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Abstrakt  

Úkolem bylo prostudovat fyzický model souřadnicového manipulátoru. Ten je řízen 

dvěma krokovými motory firmy Schneider Electric a průmyslovým IPC firmy 

Beckhoff. Následně se seznámit s řídicím softwarem TwinCAT komunikujícím v síti 

EtherCAT. Poté oživení modelu a vytvoření úlohy pro znázornění funkčnosti modelu 

s jednoduchou ON/OFF třetí osou, a také oživení průmyslové kamery. Následně 

vytvořit vlastní návrh plnohodnotné třetí osy a nechat tuto osu zrealizovat. Nakonec 

vytvořit ilustrační aplikaci s již vytvořenou plnohodnotnou třetí osou manipulátoru.  

  

  

Klíčová slova  

Model manipulátoru, TwinCAT, IPC, kamera, OPC server, Matlab, diplomová práce  

  

  

 

 

Abstract  

The task was to study the physical model of the coordinate manipulator. It is 

controlled by two stepping motors by Schneider Electric and Beckhoff¨s industrial 

IPC. Then get to know the TwinCAT control software communicating on the 

EtherCAT network. Then revive the model and create a task to illustrate the 

functionality of the model with a simple ON / OFF third axis, as well as revive the 

industrial camera. Then create your own design of a full-fledged third axis and let it 

be realized. Finally, create an illustration application with the full-fledged third axis 

manipulator. 
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1. Úvod  

Diplomová práce se zabývá ovládáním modelu manipulátoru. Model je složen     

ze dvou pohyblivých os (X, Y) a třetí ON/OFF osy, která je v tomto modelu 

reprezentována zapisovacím mechanismem. Pohyblivé osy X a Y jsou poháněny 

krokovými motory po hliníkové profilové konstrukci. Každá z těchto dvou os je         

na konci profilu vybavena koncovými indukčními snímači polohy. Dále je zde použita 

dvojice polohových referenčních snímačů, která slouží k nastavení obou os                  

do výchozí (referenční) pozice. Celý model je řízen průmyslovým počítačem (IPC) 

firmy Beckhoff. Ten je vybaven operačním systémem Windows Embedded Compact 

(WinCE) v. 6.0. V tomto systému je implementováno real-time jádro, které umožňuje 

komunikaci s motory manipulátoru v reálném čase. Řídicí systém, ve kterém                

se vytváří programy pro ovládání modelu manipulátoru, se nazývá TwinCAT (taktéž 

od firmy Beckhoff). TwinCAT komunikuje v síti EtherCAT, což je v podstatě 

Ethernet firmy Beckhoff. Na modelu manipulátoru je umístěna průmyslová kamera 

DFK 22BUC03 od firmy ImagingSource. Ta slouží pro rozpoznávání objektů. V této 

práci je určena k rozpoznávání kuliček podle jejich velikosti. Skript pro ovládání 

kamery a rozpoznání velikosti kuliček je napsán v programu Matlab. Data ze snímků 

kamery jsou posílána přes OPC server (KEPServerEX) do řídicího programu v IPC 

firmy Beckhoff. Model manipulátoru se svou konstrukcí snaží, co nejvíce se přiblížit 

podobným strojním zařízením používajících se v praxi. Právě v praxi by mohl 

reprezentovat například stroj na kreslení technických výkresů, řezání plechů 

laserovým paprskem, stroj na osazování plošných spojů nebo případně sloužit jako 

3D tiskárna. 

  

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je seznámit se s fyzickým modelem manipulátoru. S použitými 

krokovými motory, snímači polohy a také s průmyslovým IPC firmy Beckhoff. Dále 

se seznámit s řídicím systémem TwinCAT firmy Beckhoff, pomocí kterého bude 

model manipulátoru řízen a ovládán, a také s průmyslovou kamerou firmy 

ImagingSource určenou na rozpoznávání objektů. Pomocí těchto získaných znalostí 

oživit aktuální model manipulátoru. Následně ukázat jeho funkčnost pomocí 

jednoduché úlohy, kde je použita ON/OFF třetí osa. V poslední řadě navrhnout              

a nechat zhotovit plnohodnotnou třetí osu manipulátoru pro přenášení předmětů.          

Na závěr vytvořit ilustrační program pro inovovaný manipulátor s plnohodnotnou 

třetí osou pro přenášení těchto předmětů. 
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2. Manipulátory 

Manipulátor je zařízení s dvoupolohovými (příp. třípolohovými) pohybovými 

jednotkami, které má vlastní pohon a řízení pro automatickou operační manipulaci, 

probíhající podle stanoveného programu a časového průběhu v souladu s činností 

výrobních strojů a ostatních doplňkových zařízení. Manipulátory mají velké uplatnění 

v oblastech výroby, kde nahrazují namáhavou, nebezpečnou, a především monotónní 

práci, např. při odlévání, kování, tváření plastů a jiných tvářecích operací, při 

manipulaci s obrobky a nástroji u obráběcích strojů. Dále při nejrůznějších 

povrchových úpravách, při montáži, dokončovacích operací, bodovém a obloukovém 

svařování, při obrábění laserem nebo vodním paprskem, nebo při operacích kontroly 

a měření. Jednotlivé typy manipulátorů mají speciální charakteristiky a parametry 

jako jsou velikost manipulačního prostoru, nosnost, rychlost pohybu nebo přesnost 

polohování. [1] 

Manipulátorů se ve všech možných odvětví výroby vyskytuje nepřeberné 

množství. Následně je zmíněno pouze několik konkrétních manipulátorů od daných 

výrobců. Na Obr. 2.1 jsou vidět manipulátory Wetec W7 a Yudo Giga od společnosti 

Vstřikovací systémy pro plast s.r.o. (VSP s.r.o.) [2]. Jak již vyplývá z názvu 

společnosti, zabývá se technologií vstřikování plastů. Pro tento účel jsou i oba 

manipulátory určeny, avšak společnost nabízí i možnost úpravy manipulátoru dle 

přání zákazníka. 

 

 
Obr. 2.1: Manipulátory Wetec W7 a Yudo Giga [2] 
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Dalším z vybraných manipulátorů zmíněných v této práci je manipulační systém 

na plechy od společnosti HOFI engineering, s.r.o., která se zabývá komplexními 

dodávkami technických zařízení pro skladování a manipulaci s materiálem. Tento 

manipulátor se používá k zakládání tabulí plechů ze dvou nebo více výškových úrovní 

na stůl laseru nebo vysekávacího lisu. Obsahuje nadzemní pojezdovou dráhu 

s kolejemi, po nichž se pohybuje unašeč s ramenem, na kterém je upevněn rám 

s přísavkami na přenášení plechů. [3] 

 

 
Obr. 2.2: Manipulační systém na plechy [3] 

 

V poslední řadě bude zmíněn manipulátor MAX-R od firmy Berger Positec.    

Tato firma se zabývá návrhy elektrických pohonů, výkonové a řídící elektroniky, 

robotických systémů a dalších komponent potřebných pro stavbu strojů a výrobních 

linek. Typickými oblastmi použití jsou obráběcí stroje, strojní sestavy                            

pro automatické montážní a balící linky, svařovací roboty, polygrafické stroje, 

dopravní zařízení a různé další jednoúčelové konstrukce. Manipulátor je vyráběn jako 
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dvouosý (MAXRx2), nebo také jako tříosý (MAXRx3), kde písmeno x značí jednu 

ze čtyř velikostí průřezů duralových profilů. [4]  

 

 
Obr. 2.3: Manipulátor MAXRx3 [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. Popis modelu manipulátoru 

Model manipulátoru se skládá z obdélníkového rámu tvořeného hliníkovými 

profily a lineárními polohovacími osami. Těmito osami pohybují motory firmy 

Schneider Electric z řady ILS2E. Ke krokovým motorům jsou připojeny dva páry 

indukčních snímačů polohy. Ty slouží jako koncové bezpečnostní snímače polohy      

a jsou umístěny na obou koncích horizontálního i vertikálního profilu. Při aktivaci 

těchto koncových snímačů dochází k okamžitému zastavení všech pohyblivých částí 

manipulátoru. Ten po tomto nouzovém zastavení musí být před opětovným spuštěním 

„restartován“, případně musí být opětovně nahrán program, který manipulátor řídí. 

V modelu manipulátoru je použit ještě jeden pár polohových snímačů. Tato dvojice 

snímačů slouží jako tzv. referenční snímače (tj. snímače sloužící k najetí 

manipulátoru do výchozí, referenční pozice). Dále jsou k hliníkovému rámu 

připevněny kabelové žlaby pro bezpečné umístění napájecích a komunikační vodičů. 

V poslední řadě je součástí modelu řídicí jednotka s příslušnými kartami. Jedná se      

o průmyslový počítač (IPC) C6915 od firmy Beckhoff. Celková konstrukce 

původního modelu manipulátoru je vyobrazena na Obr. 3.1. Na tomto obrázku lze 

pozorovat i síťovou kameru umístěnou nad zapisovacím mechanismem. Tato kamera 

v této práci není používána ani zapojena, tudíž již dále nebude zmiňována. 

 

 

 
Obr. 3.1: Původní model manipulátoru 
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3.1 Motory Schneider Electric  

V modelu manipulátoru jsou použity dva motory z řady ILS2E od firmy Schneider 

Electric. Jedná se o krokové motory. Krokový motor je speciální druh vícepólového 

synchronního motoru (tzn. rotor se točí stejnou rychlostí jako točivé magnetické pole 

ve statoru). Toto točivé magnetické pole je vytvářeno postupným zapínáním 

jednotlivých cívek statoru. Proud procházející cívkou statoru vytvoří magnetické 

pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Rychlým a postupným přepínáním 

dvojic cívek se zajistí rotace rotoru [5]. Základní princip krokového motoru je 

znázorněn na Obr. 3.2. Krokové motory se využívají především tam, kde je potřebné 

řídit nejen otáčky, ale také konkrétní polohu rotoru. Používají se v přesné mechanice, 

regulační technice, robotice apod. 

