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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací stroje, který bude vyrábět speciální 
druh pružin používaných v krytech zářivkového osvětlení. Stroj je tvořen PLC 
automatem, servomotory, které realizují samotné ohyby a tvarování pružin a dotykovým 
panelem pro komunikaci stroje s uživatelem. Návrh byl proveden s ohledem na to, že 
obsluha bude nekvalifikovaná, a proto musí být všechno snadno dostupné a přehledné. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelor thesis deals with design and implementation of a machine manufacturing 
specific sort of springs which are used in fluorescent light covers. The machine consists 
of a PLC automaton, servomotors, which purpose is the springs' bending and shaping, 
and a touchscreen/touch panel as the user interface. Non-qualified operating staff has 
been concidered in the design, therefore all the functionality is to be easily accessible 
and user-friendly.  
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stroje, který bude vyrábět (pomocí 
motorů ohýbat) speciální druh pružin používaných v krytech zářivkových osvětlení. 
Cílem je vytvořit kompletní návrh stroje včetně ošetření chyb pro vhodnou a 
bezproblémovou implementaci do reálného provozu.  

Zařízení se bude skládat z PLC, které bude řídit celý výrobní proces. Komunikace 
s uživatelem bude realizována prostřednictvím dotykového operátorského panelu, 
pomocí kterého bude uživatel nastavovat požadované vlastnosti na vyráběnou pružinu. 
PLC bude ovládat přes řídicí jednotky tři servomotory. První bude použit pro posuv 
drátu, ze kterého se bude pružina vyrábět, druhý bude zajišťovat samotné ohýbání a třetí 
střih drátu. 

V základním nastavení je možnost vybrat ze tří základních velikostí pružin. 
Pružina se skládá z 24 částí. Díky specifickým vlastnostem drátu se může stát, že 
rozměry vyrobené pružiny nebudou odpovídat teoretickým předpokladům, proto může 
obsluha pomocí dotykového panelu každou délku nebo úhel ohybu měnit podle potřeby. 
Komunikaci mezi PLC a řídicími jednotkami je realizována pomocí sériového rozhraní 
RS485 protokolem MODBUS. Řídicí jednotka má 120 charakteristických parametrů, 
které programovatelný automat v průběhu vykonávání programu přepisuje a tím docílí 
požadovaného chování motorů.  

Jelikož originální univerzální stroj, který by zvládl výrobu těchto pružin, by byl 
pro zákazníka cenově nedostupný je cílem, aby zařízení bylo levné a sestavené 
z dostupných prostředků, kterými momentálně jsou programovatelný automat Siemens 
Simatic S7-200 a dotykový operátorský panel Siemens TP 177micro. Dále je potřeba 
zachování funkcí a možností jako u profesionálního stroje. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První zahrnuje teoretický rozbor. Kapitoly 
v této části uvádějí hlavní požadavky na vlastnosti a programové vybavení stroje. 
Zahrnuje také blokový návrh zařízení a rozbor jednotlivých komponent, které budou 
stroj tvořit. Dále sem patří i teoretický návrh programů. (Vývojové diagramy programů, 
které budou umístěny v programovatelném automatu a dotykovém panelu). Druhá část 
je věnována samotné praktické realizaci stroje.  
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2 POŽADAVKY NA PROVOZ STROJE 

Provoz stroje bude mít dva základní režimy. Může být v automatickém nebo 
ručním provozu. Výstupem stroje budou speciální pružiny, viz obrázek 1. 

2.1 Automatické řízení 

Pomocí dotykového panelu bude možné vybrat ze tří základních druhů pružin. 
Jelikož se pružiny budou vyrábět z nekalibrovaného drátu, bude zde možné kterýkoliv 
rozměr nebo úhel upravit podle potřeby. Zařízení bude mít také možnost měnit 
parametry pružin online za běhu programu, změna určité délky se projeví na dalším 
ohýbaném kusu pružiny. Vizuálně na dotykovém panelu bude také možno zjistit 
rychlost výroby pružin v počtech kusů za hodinu. 

