler BK 1120 
Bus Coupler (obr. 26) je připojen konektorem RJ-45 k průmyslovému počítači a zajišťuje 
komunikaci prostřednictvím rozhraní EtherCAT mezi ním a jednotlivými rozšiřujícími 
kartami komunikujících po sběrnici K-Bus. K coupleru může být připojeno až 64 rozšiřujících 
karet, např. digitální vstupy/výstupy atd. Takto sestavená konfigurace coupleru a rozšiřujících 
karet musí být zakončena koncovým prvkem, v našem případě typem  
KL 9010. [16] 

Obr. 26) Bus Coupler BK 1120 [16] 

6.2.3 Rozšiřující karty K-Bus 
K Bus Coupleru jsou na DIN liště připojeny následující rozšiřující karty zajišťující 
požadované funkce systému. 

• KL 1148 – Karta s osmi digitálními vstupy. Slouží pro připojení 
jednotlivých referenčních spínačů a nouzového tlačítka.   

• KL 4438 – Karta s osmi analogovými výstupy. Pro řešenou aplikaci 
nebude využita, do budoucna by mohla být využita pro proporcionální 
řízení otáček vřetene. 

• KL 9210 – Napájecí terminál 
• KL 2541 (3x) – Trojice karet pro řízení krokových motorů. 
• KL 2622 – Karta s dvoukanálovým relé výstupem. Bude použita 

pro zapínání/vypínání pohonu vřetene 
• KL 9010 – Ukončující prvek sběrnice K - Bus. 

 

6.2.4 Drivery krokových motorů KL 2541 
Řízení použitých krokových motorů obstarávají karty KL 2541, takzvané „drivery“. 

Použité drivery jsou určeny pro ovládání krokových motorů středních výkonů (do 200W). 
Disponují PWM výstupy umožňujícími širokou škálu použitelných napětí a proudů. Pomocí 
změn několika málo parametrů mohou ovládat různé typy krokových motorů. Výběr 
technických parametrů driveru KL 2541 je v tab. 8. [17] 

Driver rovněž disponuje vstupy pro připojení inkrementálního enkodéru. Tím se dá 
docílit uzavřené smyčky řízení polohy za účelem zvýšení přesnosti. V této aplikaci toho však 
nebude využito a aktuální poloha bude vypočítávána na základě sčítání počtu provedených 
kroků.  Toto řešení je v jednodušších aplikacích relativně běžné, ovšem přináší s sebou riziko 
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tzv. ztráty kroku. Tento jev nastává, zpravidla pokud je jmenovitý moment motoru nižší, než 
vnější moment, který na něj působí. Dojde k přeskočení kroku, které není driver schopen 
detekovat, a reálná poloha se začne lišit od požadované. Pro zabránění vzniku tohoto jevu 
je nutné motor provozovat v nižším spektru jeho maximálního jmenovitého momentu, tzn. 
například nepoužívat ostré dynamické rampy pro akceleraci/deceleraci. 

Použití inkrementálního enkodéru a řízení v uzavřené smyčce by však tyto jevy 
spolehlivě eliminovalo a umožnilo by využívat motor v širším spektru jeho maximálního 
zatížení, nicméně uvažovaný stroj těmito enkodéry není vybaven. 

 

Tab. 8)  Parametry driveru KL 2541 (výběr) [17] 

Výstupní napětí výkonové části [V DC] 8L50 

Maximální proud [A] 5 

Maximální krokovací frekvence [kHz] 125 

Maximální počet mikrokroků / ot. 64 

 

Jak je patrné z tabulky výše, použitý driver umožňuje tzv. mikrokrokování, tj. 
rozdělení výchozího kroku motoru na menší části. Děje se tak postupným rovnovážným 
snižováním proudu v jedné fázi motoru a naopak zvyšováním proudu v následující fázi. Počet 
proudových hladin je roven počtu výsledných mikrokroků. Dělení kroku je znázorněno 
na obr. 27. 

Použití mikrokrokování značně zvyšuje rozlišovací schopnost použitého pohonu 
a v této aplikaci bude využíváno. 

Obr. 27) Dělení kroku [17] 

 

6.2.5 Zapojení referenčních spínačů 
Použité indukční snímače disponují třemi vodiči. Dvojice z nich je napájecí a tyto byly 

připojeny na základní svorkovnici k napájecímu napětí +24V a 0V. Třetí vodič přenáší 
výstupní signál a byl zapojen do karty digitálních vstupů KL 1148. Jak plyne z tabulky č. 7, 
jedná se o výstup typu NO – normally open, tj. v klidovém stavu je na výstupu 0V, 
v sepnutém +24V. Na obr. 28 je schéma zapojení daného snímače. 
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Obr. 28) Zapojení vodičů použitého snímače [14] 

 

6.2.6 Ovládání pohonu vřetene 
Pro možnosti NC řízení stroje je nutné umožnit řídicímu systému ovládání pohonu 

vřetene. Použitá frézka však nebyla primárně konstruována pro možnosti NC řízení, a proto je 
ovládání pohonu vřetene řešeno mechanickými spínači ovládanými obsluhou.  

Pohon vřetene frézky BF20L Vario je vybaven rovněž elektronickým regulátorem 
otáček umožňujícím plynule nastavit požadované otáčky. Z toho důvodu je opatřen potřebnou 
řídicí elektronikou. 

Po prostudování elektronických schémat dané řídicí elektroniky pohonu vřetene 
(obr. 29) bylo rozhodnuto o použití nepřímého ovládání pohonu prostřednictvím této řídicí 
elektroniky. Řídicí systém stroje tak bude v podstatě simulovat stisk tlačítka pro zapnutí 
pohonu, resp. pro jeho vypnutí. 

Obr. 29) Schéma řídicí elektroniky pohonu vřetene [13] 

Pro možnost přepínání mezi manuálním režimem, kdy je vřeteno ovládáno ručně 
z ovládacího panelu, a automatickým režimem, kdy je ovládáno pomocí řídicího systému, byl 
implementován přepínač (obr. 30a) umožňující přemostění původní elektroniky ovládání 
pohonu vřetene (viz elektronické schéma na obr. 30b). 
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V poloze pro manuální režim je zachováno původní zapojení a řídicí systém tak nemá 
na ovládání vřetene vliv. V poloze pro automatický režim dojde k propojení elektroniky 
ovládání vřetene s řídicím systém. 

Spínač pro zapnutí pohonu byl paralelně přemostěn prostřednictvím relé karty KL 
2622. Sepnutí tohoto relé simuluje stisknutí tlačítka pro zapnutí, čímž dojde ke spuštění 
pohonu. Relé je v klidovém stavu rozepnuté, pro zapnutí vřetene se sepne na dobu 500 ms. 

Vypínání vřetene je pak zajištěno rozpojením vypínacího obvodu. Rozpojení může 
zajistit více prvků: vypínací tlačítko, tlačítko nouzového zastavení nebo volič směru otáčení 
vřetene. Použité spínače jsou tedy v klidovém stavu sepnuté a stlačení některého z nich 
způsobí rozpojení obvodu. Z tohoto důvodu není možné použití paralelního přemostění, nýbrž 
je zapotřebí zařadit relé sériově do tohoto obvodu. Vypínací relé je tak v klidovém stavu 
sepnuté a pro zastavení vřetene dojde k jeho rozepnutí rovněž na dobu 500 ms.   

a)                                                                        b) 

Obr. 30) a) Přepínač ovládání vřetene 
b) Elektronické schéma upraveného ovládání vřetene (v režimu ovládání ŘS) 

 

6.2.7 Zapojení nouzového tlačítka 
Použité tlačítko pro nouzové zastavení stroje je vybaveno dvojicí spínačů typu NC – 

normally close. Z rozvaděče je připojeno napětí +24V k jednomu ze spínačů a signál dále 
vede do karty digitálních vstupů KL 1148. V klidovém stavu tak bude na tomto vstupu signál, 
po stisknutí tlačítka se signál přeruší, což řídicí systém vyhodnotí jako požadavek na nouzové 
zastavení stroje 

 

6.2.8 Obrazovka 
Jak již bylo popsáno, dalším z požadavků je implementace dotykového LCD 

monitoru, jehož prostřednictvím bude systém ovládán. K tomuto účelu byl vybrán 
17“ monitor NEC V-Touch 1721 5U z dispozic UVSSR. 

Tento monitor disponuje rozlišením 1280*1024 pixelů a k průmyslovému počítači 
je připojen rozhraním DVI. Dotyková plocha je k počítači připojena rozhraním USB 
a v podstatě supluje funkci myši. 
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7 TVORBA SOFTWARU ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 

7.1 Struktura řídicího systému 

Řídicí systém sestává z několika vstupních a výstupních, resp. výkonových prvků.  