 

 

 

 
Obr. 3.2: Princip krokového motoru [5] 

 
 

Jak již bylo zmíněno, model manipulátoru obsahuje dva krokové motory typu 

ILS2E od firmy Schneider Electric. Jedná se o třífázové krokové motory. Motor 

sloužící pro podélný posuv má název SM1 (Stepper Motor 1) a jeho typ je 

ILS2E851PB1A0. Druhý motor, sloužící pro příčný posuv, má název SM2 (Stepper 

Motor 2) a jedná se o typ ILS2E573PB1A0. Na Obr. 3.3 je znázorněn typový klíč     

pro výběr vhodného typu motoru. Na daném obrázku je uveden jako příklad výběr 

jiného typu motoru. Tento obrázek je pouze ilustrativní. 
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Z uvedeného klíče na Obr. 3.3 lze vidět, že oba typy motoru použité v modelu 

manipulátoru jsou třífázové krokové motory. Je možné je napájet 24 V nebo 48 V. 

Komunikují pomocí protokolu EtherCAT. Rozdíl mezi dvěma použitými motory je 

ve velikosti příruby. Motor ILS2E851PB1A0 má velikost příruby 85 mm a motor 

typu ILS2E573PB1A0 má velikost příruby 57 mm. [6] 

 

 
Obr. 3.3: Klíč pro výběr správného typu motoru [6] 

 

Další parametry lze vyčíst z technické dokumentace motorů. Jako například 

jmenovité otáčky motoru. Oba motory mají pří napájení 48 V maximálně 600 ot/min, 

při napájení 24 V je to maximálně 300 ot/min. Na Obr. 3.4 jsou znázorněny oba typy 

motorů, jež jsou použity v modelu manipulátoru. 
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Obr. 3.4: a) motor ILS2E851PB1A0 [7]  b) motor ILS2E573PB1A0 [8] 

 

3.2 Snímače polohy  

Další důležitou částí modelu manipulátoru jsou indukční snímače polohy. 

V modelu jsou použity dva páry jako koncové snímače na obou koncích os X a Y. 

Jeden pár je tedy připojen na motor SM1 a druhý na motor SM2. Úkolem těchto 

koncových spínačů je omezení pracovního prostoru manipulátoru a zajištění 

bezpečného provozu. Zajišťují ochranu proti nabourání posuvu do konstrukce, 

případně i proti zranění obsluhy. Dále je pak v modelu použita ještě jedna dvojice 

snímačů sloužících jako referenční snímače pro nastavení pohyblivých os X a Y         

do výchozí referenční polohy. Tyto snímače jsou pouze na jedné shodné straně 

příčného i podélného posuvu a jsou umístěny ještě před koncovými snímači. 

Koncové snímače jsou typu NC, tzn. s rozpínacím kontakt. Snímače obsahují 

indikační LED diodu, která je u typu snímačů NC aktivní v případě, že není snímačem 

detekován žádný předmět. V případě najetí posuvu až na koncový snímač dojde 

k jeho aktivaci a ke zhasnutí indikační LED diody. To vede i k zastavení motoru 

příslušného posuvu. Snímače jsou napájeny 24 V stejnosměrného napětí a jsou 

připojeny na vstupně výstupní porty motoru příslušného posuvu. Pro jednoduchou 

montáž snímačů na hliníkový rám je použito závitové pouzdro. Připevnění koncového 

snímače na hliníkové konstrukci je znázorněno na Obr. 3.5. 

Stejně tak je řešena dvojice referenčních snímačů. V tomto případě jsou však 

použity snímače typu NO, tzn. se spínacím kontaktem. Zde je princip obrácený, než 

tomu bylo u koncových snímačů typu NC. Indikační LED dioda je neaktivní, pokud 

referenčním snímačem není nic detekováno. Jakmile dojde k detekci posuvu 

snímačem, dojde i k aktivaci LED diody. Vývody z referenčních snímačů jsou 

připojeny do karty digitálních vstupů. [6] 
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Obr. 3.5: Koncový snímač polohy [6] 

 

 

3.3 Průmyslový počítač C6915 firmy Beckhoff  

Celý model manipulátoru je řízen průmyslovým počítačem (IPC – industrial 

personal computer) typu C6915 od firmy Beckhoff. IPC je v podstatě klasický 

počítač, který však musí bezpečně, dlouhodobě a bezchybně fungovat                                  

i v nejnáročnějších průmyslových aplikacích. Průmyslové počítače jsou speciálně 

navrženy tak, aby vydržely náročné podmínky v průmyslovém prostředí jako jsou 

např. vysoké teploty, vibrace, tlak, vlhkost, prach apod., do kterého nejsou klasické 

PC určeny. Na vysoké teploty navazuje i způsob chlazení. IPC mohou mít aktivní      

či pasivní způsob chlazení. Jako úložné zařízení se používá SSD disk nebo paměťové 

karty. Často je v IPC zařazen i záložní zdroj napájení, který se zapne při výpadku 

primárního napájení. Také musí splňovat stupeň krytí IP pro danou průmyslovou 

aplikaci. Stup krytí IP je dán dvěma čísly IPXY. Číslice X udává odolnost 

elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa případně stupeň ochrany osob       

před dotykem nebezpečných částí. Číslice Y zase udává odolnost zařízení proti 

vniknutí kapalin. Stupeň krytí IP je definován v normě IEC 60529. Z pohledu 

hardwaru musí být IPC navržen s ohledem na robustnost. Musí být odolný dle potřeby 

proti otřesům, různým chemikáliím a vlhkosti. V IPC běží operační systém, převážně 

Microsoft nebo Linux. V takovýchto operačních systémech musí být 

implementováno jádro reálného času, tzv. real-time. U systémů s real-time jádrem 

dochází k upřednostňování procesů souvisejících s během dané řídicí aplikace. 

IPC Beckhoff C6915 je vyroben pro montáž do rozvaděčů na DIN lišty a slouží 

k řízení strojů a zařízení. Přední panel IPC C6915 obsahuje konektor X101                  

pro připojení napájecího napětí 24 V. Dále pak dva konektory typu RJ-45 X102             

a X103 pro připojení do sítě LAN. Pod těmito konektory jsou dále také čtyři USB 

porty a výstupní konektor DVI-D digitálního vizuálního rozhraní pro možnost 
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připojení k obrazovce. Na tomto předním panelu jsou také tři zelené indikační LED 

diody.       Ty nám ukazují, zda je počítač připojen k napájení, jeho komunikaci             

po sběrnici a stav pevného disku. Přední panel IPC C6915 je zobrazen na Obr. 3.6. 

IPC C6915 obsahuje procesor Intel Atom 1,1 GHz a implementovaný operační systém 

Windows CE 6, který se poměrně často využívá k řízení automatizovaných procesů. 

Obsahuje integrované jádro reálného času pro real-time komunikaci. V IPC je 

nainstalován řídicí software TwinCAT verze 2. [6] 

 

 
Obr. 3.6: Zobrazení předního panelu IPC C915 

  

3.3.1 Coupler EK1100 a EL terminály 
Coupler EK1100 propojuje terminály s komunikační sběrnicí EtherCAT. Celkové 

zařízení se skládá z jednoho coupleru, několika terminálů (karet) a koncového 

modulu, který uzavírá sběrnici. Náhled i s popisem jednotlivých prvků coupleru je   

na Obr. 3.7. Do coupleru EK1100 lze připojit libovolné terminály ELxxxx. Značení 

jednotlivých EL terminálů je na Obr. 3.8. 
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Obr. 3.7: Coupler EK1100 [9] 

  

     

 
Obr. 3.8: Značení EL terminálů [9] 

 

V modelu manipulátoru jsou použity tyto terminály: 

 1x digitální vstupy 

 2x digitální výstupy 

 2x analogové vstupy 

 1x koncový terminál (EL9xxx) 
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3.4 Zapisovací mechanismus 

Jako třetí osa je v modelu manipulátoru realizován zapisovací mechanismus. 

Jedná se o elektromagnetický mechanismus, který je spínán při napájení 24 V 

stejnosměrného napětí. Tento elektromagnet zapisovacího mechanismu se spíná 

z terminálu digitálních výstupů EL2008. Jelikož je tedy zapisovací mechanismus 

spínán z terminálu digitálních výstupů, jedná se tedy pouze o třetí ON/OFF osu. 

Do mechanismu je zapotřebí nejprve umístit pero nebo tužku. Po aktivaci 

příslušného bitu výstupního digitálního terminálu, na kterém je mechanismus 

připojen, dojde k sepnutí cívky elektromagnetu. V důsledku toho dojde k pohybu 

páky, na které je umístěné pero, směrem dolů a tím je pero přitlačeno na pracovní 

desku modelu. Po odpojení napětí dochází k vytažení páky pomocí pružiny směrem 

nahoru do výchozí polohy. Pohyb zapisovacího mechanismu nahoru a dolů je                 

v rozmezí cca 1 cm. Mechanismus je možné vidět na Obr. 3.9. 