Proces začne najetím drátu mezi ohýbacími kolíky až za dělící nůžky a to do 
vzdálenosti potřebné k zastřihnutí nerovného začátku. Po spuštění procesu do 
automatického provozu nejprve dojde k zastřižení nerovného začátku drátu a poté se 
vrátí do výchozí polohy pro počátek ohýbání. Nyní automaticky následuje část procesu 
vytvoření ohybů pružiny podle předem nastavených parametrů délek a úhlů ohybu. Po 
dokončení fáze ohnutí posledního úhlu a délky končí automatický proces poslední fází – 
posunutím ohýbané pružiny do dělících nůžek a odstřihnutím hotové pružiny. Poté 
začíná znovu další cyklus automatického kontinuálního procesu, až do množství předem 
zvoleného počtu pružin. 

Jestliže v průběhu automatického provozu ohýbání pružin dojde k přepnutí na 
ruční provoz, stroj dokončí cyklus a čeká na další instrukce. 

V případě jakékoliv poruchy nebo výpadku elektřiny, kdy dojde k přerušení 
výrobního procesu, se po opětovném zapnutí nedodělaná pružina zastřihne a pokračuje 
se ve výrobním procesu.  

 

2.2 Ruční řízení 

V případě, kdy bude stroj přepnut do ručního provozu, bude možno krokovat 
jednotlivé sekvence ohybů, délek, a tím vizuálně kontrolovat stav ohybů pro možné 
aktuální doladění parametrů pružiny.  
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Obrázek 1: Tvar a základní rozměry úhlů pružiny 

 

Obrázek 2: Základní rozměry délek pružiny 
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3 KONCEPCE, BLOKOVÝ NÁVRH STROJE 

Elektrická část stroje na výrobu pružin se bude skládat ze čtyř základních 
součástí. Řídicí jednotkou, která bude zařizovat bezproblémový chod a komunikaci 
mezi jednotlivými komponenty bude PLC. V něm bude uložen hlavní program. Další 
důležitou součástí bude operátorský panel, pomocí kterého bude moci uživatel 
komunikovat se strojem a nastavovat jeho parametry. PLC bude z HMI vyčítat data,  
na základě kterých bude v průběhu programu posílat příkazy pro řídicí jednotku. 
K řídicí jednotce budou připojeny motory, které budou vykonávat samotný proces 
ohýbání a střih pružin. 

Zařízení bude používat dvou komunikací. Dotykový panel bude s PLC propojen 
pomocí sériové komunikace RS485. Pro ovládání servomotorů bude použit 
komunikační protokol MODBUS. Programovatelný automat bude motorům nadřazen 
jako MASTER. K servomotorům, resp. jejich řídicím jednotkám se bude přistupovat 
jako SLAVE. 

Blokový návrh komunikace mezi jednotlivými komponenty elektrické části stroje 
je znázorněn na obr. 3. 

  

 
 

Obrázek 3: Blokový návrh elektrické části stroje pro výrobu speciálních pružin 
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4 VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT 

V této kapitole budou podrobně rozebrány jednotlivé komponenty stroje, jejich 
charakteristiky a schopnosti, díky kterým jsou vhodné pro použití a realizaci výrobního 
stroje. 

 

4.1 PLC Siemens Simatic S7-200 

Technické údaje programovatelného automatu Siemens Simatic S7-200 v této 
kapitole byly zjištěny z originálního manuálu, který přímo poskytuje firma Siemens [1]. 

PLC Simatic S7-200 (ve variantě CPU 224) je sice starším typem firmy Siemens, 
ale pro aplikaci v navrhovaném stroji je postačující a navíc je zdarma k dispozici  
pro realizaci tohoto projektu. Nákres a popis PLC je znázorněn na obr. 3. 

Tato varianta PLC Simatic S7-200 je napájena 120 až 240 V AC, obsahuje osm 
vstupů 8x24 VDC a 6 reléových výstupů. PLC může maximálně obsahovat 128 vstupů 
a 128 výstupů, analogových vstupů může být připojeno 16, stejně tak i analogových 
výstupů může být 16. 