Vstupní prvky:   

• Dotyková obrazovka 
• USB port 
• Tlačítka a referenční spínače 

Výstupní prvky:   

• Krokové motory 
• Pohon vřetene 
• Display obrazovky 

Uživatel ovládá stroj pomocí dotykové obrazovky, na níž se také zobrazují jednotlivé 
údaje z řídicího systému. Data pro obrábění jsou do systému vkládána pomocí datových 
úložišť přes rozhraní USB. Výstupem stroje jsou pak příslušné pohyby jednotlivých 
posuvových os a spouštění a vypínání vřetene. Znázornění struktury řídicího systému je 
na obr. 31. 

Úlohy probíhající v řídicím systému se dají rozdělit do dvou kategorií: 

• PLC úlohy (Programmable logic controller) – Jedná se o nadřazený systém 
obsluhující příslušnou vizualizaci, dané digitální či analogové vstupy a výstupy 
a v neposlední řadě dává také příkazy podřízeným NC úlohám. 

• NC úlohy (numerical control) – Tyto úlohy zajišťují požadovaný pohyb 
v jednotlivých posuvových osách a dosažení daných trajektorií, rychlostí a 
zrychlení plynoucích z požadavků nadřazeného PLC. Jejich součástí je i tzv. 
NC Interpreter realizující automatické provádění posuvů podle daného 
normalizovaného kódu.  

Obr. 31) Struktura řídicího systému 
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7.1.1 Princip softwarového PLC a NC na PC systémech 
Konvenční PLC jsou řešena jako jednoúčelová zařízení provádějící zadaný program v ucelené 
opakující se smyčce. Nejprve jsou načteny vstupy, poté je proveden daný program a následně 
zapsány výstupy (obr. 32). Tato smyčka se neustále opakuje.  

 Klasické PC je v tomto případě využíváno jako vývojové prostředí pro vytváření 
daného PLC programu. Po jeho naprogramování pak PLC funguje autonomně, bez zásahu 
PC. 

Obr. 32) Real-time operace konvenčního PLC [19] 

Společnost Beckhoff zastává filozofii tzv. softwarového PLC, kdy procesor klasického 
PC vykonává jak úkony pro vlastní operační systém (Windows), tak PLC úlohy (obr. 33). 
PLC úlohy jsou zpracovávány v reálném čase tzv. virtuálními procesory, popř. konkrétními 
fyzickými jádry vícejádrových procesorů. V případě potřeby provádění více různých typů 
úloh (např. PLC a NC) současně využívá systém tzv. multitasking, kdy simultánně provádí 
jednotlivé úlohy s danými délkami cyklu a prioritou (obr. 34). 

Obr. 33) Real-time operace softwarového PLC [19] 

Obr. 34) Real-time operace softwarového PLC a NC [19] 
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Výhody této filozofie jsou zejména [19]: 

• Takřka neomezená velikost paměti pro data a programy 
• Vysoký výpočetní výkon umožňující provádění složitých PLC/NC úloh 
• Realizace HMI  prostřednictvím operačního systému Windows 
• Propojení normalizovaných PC zařízení (klávesnice, monitor, …) 

s využitím ovladačů systému Windows 
• Nízké množství komponent systému zvyšující jeho celkovou spolehlivost 

 

7.1.2 NC Interpreter 
Modul NC I (NC interpolation) systému TwinCAT umožňuje interpolaci trajektorií pohybu 
v 3D prostoru a příslušné řízení daných posuvový os podle zvoleného druhu kinematiky. 
Požadavky na jednotlivé pohyby jsou řízeny z PLC úloh pomocí konkrétních funkčních 
bloků. 

 Součástí modulu NC I je také NC interpreter, umožňující vykonávání příslušného NC 
programu podle normy DIN 66025. Interpreter nabízí všechny potřebné funkce pro běžné 
obrábění, jako jsou posunutí souřadnicových systémů, nástrojové korekce, správa nástrojů,  
M-funkce. 

 Interpreter zajišťuje provádění programu jak kontinuálně, tak po jednotlivých blocích, 
pozastavení či úplné zastavení vykonávání programu podle potřeb uživatele. 

 

7.2 Systém TwinCAT 3 

Software TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) tvoří 
základní kámen všech automatizačních systémů společnosti Beckhoff. Je založen 
na platformě Microsoft Visual Studio a umožňuje použít kterýkoli PC k řízení PLC, NC či 
robotických systémů. Součástí systému TwinCAT je rovněž vývojové prostředí, ve kterém 
probíhá vlastní programování. Systém umožňuje programování podle standardu IEC 61131-3 
i v jazycích C nebo C++. [19] 

Systém TwinCAT se skládá z tzv. runtime modulů, které vykonávají příslušné řídicí 
programy v reálném čase a tzv. engineering modulů, tj. modulů pro vytváření HMI, tvorbu 
simulací či diagnostiky. Podle účelu vytvářeného systému může jeho tvůrce vybrat potřebné 
moduly splňující dané požadavky a platit pouze ty licence, které jsou pro danou aplikaci 
nezbytné, což vede k optimalizaci nákladů na tvorbu řídicího systému. [19] 

Základní moduly systému TwinCAT jsou následující: 

 

• TC3 Engineering (TE1000) – Modul vlastního vývojového prostředí systému 
TwinCAT. Umožnuje realizaci vlastních projektů (solution), tvorbu základní 
vizualizace a online diagnostiku a měření (scope).   
 

• TC3 I/O (TC1100) – Slouží primárně k propojení fyzických vstupů / výstupů 
I/O karet s proměnnými použitými v jednotlivých úlohách (tasks) programu. 
Umožňuje mapovat aktuální stav fyzických vstupů v reálném čase, či nuceně 
měnit hodnotu výstupů. [19] 
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• TC3 PLC (TC1200) – Slouží k vytváření vlastních softwarových PLC systémů 
vykonávaných procesorem daného PC podle standardu IEC 61131-3. 
Programové změny mohou být do systému kdykoliv zapsány online, 
bez nutnosti zastavení PLC. Další vlastnosti: [19] 

 
o Velikost programu a počet proměnných jsou limitovány pouze velikostí 

RAM daného PC 
o Podporuje programovací jazyky typu: IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC 
o Online monitorování aktuálních hodnot jednotlivých proměnných 
o Jednoduché použití velkého množství knihoven  

 
• TC3 NC PTP (TF5000) – Modul pro číslicové řízení PTP (z bodu do bodu) 

pohybů. Dovoluje ovládání až deseti posuvových os řízených modulem PLC 
prostřednictvím cyklického rozhraní. Jednotlivé osy jsou pak napojeny 
na příslušné fyzické řídicí prvky pro synchronní servomotory, stejnosměrné 
motory, krokové motory atd. Další vlastnosti: [19]   
 

o Standardní funkce typu start/stop, referování polohy, nastavení 
posuvové rychlosti, spřažení více os systémem master/slave 

o Monitorování aktuálních hodnot polohy či rychlosti  
o Konfigurace použité regulace 

 
• TC3 NC I (TF5100) – Interpolační modul umožňující interpolaci 3D drah mezi 

jednotlivé posuvové osy. Daný pohyb je programován pomocí NC kódu podle 
normy DIN 66025, nebo může být programován PLC funkčními bloky či přímo 
ve vývojovém prostředí. Modul dále nabízí: [19]   
 

o Až 31 interpolačních kanálů o třech hlavních osách a až pěti 
pomocných 

o Podpora os vybavených servomotory či krokovými motory 
o Posuny souř. systémů, nástrojové korekce, H a M funkce 
o Realizaci těchto trajektorií: přímky, kružnice v 3D prostoru, spirály 

v hlavních rovinách 
o V kombinaci s modulem kinematických transformací umožňuje rovněž 

interpolaci pro různé sériové či paralelní kinematiky vhodné zejména 
pro robotická ramena či víceosé obráběcí stroje. 
 

• TC3 CNC (TF52XX) – Výrazně sofistikovanější řada modulů poskytující 
celkové řešení pro řízení obráběcích strojů na platformě PC.  Zahrnuje jak 
rozšíření pro víceosé obráběcí stroje, HSC obrábění, volumetrické kompenzace, 
tak náležité HMI  (obr. 35). [20]   
 

• TC3 PLC HMI (TF1800) – Jedná se o modul umožňující zobrazení 
samostatné nezávislé vizualizace vytvořené ve standardním vývojovém 
prostředí TwinCAT PLC. Tato vizualizace může být automaticky spuštěna 
po naběhnutí operačního systému PC. [19]   
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Obr. 35) HMI modulu TC3 CNC [20]   

 

7.3 Struktura PLC projektu v systému TwinCAT 

Programování PLC projektu v systému TwinCAT probíhá podle standardu IEC 61131-3. 
Vlastní projekt je rozdělen do jednotlivých POU (Program Organisation Unit). Touto 
programovou organizační jednotkou může být program, funkce či funkční blok. [19] 

Jednotlivé POU mohou být psány libovolným jazykem podporovaným standardem 
IEC 61131-3, tj. jazyky ST, LD, FBD, IL, SFC, CFD. Každá POU se rovněž skládá 
z deklarační části, kde se deklarují jednotlivé instance funkčních bloků či lokální proměnné, 
a vlastního programového těla POU. [19] 

 

7.3.1 Typy POU 
Jak již bylo popsáno výše, POU může mít následující formy: 

• Program – Je druh POU, který je v podstatě souhrnem jednotlivých instrukcí, 
a který nemá žádné vstupní či návratové hodnoty. Jednotlivé programy mohou 
být volány z jiných POU (nikoliv však z funkčních bloků). Programy rovněž, 
na rozdíl od funkčních bloků, nepoužívají instance, tudíž jsou volány přímo 
svým jménem. 
 