 

 
Obr. 3.9: Zapisovací mechanismus [6] 
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4. Řídicí software TwinCAT  

Řídicí software celého modelu manipulátoru se nazývá TwinCAT a je taktéž        

od společnosti Beckhoff. TwinCAT – The Windows Control and Automation 

Technology. Jedná se o vývojový software pro programovatelné automaty PLC   

(příp. průmyslové IPC) i číslicové řízení strojů a linek (NC, CNC). TwinCAT je 

schopen komunikovat přes velké množství nejrůznějších sběrnic (např. EtherCAT, 

Lightbus, Profibus DP/MC, Interbus, CANopen, DeviceNet, Ethernet). Pro řízení 

v reálném čase je však zapotřebí 32-bitový operační systém. Typy operačních 

systémů, které TwinCAT podporuje jsou Windows NT/2000/XP/Vista, Windows 

7/10, Windows CE. V modelu manipulátoru je implementován TwinCAT verze 2 

(TC2). Ta podporuje standard mezinárodní normy IEC 61131-3. Tento standard 

definuje programovací jazyky pro průmyslovou automatizaci. Tento standard byl 

přijat většinou společností a výrobců v oblasti automatizace. Tento standard definuje 

jak programovací jazyky, tak i např. standartní datové typy proměnných. 

Po registraci na internetových stránkách firmy Beckhoff, je možné TwinCAT v.2 

zdarma stáhnout do vlastního PC a následně nainstalovat. V současné době již 

existuje i novější verze řídicího softwaru TwinCAT verze 3 (TC3). Ta lze 

z internetových stránek společnosti Beckhoff taktéž stáhnout zdarma. V případě 

potřeby programátora mít k dispozici na jednom PC verzi TwinCAT 2 i 3, je zapotřebí 

si rovněž stáhnout program s názvem TcSwitchRuntime. Ten slouží pro přepínání 

mezi TC2 a TC3. Je však zapotřebí si nejprve nainstalovat TC3, poté ho v programu 

TcSwitchRuntime deaktivovat a až poté nainstalovat TC2. Poté již lze libovolně 

přepínat mezi jednotlivými verzemi. TC2, který se pro řízení modelu používá, se dělí 

na dvě hlavní části, a to System Manager a PLC Control. 

 

4.1 System Manager 

System Manager je jednou ze dvou hlavní částí řídicího softwaru TC2. 

Představuje hlavní konfigurační centrum celého systému. Definuje vztahy mezi 

připojenými PLC příp. IPC a programy vytvořenými programátorem. Dále také 

definuje vstupně-výstupní kanály a při řízení motorů také řízené osy těchto motorů. 

V podstatě se dá říci, že propojuje proměnné z programu, který byl napsán 

programátorem, s fyzickými vstupy či výstupy. Toto propojení (tzv. linkování) je 

však zapotřebí ručně vytvořit programátorem. System Manager je online systém,    

kde přímo v jeho okně lze sledovat či měnit stavy vstupů a výstupů. V případě 

připojení motorů je možné dokonce online ručně řídit tyto motory. Okno System 

Manageru je znázorněno na Obr. 4.1. Na levé straně okna je možné vidět strom 
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s několika položkami. Položka SYSTEM je systémová položka, v položce NC             

se konfigurují osy v případě připojení motorů. Dále pak do PLC se nahrává program 

vytvořený programátorem v části PLC Control a nakonec v položce I/O se připojují 

(linkují) fyzické vstupy a výstupy s proměnnými v programu přidaným do PLC. 

 

 

 
Obr. 4.1: System Manager 

  

4.2 PLC Control 

Druhou z důležitých částí TwinCAT 2 je PLC Control. Ten slouží jako vývojové 

prostředí pro programátora, který v něm píše program pro PLC příp. IPC. Jedná se     

o prostředí, které zde dává programátorovy přístup k programovacím jazykům            

ze standardu IEC 61131-3. Jednou z výhod tohoto prostředí je možná konverze 

programovacích jazyků mezi sebou. Každému programátorovy vyhovuje jiný 

programovací jazyk, takže v případě, že má programátor pracovat na programu 

vytvořeném v jiném programovacím jazyce, lze si ho pomocí této konverze převést 

do jazyka, který mu vyhovuje. Dalším dobrým nástrojem v PLC Control je debugger. 

Díky debuggeru může programátor procházet program krok po kroku, a tak najít 

případné chyby ve vytvořeném programu. Nakonec lze spustit simulaci programu, 

v které je možné přiřazovat programovým proměnným různé hodnoty a sledovat tak 

správnou funkčnost programu. 
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Obr. 4.2: PLC Control 

 

Na Obr. 4.2 je náhled okna PLC Control s částí programu v programovacím jazyce 

ST (Structured text), který byl vybrán pro tvorbu programu pro pohyb modelu 

manipulátoru. 

 

Programovací jazyky, které definuje standard IEC 61131-3 a lze je tedy používat 

v PLC Control jsou: 

 ST (Structured Text) 

 IL (Instruction List) 

 LD (Ladder Diagram) 

 FBD (Function Blok Diagram) 

 SFC (Sequential Function Chart) 

 

 

4.3 EtherCAT 

EtherCAT byl vyvinut sdružením EtherCAT Group (ETG). EtherCAT – Ethernet 

for Control Automation Technology. Jedná se o sběrnici firmy Beckhoff, která byla 

uvedena v dubnu 2003. Díky jeho podobnosti s klasickým ethernetem lze použít 

stejná komunikační média, kabeláž, konektory a síťové prvky. EtherCAT využívá 

Master-Slave (pán-sluha) komunikaci. Maximální počet slave zařízení na sběrnici je 

65 535. Zařízení master vysílá rámce (frame), které putují po sběrnici. Slave zařízení 
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čtou a zapisují data, právě když jimi prochází tento rámec. Zpomalení rámce je v řádu 

nanosekund. Tento způsob čtení a zápisu dat podřízených (slave) zařízení se nazývá 

„On the fly“ a je znázorněn na Obr. 4.3. Obecné schéma master a slave zařízení v síti 

EtherCAT je na Obr. 4.4. [6] 

 

 
Obr. 4.3: Komunikace v síti EtherCAT [6] 

 

 

Zařízení, které podporují EtherCAT obsahují vždy protokol pro komunikaci 

CANopen (CoE) a dále dle potřeby další komunikační protokoly. 

 

 

EtherCAT integruje následující komunikační protokoly: 

 CoE – CANopen 

 SoE – Sercos 

 AoE – ADS 

 EoE – Ethernet 

 FoE – File Access 

 FSoE – Fail Safe 
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Obr. 4.4: Obecné schéma zařízení v síti EtherCAT [9] 
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5. Oživení modelu s ON/OFF třetí osou 

Po připojení všech fyzických částí modelu k napájení a jejich propojení do sítě 

EtherCAT pomocí kabeláže do jednotlivých terminálů umístěných v coupleru 

EK1100 a jeho připojení síťovým kabelem do IPC C6915, se mohlo přistoupit 

k oživování modelu. Nejprve je zapotřebí nastavit síťovou kartu počítače a IPC do 

jedné sítě. V tomto případě je IP adresa počítače nastavena na 192.168.0.2 a IP adresa 

IPC je nastavena na 192.168.0.3. Dále je doporučeno ještě vypnout bránu firewall. 

Nyní je již možné otevřít System Manager. Okno System Manageru bylo ukázáno na 

Obr. 4.1. Následně se klikne na tlačítko Choose Target. V případě, že po zapnutí 

System Manageru není zobrazena úvodní obrazovka (tak, jak je tomu na Obr. 4.1), je 

možné se k ní dostat po kliknutí na položku SYSTEM-Configuration v levé části okna. 

Po kliknutí na tlačítko Choose Target se objeví dialogové okno. Zvolí se 

Search(Ethernet), otevře se další dialogové okno, ve kterém se zvolí tlačítko 

Broadcast Search. V tuto chvíli se prohledají okolní sítě v případě nalezení IPC se 

v okně zobrazí nový řádek, např. CP_0DE44C. Tento řádek se označí a zvolí se Add 

Route. Spustí se připojování k IPC a zobrazí se okno se zadáním přístupových údajů. 

Uživatelské jméno je „Administrator“ a heslo „1“. Po dokončení a úspěšném spojení 

se v dialogovém okně zobrazí u řádku CP_0DE44C symbol X ve sloupci Connected. 

Poté je možné dialogová okna zavřít a vrátit se zpět do hlavního okna System 

Manageru. Nyní je dobré si konfiguraci IPC v System Manageru uložit. 

  Jelikož motory, které jsou v modelu použity, nejsou od firmy Beckhoff,               

ale od firmy Schneider Electric, je zapotřebí si stáhnout tzv. konfigurační soubory. 

IPC od firmy Beckhoff totiž sám o sobě nezná komponenty jiných výrobců. 

Z internetových stránek výrobce Schneider Electric se tedy stáhnou příslušné 

konfigurační soubory k typům motorů, které jsou v modelu manipulátoru použity. 

Jedná se o soubory formátu XML. Soubory „Schneider Electric ILS PLCopen 

V101.xml“ a „Schneider Electric ILS CiA402 V101.xml“ je po stažení potřeba vložit 

do adresáře C:\TwinCAT\Io\EtherCAT. Pokud je TwinCAT nainstalován v jiném 

umístění, je zapotřebí vložit XML soubory do příslušného adresáře. 

Nyní lze přikročit k vyhledávání připojených zařízení na sběrnici. System 

Manager musí být přepnutý do tzv. config módu. Toho se docílí přes nabídku Actions 

a možnost Set/Reset TwinCAT to Config Mode, případně v horní liště nástrojů          

přes danou ikonku. Poté se vlevo rozklikne nabídka I/O-Configuration a po kliknutí 

pravým tlačítkem na I/O Devices se vybere Scan Devices. Nyní dojde k prohledání 

sběrnice a všechny dostupné terminály a motory se přidají do TwinCAT System 

Manageru. V tuto chvíli se do položky I/O Devices přidala sběrnice EtherCAT               
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a po jejím rozkliknutí je možné vidět všechna zařízení. Všechna zařízení, která by měl 

automatický sken najít jsou vidět na Obr. 5.1. 