Programovatelný automat má k dispozici dva komunikační porty. V tomto případě 
budou oba použity. Pro komunikaci s řídícími jednotkami servomotorů bude PORT 0 
nastaven pro MODBUS komunikaci. Jelikož dotykový panel TP 177micro tento 
komunikační protokol nepodporuje, bude k PLC připojen přes PORT 1 sériovou 
komunikační linkou RS485. 

 

 
 

Obrázek 4: Nákres PLC Simatic S7-200 a popis jeho jednotlivých částí [1]. 
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Programovatelný automat cyklicky provádí uložený řídicí program, čte a zapisuje 
data. Provádění uživatelského programu závisí na tom, zda se PLC nalézá v režimu 
STOP nebo RUN. V režimu RUN program běží, v režimu STOP nikoliv. 

4.2 Dotykový panel Siemens TP  177micro 

Operátorský panel TP177 (obr. 3) micro tvoří 5,7“ obrazovka s rozlišením 
320x240 bodů. Je nejpropracovanějším panelem z řady micropanelů od firmy Siemens. 
Podporuje vektorovou grafiku. Uživatelský program je uložen ve flash paměti 
 o velikosti 256kB. Pro programování tohoto panelu je určeno vývojové prostředí 
WinCC flexible micro.[2] 

 

 
 

Obrázek 5: Dotykový panel TP 177micro[3] 
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4.2.1 Spuštění a konfigurace panelu 

Po připojení napájení k dotykovému panelu začne automaticky nabíhat operační 
systém. Dále záleží na nastavení panelu a na tom, jestli je již v paměti TP177 micro 
přítomný program. V případě, kdy program je přítomen záleží na vnitřním nastavení 
panelu. Buď se panel přepne přímo do programu, který začne vykonávat nebo se napřed 
po určitý časový úsek zobrazí prvotní obrazovka, tzv. Loader (obr. 6) a až poté (jestli 
uživatel během časového úseku nevykoná žádnou akci) se spustí program. Když 
v operátorském panelu není přítomen žádný program, panel se automaticky přepne  
po určité době do „Transfer“ obrazovky, odkud je možné zajistit nahrání programu  
do dotykového panelu.[2] 

     
 
Obrázek 6: Obrazovka Loader [3]   
 

4.2.1.1 Základní nabídka Loader obsahuje tyto možnosti: 

Transfer (přenos) – v této části se dotykový panel přepne do módu přenosu dat a 
je možné prostřednictvím PC nahrát požadovaný program. 

Start – Stisknutím tohoto tlačítka se spustí a začne vykonávat program již nahraný 
v paměti dotykového panelu. 

Control Panel (nastavení) – v této části nabídky je možnost nastavení 
požadovaných vlastností panelu. Obsahuje tři položky: 

OP – zde je možno nastavovat vlastní zobrazení displeje, jeho orientaci, kontrast, 
časový úsek, po který je zobrazena Loader obrazovka po připojení napájení. Lze zde 
také kalibrovat dotykovou plochu a zobrazit jeho výrobní parametry. 

Password – zde lze nastavit heslo, které bude vyžadováno při každé změně 
v Control Panelu. 

Transfer – zde lze upravovat nastavení přenosu dat.  
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4.3 Servomotory 

Nejdůležitější součástí stroje budou servomotory, na které bude kladen největší 
nárok. Motory musí být vybírány s ohledem na jejich nepřetržitý provoz, zejména 
motoru, který bude používán pro ohyb. Dále je potřeba zohlednit námahu a síly, které 
budou působit na hřídel motoru realizující střih drátu. 

Důležitou součástí servomotorů je řídicí jednotka - driver, který bude přímo 
ovládat a sledovat pohyb servomotorů. Tuto činnost bude driver vykonávat na základě 
požadavků od programovatelného automatu.  