• Funkce – Tato POU poskytuje jednu návratovou hodnotu různého datového 
typu. Počet vstupních proměnných není omezen. Funkce je volána svým 
názvem a hodnotami jednotlivých vstupních proměnných v závorkách. Funkce 
(na rozdíl od programů a funkčních bloků) neponechává žádné stavové 
informace, a proto každé volání funkce se stejnými vstupními parametry vždy 
vrátí stejné hodnoty. [19] 

 
• Funkční blok – Má libovolný počet vstupních a výstupních proměnných. Na 

rozdíl od funkce uchovává hodnoty lokálních interních proměnných od 
posledního vykonání funkčního bloku po další, tudíž volání funkčního bloku se 
stejnými vstupními parametry nemusí mít vždy shodné parametry výstupní. 
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Funkční blok musí být vždy volán pomocí své instance, což je v podstatě kopie 
daného funkčního bloku. Každé nové použití takového funkčního bloku v POU 
musí mít svou vlastní jedinečnou instanci (identifikátor) deklarovanou 
v deklarační části POU podobně jako proměnné. [19] 
 

7.3.2 Programovací jazyky 
Zde je popis jednotlivých programovacích jazyků podporovaných standardem IEC 

61131-3 (vyjma jazyku SFC): 

• Function Block Diagram (FBD) – Jedná se o graficky orientovaný 
programovací jazyk. Pracuje se systémem bloků, které jsou vzájemně 
propojeny sítí spojnic vyjadřujících jejich logické či aritmetické propojení (obr. 
36).  

Obr. 36) Příklad programu v jazyce FBD 

• Ladder Diagram (LD) – Jedná se o graficky orientovaný jazyk napodobující 
systém elektrických obvodů. Základem LD jazyka jsou vertikální silové 
vodiče, mezi něž jsou vkládány kontakty (logické vstupy), cívky (logické 
výstupy) či bloky dalších POU (obr. 37). 

Obr. 37) Příklad programu v jazyce LD 

• Instruction List (IL) – Tento jazyk je založen na tzv. akumulátoru 
(zásobníku), ve kterém se postupně zaznamenávají hodnoty podle instrukcí 
na jednotlivých řádcích. Každý řádek nese pouze jednu instrukci a operátor. Na 
obr. 38 je příklad programu v jazyce IL. Nejprve je do akumulátoru načtena 
hodnota 7, poté jsou do akumulátoru postupně přičteny hodnoty 2, 4 a 7. 
Výsledná hodnota akumulátoru je pak zapsána do proměnné iVar. [19] 
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Obr. 38) Příklad programu v jazyce IL 

• Continuous Function Chart (CFC) – Rovněž grafický jazyk založený na 
jazyce FBD s tím rozdílem, že dovoluje volné spojování jednotlivých bloků 
(např. zpětné smyčky). Příklad je na obr. 39.  

Obr. 39) Příklad programu v jazyce CFC [19] 

• Structured Text (ST) – Vyšší textový programovací jazyk vhodný pro tvorbu 
komplexnějších programů. Svou strukturou je podobný jazykům C či 
PASCAL. Skládá se z výrazů (konstanty, proměnné, součty proměnných, …) 
a instrukcí, které mohou mít formu podmínek, cyklů atd. (IF, FOR, WHILE 
atd.). 

Obr. 40) Příklad programu v jazyce ST 

 

7.3.3 GVL – Global Variable List 
Jak bylo popsáno dříve, jednotlivé POU pracují s lokálními proměnnými dostupnými 

primárně v rámci dané POU. Pro potřeby sdílení proměnných mezi více POU nebo 
pro přiřazení proměnných fyzickým vstupům/výstupům se používají tzv. globální proměnné 
dostupné všem objektům daného projektu. 

Tyto proměnné se deklarují samostatně v rámci daného GVL, neboli seznamu 
globálních proměnných.   
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7.3.4 VISU – Visualization 
Pro potřeby grafické prezentace hodnot a ovládání dané PLC aplikace umožňuje systém 
TwinCAT tvorbu libovolného počtu vizualizačních prostředí. Pomocí vkládání jednotlivých 
vizualizačních prvků z předem definovaných knihoven (obr. 41) můžou být graficky 
znázorněny hodnoty daných proměnných či naopak jejich hodnoty např. pomocí tlačítek 
měněny. 

Systém nabízí tři typy prezentace vytvořených vizualizací: 

• Integrovaná vizualizace – Daná vizualizace běží přímo ve vývojovém 
prostředí systému TwinCAT. 

• PLC HMI – Vizualizace běží nezávisle na vývojovém prostředí buď na 
řídicím PC, či na zcela nezávislém PC. 

• PLC HMI Web – Vizualizace je spuštěna v rámci internetového prohlížeče. 

Obr. 41) Standardní vizualizační prvky systému TwinCAT 3 

 

7.3.5 Datové typy 
Systém TwinCAT podporuje všechny základní datové typy standardu IEC 61131-3, 

speciální datové typy pro různé funkční bloky i uživatelsky definované datové typy. Každý 
datový typ předepisuje velikost paměti, kterou zabírá, a typ hodnot, které zaznamenává. 

Výběr použitých datových typů vyskytujících se ve výsledném programu řídicího 
systému frézky: 

• BOOL – Základní logický datový typ nabývající buď hodnoty 1 – TRUE nebo 
0 – FALSE. 

• INT – Celočíselný datový typ nabývající hodnot -32768 až 32767. Zabírá 
16 bitů paměti. 

• UINT – Celočíselný datový typ nabývající pouze kladných hodnot 0 až 65535.  
• UDINT – Zvětšený celočíselný datový typ nabývající pouze kladných hodnot 

0 až 4 294 967 295 na 32 bitech paměti. 
• REAL – Číselný datový typ s plovoucí desetinnou čárkou. Může nabývat 

hodnot -3.402823e+38 až 3.402823e+38. Zabírá 32 bitů paměti. 
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• STRING – Textový datový typ. Paměťová velikost je definována při jeho 
deklaraci a není omezena, pokud tak není učiněno, je nastavena výchozí 
velikost pro možnost zaznamenání 80 znaků. 

• TIME – 32bitový datový typ zaznamenávající informace o čase. Je rozdělen 
na složku dnů, hodin, minut, sekund a milisekund. 

• AXIS_REF – Cyklický datový typ zahrnující informace o ose. Slouží jako 
komunikační rozhraní mezi PLC a NC. Uchovává zejména informace 
o požadované poloze, rychlosti, overridu dané osy atd.  

• ZeroShiftDesc – Datový typ uchovávající informace o posunutí souř. systému. 
Skládá se z hodnot posunutí v jednotlivých osách X, Y a Z. 

• ToolDesc – Datový typ popisující parametry nástrojů – číslo nástroje, typ a 
geometrické parametry (délka, rádius atd.).  

• PLCTONC_NCICHANNEL_REF – Struktura sloužící k přenosu dat z PLC 
do NC interpolačního kanálu. Uchovává zejména informace o overridu os 
a vřetene. 

• NCTOPLC_NCICHANNEL_REF - Struktura sloužící k přenosu dat 
z NC interpolačního kanálu do PLC. Nese informace např. o čísle používaného 
nástroje, čísle právě prováděného NC bloku či požadovaných otáčkách vřetene 
(vyčtené z NC kódu). 
 

7.3.6 Použité knihovny 
Systém TwinCAT nabízí nejen základní knihovny funkcí a funkčních bloků 

popsaných standardem IEC 61131-3, ale také velké množství nadstandardních knihoven 
pro široké množství aplikací. 

Základní knihovna je k novému projektu automaticky přiřazena. Doplňkové knihovny 
mohou být do projektu následně přiřazeny podle potřeb dané aplikace. 

Popis použitých knihoven: 

• Tc2_standard – Knihovna poskytující základní funkční bloky podle standardu 
IEC 61131-3 jako časovače, spouštěče (trigger), čítače a klopné obvody.  
 

• Tc2_MC2 – Tato knihovna zahrnuje potřebné nástroje pro obsluhu 
posuvových os, tzn. spouštění, resetování, referování, nastavení overridu, 
pohyby relativní, inkrementální, absolutní i výčty polohy, rychlostí atd. 
Znázornění významů jednotlivých funkčních bloků a vztahu mezi nimi je 
na obr. 42. 