 

 
Obr. 5.1: Zobrazení naskenovaných terminálů a motorů 

 

Jelikož jsou mezi naskenovanými zařízeními i motory, v položce                            

NC-Configuration a NC-Task 1 SAF se zobrazí položka Axes. Po jejím rozkliknutí 

jsou viditelné všechny dostupné osy. Po kliknutí na příslušnou osu dojde k zobrazení 

několika záložek v hlavní části okna System Manageru. V záložce General je možné 

si osu pojmenovat, např. osa X a osa Y. V záložce Settings v okně Unit je možné 

vybrat v menu z několika jednotek. Nejlepší je si zvolit milimetry. Ještě je zapotřebí 

nastavit každé ose tzv. scaling factor (vektor přiblížení). Ten udává vztah mezi 

otáčkou motoru a vzdáleností, kterou motor za jednu otáčku ujede. Motor má rozlišení 

32 768 kroků za jednu otáčku. Při jedné otáčce motoru dojde k posunutí posuvu            

o 84 mm. 

 

Výpočet scaling factoru [6]: 

 

𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
1

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑟𝑜𝑘ů 𝑛𝑎 𝑜𝑡áč𝑘𝑢
𝑢𝑗𝑒𝑡á 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣𝑢 𝑧𝑎 𝑜𝑡áč𝑘𝑢

=  
1

32768
84

= 

= 0,0025634765625 
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Pole Scaling Factor lze najít po rozkliknutí příslušné osy. Dále se z nabídky 

vybere pole Enc a v hlavní okně System Manageru v záložce Parameter je ve skupině 

parametrů Encoder Evaluation pole Scaling Factor. Do tohoto okna se vyplní 

vypočtená hodnota (Obr. 5.2). Toto je potřeba udělat pro každou osu zvlášť. 

 

 
Obr. 5.2: Nastavení Scaling Factoru 

 

 

5.1 Online ovládání motorů 

Motory lze ovládat přímo ze System Manageru. To slouží k otestování funkčnosti 

motorů. Nejprve je potřeba přepnout System Manager do tzv. run módu. Opět v horní 

části okna přes nabídku Actions a možnost Set/Reset TwinCAT to Run Mode            

nebo přes ikonku v horním panelu nástrojů. Po kliknutí na příslušnou osu, jejíž motor 

bude ovládán, se v hlavním okně zobrazí opět několik záložek. Kliknutím na záložku 

online se zobrazí panel pro ovládání motoru příslušné osy. Aby bylo možné motor 

ovládat, je zapotřebí motory povolit. Povolení se nastaví v části Enabling přes tlačítko 

Set. Vyskočí dialogové okno, ve kterém je potřeba zaškrtnout všechna pole a vyplnit 

hodnotu Override (Obr. 5.3). Override je procentuální hodnota z celkové rychlosti osy. 
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Obr. 5.3: Povolení online ovládání [6] 

 

Po zaškrtnutí všech polí a po vyplnění hodnoty Override se dialogové okno 

potvrdí tlačítkem OK. Nyní by se mělo v části Status zaškrtnout pole Ready,               

což signalizuje připravenost osy k pohybu. Pomocí tlačítek „- - (F1), - (F2), + (F3), 

++ (F4)“ lze povolenou osou pohybovat. Pokud dojde k chybě, například při najetí na 

koncový snímač polohy, chyba se objeví v poli Error. Chybu je nutné odstranit 

pomocí restartu osy. Na restart osy slouží tlačítko „R (F8)“.   

 

5.2 Program v PLC Control 

Po ověření funkčnosti chodu obou os, resp. jejich motorů, je možné vytvořit 

kompletní program pro řízení modelu manipulátoru a tím ověřit jeho funkčnost. 

Kompletní program pro řízení se vytváří v TwinCAT PLC Control. Po spuštění PLC 

Control je potřeba vytvořit nový projekt. Ten se vytvoří kliknutím na ikonku New. 

Vyskočí dialogové okno pro vybrání typu systému. Zde se zvolí nabídka PC or CX 

(x86). Po potvrzení vyskočí další dialogové okno, kde se systém zeptá na název 

hlavního programu (POU), na typ programu a na programovací jazyk, ve kterém bude 

program psán. Po potvrzení se zobrazí okno nově vytvořeného programu a vlevo 

strom s částmi programu. Pod tímto stromem je několik záložek. V záložce Resource 

vybereme Library Manager. Zde se přidávají do programu další knihovny,              

které programátor potřebuje. Implicitně je přidána pouze standardní knihovna.          
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Pro model manipulátoru je potřeba ještě knihovna pro práci s osami modelu.                

Po kliknutí pravým tlačítkem myši do pole s výpisem knihoven a po kliknutí                

na nabídku Additional Library se otevře okno s dostupnými knihovnami. Zde je 

potřeba vybrat knihovnu TcMC2.lib, což je základní knihovna pro pohyb os. Popis 

jednotlivých funkčních bloků této knihovny lze najít na internetových stránkách firmy 

Beckhoff.   Ještě, než se programátor pustí do vytvoření programu, je potřeba si ještě 

nadefinovat osy jako globální proměnné. To se provádí opět v záložce Resources 

v položce Global Variables. Osy jsou datového typu AXIS_REF. Poté se nadefinují 

boolovské proměnné pro pero umístěné v zapisovacím mechanismu a pro dva referenční 

snímače. Příklad definování globálních proměnných je na Obr. 5.4. 

 

 
Obr. 5.4: Definování globálních proměnných 

 

Poté již programátor ve vytvořeném programu (POU) napíše program dle potřeby, 

případně si vytvoří další funkce nebo funkční bloky, které budou z hlavního programu 

volány. Po vytvoření kódu je potřeba tento kód zkompilovat, aby se ověřila správnost 

napsaného kódu. To se provede přes nabídku Project v horní části PLC Control 

tlačítkem Build nebo Rebuild all. Po dokončení kompilace vyskočí v dolním okně 

zpráva s počtem chyb a varování. Pokud je tento počet nulový, program je s ohledem 

na syntaxi napsán správně. 

Po úspěšné kompilaci se musí program napsaný v PLC Control přidat do System 

Manageru. V System Manageru se klikne pravým tlačítkem myši na položku         

PLC-Configuration a vybere se nabídka Append PLC Project. Vyskočí dialogové 
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okno, v kterém se vybere cesta k programu z PLC Control a potvrdí se. Tím se tento 

program vloží do System Manageru. Nyní následuje propojení (linkování) fyzických 

vstupů a výstupů s proměnnými z programu v PLC Control. V položce                     

PLC-Configuration je již nyní vložen projekt z PLC Control. Po jeho rozkliknutí se 

objeví vstupní a výstupní proměnné definované v programu. Kliknutím pravým 

tlačítkem myši na proměnnou se objeví nabídky, z které se vybere Change Link.    

Poté se objeví nabídka s volnými fyzickými vstupy a výstupy. Vybere se příslušný 

vstup či výstup a výběr se potvrdí. Takto se postupuje pro všechny proměnné 

z programu v PLC Control. Referenční snímače jsou fyzicky připojeny na terminál 2, 

bit 0 (snímač na ose Y) a bit 1 (snímač na ose X). Zapisovací mechanismus je připojen 

na terminál 4, bit 0. Proto příslušné proměnné z PLC musí být připojeny právě k těmto 

vstupům/výstupům. 

 

 
Obr. 5.5: Linkování vstupů/výstupů 

 

Do IPC se program nahrává v PLC Control přes nabídku Online a Login.                

Po nahrání se program spouští pomocí Run, zastavuje pomocí Stop, případně 

resetování hodnot pomocí Reset. 

 

 

5.3 Program – vypisování iniciálů 

Jako ilustrační úloha pro předvedení funkčnosti modelu manipulátoru 

s jednoduchou ON/OFF třetí osou byla zvolena úloha pro vypisování iniciálů.         

Před spuštěním programu jsou osy X a Y v libovolné pozici pracovního prostoru.      

Po spuštění programu dojde k najetí obou os do referenční pozice. Ta je snímána 

referenčními snímači polohy. V této pozice se nastaví souřadnice obou os na 0, čímž 

se určí počátek souřadnicového prostoru. Z této pozice manipulátor najede pomocí 
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absolutních souřadnic polohy do výchozího bodu nad papír, kde bude začínat psát. 

Dojde k aktivaci zapisovacího mechanismu a tím i k přiložení pera na papír. Nyní se 

pomocí relativního zadávaní souřadnic vypisuje první písmeno iniciálů. Jakmile 

dojde k dopsání prvního písmena, zapisovací mechanismus se deaktivuje a pero se 

zvedne nad papír. Následně pomocí absolutních souřadnic najede manipulátor nad 

místo, kde bude začátek druhého písmena. Opět dojde k aktivaci zapisovacího 

mechanismu a přiložení pera na papír. Následně se znovu pomocí relativních 

souřadnic dopíše písmeno druhé, dojde k deaktivaci zapisovacího mechanismu             

a najetí manipulátoru zpět do referenční pozice. 

 

 
Obr. 5.6: Ukázka programu pro vypisování iniciálů 
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6. Kamera ImagingSource DFK 22BUC03 

Jako kamera pro účely řízení manipulátoru byla zvolena průmyslová kamera   

DFK 22BUC03 od firmy ImagingSource (viz. Obr. 6.1). Pro oživení této kamery bylo 

zapotřebí si nejprve stáhnout příslušné drivery z internetových stránek výrobce. 

Konkrétně se jednalo o dva drivery. Jeden byl pro USB, pomocí kterého je kamera 

připojena k počítači. Díky tomuto driveru je počítač schopen rozpoznat o jaké USB 

zařízení se jedná. Druhým driverem byl plugin pro programové prostředí Matlab. 

V tomto prostředí bude později tvořen skript pro rozpoznávání velikosti objektů         

(v tomto případě kuliček) pomocí již zmíněné průmyslové kamery. V této práci je 

využita verze Matlabu R2014a.  