4.3.1 Servomotory řady EMJ 

Servomotory jsou používané především pro polohovací aplikace. U těchto motorů 
se dá velmi dobře řídit přesná poloha natočení výstupní hřídele, moment či rychlost. 
Jsou tedy nejčastěji využívány pro všechny stroje a CNC aplikace.[4] 

Technické parametry této podkapitoly jsou čerpány z oficiálních stránek firmy 
Raveo [4]. (Od této firmy byly motory i řídicí jednotky zakoupeny). 

Specifikace jednotlivých označení motoru je popsána na obr. 7. Obr. 8 popisuje 
charakteristiku motorů EMJ. Motor má tři konektory – pro napájení, řízení a 
komunikaci přes driver „brake“ konektor. 

 
Vlastnosti modelu EMJ: 
- výkon 200 W - 1000 W 
- nominální rychlost 3000 ot./min. 
- maximální rychlost 4500 ot./min. 
- nominální moment 0,64 až 3,18 N.m 
- brzda 
- enkodér (2500pulzů/otáčku), 17 bitový inkrementální/absolutní enkodér,       
resolver. 
 
Aplikace: 
V obráběcích strojích apod. 
Podávací stroje 
Stroje pro zpracování potravin 
Stroje  
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Obrázek 7: Specifikace označení modelu motoru EMJ[8] 

 
Obrázek 8: Charakteristika motorů EMJ [10] 
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4.3.2 Driver motorů - servozesilovač ESTUN EDC-08APE 

Řídicí jednotka EDC je základní řadou servozesilovačů pro řízení servomotorů 
ESTUN EMJ od výkonu 200W do 750W. Charakteristické vlastnosti servozesilovače 
ESTUN řady EDC jsou na obr. 8. Specifikace jednotlivých označení driveru je popsána 
na obr. 10. [8] 

 

Obrázek 9: Carakteristické vlastnosti servozesilovače ESTUN řady EDC[9] 
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Obrázek 10:Specifikace označení servozesilovače ESTUN EDB[8] 

 

5 NÁVRH ŘÍDICÍHO PROGRAMU STROJE 

 
V této kapitole budou rozebrány požadavky na řídící program a jeho následný 

návrh pomocí vývojových diagramů.  
 

5.1 Dotykový panel TP 177micro 

 
Dotykový panel TP 177micro bude obsahovat všechny důležité parametry 

pružiny, které bude program umístěný v PLC Simatic S7-200 používat k samotné 
realizaci a výrobě pružiny. Protože se vlastnosti drátu mohou vždy mírně lišit, uživatel 
bude mít možnost provádět změny rozměrů a úhlů ohnutí pružiny. Jestliže bude 
dotykový panel hlásit jakoukoliv chybu, nebude možno spustit výrobní proces stroje. 

Protože se počítá s tím, že stroj bude obsluhovat nekvalifikovaný pracovník, je 
důležité navrhnout vizualizaci panelu tak, aby bylo na první pohled zřejmé, jaký úkon 
se vykonává, jak změnit jednoduše parametry pružiny a celkově co nejvíce zjednodušit 
ovládání stroje. 

 

5.1.1 Vlastnosti programu dotykového panelu TP 177micro 

Stroj bude mít dva hlavní pracovní režimy. Manuální, ve kterém bude možno 
vyrobit ukázkovou pružinu po jednotlivých krocích, aby se daly pohodlně zjistit ideální 
jednotlivé rozměry pružiny. A automatický režim, ve kterém bude možnost buď 
nastavení určitého počtu kusů vyrobených pružin, nebo kontinuální výroba, kdy bude 
stroj vyrábět pružiny, dokud obsluha tuto činnost nezastaví.  

Možnost nastavování jednotlivých parametrů pružiny a to i za běhu programu – 
změnění parametru se projeví při výrobě další pružiny. Délky a úhly jednotlivých částí 
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pružiny bude možno nastavovat pouze v určitém rozmezí, aby byl stále zachován tvar 
pružiny. Uživatel bude mít stále možnost vybrat ze tří základních rozměrů pružin. 