 
• Tc2_NCI – Soubor funkčních bloků a datových typů potřebných pro číslicové 

řízení posuvových os a realizaci interpolačních 3D trajektorií (pro tři osy). 
Součástí knihovny jsou také funkční bloky umožňující realizaci pohybů dle 
instrukcí z NC kódu podle normy DIN 66025.  
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7.4 Struktura výsledného PLC projektu 

Základem každého PLC projektu je programová smyčka s názvem „MAIN“, ze které 
jsou volány jednotlivé podprogramy či funkční bloky. Výsledný program pro řízení 
NC frézky je složen z těchto podprogramů: 

• Spouštění os 
• Resetování os 
• Referování os 
• Čtení aktuálních souřadnic a rychlostí 
• Manuální posuv 
• Posuv na absolutní souřadnice 
• NC interpreter 
• Posuny souřadných systémů a nástrojové korekce 
• Řízení vřetene 
• Nouzové zastavení stroje 

Obr. 42) Znázornění funkce jednotlivých funkčních bloků knihovny Tc2_MC2 [19] 
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7.4.1 Spouštění os 
Program „Osy_START“ slouží k softwarovému povolení pohybu jednotlivých posuvových 
os, resp. spuštění jejich pohonů prostřednictvím zapnutí výkonových stupňů driverů 
krokových motorů. K tomuto účelu slouží trojice funkčních bloků knihovny Tc2_MC2 
s názvem „MC_POWER“. Každý z nich po stisku tlačítka zapnutí posuvu, přiřazujícího řídicí 
proměnné „Osy_startovani“ hodnotu TRUE, zapne danou posuvovou osu definovanou 
pomocí proměnných typu „Axis_ref“ (stejně jako u následujících funkčních bloků). 
Po opětovném stisku dojde k jejich vypnutí, tzn. uvolnění daných krokových motorů.  

Dalším vstupním parametrem těchto bloků je proměnná „overrride“, jejíž hodnota 
umožňuje omezování rychlostí následně prováděných pohybů jednotlivých os. 

Úspěšné spuštění všech os indikuje proměnná „Osy_spusteny“. 

 

7.4.2 Resetování os 
V případě výskytu některého z chybových stavů posuvových os je nutné jejich 

resetování. K tomuto účelu je tento program vybaven funkčními bloky „MC_RESET“, které 
po detekci náběžné hrany na řídicí proměnné „Osy_resetovani“ provedou příslušné 
resetování. 

 

7.4.3 Referování os 
Jak bylo popsáno dříve, použitá frézka není vybavena absolutním odměřováním. 

Po zapnutí řídicího systému tedy nemá informaci o aktuální poloze jednotlivých os. Z toho 
důvodu je nutné provést zreferování os najetím na referenční spínače. 

K tomuto účelu byl vytvořen program „Referovani“ využívající pro referování 
jednotlivých os funkční bloky „MC_HOMING“. Tento funkční blok po detekci náběžné 
hrany na vstupu „Execute“ zahájí posuv osy v záporném smyslu (dráha 1) definovanou 
rychlostí a čeká na signál od referenčního spínače na vstupu „bCalibrationCam“. V okamžiku 
detekce signálu dojde k vynulování aktuální souřadnice dané osy a zastavení posuvu. Pokud 
je při zahájení referování již přítomen signál z referenčního spínače (dráha 2), rozjede se osa 
kladným směrem. Po jeho odeznění se zastaví a dále provádí referování způsobem popsaným 
výše. Schéma referování osy je na obr. 43.  

Obr. 43) Schéma referování osy 
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Po stisku tlačítka referování je řídicí proměnná „referovani_provest“ překlopena do hodnoty 
TRUE, čímž je nejdříve spuštěn funkční blok referování osy Z. Jak již bylo popsáno, 
referenční spínač osy Z se nachází nikoliv na začátku posuvové osy, nýbrž zhruba ve čtyřech 
pětinách jejího rozsahu. Pokud je tedy hodnota její aktuální polohy nižší, je její referenční 
spínač (z konstrukčních důvodů) sepnutý a po spuštění referování dojde nejdříve k jejímu 
kladnému pohybu (nahoru) a poté zpět směrem ke spínači. Po opětovném sepnutí spínače je 
referování ukončeno a ose je přiřazena prostřednictvím vstupu „Position“ hodnota aktuální 
pozice 225 mm odpovídající změřené vzdálenosti referenčního spínače od počátku osy Z. 

Toto řešení je zvoleno z důvodů konstrukčního umístění spínače na stroji a je ho 
s výhodou využito, protože se vřeteno zastaví vysoko nad pracovním stolem a následné 
referování os X a Y nemůže způsobit případnou kolizi s nástrojem. 

Po dokončení referování indikovaného výstupem „Done“ je zahájeno referování osy 
X a následně stejným způsobem osy Y. Po úspěšném zreferování všech posuvových os 
je proměnné „referovani_dokonceno“ přiřazena hodnota TRUE a referování je dokončeno. 
Pokud stroj ještě nebyl zreferován, je uživatel informován příslušným výstražným znamením 
vizualizace. 

 

7.4.4 Čtení aktuálních souřadnic a rychlostí 
Pro čtení aktuálních pozic jednotlivých os jsou v programu „Souradnice“ použity 

funkční bloky „MC_ReadActualPosition“, které kontinuálně čtou aktuální pozice daných os. 
Tyto hodnoty jsou pak zapisovány do globálních proměnných „[X;Y;Z]_pozice_MC”. 

Čtení aktuálních hodnot rychlostí je prováděno obdobným způsobem pomocí 
funkčních bloků „MC_ReadActualVelocity“. Vyčtené hodnoty jsou však v jednotkách [mm/s] 
a pro přepočet na požadované jednotky [mm/min] jsou tyto hodnoty násobeny konstantou 
o hodnotě 60. 

Pro zobrazení aktuálních hodnot souřadnicového systému obrobku (WCS – Work 
Coordinate System) jsou vypočítávány hodnoty proměnných „[X;Y;Z]_pozice_posunuta“ 
odečítáním hodnot posunutí z proměnné „ZeroShiftD“ programu „Corections“ od výchozích 
souřadnic. 

 

7.4.5 Manuální posuv 
Veškeré manuální posuvy jsou vyvozovány pomocí funkčního bloku „MC_Jog“ 

(obr. 44). Osa, ve které bude probíhat pohyb, je dána vstupní proměnnou „vybrana_osa“, 
které je přiřazena referenční proměnná příslušné osy.  

Obr. 44) Vstupy a výstupy funkčního bloku „MC_Jog“ [19] 
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Vlastní pohyb kladným směrem je vytvářen po celou dobu přítomnosti signálu na vstupu 
„JogForward“, respektive záporným směrem v případě vstupu „JogBackwards“. Daný typ 
pohybu je dán hodnotou proměnné „vybrany_mod“ přiřazené ke vstupu „Mode“. Tato 
proměnná typu „E_JogMode“ může nabývat takovýchto hodnot: 

• MC_JOGMODE_STANDARD_FAST - Při zvolení rychloposuvu proměnnou 
„rychloposuv“. V tomto módu se osa začne pohybovat rychlostí a zrychlením 
daným výchozími parametry dané osy pro rychloposuv. 

• MC_JOGMODE_STANDARD_SLOW - Bez zvoleného rychloposuvu 
proměnnou „rychloposuv“ se osa začne pohybovat rychlostí a zrychlením 
daným výchozími parametry dané osy pro běžný posuv. 

• MC_JOGMODE_INCHING  - Osa bude provádět posuv o danou 
inkrementální dráhu, definovanou hodnotou proměnné „krok“, přiřazené 
vstupu „Position“. V tomto případě bude brát v potaz parametry pohybu 
vstupních hodnot „Velocity“, „Acceleration“, „Deceleration“ a „Jerk“.  
 

7.4.6 Posuv na absolutní souřadnice 
Pro pohyb na zadané souřadnice slouží program „Absolutni_pohyb“ umožňující 

zadání libovolných souřadnic jak v MCS, tak WCS.  

Pro vyvození vlastního pohybu jsou využity funkční bloky „MC_MoveAbsolute“ 
(obr. 45). Hodnoty požadovaných pozic, kterých má daná osa dosáhnout, jsou přiřazeny 
ke vstupům „Position“. Dynamické parametry požadovaného pohybu jsou nastaveny 
přiřazením požadovaných konstantních hodnot daným vstupům. Najetí na zadané souřadnice 
je provedeno po detekci náběžné hrany na vstupu „Execute“.  

 

Obr. 45) Vstupy a výstupy funkčního bloku „MC_MoveAbsolute“ [19] 

Posuvy ve WCS jsou dány hodnotou proměnné „vyber_ss“. Při její hodnotě rovnající 
se jedné je k zadaným parametrům požadované polohy vždy přičtena příslušná hodnota 
posunutí daného souřadnicového systému, resp. i délky nástroje pro osu Z. 