 

 
Obr. 6.1: Kamera ImagingSource DFK 22BUC03 

 

Po stažení obou dvou driverů je nejprve zapotřebí jejich instalace do PC.                 

Po instalaci pluginu pro Matlab je nutné tento plugin ručně v Matlabu zaregistrovat. 

Zadá se příkaz imaqregister(´{app}\win32\TISImaq_R2013.dll´) pro 32-bitovou verzi 

prostředí Matlab nebo případně imaqregister(´{app}\x64\TISImaq_R2013.dll´)        

pro 64-bitovou verzi. V tomto příkazu {app} představuje instalační adresář pluginu. 

Při původním ponechání instalačního adresáře bude příkaz pro registraci pluginu      

pro 32-bitovou verzi vypadat imaqregister(´c:\Program Files\TIS IMAQ for 

MATLAB\win32\TISImaq_R2013.dll´). Registraci pluginu lze také provést pomocí 
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IMAQ Toolboxu. Návod na provedení této registrace je také uveden v souboru 

Readme po instalaci pluginu. 

Nyní je již vše připraveno pro vytvoření skriptu v programu Matlab. V levém 

horním rohu se rozklikne nabídka New -> Function. Skript je vytvořen jako funkce, 

ne jako obyčejný skript. To je zvoleno z toho důvodu, že kód obsahuje funkci jak    

pro chod kamery, tak také funkci pro ukončení snímání kamery pomocí klávesy 

Escape (Esc). Ukázka části skriptu v prostředí Matlab je znázorněna na Obr. 6.2.        

Na začátku skriptu je možné vidět různé nastavování parametrů kamery. Ta je poté 

spouštěna ve smyčce while. Tato smyčka běží tak dlouho, dokud se globální 

proměnná AppRunning=1, tedy do doby, dokud není stisknuta klávesa Esc. V tomto 

cyklu se pomocí funkce getsnapshot vytvářejí snímky z kamery, která jsou dále 

v programu následně zobrazovány. Pokud se zvolí dostatečně malá pauza při přípravě 

další iterace, budou snímky z kamery pro vnímání lidským okem zcela plynulé.        

Pro účel správného fungování programu v této diplomové práci již však toto není 

zapotřebí. Proto je ve skriptu implementována příprava další iterace za dobu 1 s.        

Při této sekvenci snímání již obraz není pro lidské oko zcela plynulý, avšak pro tuto 

práci zcela dostačující. 

 

 

 
Obr. 6.2: Ukázka skriptu pro kameru v prostředí Matlab 
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Do skriptu pro spuštění kamery byla následně přidána část kódu na rozpoznávání 

předmětů (kuliček) podle velikosti. Snímky snímané z kamery jsou převedeny            

na binární obraz, kdy pozadí pracovní desky manipulátoru zůstává bílé a snímaná 

kulička se v tomto binárním obrazu zobrazí jako černá. Následně je ještě tento binární 

obraz filtrován pro odstranění šumu. Šum představují černé samostatné pixely             

na pracovní desce, která by měla být, jak již bylo zmíněno, bílá. Z toho filtrované 

obrazu se posléze nalezne počet černých pixelů znázorňujících snímanou kuličku, 

z čehož je poté následně určena velikost snímané kuličky ve vyhodnocovacích 

podmínkách skriptu. Znázornění snímaného obrazu z kamery je na Obr. 6.3. Na tomto 

obrázku je možné vidět okno z třemi obrazy. První je skutečný obraz snímaný 

kamerou. Druhý je binární obraz původního obrazu a jako třetí je znázorněn filtrovaný 

binární obraz. Jelikož se však jedná o dynamický obraz snímaný z příslušné kamery, 

počet černých pixelů představující snímanou kuličku se vždy nepatrně mění. Proto je 

nutné ve vyhodnocovacích podmínkách programu uvádět vždy rozsah počtu pixelů, 

nikoliv konstantní číslo. Jakmile program vyhodnotí počet černých pixelů,              

který spadá do intervalu příslušné velikosti snímané kuličky, nastaví proměnnou 

kulička na skutečnou velikost průměru snímané kuličky v milimetrech. V tuto chvíli 

je hodnota proměnné kulička uložena do souboru ´test.mat´. Toto ukládání hodnoty 

velikosti průměru kuličky bude později potřeba k další práci.  

 

 

 
Obr. 6.3: Vykreslení snímků z kamery a převedení na filtrovaný binární obraz 
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7. KEPServerEX 

Nyní již funguje kamera i rozpoznávání kuliček. To vše však pouze v rámci 

vývojového prostředí Matlab. Aby však bylo možné pomocí kamery řídit pohyb 

manipulátoru na základě velikosti snímané kuličky, je zapotřebí hodnotu velikosti 

kuličky přenášet do IPC do řídicího programu manipulátoru. K tomu úkolu je využit 

tzv. OPC server (OLE for Process Control). Jedná se o otevřený standard                      

pro propojení softwarových aplikací s hardwarem. Díky OPC mohou uživatelé použít 

hardware a software různých výrobců bez ohledu na komunikační rozhraní těchto 

komponent. Jedinou podmínkou je existence OPC rozhraní. V této diplomové práci 

byl konkrétně použit KEPServerEX 6. [10] 

 

 

 
Obr. 7.1: Beckhoff TwinCAT I/O – KEPServerEX OPC Server [11] 

 

Ze stránek výrobce KEPServeruEX, firmy KEPWARE, lze po registraci stáhnout 

demo verzi tohoto serveru. Tato demo verze je plně funkční. Jediné omezení,          

které má oproti plné verzi je dvouhodinový limit běhu serveru. Po uplynutí této doby 

je zapotřebí pozastavit běžící aplikaci a posléze ji opět spustit. Následně 

KEPServerEX opět běží po dobu dalších dvou hodin. Toto omezení není pro účely 

této práce nijak zásadní, a proto je demo verze KEPServeruEX dostačující. Po stažení 

a instalaci je možné přikročit k nastavování OPC serveru. Po spuštění se otevře hlavní 

okno serveru. V levé části tohoto okna je umístěn strom s různými záložkami. 

Znázornění hlavního okna serveru je na Obr. 7.2. V záložkách na levé straně se 
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rozklikne nabídka Connectivity a vybere se možnost pro vytvoření nového kanálu. 

Dojde k vyskočení okna, kde bude možné nově vytvořený kanál nastavit. Hned první 

nabídka je velice důležitá. Je potřeba si zvolit typ kanálu. Jelikož se pro řízení 

manipulátoru používá IPC firmy Beckhoff, z nabídky pro volbu typu kanálu se vybere 

možnost Beckhoff TwinCAT. Dále si uživatel zvolí jméno vytvořeného kanálu, síťový 

adaptér a další možnosti, dokud se neprokliká až na konec vytvoření nového kanálu. 

Zde je koncové shrnutí a po stisknutí tlačítka Dokončit se vytvořený kanál zobrazí    

na levé straně v záložce Connectivity. V případě potřeby změnit některý 

z nastavovaných parametrů kanálu lze jednoduše kliknout pravým tlačítkem myši      

na vytvořený kanál a v nabídce Properties je možné všechna nastavení změnit. 

 

 

 
Obr. 7.2: KEPServerEX 

 

Poté, co je kanál vytvořen, do něj lze přidat nové zařízení (Device). Po kliknutí na 

přidání zařízení vyskočí stejné konfigurační okno k nastavování parametrů zařízení, 

stejně jako tomu bylo v případě vytváření kanálu. Opět si zařízení uživatel pojmenuje, 

dále zvolí model TwinCAT PLC a dostane se k nastavení ID vytvářeného zařízení. 

Toto je velmi důležitá část nastavení kanálu. Jedná se o prodlouženou IP adresu 

zařízení (např. 5.13.228.76.1.1). Pro zjištění správného ID je nutné si spustit 

TwinCAT System Manager s již dříve vytvořenou konfigurací. Vlevo se rozklikne 

nabídka SYSTEM – Configuration a zvolí se Route Settings. Zde v záložce NetID 
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Management lze vidět položku Target NetID. Toto ID je právě potřebné k nastavení 

zařízení v OPC serveru. Nyní se přistoupí zpět k nastavovaní zařízení v serveru, kde 

se do položky ID vloží právě zjištěné ID číslo v TwinCAT System Manageru. Výše 

popsaný postup je znázorněn na Obr. 7.3. 

 

 

 
Obr. 7.3: Nastavení ID zařízení v KEPServerEX 

 

Následují další různá nastavení, kterými uživatel musí projít. Za zmínku ještě stojí 

položka Port Number. Číslo portu se opět zjistí v programu TwinCAT System 

Manager. Tentokrát je však zapotřebí rozkliknout PLC-Configuration a dále pak 

kliknout na program vložený z TwinCAT PLC Control. Zde se zjistí číslo portu, který 

je použit. Na konci nastavení všech parametrů zařízení se opět zobrazí přehled               

a po stisknutí tlačítka Dokončit se vytvořené zařízení zobrazí jako přidané do výše 

vytvořeného kanálu. 