Možnost zastavení výroby v jakékoliv části vykonávaného programu – jestliže 
uživatel zastaví program, tak při jeho opětovném zapnutí se nejprve zastřihne rozdělaná 
pružina a výroba pokračuje standardním způsobem. 

Hlášení chyb – jestliže nastane nějaký nežádoucí jev, zastaví se výrobní proces a 
dotykový panel bude zobrazovat tyto chyby. Dokud nebudou všechny chyby ošetřeny, 
nebude možné pokračovat ve výrobním procesu. 
 

5.1.2 Vizualizační obrazovky a jejich popis 

Program operátorského panelu se skládá z šesti vizualizačních obrazovek. 
Struktura jejich uspořádání je vyobrazena schématem na obr. 11. 

 

 
Obrázek 11: Struktura zobrazovaných obrazovek dotykového panelu 

 

 



 21

5.1.2.1 Základní obrazovka: 

Datum a čas. 
Logo. 
Čtyři tlačítka – pro manuální ovládání, automatické řízení, obrazovku se 

základním nastavením a informační obrazovku stroje. 

5.1.2.2 Obrazovka manuálního ovládání: 

• Tlačítko, které zobrazí obrazovku s nákresem pružiny (podobné jako na obr. 12), 

kde uživatel bude moct nastavit jednotlivé parametry pružiny. 

• Tlačítka Start/Stop pro spuštění a zastavení výroby pružiny. 

• Přepínač, který bude umožňovat dva způsoby výroby pružin. Ve stavu zapnuto 

stiskem tlačítka Start se vyrobí celá pružina podle zadaných parametrů. Vy stavu 

vypnuto se stiskem Start vyrobí pouze jeden úsek pružiny. (Následovným 

stiskem Start se vyrobí následující úsek).  

• Tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku. 

5.1.2.3 Obrazovka automatické výroby pružin bude obsahovat: 

• Tlačítko, které zobrazí obrazovku s nákresem pružiny (podobné jako na obr. 12), 

kde uživatel bude moct nastavit jednotlivé parametry pružiny. 

• Zadání požadovaného počtu vyrobených pružin. (Při chodu stroje se vyrobením 

jedné pružiny odečte jednička od tohoto čísla, bude tak stále vidět, kolik ještě 

zbývá vyrobit pružin).    

• Přepínač, který zapne nepřetržitou výrobu. 

• Tlačítka Start/Stop pro zapnutí a vypnutí výroby pružin.  

5.1.2.4 Informační obrazovka: 

• Počet „motohodin“ jednotlivých motorů. 
Celkový počet vyrobených pružin. 
Datum spuštění stroje ve výrobě. 

5.1.2.5 Obrazovka nastavení: 

• Možnost nastavení vlastností zobrazovacího zařízení TP 177micro. 
 
Jestliže se kdykoliv zobrazí hlášení o chybě, automaticky se zastaví vykonávaná 

operace a nebude umožněno, dokud nebude chyba odstraněna, spustit výrobní proces.  



 

Tabulka 1: Rozměry jednotlivých délek a úhl

 

 

 

ry jednotlivých délek a úhlů pružiny základní (střední) velikosti

Délka[mm] Úhel[⁰] 

delka_1 7,2 uhel_1 92 

delka_2 38,7 uhel_2 24 

delka_3 4,2 uhel_3 96 

delka_4 1 uhel_4 38 

delka_5 1,23 uhel_5 77 

delka_6 7,3 uhel_6 160 

delka_7 3,37   

delka_8 3,52   

delka_9 2,85   

delka_10 5,89   

 

Obrázek 12: Jednotlivé rozměry pružiny 
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řední) velikosti 
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5.2 Programovatelný automat Simatic S7-200 

V této podkapitole jsou nejprve spočítány všechny potřebné konstanty a hodnoty, 
se kterýma bude program pracovat. V další části bude popsán a navržen vývojový 
diagram, který bude znázorňovat funkci programu umístěného v programovatelném 
automatu Simatic S7-200. 