 

7.4.7 NC interpreter 
Zpracování příslušného NC kódu, podle kterého je vykonáváno obrábění, je prováděno 

prostřednictvím programu „NC_interpreter“. Tento program umožňuje načtení kódu 
z libovolné složky, jeho opětovné uložení, spuštění daného programu, pauzování či zastavení. 
Vykonávání programu může být prováděno buď kontinuálně, nebo po jednotlivých blocích. 
Posuvové rychlosti lze rovněž korigovat ovladačem pro override. 
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Program nejdříve vyčte ID jednotlivých posuvových os pomocí funkčních bloků 
„MC_ReadParameter“ a po zapnutí automatického režimu, resp. spuštění NC interpreteru 
ovládací proměnnou „NC_start“, dojde v systému k vytvoření interpolační skupiny za pomoci 
funkčního bloku „CfgBuild3DGroup“. Následně je možné načíst daný NC kód funkčním 
blokem „ItpLoadProgEx“. Prostřednitvím proměnné „NC_program_name“ typu STRING je 
ke vstupu „sPrg“ přiřazena cesta k danému NC kódu, který má být načten. Po načtení kódu 
může být zahájeno jeho vykonávání pomocí funkčního bloku „ItpStartStopEx“. Vykonávání 
programu pak může být zastaveno prostřednictvím funkčního bloku „ItpEStopEx“ a následně 
opět spuštěno blokem „ItpStepOnAfterEStopEx“. 

Standardně je daný program vykonáván kontinuálně, tzn. po dokončení jednoho NC 
bloku ihned začne vykonávat blok další. Vykonávání NC kódu však může být prováděno také 
po jednotlivých blocích. Přepínání mezi těmito módy zpracování kódu je provedeno pomocí 
funkčního bloku „ItpSingleBlock“ (musí být aktivováno před spuštěním NC programu). 

Pomocí funkce „ItpGetBlockNumber“ je pak zjišťováno číslo aktuálně prováděného 
NC bloku daného kódu, čehož je následně využito v příslušné vizualizaci k zvýraznění 
daného řádku NC kódu. 

Pro detekci případných M-funkcí vyskytujících se v NC kódu je použita funkce 
„ItpIsHskMFunc“, která po detekci M-funkce v kódu využije další funkci „ItpGetHskMFunc“ 
zjišťující číslo příslušné M-funkce a zastaví vykonávání NC programu. Detekovány jsou 
funkce M00, M03, M05 a M30. V případě detekce M00 čeká program na stisk příslušného 
tlačítka vizualizace, čímž se hodnota ovládací proměnné „potvrzeni_Mfunkci“ překlopí 
do hodnoty TRUE a pomocí funkčního bloku „ItpConfirmHsk“ je opět zahájeno vykonávání 
příslušného NC kódu. V případě detekce funkce M03 je proměnné pro ovládání pohonu 
vřetene „spindle“ přiřazena hodnota TRUE a program automaticky pokračuje ve vykonávání 
NC kódu. Obdobně při detekci funkce M05 (zastavení vřetene) je dané proměnné přiřazena 
hodnota FALSE. Funkce M30 pak značí konec NC kódu. 

 

7.4.8 Posuny souřadných systémů a nástrojové korekce 
Pro možnost použití posunutí souřadných systémů (funkce G54, G55 a G56) 

a nástrojové korekce (T1, T2 a T3) slouží program „Corections“. 

 

Posunutí souřadných systémů 

Jednotlivá posunutí souřadných systému jsou uchovávána v korekční tabulce NC 
interpreteru. Jejich hodnoty jsou zapisovány do globální struktury „ZeroShiftDesc“ pomocí 
funkčního bloku „ItpReadZeroShiftEx“. Hodnota přiřazená vstupu „nZsNo“ vybere, které 
ze tří posunutí bude načteno. 

Úpravy jednotlivých posunutí se provádějí změnou hodnot zmíněné globální 
proměnné a jejich následným zapsáním zpět do korekční tabulky. Je možné buď zapsat 
aktuální pozici všech tří os, nebo (pro potřeby tzv. „oťukávání“ obrobku) jednotlivě se 
započítáním parametrů aktuálního nástroje. Po dotyku nástroje s obrobkem z levé strany a 
stisku příslušného tlačítka vizualizace dojde k zapsání aktuální polohy osy X zvětšené o 
poloměr aktuálně zvoleného nástroje. Obdobně je proveden zápis hodnoty osy Y (uvažuje se 
dotyk zepředu) a osy Z (uvažuje se dotyk seshora), kde je naopak odečtena délka nástroje. 
Vlastní zápis hodnot je proveden pomocí funkčního bloku „ItpWriteZeroShiftEx“. 
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Nástrojové korekce 

Nástrojové korekce jsou realizovány obdobným způsobem. Do globální struktury 
„ToolDesc“ jsou vyčteny hodnoty z nástrojových tabulek NC interpreteru pomocí funkčního 
bloku „ItpReadToolDescEx“. Příslušné hodnoty pak mohou být prostřednictvím ručního 
zadání ve vizualizaci modifikovány a opětovně zapsány do tabulky pomocí funkčního bloku 
„ItpWriteToolDescEx“. 

 

7.4.9 Ovládání vřetene 
Program „Vreteno“ umožňuje zapnutí/vypnutí pohonu vřetene, řízení jeho otáček a jejich 
následné měření.  

 

Zapínání a vypínání vřetene 

 Jak bylo popsáno v kapitole 6.2.6,  vřeteno je ovládáno spínáním, resp. rozepínáním 
příslušných relé na definovanou dobu nastavenou na 500 ms. Toho je docíleno pomocí řídicí 
proměnné pro ovládání pohonu vřetene „spindle“. Při detekci náběžné hrany této proměnné je 
po příslušnou dobu přiřazena proměnné „spindle_start“ hodnota TRUE. Tato proměnná je 
nalinkována k příslušné relé-kartě, která provede přemostění daného tlačítka v ovládací skříni 
vřetene, čímž dojde k jeho zapnutí. 

 Naopak po detekci sestupné hrany je po příslušnou dobu proměnné „spindle_stop“ 
přiřazena hodnota FALSE a dané relé provede rozpojení obvodu pro zastavení vřetene.  

 

Regulace otáček 

 Pro řízení otáček vřetene bylo myšleno použití analogového výstupu 0-10V. 
V manuálním režimu je vypočítaná hodnota požadovaných otáček vřetene, reprezentovaná 
proměnnou „pozadovane_otacky“, násobena aktuální hodnotou overridu vřetene. Výchozí 
hodnota 3000 ot/min je rovna maximálním otáčkám daného pohonu vřetene. Proměnná 
„spindle_rpm“ řídící daný analogový výstup reprezentuje 0V při hodnotě 0 a 10V při hodnotě 
32 767. Za tímto účelem je její hodnota vypočítána na základě vynásobení hodnoty 
požadovaných otáček konstantou 10,92. 

 V automatickém režimu je pak hodnota požadovaných otáček vyčítána z cyklického 
kanálu „NCTOPLC_NCICHANNEL_REF“ podle aktuálních hodnot daných vykonávaným 
NC kódem.  

 

Měření aktuálních otáček 

 Měření otáček je realizováno počítáním pulzů z čidla otáček na vřetenu 
prostřednictvím digitálního vstupu. Měří se pomocí časovače nastaveného na 500 ms 
a z napočítaného počtu pulzů zaznamenaných během této doby je pomocí příslušné konstanty 
(založené na daných počtech pulzů na otáčku) stanovena aktuální hodnota otáček vřetene. 
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7.4.10 Nouzové zastavení stroje 
Program „Nouzove_zastaveni“ zajišťuje zastavení všech posuvových os a vřetene stroje po 
stisku tlačítka nouzového zastavení. Zastavení posuvových os je realizováno pomocí 
funkčních bloků „MC_Stop“, po jejichž aktivaci se osy zastaví definovanou hodnotou 
decelerace a uzamknou se proti případným dalším povelům k pohybu. Současně je také 
provedeno zastavení vřetene. 

Tento stav je v příslušné vizualizaci indikován výstražným znamením informujícím 
uživatele o aktuálním zastavení stroje prostřednictvím nouzového tlačítka.  

 

7.5 Vizualizace 

Realizace HMI, tedy rozhraní člověk – stroj, byla provedena vytvořením příslušného 
panelu vizualizace. Řídicí systém stroje tedy komunikuje s uživatelem pomocí vizualizace 
prostřednictvím dotykové obrazovky. Veškeré ovládací a informační prvky vizualizace proto 
byly přizpůsobeny tomuto rozhraní. 