 

 

 
Obr. 7.4: Nastavení Port Number 
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Dále je pak možné do zařízení vytvářet vlastní tagy (proměnné) či jejich skupinu, 

nicméně v tomto případě se do vytvořeného zařízení automaticky vygenerují všechny 

proměnné z řídicího programu napsaného v PLC Control. K tomu je nutné mít PLC 

Control v režimu online. Kdyby nedošlo k automatickému generování proměnných, 

je doporučeno zkusit v nabídce Runtime znovu inicializovat zařízení pomocí tlačítka 

Reinitialize příp. vypnout a znovu zapnout připojení (Connect/Disconnect). Nyní je 

v OPC serveru nastaven jak kanál, tak i zařízení a je možné komunikovat mezi 

serverem a TwinCat zařízením. Je dobré si tuto komunikaci vyzkoušet na nějakém 

jednoduchém příkladu. To je možné pomocí OPC Quick Client v KEPServerEx    

(Obr. 7.5). Ve spuštěném OPC Quick Client je možné měnit hodnotu proměnných, 

které byly vygenerovány z řídicího programu. Např. je možné změnit některou 

proměnnou typu bool z hodnoty false na true. Změnu lze pozorovat třeba v PLC 

Control (musí být v režimu run), nebo pokud se jedná o fyzický vstup/výstup,            

tak signalizací LED diody na příslušném terminálu. Komunikace funguje i obráceným 

směrem, tudíž pokud se změní hodnota proměnné v PLC Control, měla by se tato 

změněná hodnota objevit i v OPC Quick Client vytvořeného serveru. Tímto 

jednoduchým způsobem lze ověřit schopnost komunikace mezi OPC serverem              

a zařízením IPC firmy Beckhoff. 

 

 
Obr. 7.5: OPC Quick Client 
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7.1 Propojení Matlabu s KEPServerEX 

Dalším krokem je připojení KEPServerEX s prostředím Matlab, ve kterém je 

napsán skript pro rozpoznávání velikosti kuliček pomocí průmyslové kamery 

ImagingSource. K tomuto účelu je využita nadstavba programu Matlab zvaná 

Simulink. Simulink slouží pro simulaci a modelování dynamických systémů. 

Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely soustav ve formě 

blokových schémat [12]. Po otevření Matlabu se k nadstavbě Simulink dostaneme 

v záložce HOME pomocí ikonky Simulink Library. Otevře se okno s názvem Simulink 

Library Browser. V tomto okně je seznam všech dostupných knihoven, toolboxů          

a bloků, které se dají v simulinku použít. Nejprve je potřeba si vytvořit nový model. 

Toho se docílí přes nabídku File->New->Model případně pomocí kláves Ctrl+N. 

Otevře se okno nového modelu. Do něho lze jednoduše myší přetahovat bloky             

ze Simulink Library Browser a následně, taktéž pomocí myši, propojovat vstupy           

a výstupy těchto bloků dle potřeby. Při procházení knihoven a toolboxů v Simulink 

Library Browseru lze narazit na položku OPC Toolbox. Při jeho rozkliknutí se zobrazí 

několik bloků, které lze v rámci tohoto toolboxu použít. Jedná se o bloky OPC 

Configuration, OPC Quality Parts, OPC Read a OPC Write (viz. Obr. 7.6). 

 

 
Obr. 7.6: OPC Toolbox s bloky pro Simulink 
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Nejprve blok OPC Configuration. Blok se přidá do nově vytvořeného modelu 

uchopením a přetažením, jak již bylo zmíněno výše. Dvojitým kliknutím na tento blok 

se otevře okno s nastavováním parametrů pro daný blok. Zde je potřeba se zaměřit   

na tlačítko Configure OPC Clients. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře další okno 

s názvem OPC Client Manager. V tomto okně se již přidává OPC Client. Je možné 

si všimnout, že prozatím je seznam prázdný. Po stisknutí tlačítka Add si může uživatel 

zvolit hosta a vybrat příslušný server. V nabídce serverů by již měla být možnost 

Kepware.KEPServerEX.V6, což je server, který byl vytvořen v předcházejících 

krocích. Vše se potvrdí a nyní je již možné vidět v okně OPC Client Manager 

momentálně přidaný OPC client (viz. Obr. 7.7). Nyní lze zbylá otevřená okna zavřít, 

případně ještě nastavit některé z dalších parametrů, a nastavení bloku OPC 

Configuration je kompletní. 

 

 
Obr. 7.7: OPC Client Manager 

       

Jako další se do modelu přidá blok s názvem OPC Write. Tento blok slouží          

pro zápis hodnot z Matlab/Simulink na OPC server. Obdobně funguje i blok s názvem 

OPC Read. U něho však přenos dat funguje obráceným směrem oproti OPC Write. 

Tudíž čte data z OPC serveru a zapisuje je do prostředí Matlab/Simulink. Ten však 

v této práci není použit. Uplatňuje se pouze posílání dat přes blok OPC Write               

na server. Po dvojitém kliknutí na tento blok se opět zobrazí okno s možnými 

nastaveními pro tento blok. Nejprve je potřeba si opět vytvořit OPC clienta a vybrat 

si k němu správný server. Stejným způsobem, jakým tomu bylo u předcházejícího 

bloku OPC Configuration. Dále si pak uživatel musí přidat nějaké položky (items). 
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Přes tlačítko Add Items se dostane k výběru těchto položek. Zobrazí se okno Select 

Items a v něm je již server s vytvořeným kanálem, zařízením a všemi proměnnými 

vygenerovanými z řídicího programu v PLC control (viz. Obr. 7.8). Zde se vybere 

jedna, nebo více proměnných, do kterých se chce v rámci dané aplikace zapisovat.  

Ty se po potvrzení zobrazí v seznamu proměnných (items) v nastavení tohoto bloku.  

Poté je potřeba si zvolit mód zapisování a také periodu vzorkování (sample time).    

Po všech těchto nastaveních bloku OPC Write je možné potvrdit tlačítkem OK.  

 

 
Obr. 7.8: Výběr PLC proměnných pro zápis z Matlab/Simulink  

 

Nyní je již připravena všechna potřebná konfigurace pro OPC server v prostředí 

Simulink. Zbývá pouze posílat dat do bloku OPC Write, který tyto data pošle            

přes OPC server do proměnné, umístěné v řídicím programu PLC Control. Jedná se              

o proměnnou či proměnné, které byly vybrány právě v simulinku v bloku OPC Write 

v položce Item. 

V tomto konkrétním případě je potřeba posílat hodnotu proměnné Kulička,      

která obsahuje velikost průměru právě snímané kuličky kamerou. Tuto hodnotu 

následně zapsat do globální proměnné iKulicka v řídicím programu manipulátoru. 

Avšak hodnota velikosti kuličky snímané kamerou se může každou sekundu měnit 
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v závislosti na pohybu manipulátoru a také na sekvenci snímků z kamery.               

Kvůli tomuto problému bylo ve vyhodnocovací části skriptu pro snímání kamery 

implementováno ukládání proměnně Kulička do souboru ´test.mat´. Z tohoto souboru 

se pak dále bude přebírat hodnota velikosti kuličky. Do modelu v simulinku                  

se k blokům pro nastavování OPC serveru a pro zápis dat do OPC serveru přidá blok  

pro tzv. S-funkci. Konkrétně je to blok Level-2 MATLAB S-Function a je možné ho 

najít v knihovně User-Defined Function. Opět dvojklikem na blok S-funkce se objeví 

okno pro nastavení daného bloku. V tomto okně se zadává jméno S-funkce, kterou 

bude tento blok reprezentovat v modelu Simulinku. Prozatím však žádná S-funkce 

není vytvořena. Zde je možné se opět vrátit do knihovny User-Defined Function,     

kde se vyskytoval blok pro S-funkci. Jako poslední položka v této knihovně je blok 

s názvem S-Function Examples. Dvojitým kliknutím na tento blok se otevře okno, 

kde je možné si vybrat typ souboru S-funkce. Na výběr je z možností MATLAB File, 

C-file, C++ Fortran. Vybere se možnost MATLAB File. Dále se vybírá z úrovně S-

funkce. Jelikož do modelu byl v předcházejícím kroku přidán blok Level-2 MATLAB 

S-Function, i zde je potřeba vybrat level 2. Opět se zobrazí několik možností výběru, 

kde jako poslední je uveden soubor Level-2 MATLAB file S-function Tamplate.    

Jedná se o přichystaný vzor matlabovské S-funkce. Po otevření tohoto vzoru se           

S-funkce otevře jako m-file v hlavním editoru programu Matlab. Zde si S-funkci 

uživatel může upravit dle potřeb aplikace, ke které je tato funkce použita. Skládá se 

z jednotlivých dílčích funkcí a parametrů, které je možné upravovat či nastavovat. 

Nastavovat lze počet vstupů a výstupů, periodu vzorkování (Sample Time), a další 

parametry.          Pro účel práce bylo důležité nastavit periodu vzorkování stejnou jako 

u bloku OPC Write v modelu Simulinku, a také v dílčí funkci Outputs přidat import 

dat ze souboru ´test.mat´, do kterého je ukládána hodnota velikosti kuličky snímané 

průmyslovou kamerou ImagingSource (viz. Obr. 7.9). 

 

 
Obr. 7.9: Import dat ze souboru v S-funkci 
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Po nastavení všeho potřebného je nutné funkci uložit do stejného adresáře,             

ve kterém již je skript s programem pro rozpoznávání kuliček kamerou a také model 

ze simulinku. Nyní je možné se vrátit k tomuto modelu a k bloku Level-2 MATLAB 

S-Function, který už byl do modelu přidán dříve. Po rozkliknutí tohoto bloku se          

do kolonky pro jméno S-funkce nastaví ta, která byla v minulém kroku vytvořena. 

V tuto chvíli jsou do modelu přidány všechny potřebné bloky pro přenášení hodnoty 

velikosti kuličky přes OPC server do řídicího programu v PLC Control.                        

Pro přehlednost je však do modelu přidán ještě blok Display z knihovny Sinks.         

Ten bude v modelu zobrazovat uživateli hodnotu velikosti kuličky, která bude přes 

server přenášena do řídicího programu. Dále se musí propojit blok S-funkce, s bloky 

OPC Write a Display. Celý model je zobrazen na Obr. 7.10. V poslední řadě je nutné 

nastavit si parametry simulace (viz. Obr. 7.11). Nastavení simulace je možné najít 

v nabídce Simulation -> Model Configuration Parameters. Stop time se nastaví          

na nekonečno (inf), typ solveru na Fixed-step a Sample time na stejnou hodnotu,   

která byla nastavována v předchozích blocích. V tuto chvíli je vše dokončeno            

pro přenos dat ze snímků průmyslové kamery, přes OPC server až do řídicího 

programu, pomocí kterého je manipulátor ovládán. 