 

5.2.1 Výpočet základních rozměrů pružiny 

Pružina bude vyráběna z ocelového drátu, který má své vlastní charakteristické 
vlastnosti a parametry. Úvahou se dostáváme k předpokladu, že jestli drát ohneme  
o určitý úhel, nebude platit, že drát bude svírat přesně tento úhel, ale mírně se napruží  
a úhel bude menší. Další podstatnou věcí je, že si musíme uvědomit, že při ohybu drátu 
v některých případech (větší ohyby pružiny) bude potřeba nejen natáčet motor, který 
bude realizovat ohyb, ale také bude potřeba v tomto okamžiku přesná synchronizace 
s posuvem drátu. Při synchronizaci pohybu těchto motorů musíme dát pozor, aby byl 
drát stále napnutý a nedošlo tak k vyrobení špatného kusu pružiny.  

Aby bylo dosaženo co nejlepších a nejpřesnějších výsledků, je potřeba přesně 
vypočítat úhly natočení motoru a správně zvolit synchronizaci obou motorů.  
Pro výpočet bude použit vzorec (1). 

Při ohýbání má materiál po odlehčení snahu vrátit se do původního tvaru, a to  
o úhel odpružení β. 

 
Pro ohyb do tvaru V platí: 

��� � 0,375



� · 
·
��

�
   �1� 

 

Kde: β [⁰] úhel odpružení 

  l [mm] vzdálenost ohýbacích hran 
  E [MPa] modul pružnosti v tahu 
  Re [MPa] mez kluzu 
  k [-] součinitel 
  s [mm] tloušťka ohýbaného materiálu 
  R [mm] poloměr ohybu 
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Obrázek 13: Parametry drátu zjištěné od výrobce 

Výpočet součinitele k: 

K=1-x     Kde x je posunutí neutrální plochy napětí 

Tabulka 2: Střední hodnoty koeficientu x pro pevnost materiálu nad 400 MPa 

R/s 1 1,2 1,5 2 

x 0,35 0,36 0,37 0,38 

 

 

Obrázek 14: Kóty poloměrů ohybů pružiny 
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Vzorový výpočet pro úhel 6: 

�


�
2,1

1,04
� 2,02 � � � 1 � 0,38 � 0,62    �2� 

��� � 0,375



� · 
·
��

�
� 0,375

1,1

0,62 · 1,04
·
390

1940
� 0,129 �  � � 7,35°     �3� 

Potřebný úhel, o který musíme drát ohnout, aby ve výsledné fázi, po odpružení, byl 

160°, musí být 167,35° . Jelikož je rádius všech oblouků stejný, je pro všechny úhel 

odpružení 7,35°. 

Tabulka 3: Výpočet úhlu odpružení drátu pro jednotlivé ohyby pružiny 

Úhel[⁰] Úhel odpružení β [⁰] Úhel ohybu [⁰] 

uhel_1 92 7,35 99,35 

uhel_2 24 7,35 31,35 

uhel_3 96 7,35 103,35 

uhel_4 38 7,35 45,35 

uhel_5 77 7,35 84,35 

Uhel_6 160 7,35 167,35 

5.2.2 Vývojový diagram programu v PLC 

Program bude vykonávat příkazy v jednotlivých krocích, jak je naznačeno  
ve vývojovém diagramu na obr. 15. Program bude mít tři hlavní části. V první části 
zjistí, zda je vše připraveno pro výrobní proces, načte požadovaný počet pružin, 
zastřihne konec drátu a nastaví se do výchozí pozice. V druhé části vykonává samotnou 
výrobu pružin. Výroba jedné pružiny má 24 kroků, ve kterých PLC posílá řídicí 
jednotce servomotorů synchronizované požadavky na nastavení polohy motorů. 
Jednotlivé kroky jsou uvedeny v tabulce 4. V posledním kroku pružinu zastřihne.  
Ve třetí části najede drát do výchozí polohy, odpočítá 1 od celkového požadovaného 
počtu pružin a je-li toto číslo 0, zastaví se vykonávání programu a čeká na další 
instrukce od uživatele. Je-li počet vyrobených pružin menší než požadovaný provede 
skok do druhé části a začne vyrábět další pružinu. 
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Tabulka 4: Jednotlivé sekvence kroků potřebné pro výrobu jedné pružiny. 