Vizualizace byla vytvářena ve vývojovém prostředí systému TwinCAT 3 pomocí 
standardních vizualizačních prvků (viz obr. 41). Použity byly jak prvky známé z běžných 
aplikací určených pro systém Windows (tlačítka, textová pole), tak speciální prvky systému 
TwinCAT (kontrolky, potenciometry). 

Jednotlivé vizualizační prvky jsou svázány s danými proměnnými, jejichž hodnoty 
zobrazují, resp. jejichž hodnoty jsou naopak pomocí vizualizace zadávány. Pro zadávání 
číselných či textových hodnot do příslušných polí se po stisku daného prvku (textové pole) 
zobrazí na dotykovém panelu příslušná numerická, resp. alfanumerická klávesnice. 

Vizualizace se skládá z jednotlivých panelů: 

• Manuální ovládání (Manual control) 
• Souřadnice (Coordinates) 
• Vřeteno (Spindle) 
• NC interpreter  
• Posuny souřadných systémů, nástrojové korekce a referování 

(Corections) 
• Posuv na absolutní souřadnice a vyhledávání (Absolut movement) 

Panely „Corections“ a „Absolut movement“ nejsou zobrazovány současně, ale jejich 
zobrazení je přepínáno pomocí tzv. karet.  

Zabránění konfliktních stavů, jako např. pokus o provedení pohybu v ose v případě, 
kdy ještě nebyly zapnuty posuvy, je provedeno deaktivací příslušných ovládacích prvků, 
jejichž použití by v daný okamžik tento stav vyvolalo. 

 

7.5.1 Manuální ovládání 
Panel manuálního ovládání zahrnuje tlačítka pro spuštění posuvu či vřetene a také 

potenciometry pro nastavení jejich overridu. Jejich spuštění je indikováno kontrolkami. 
Vlastní pohyb je vyvozen po výběru příslušné osy a způsobu pohybu (standardní, 
rychloposuv, inkrementální posuv) stiskem tlačítka „+“ pro kladný směr, resp. „-“ pro směr 
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záporný. Pomocí příslušných piktogramů je také znázorněn aktuální režim řízení: „JOG“ pro 
manuální a „AUTO“ pro automatický. Znázornění panelu pro manuální ovládání je na obr. 
46.  

Obr. 46) Panel manuálního ovládání 

7.5.2 Souřadnice a vřeteno 
Aktuální souřadnice jsou prezentovány na panelu „Coordinates“ (obr. 47). Polohy 

v jednotlivých osách jsou zobrazovány jak v souřadném systému stroje (MCS), tak 
v souřadném systému obrobku (WCS) podle aktuálně zvoleného posunutí funkcemi G54, G55 
nebo G56 panelu „Corections“. Zobrazována je také aktuální posuvová rychlost dané osy 
v jednotkách [mm/min].   

Panel „Spindle“ pak vypisuje požadované (desired) a změřené (real) otáčky vřetene 
v jednotkách [ot/min]. 

Obr. 47)  Panel aktuálních souřadnic a otáček vřetene 

7.5.3 NC interpreter 
Obsluha systému v automatickém režimu je prováděna pomocí panelu „NC 

Interpreter“ (obr. 48). Pro načtení programu slouží textové pole, do kterého se napíše cesta 
k danému souboru NC kódu (přípona *.nc). Kód je načten tlačítkem „LOAD“. V textovém 
editoru pak může být daný kód podle potřeb editován (editace funguje pouze po zapnutí 
samostatného PlcHmi programu, ve vývojovém prostředí TwinCAT pouze omezeně) a 
následně opětovně uložen tlačítkem „SAVE“. Vytvoření nového souboru s kódem je 
realizováno tlačítkem „NEW“, po jehož stisknutí je vytvořen soubor s názvem definovaným 
v textovém poli. 
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Vlastní zapnutí automatického režimu se provádí stiskem tlačítka „ON“, čímž jsou rovněž 
zaktivována všechna ovládací tlačítka NC interpreteru. Editor NC kódu je naopak 
deaktivován a je zvýrazňován právě prováděný blok NC kódu (obr. 51), jehož číslo je také 
vypisováno. Pro správné zvýrazňování a vypisování čísel bloků je nutné, aby byl každý blok 
číslován, a to vzestupně od nuly po jednotkách (N00, N01, N02, …). 

 Vykonávání programu se spouští tlačítkem „RUN“ a zastavuje tlačítkem „STOP“. 
Může být rovněž pozastaven tlačítkem „PAUSE“ a opětovně spuštěn stejným tlačítkem, jehož 
popis se automaticky změní na „CONTINUE“. V případě pozastavení programu funkcí M00 
je program opětovně spuštěn tlačítkem „M00“. 

 Pro vykonávání programu po jednotlivých blocích je připraveno tlačítko 
„STEPPING“, jehož aktivace je indikována piktogramem. Povolení vykonání dalšího bloku je 
pak udělováno stiskem tlačítka „RUN“. Pro opětovné kontinuální vykonávání NC kódu je 
určeno tlačítko „CONTINUAL“. NC interpreter může být v případě vyskytnutí chybového 
stavu resetován tlačítkem „RESET“.   

Obr. 48) Panel NC interpreteru 

7.5.4 Posuny souřadných systémů, nástrojové korekce a referování 
Pro zadávání posunů souřadných systémů (funkce G54, G55 a G56) a nástrojových 

korekcí je určen panel „G5X Corections“ a „Tool Corections“ (obr. 49). 

Pro výběr příslušného posunutí slouží tlačítka „G54“-„G56“. Následně je v textovém 
poli vypsáno právě vybrané posunutí a jeho hodnoty pro osy X, Y a Z. Tlačítko „X=Y=Z=0“ 
posune souřadný systém do bodu, kde se jednotlivé osy aktuálně nacházejí. Pro tzv. 
„oťukávaní“ polotovaru jsou využívána tlačítka „X=0“, „Y=0“ a „Z=0“. Po dotyku nástroje 
s polotovarem dané tlačítko posune souřadný systém v dané ose do aktuální polohy 
se zahrnutím parametrů právě zvoleného nástroje (viz kapitola 7.4.8). 
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Obdobně se zapisují parametry nástrojů v panelu „Tool Corections“. Po výběru nástroje  
T1-T3 se pomocí přepínače zvolí typ nástroje, tj. fréza (milling cutter) nebo vrták (driller). Do 
příslušných textových polí se zapíše jeho délka a poloměr (v mm) a tyto parametry se uloží 
tlačítkem „Save“. 

Panel „Reference“ pak zahrnuje tlačítko pro zreferování stroje najetím na referenční 
spínače a tlačítko pro resetování jednotlivých posuvových os v případě výskytu nějakého 
chybového stavu. Úspěšné zreferování je indikováno příslušným nápisem, naopak 
nezreferovaný stav je indikován výstražným znamením. 

Obr. 49) Panel nástrojových korekcí a posunů souřadných systémů 

7.5.5 Posuv na absolutní souřadnice a vyhledávání 
Panel „Absolut movement“ slouží k zadání absolutních souřadnic, na které stroj po 

stisku tlačítka „Go to position“ najede. Požadované hodnoty jsou zadávány do jednotlivých 
textových polí. Pomocí přepínače se může měnit souřadný systém, ve kterém jsou souřadnice 
zadány, a to souř. systém stroje (MCS) nebo obrobku včetně nástroje (WCS + TOOL). 

Panel „Block search“ pak slouží k vyhledávání výrazů v NC editoru. Tímto způsobem 
mohou být např. vyhledány bloky NC kódu. Znázornění těchto panelů je na obr. 50. 

Obr. 50) Panely pro najetí na souřadnice a vyhledávání výrazů 
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7.5.6 Kompletní vizualizace 
Jednotlivé ovládací panely byly zakomponovány do složení zobrazeného na obr. 51. V tomto 
uspořádání jsou pak zobrazovány přes celou plochu displeje řídicího systému. 

Obr. 51) Kompletní vizualizace
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8 OŽIVENÍ A TESTOVÁNÍ STROJE 

Po realizaci všech mechanických a elektrických úprav stroje došlo k oživování vlastního 
řídicího systému. To sestávalo především z propojení vytvořeného PLC programu s daným 
hardwarem, ladění pohonů, optimalizací systému a testování. 

8.1 Nastavení ve vývojovém prostředí TwinCAT 3 

Vývojové prostředí systému TwinCAT slouží nejenom k vytváření vlastního 
programu, ale také k jeho implementaci k příslušnému hardwaru. Umožňuje správu 
jednotlivých hardwarových periferií systému, jako jsou digitální vstupy/výstupy, drivery 
motorů atd. a jejich spojení (tzv. nalinkování) s PLC programem. Na obr. 52 je znázorněno 
toto vývojové prostředí.  