 
Obr. 7.10: Model v MATLAB/Simulink 

 

 
Obr. 7.11: Nastavení simulace v MATLAB/Simulink 
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8. Návrh plnohodnotné třetí osy 

Ke stávajícímu modelu manipulátoru je potřeba navrhnout plnohodnotnou třetí 

osu. Ta v současném modelu nahradí zapisovací mechanismus, který zde představuje 

pouze osu na principu ON/OFF. Nová, plnohodnotná osa bude sloužit pro přenášení 

předmětů. Musí tedy obsahovat vertikální pojezd s rozsahem alespoň 5-10 cm.  

Pojezd se bude pohybovat pomocí krokového motoru. Krokový motor 

implementovaný v této třetí ose je potřeba řídit signály z terminálů IPC firmy 

Beckhoff. Jeden signál bude obsahovat obdélníkové pulsy s danou frekvencí 

potřebnou k roztočení krokového motoru. Signál druhý bude určovat směr otáčení 

motoru, tudíž zda se pojezd osy bude pohybovat nahoru či dolů. 

Dále pak součástí třetí osy musí být mechanismus sloužící k uchopení předmětu. 

Po následném přemístění tohoto předmětu na jiné místo, musí být tento předmět 

uvolněn a položen zpět na pracovní desku manipulátoru. Mechanismus pro uchopení 

a následné pokládání předmětů je možné realizovat jednoduchým elektromagnetem, 

pneumatickým systémem nebo pomocí mechanického chapadla či ruky. Všechny tyto 

výše zmíněné požadavky by měly vést k vytvoření konečného produktu, fungujícího 

jako jeden celek, který bude obsahovat již zmíněné funkce. Ten bude po zhotovení 

mechanicky připevněn na současný manipulátor a elektricky připojen k terminálům 

řídicího IPC. 

Na základě těchto požadavků byla pověřena firma RWetc. s.r.o. zhotovením této 

osy. Firma sídlí ve městě Jihlava, kde spolupracuje s tamní Vysokou školou 

polytechnickou. Zabývá se zakázkovým vývojem, konstrukcí a výrobou 

elektronických zařízení se zaměřením na mikroprocesorové aplikace [13].                    

Po následné konzultaci s touto firmou byla vytvořena závazná objednávka                       

(viz. Příloha 1) na zhotovení této třetí osy. 

Po zhotovení objednávky byl model manipulátoru převezen na sídlo firmy             

do Jihlavy, kde byla osa namontována na svislý profil manipulátoru. Osa obsahuje 

pojezd pomocí krokového motoru, tak jak bylo zmíněno v návrhu.                 

Uchopovací mechanismus je řešen pneumatickou přísavkou. Ta po natlakování 

uchopí předmět, který je poté následně položen pomocí aktivování solenoidu, 

umístěného na této ose. Funkční a osazovací schéma této osy, resp. hlavice 

manipulátoru, od firmy RWetc. s.r.o. je přiloženo k práci jako příloha. Finální podoba 

hlavice manipulátoru a její elektroniky je ukázána na Obr. 8.1 a Obr. 8.2. 
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Obr. 8.1: Hlavice manipulátoru 

 

 

 
Obr. 8.2: Elektronika hlavice manipulátoru 



50 
 

9. Program pro řízení inovovaného manipulátoru 

Posledním bodem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat ilustrační 

program pro řízení manipulátoru systémem IPC firmy Beckhoff v prostředí 

TwinCAT. Program by měl názorně využívat nově přidané či zhotovené komponenty, 

které původní model souřadnicového manipulátoru neobsahoval. Těmi jsou 

průmyslová kamera DFK 22BUC03 od firmy ImagingSource (viz. Obr. 6.1) a také 

nově zhotovená hlavice manipulátoru od firmy RWetc. s.r.o. (Obr. 8.1 a Obr. 8.2), 

představující plnohodnotnou třetí osu manipulátoru sloužící pro přemisťování 

předmětů. Řízení třetí osy manipulátoru pomocí IPC je realizováno pomocí několika 

řídících vodičů. Jeden slouží pro určení směru pohybu třetí osy. Ten je připojen            

na terminál digitálních výstupů EL2008. Na tento terminál je dále připojeno i spínání 

kompresoru a také aktivace solenoidu pro upuštění přesouvaného předmětu 

z přísavky. Na terminál digitálních vstupů EL1008 jsou připojeny referenční snímače 

pojezdu třetí osy. Pohyb krokového motoru třetí osy je realizován pomocí 

obdélníkových pulzů s danou frekvencí přivedených přes vodič Krok na driver 

krokového motoru. Za tímto účelem byl poskytnut firmou Beckhoff nový terminál 

označen jako EL2521-0025 (Obr. 9.1). Na ten je přivedeno napětí 24 V na svorku 

Output +A, a na základě velikosti frekvence nastavené ve vnitřní proměnné tohoto 

terminálu, je možné ze svorky Output -A odebírat signál obdélníkových pulzů 

s nastavenou frekvencí a úrovní signálu 24 V. Tento je přiveden přes vodič Krok        

do driveru krokového motoru a slouží k ovládání rychlosti pojezdu třetí osy dle 

nastavené frekvence obdélníkových pulzů.      

 

 
Obr. 9.1: Terminál EL2521-0025 [14] 
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Program pro řízení manipulátoru bude přenášet a třídit předměty (kuličky) dle 

jejich velikosti. Za tímto účelem byla zhotovena nová dřevěná pracovní deska s důlky, 

do kterých budou kuličky umisťovány (viz. Obr. 9.2). Deska je rozdělena na dvě 

hlavní části. První část je zásobník umístěný na spodní straně pracovní desky. Tento 

zásobník představuje deset důlků umístěných v řadě, do kterých uživatel náhodně 

umístí kuličky před spuštěním řídicího programu. Druhá část nově zhotovené 

pracovní desky je umístěna nad zásobníkem v levé polovině pracovní desky. Jedná se 

o síť důlků ve tvaru čtvercové matice o rozměrech 5x5 důlků. Tato část slouží            

pro třídění náhodně umístěných kuliček v zásobníku dle jejich velikosti. Systém 

třídění kuliček je takový, že tyto kuličky jsou umisťovány do důlků dle velikosti         

od nejmenší po největší zleva doprava. Tzn. kulička s nejmenší velikostí průměru je 

umisťována v maticové síti důlků nejvíce vlevo, největší kulička zase nejvíce vpravo. 

Pokud je přenášena kulička stejné velikosti, jakou již měla některé z předchozích, 

manipulátor tuto kulička umístí do důlku pod kuličku se stejnou velikostí.                     

Ve výsledku tedy dochází k třídění kuliček stejné velikosti do sloupců. Sloupec vlevo 

obsahuje kuličky nejmenší a sloupec úplně vpravo zase kuličky největší. Aby bylo 

možné kuličky třídit, je potřeba je určitým způsobem rozpoznávat. Právě k tomuto 

účelu slouží průmyslová kamera ImagingSource. Jak s touto kamerou pracovat již 

bylo zmíněno v kapitole zabývající se právě touto průmyslovou kamerou. 

 

 
Obr. 9.2: Pracovní deska s důlky 
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Program tedy bude pracovat následovně. Po jeho spuštění se manipulátor přesune 

do referenční pozice. Zde dojde k vynulování jeho souřadnic. Následně najede         

nad první důlek v zásobníku. Ty jsou číslovány opačně (zprava doleva), z důvodu 

výchozí referenční pozice, ve které dochází ke kalibraci manipulátoru a nulování jeho 

souřadnic. K tomu dochází pokaždé na začátku vykonávaného programu. Po najetí 

manipulátoru na první důlek v zásobníku přijde na řadu skript pro průmyslovou 

kameru napsaný v programu Matlab. Ten rozpozná velikost kuličky umístěné 

v prvním důlku zásobníku. Hodnotu velikosti kuličky uloží do souboru ´test.mat´. 

Tato hodnota je posléze importována do S-funkce, ze které je v prostředí Simulink 

zapisována přes OPC server do řídicího programu v PLC Control. Po identifikování 

kuličky ji nová osa uchopí a manipulátor přesune do pozice (důlku), příslušící dané 

velikosti kuličky. Do tohoto důlku ji posléze položí. Následně najede manipulátor     

na další pozici v zásobníku. Opět dojde k rozpoznání kuličky a přesunutí                        

na příslušnou pozici v sekci maticové sítě důlků. Takto se postupně pokračuje až do 

identifikování kuličky v poslední důlku zásobníku. Pokud nastane situace,                     

že v některém z důlků v zásobníku pracovní desky není umístěna žádná kulička, 

skript na rozpoznávání tuto situaci vyhodnotí a bez dalšího zbytečného pohybu 

manipulátoru se přesune k následujícímu důlku v zásobníku pracovní desky. Jelikož 

zásobník obsahuje deset pozic (důlků) a část pracovní desky pro třídění kuliček je 

matice důlků o rozměrech 5x5, předpokládá se, že v zásobníku bude maximálně 5 

kuliček stejné velikosti.  

 

 
Obr. 9.3: Rozložení pracovní desky s popisem stavů 
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Jelikož je pracovní deska bílá, jsou voleny odlišně barevné matné kuličky,           

aby nedocházelo k problémům při rozpoznávání kuliček průmyslovou kamerou. 