 Servo_1 

 [mm] 

Servo_2 [⁰] Servo_3 

[střih] 

 Servo_1 

 [mm] 

Servo_2  

[⁰] 

Servo_3 

[střih] 

Krok1 delka_1 0 - Krok13 -delka_6 0 - 

Krok2 delka_7 uhel_1 - Krok14 -delka_9 -uhel_5 - 

Krok3 delka_2 0 - Krok15 -delka_5 0 - 

Krok4 0 uhel_2 - Krok16 -delka_8 -uhel_4 - 

Krok5 delka_3 0 - Krok17 -delka_4 0 - 

Krok6 0 uhel_3 - Krok18 0 -uhel_3 - 

Krok7 delka_4 0 - Krok19 -delka_3 0 - 

Krok8 delka_8 uhel_4 - Krok20 0 -uhel_2 - 

Krok9 delka_5 0 - Krok21 -delka_2 0 - 

Krok10 delka_9 uhel_5 - Krok22 -delka_7 -uhel_1 - 

Krok11 delka_6 0 - Krok23 -delka_1 0 - 

Krok12 delka_10 uhel_6 - Krok24 0 0 střih 

 

Obrázek 15: Vývojový diagram programu v PLC automatu 
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6 PRAKTICKÁ REALIZACE 

V této kapitole bude rozebrána praktická část bakalářské práce. V jednotlivých 
podkapitolách bude podrobně popsána funkce stroje, obrazovky a možnosti 
operátorského panelu, komunikace mezi jednotlivými komponenty pomocí protokolu 
MODBUS, popis hlavních částí programu a zapojení rozvaděče.  

6.1 Obrazovky dotykového panelu 

Při spuštění stroje se na dotykovém panelu zobrazí obrazovka vyobrazená na  
obr. 16, která obsahuje název, datum, čas a čtyři základní tlačítka pro přechod do 
manuálního nebo automatického režimu stroje, tlačítko pro základní nastavení a pro 
zobrazení základních informací stroje.   

 

 
Obrázek 16: Hlavní obrazovka operátorského panelu 

  

Funkce režimů manuálního a automatického ovládání byly již podrobně rozebrány 
v teoretické části. Na obr. 17 je vidět rozložení obrazovky pro manuální ovládání. 
Tlačítkem „Nastavit parametry pružiny“ se dostaneme na obrazovku, která je zobrazena 
na obr. 19. Zde si uživatel může vybrat ze tří základních velikostí pružin. Stiskem 
tlačítka malá, střední nebo velká se vyplní všechna políčka velikostí příslušnými 
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hodnotami pro danou pružinu. V případě nutnosti, kdy by rozměry vyrobené pružiny 
neodpovídaly teoretickým předpokladům, si bude moct uživatel upravit jednotlivé 
parametry podle potřeby. 

Tato obrazovka dále obsahuje přepínač, který je ve výchozí pozici v zapnutém 
stavu. V tuto chvíli když obsluha stiskne tlačítko start, vyrobí se jedna pružina 
nastavených parametrů. Ve stavu přepínače vypnuto se stiskem tlačítka start vyrobí 
pouze jeden úsek pružiny (aby se v případě odlaďování pouze jednoho parametru 
nemusela vždy vyrobit celá pružina). Stiskem tlačítka stop najede drát pod stříhací 
nůžky a zastřihne vyrobenou část pružiny. 

  

 
Obrázek 17: Obrazovka manuálního ovládání stroje 

Obrazovka automatického režimu (obr. 18) obsahuje také tlačítko pro nastavení 

parametrů pružiny jako u manuálního režimu. Lze nastavit určitý počet pružin, které 

požadujeme vyrobit nebo sepnutím přepínače nastavit nepřetržitou výrobu pružin. 