Obr. 52) Vývojové prostředí TwinCAT 3 

V okně „Solution Explorer“ je zobrazen strom jednotlivých modulů zahrnutých 
v daném řešení (solution): System, Motion, PLC, I/O atd. Rozbalení těchto modulů zpřístupní 
jednotlivá nastavení či editační okna. V pravém spodním rohu se nachází ikona indikující 
aktuální stav systému. Zelená značí tzv. „Run mode“, tzn. je spuštěný daný run-time. 
V případě modré ikony se systém nachází v konfiguračním módu, ve kterém mohou probíhat 
úpravy projektu či být prováděny změny nastavení. 

8.1.1 Target system 
TwinCAT umožňuje nastavení cílového systému, na kterém má být vykonáván daný 

run-time, který nemusí běžet na stejném počítači jako vývojové prostředí. Toho bylo při 
oživování a testování s výhodou využito, neboť výkonost použitého průmyslového počítače 
byla značně omezená. Vývojové prostředí proto bylo spuštěno na klasickém stolním PC 
s výrazně lepšími parametry, tudíž mnohem rychlejší odezvou systému a uživatelským 
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pohodlím. Daný run-time pak běžel na již zmiňovaném průmyslovém počítači. Vzájemná 
komunikace probíhala přes ethernetové rozhraní. 

 

8.1.2 Nastavení MOTION 
V MOTION nastavení lze spravovat veškerá nastavení související s NC řízením 

jednotlivých os a NC interpreterem, resp. interpolačními kanály. Do stromové struktury lze 
vkládat jednotlivé NC osy podle potřeby. Na obr. 53 jsou vidět vytvořené osy „Axis X“, 
„Axis Y“ a „Axis_Z“.  

Obr. 53) Struktura nastavení MOTION 

U každé z os jsou k dispozici tato nastavení: 

• Axis – Settings: Slouží především k nalinkování NC osy na PLC program (na 
obr. 53 prostřednictvím proměnné GVL.Axis_X) a na příslušný hardware, 
resp. driver (KL 2541). 

• Axis – Parametr: V této kartě se nastavuje většina parametrů pohonu, např.: 
o Maximum velocity – maximální rychlost dané osy 
o Default acceleration – výchozí akcelerace 
o Default deceleration – výchozí decelerace 
o Homing velocity – rychlost při referování  
o Manual velocity (fast) – rychlost rychloposuvu při ručním ovládání 
o Manual velocity (slow) – rychlost normálního posuvu při ručním 

ovládání 
o Soft Position Limit Minimum Monitoring – softwarový koncový 

spínač, nejnižší dosažitelná poloha 
o Soft Position Limit Maximum Monitoring – softwarový koncový 

spínač, nejzazší dosažitelná poloha 
o Rapid Traverse Velocity (G0) – rychlost rychloposuvu při aktivované 

funkci G0 

Jednotlivé hodnoty byly odhadem zvoleny a následně optimalizovány 
experimentálně přímo na stroji. Výsledné parametry jsou zaznamenány 
v tabulce č. 9.  
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• Encoder – Parametr: V této kartě se nastavují parametry enkodéru. V tomto 
případě šlo o simulovaný enkodér, protože dané osy nebyly enkodéry 
vybaveny. Základním parametrem zde je tzv. Scaling Factor Numerator 
vyjadřující vzdálenost, kterou daná osa vykoná na jeden inkrement motoru 
[mm/INC]. Stanovení této hodnoty pro osy X a Y probíhalo následovně: 
 

o Z tabulky č. 5 plyne, že stoupání použitých trapézových šroubů P je 
2 mm. Převodový poměr i mezi motorem a šroubem je 1:1,25. 
 

Posuv	na	otáčku  P	 � i	  2	mm	 �	
�

�,��
	 1,6	��/��   (1) 

o Z tabulky č. 6 dále plyne, že úhel kroku použitých motorů Φ je 1,8°. 
Použité drivery jsou dále nastaveny na 64 mikrokroků. Počet 
inkrementů INC na otáčku je tedy: 
     

INC/ot  	
� !°� #

$
	

� !°� #

�,%°
	 12800	()*/��      (2) 

 

o Posuvová vzdálenost na inkrement motoru (Scaling Factor) je potom: 

 

Scaling	factor	X, Y  	
34567	89	4:áč;6

<=>/4:
	

�, 	??/4:

��	%!!	@AB/CD
	 0,000125	��/()*	   (3) 

 

Výpočet pro osu Z probíhal obdobně. Se zadanými parametry pro osu Z vyšel 
Scaling factor Z = 0,00015625 mm / INC. 

Tab. 9)  Parametry posuvových os 

Parametr Jednotka 
Osa 

X Y Z 

Maximum velocity  mm/s 20 20 20 

Default acceleration mm/s² 46,15 46,15 20,26 

Default deceleration  mm/s² 46,15 46,15 20,26 

Homing velocity mm/s 5 5 5 

Manual velocity (fast) mm/s 16 16 6 

Manual velocity (slow) mm/s 6 6 3 

Soft Position Limit Minimum 
Monitoring  mm 0 0 0 
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Soft Position Limit Maximum 
Monitoring  mm 430 115 240 

Rapid Traverse Velocity (G0) mm/s 14 14 6 

Scaling Factor Numerator mm/INC 0,000125 0,000125 0,00015625 

Kv faktor - 50 50 50 

 

• Channel – Interpreter: Zde se nastavují vlastnosti interpreteru NC kódu. Jedná 
se především o definici použitých M-funkcí (obr. 54), posunů souřadných 
systémů (G54, G55,…) nebo parametry nástrojů. V záložkách „Inputs“ a 
„Outputs“ se pak musí přiřadit příslušné proměnné typu 
„PLCTONC_NCICHANNEL_REF“, resp. „NCTOPLC_NCICHANNEL_REF“ 
zajišťující propojení NC interpreteru s PLC programem. 

Obr. 54) Tabulka definovaných M-funkcí 

8.1.3 Nastavení I/O 
Po připojení průmyslového počítače s řídicím systémem k hardwaru prostřednictvím 

síťového rozhraní je možné vyhledat všechna připojená zařízení funkcí „Scan device“. Tímto 
se v konfiguračním stromu zobrazí všechny rozšiřující karty a drivery krokových motorů. 
Jednotlivé digitální vstupy/výstupy je pak nutné propojit s danými proměnnými PLC 
programu, např. propojení prvního kanálu karty digitálních vstupů KL1408 s proměnnou 
„endstop_Y“ je zobrazeno na obr. 55.   

Obr. 55) Propojení digitálního vstupu 
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8.2 Spuštění systému 

Po dokončení všech nastavení uvedených výše bylo přistoupeno ke spuštění celého systému 
(obr. 56). Po aktivaci dané konfigurace se nastartuje run-time a program může být spuštěn. Při 
prvotním spuštění byly především optimalizovány výše popsané parametry posuvových os a 
dolaďována funkcionalita celého programu. 

Obr. 56) Pohled na stroj se zapnutým řídicím systémem 

8.3 Testovací režim 

Následně byly testovány jednotlivé funkce řídicího systému a stroje. Byla ověřena 
správnost vypisovaných souřadnic korespondující se skutečnou polohou jednotlivých 
posuvových os, jejich referování, manuální posuvy, funkce najíždění na zadanou absolutní 
polohu, zadávání posunů souřadných systémů a nástrojových korekcí či spouštění a vypínání 
pohonu vřetene a zastavení stroje pomocí nouzového tlačítka.  

Po úspěšném odzkoušení všech těchto prvků bylo přikročeno k testovacímu režimu, ve 
kterém byly prováděny jak zkoušky obrábění testovacích obrobků, tak zkoušky geometrické 
přesnosti stroje pomocí zařízení Ballbar. 

8.3.1 Tvorba NC kódu 
Pro otestování stroje v automatickém režimu bylo nutné vytvořit příslušný NC kód, 

podle kterého bude probíhat obrábění daného obrobku. Kód byl vytvářen pomocí programu 
CamBam+. Tento program umožňuje vytváření kódu pro široké množství tvarů, křivek nebo 
technologií obrábění. Po vytvoření požadované kontury (nápis „UVSSR“) byly zadány 
potřebné parametry obrábění, zejména řezná rychlost či hloubka řezu. Pohled na uživatelské 
prostředí programu CamBam+ je na obr. 57. 

Obr. 57) Vytváření NC kódu v programu CamBam+ 
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Obr. 58)  Příklad NC kódu pro vyfrézování písmene „U“ 

 

8.3.2 Testovací obrobek 
Po vytvoření příslušného NC kódu bylo přistoupeno k jeho nahrání do řídicího 

systému. Jako polotovar bylo zvoleno dřevotřískové prkno upnuté ke stolu stroje. Nástrojem 
byla stopková fréza o průměru 4 mm. Po nastavení posunu souřadnicového systému funkce 
G54 metodou tzv. „oťukání“ obrobku bylo spuštěno samotné obrábění podle daného NC 
kódu.  

Při zkušebním obrábění byla otestována funkce všech prvků automatického režimu, 
jakými jsou například nahrání NC programu, jeho editace, spuštění, pozastavení a opětovné 
spuštění či vykonávání NC programu po jednotlivých blocích. 