Matné z toho důvodu, že při lesklých kuličkách docházelo k odrazu světla do 

objektivu kamery. Z tohoto důvodu je také lepší se vyvarovat přímému slunečnímu 

záření. Na základě tohoto návrhu bude vytvořen ilustrační program pro ukázku práce 

souřadnicového manipulátoru s inovovanou třetí osou a s rozpoznáváním velikosti 

předmětů pomocí průmyslové kamery ImagingSource. 

Tvorba skriptu pro rozpoznávání kuliček pomocí kamery byla rozebrána 

v samostatné kapitole týkající se průmyslové kamery DFK 22BUC03 od firmy 

ImagingSource. V hned další kapitole byla rozebrána i práce s OPC serverem 

KEPServerEX a posílání dat z prostředí MATLAB/Simulink přes tento OPC server 

do řídicího programu v prostředí PLC Control od firmy Beckhoff. Zde se zapisuje 

hodnota velikosti snímané kuličky do globální proměnné iKulicka. Tímto způsobem 

je možné na základě snímání kamery zasahovat do řídicího programu IPC. 

Samotný řídicí program napsaný v prostředí TwinCAT PLC Control je rozdělen 

na několik částí (objektů). Jedná se o jeden objekt typu Program (PRG) a několik 

objektů typu Function Block (FB). Objekt typu PRG s názvem MAIN je část 

programu, ve které dochází k resetování os manipulátoru a k jejich následnému 

povolení (Enable). Povolení os je důležité z hlediska další práce s osami 

manipulátoru. Aby vůbec bylo možné s manipulátorem hýbat. Reset os na začátku 

programu je důležitý v případě, pokud by program v předchozím cyklu skončil 

chybou. Kdyby osy nebyly při následném spuštění programu resetovány, program by 

nefungoval korektně, resp. by nemohlo dojít k následnému povolení těchto os. Ostatní 

objekty jsou typu FB. Jedná se o uživatelské funkční bloky. V řídicím programu 

reprezentují vždy určitou část vykonávání programu. Tyto funkční bloky zajišťují 

vyšší přehlednost daného kódu programu. Prvním, který přichází na řadu po spuštění 

programu a po resetu a povolení os v objektu MAIN je funkční blok FB_Reference. 

Ten zajišťuje najetí manipulátoru do výchozí referenční pozice a následné nastavení 

jeho souřadnic na nulu. Na konci tohoto bloku je volán blok další, a to 

FB_Rozpoznani1. V tomto bloku dochází k najetí manipulátoru nad první důlek 

zásobníku a k rozpoznání kuličky v něm uložené. Je zde použit cyklus CASE, který 

dle hodnoty velikosti kuličky poslané přes OPC server určí, na kterou pozici (stav) 

má být tato kulička přesunuta. Tyto stavy jsou reprezentovány standardními 

funkčními bloky mStateXY typu MC_MoveAbsolute. XY v názvu bloku je dvojice 

čísel představujících příslušný prvek matice důlků na pracovní desce manipulátoru. 

X určuje číslo řádku a Y číslo sloupce. Např. mState11 reprezentuje důlek v prvním 

řádku a prvním sloupci. Na konci uživatelského funkčního bloku FB_Rozpoznani1 

dochází k volání dalšího bloku FB_Return1. V tomto bloku dochází k návratu na další 
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důlek v zásobníku, který má být na řadě. Opět dochází k volání dalšího funkčního 

bloku FB_Rozpoznani2, dále poté FB_Return2 atd. Takto se postupuje až do 

rozpoznání posledního důlku v zásobníku na pracovní desce. Tyto důlky v zásobníku 

jsou reprezentovány stejnými standardními funkčními bloky typu MC_MoveAbsolute 

jako bloky mStateXY. Tentokrát jsou však pojmenovány mBoxX, kde X představuje 

pořadí důlku v zásobníku na pracovní desce. Každý z těchto standardních bloků typu 

MC_MoveAbsolute má přiřazeny své jasně definované absolutní souřadnice. Celkové 

rozložení pracovní desky s popisky jednotlivých důlků bylo znázorněno na Obr. 9.3. 

Na Obr. 9.4 lze vidět konečnou montáž zhotovené třetí osy manipulátoru a průmyslové 

kamery ImagingSource. 

 

 

 
Obr. 9.4: Montáž třetí osy manipulátoru s průmyslovou kamerou 
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9.1 Vizualizace 

K řídicímu programu je vytvořena i jednoduchá vizualizace. Tu lze vytvořit přímo 

v prostředí TwinCAT PLC Control. V levém dolním rohu prostředí PLC Control je 

několik záložek. Mezi nimi i záložka s názvem Visualizations. Pro vytvoření 

vizualizace je potřeba v této záložce kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat 

možnost Add Object. Tento postup je obdobný jako při přidávání dalších 

uživatelských funkčních bloků pro psaní kódu programu. S tím rozdílem, že se jedná 

o záložku Visualizations nikoliv POUs. Po přidání vizualizace je potřeba zvolit její 

název. Nyní se již otevře okno pro kreslení. Ke kreslení se využívají jednoduché 

nástroje z panelu nástrojů umístěném v horní části vizualizačního okna. Po nakreslení 

finální podoby vizualizace je možné jednotlivé elementy nastavit dle potřeby.             

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný element, se zvolí možnost Configure. 

V této konfiguraci je možné element různými způsobit parametrizovat, přiřazovat 

k němu proměnné z řídicího programu apod. 

V tomto případě bude vizualizace sloužit především pro sledování chodu 

programu, kdy se postupně bude měnit barva obrysu u stavů mBoxX                         

(důlky zásobníku), které již byly kamerou rozpoznávány. Následně i stavy mStateXY 

(důlky v matici pro třídění), na které byly rozpoznané kuličky přesunuty a tím pádem 

jsou již tyto stavy obsazeny. Výsledná podoba vizualizace je znázorněna na Obr. 9.5. 

Červené stavy StateXY jsou stavy, na které již během chodu programu byly 

přemístěny některé kuličky. Zelené stavy jsou prozatím prázdné. U stavů BoxX je 

červený okraj znázorněn právě pro ty stavy, které již byli rozpoznány a kuličky z nich 

byly přesunuty. Při detailním pohledu na okno vizualizace je patrné, že bylo 

rozpoznáno devět boxů, avšak kuliček umístěných v poli pro třídění je pouze osm.  

To je způsobeno tím, že jeden z boxů byl prázdný a neobsahoval žádnou kuličku. 

Tudíž sice byl rozpoznán, avšak žádnou kuličku nikam nepřenášel.  
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Obr. 9.5: Okno vizualizace 
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10. Závěr  

Cílem této práce bylo oživení a zprovoznění modelu manipulátoru jehož osy jsou 

poháněny motory řady ILS2E firmy Schneider Electric. Celý model je řízen 

průmyslovým počítačem firmy Beckhoff C6915 s vývojovým prostředím 

TwinCAT, taktéž od firmy Beckhoff. V práci jsou rozebrány fyzické části modelu 

manipulátoru, jako jsou motory, snímače polohy, zapisovací mechanismus a IPC 

C6915. Dále je popsána práce s vývojovým prostředím TwinCAT, které se dělí 

na dvě části. První z nich je System Manager, ve kterém dochází ke konfiguraci 

celého systému. V něm se provádí skenování zařízení připojených na sběrnici        

a následně po vytvoření programu v PLC Control také propojování (linkování) 

fyzických vstupů a výstupů s proměnnými z programu. Druhá část programu 

TwinCAT je právě PLC Control, ve kterém programátor píše kód programu. 

Z něho se také vytvořený program do PLC nahrává. 

Následně byl vytvořen program pro ukázku funkčnosti modelu 

manipulátoru, který vypisuje iniciály na papír umístěný na pracovní desce 

manipulátoru. Manipulátor je vždy na začátku programu nastaven do výchozí 

pozice pomocí referenčních snímačů. Zde se jeho souřadnice vynulují a následně 

se manipulátor pomocí absolutních souřadnic přemístí nad papír, kde začíná psát.  

Další částí práce bylo oživení průmyslové kamery ImagingSource DFK 

22BUC03. K tomuto účelu bylo zvoleno prostředí Matlab, kde je napsán skript 

pro rozpoznávání objektů pomocí této kamery. Jedná se o rozpoznávání kuliček 

na základě jejich velikosti. Hodnota velikosti kuličky je následně z nadstavby 

programu MATLAB/Simulink zapisována přes OPC server (KEPServerEX)       

do řídicího programu v IPC. 

V poslední řadě je interpretován návrh na realizaci plnohodnotné třetí osy. 

Tato osa umožňuje uchopení předmětu a při následném přemístění toho předmětu 

pomocí manipulátoru jeho zpětné položení na pracovní desku. Na základě tohoto 

návrhu byla pověřena firma RWetc. s.r.o. zhotovením této plnohodnotné osy. 

Následně je navržen ilustrační program pro řízení manipulátoru s již 

plnohodnotnou třetí osou a průmyslovou kamerou sloužící pro rozpoznávání 

velikosti předmětů. Tento program je funkční, avšak není plně odladěn z důvodu 

pozdního dodání třetí osy. Ta byla firmou dodána týden před termínem odevzdání 

diplomové práce a na její oživení a vytvoření zmíněného ilustračního programu 

již nezbylo mnoho času. Problém nastává při uchopení kuliček poměrně malou 

přísavkou na třetí ose manipulátoru. Jakmile přísavka nenajede zcela přesně          
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na střed vrcholu kuličky, kulička se k přísavce nepřisaje a tím pádem ji 

manipulátor nepřemístí. Více vhodné by bylo přenášet předměty s rovnou 

plochou, na kterou by přísavka správně dosedla (např. kostky nebo mince).  

V původním zadání práce je zmíněno i vytvoření čtvrté osy. Jednalo se o rotační 

osu stolu s otvory pro ukládání předmětů. Po domluvě s vedoucím práce tato osa 

nebyla realizována.   
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