Výsledný obrobek je na obr. 59. 

Obr. 59) Testovací dřevotřískový obrobek 
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Dále bylo s dobrými výsledky rovněž otestováno obrábění hliníku. Výsledný hliníkový 
obrobek je na obr. 60. 

Obr. 60) Testovací hliníkový obrobek 

 

8.3.3 Zkoušky geometrické přesnosti 
Závěrečným testem stroje bylo posouzení jeho geometrické přesnosti prostřednictvím 

měřicího zařízení Ballbar QC20-W od společnosti Renishaw (obr. 61). 

Ballbar je teleskopický lineární senzor umožňující velice přené měření vlastního 
prodloužení. Tímto systémem je možné stanovit např. přesnost kruhové interpolace dvojice os 
či velikost mrtvého chodu jednotlivých os s přesností ±1,25µm. 

Obr. 61) Měřicí zařízení Ballbar [21] 

Při měření je Ballbar upnut pomocí dvojice přesných koulí na jeho koncích 
v magnetických držácích mezi vřeteno a pracovní stůl stroje. V rovině XY umožňuje měření v 
360° rozsahu, pro roviny XZ a YZ se používá rozsah 220°. Před měřením se Ballbar nejdříve 
musí zkalibrovat na speciální kalibrační desce. Následně je pomocí vyhodnocovacího 
softwaru vygenerován NC kód pro příslušný test a tento se nahraje do diagnostikovaného 
stroje. Ballbar se upne mezi magnetické držáky a spustí se daný program. Komunikace s PC 
probíhá prostřednictvím rozhraní Bluetooth.  
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Na stroji byla nejdříve diagnostikována rovina XZ v rozsahu 220° (obr. 62). Test probíhal 
s posuvovou rychlostí 200 mm/min a byly měřeny dva běhy. Výsledky tohoto testu jsou na 
obr. 63. 

Obr. 62) Měření zařízením Ballbar 

 

 

Obr. 63) Výsledky měření roviny XZ 
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Následně byla měřena rovina XY. Nemohl však být použit obvyklý rozsah 360°, neboť délka 
Ballbaru je 100 mm a rozsah posuvu na ose Y je pouze 115 mm. Bylo proto rozhodnuto o 
měření v rozsahu 185° umožňující alespoň diagnostiku mrtvého chodu v obou osách. 
Výsledky tohoto měření jsou na obr. 64. 

Obr. 64) Výsledky měření roviny XY 

 

Z výsledků měření pomocí zařízení Ballbar vyplynula především značná axiální vůle 
(pro osu X až 0,169 mm) ve všech měřených osách, která se na grafech projevuje jako 
skoková změna odchylky při změně směru pohybu dané osy. Tato chyba pramení zřejmě 
z použití trapézových šroubů k posuvu os. Chybu bylo vyzkoušeno eliminovat pomocí funkce 
„Backlash“ v nastavení osy, která by měla axiální vůli korigovat dodatečným posuvem 
definované velikosti v okamžiku změny směru osy, ovšem jakákoliv změna nastavení se při 
opakovaném měření nijak neprojevila. 

 Další pozorovatelnou nedokonalostí je cyklická chyba zejména osy Y viditelná na 
grafu měření rovin XY (obr. 64). Tato chyba může být dána např. excentricky uloženým 
trapézovým šroubem, nerovnoměrným stoupáním jeho závitu, třením v důsledku nedostatečně 
promazaného vedení či vibracemi. 

 Celková geometrická přesnost stroje je v porovnání s moderními CNC obráběcími 
stroji na horší úrovni, nicméně pro jednodušší obráběcí aplikace a vhledem k jeho „hobby“ 
zaměření je dostatečná. 
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8.4 Zabootování programu 

Po úspěšném otestování všech funkcí vytvořeného řídicího systému bylo přikročeno k tzv. 
zabootování programu, tzn. vytvoření uzavřené verze programu, která se automaticky 
nastartuje po spuštění daného počítače a zobrazí příslušnou vizualizaci. V tomto režimu 
nedovolí obsluze zásah do programu ani do operačního systému. 

Pro vytvoření bootovací verze programu je nutné kliknout pravým tlačítkem myši na 
příslušný projekt a zvolit funkci „Active Boot Project…“ a poté zaškrtnout „Autostart Boot 
Project“ viz obr. 65. 

Obr. 65) Nastavení zabootování projektu 

V nastavení SYSTEM v záložce Settings je nutné dále zaškrtnout „Auto boot: Run 
Mode (enabled)“, umožňující systému automatické nastartování run-time po restartu počítače. 
Posledním krokem je zkopírování zástupce vytvořeného HMI souboru „Tc3PlcHmi.exe“ do 
složky „Target\StartUp“. Po provedení těchto kroků a následném restartu počítače se již 
automaticky zapne daná vizualizace a řídicí systém je ihned připraven k použití. 
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9 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Vytvořený řídicí systém frézky splnil všechna očekávání a požadavky dané zadáním. Všechny 
funkce popsané v této práci byly realizovány a na stroji otestovány s výjimkou měření a 
regulace otáček vřetene. Ty byly realizovány pouze softwarově s tím, že by hodnota 
požadovaných otáček ovládala analogový výstup 0-10V. Toto napětí by bylo přivedeno na 
místo jezdce potenciometru pro nastavení otáček řídicí elektroniky pohonu vřetene (jeho 
rozsah je rovněž 0-10V). Na tomto potenciometru však bylo vůči nulovému potenciálu 
naměřeno napětí cca 95V. Nutné propojení potenciometru a řídicího PLC systému tak bylo 
vyhodnoceno jako potencionálně nebezpečné a nebylo proto testováno. 

Měření otáček bylo také realizováno pouze softwarově. Pohon vřetene je pro tento 
účel vybaven Hallovou sondou, na které je možné naměřit dva pulzy na otáčku vřetene. 
Napětí těchto pulzů je však 4V, kdežto nejnižší indikovatelné napětí digitálních vstupů je 5V, 
tudíž nedostatečné.  

Z hlediska funkcí vlastního řídicího systému se při testování jevila jako ne zcela 
ideální strategie najíždění os na zadané absolutní souřadnice, kdy každá osa dosahuje své 
zadané souřadnice individuálně. Tento systém se u profesionálních řídicích systémů 
obráběcích strojů nepoužívá a stála by za uvážení jeho optimalizace prostřednictvím 
synchronizace posuvu jednotlivých os, tzn. aby osy dojely na zadané souřadnice ve stejný 
okamžik. 

Jak bylo v práci také popsáno, nebylo využito žádných systémů pro odměřování 
polohy. Jako další vhodný krok pro zlepšení celého systému by tak byla implementace 
inkrementálních rotačních senzorů polohy na trapézové šrouby os. Použitý hardware řídicího 
systému připojení těchto senzorů podporuje a jejich prostřednictvím by bylo možné zvýšit 
přesnost polohování, či eliminovat možnou ztrátu kroku motorů. 

Ideálním případem by byla implementace přímého lineárního odměřování, což by bylo 
vhodné zejména pro potřeby výuky, nicméně použitý stroj je zaměřen spíše do „hobby“ 
segmentu a pořizovací náklady na tento systém by byly značně vysoké. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla realizace řídicího systému frézky, tj. vytvoření příslušného 
PLC programu, úpravy hardwaru a tvorba HMI. 

Úprava hardwaru sestávala zejména z implementace referenčních snímačů na 
posuvové osy prostřednictvím navržených držáků a propojení příslušné elektroinstalace. Dále 
byla upravena elektronika pohonu vřetene umožňující jeho zapnutí a vypnutí prostřednictvím 
řídicího systému. Řídicí systém byl rovněž vybaven tlačítkem pro nouzové zastavení stroje. 

Vytvořený PLC program pak poskytuje všechny potřebné funkce pro základní 
obrábění. Umožňuje práci jak v manuálním režimu, tak v režimu automatickém 
prostřednictvím zadaného NC kódu. Dále bylo vytvořeno HMI na příslušné grafické úrovni, 
pomocí něhož uživatel celý systém ovládá. Důraz byl kladen zejména na možnost tvorby NC 
kódu či jeho editaci přímo v uživatelském prostředí řídicího systému. 

Všechny funkce systému byly na stroji realizovány a v praxi úspěšně otestovány 
s výjimkou ovládání a měření otáček vřetene, které bylo realizováno pouze softwarově. Toto 
však nebylo součástí zadání diplomové práce a zrealizované ovládání vřetene pouze 
z hlediska zapínání a vypínání je pro praktické použití daného stroje naprosto dostačující. 

Bylo rovněž provedeno měření geometrické přesnosti stroje zařízením Ballbar. 
Uskutečněny byly také praktické testy, při kterých bylo obrobeno několik testovacích obrobků 
v dostatečné kvalitě.  
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13 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Zdrojový kód PLC programu 

 

 