Kdykoliv stiskneme tlačítko stop, ukončí se výroba, drát se zastřihne, najede do výchozí 

pozice a stroj čeká na další pokyny uživatele. 
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Obrázek 18: Obrazovka automatického ovládání stroje 

 
Obrázek 19: Obrazovka pro nastavení parametrů vyráběné pružiny 
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 Poslední obrazovka je informační (obr. 20), údaje zde uvedené nelze nijak 
měnit. Zobrazuje se zde počet motohodin jednotlivých servomotorů, celkový počet 
vyrobených pružin a od kdy je stroj v provozu. 

 

 
Obrázek 20: Informační obrazovka stroje 

 
Stiskem tlačítka nastavení na hlavní obrazovce, se zobrazí okno s nastaveními a 

možnostmi dotykového panelu. (Toto nastavení jsem nemusel programovat, je 
implementováno přímo v operátorském panelu). 
 

  



 

6.2 Ovládání motor

Pro ovládání servomotor
obr. 21 je znázorněno schéma zapojení driveru. Driver má n
ochran proti poškození servomotoru. Na napájecí svorky U, V, W je p
přivedení napájení musí být na vstup S
nastane nějaká porucha 
napájení. Po opravení poruchy je nutno p
resetovat hlášení chyby. Driver má dále vstupy CLR pro zakázání posuvu motoru a ZPS 
pro najetí motoru do předem nastavené výchozí polohy. 

 

Obrázek 

Ovládání motorů 

Pro ovládání servomotorů ETSUN řady EMJ jsou používány drivery EDC. Na 
ěno schéma zapojení driveru. Driver má několik b

ochran proti poškození servomotoru. Na napájecí svorky U, V, W je př
ivedení napájení musí být na vstup S-ON připojena logická „1“. V

jaká porucha – „Alarm output“, se motor z bezpečnostních d
napájení. Po opravení poruchy je nutno přivedením logické „1“ na vstup ALM
resetovat hlášení chyby. Driver má dále vstupy CLR pro zakázání posuvu motoru a ZPS 

ředem nastavené výchozí polohy.  

Obrázek 21: Zapojení driveru EDC-04APE [11] 
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ady EMJ jsou používány drivery EDC. Na 
ěkolik bezpečnostních 

ochran proti poškození servomotoru. Na napájecí svorky U, V, W je připojen motor. Pro 
ipojena logická „1“. V případě, kdy 

nostních důvodů odpojí od 
ivedením logické „1“ na vstup ALM-RST 

resetovat hlášení chyby. Driver má dále vstupy CLR pro zakázání posuvu motoru a ZPS 
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 Hlavní funkcí driveru je ovládání polohy nebo otáček motoru. K tomu slouží 

pulzní vstup a další pomocný vstup, který určuje směr otáčení motoru. Pro přesné řízení 

motoru, má driver implementovány dva základní regulátory typu P a PI. Díky tomu není 

potřeba regulátory „ručně“ programovat, ale stačí jen driveru pomocí počtu pulzů poslat 

požadavek na natočení motoru. Poloha lze řídit buď obdélníkovým, sinusovým nebo 

trojúhelníkovým signálem, jeho frekvencí se potom udává rychlost natočení (v případě 

těchto motorů referenčně 10000pulzů/otáčku). Je i možné řídit pouze otáčky motoru a to 

buď digitálně, nebo i analogově (přivedením úrovně napětí). Vše je potřebné nejprve 

nastavit v konfiguraci driveru. 

 Řídicí jednotka EDC disponuje několika výstupy. Hlavní z nich jsou výstupy 

enkodéru, který dává informaci o poloze motoru. Dále má jeden výstup, který informuje 

o tom, že se vyskytla nějaká chyba (tímto způsobem nelze určit, co přesně se stalo). 

Malé úskalí v těchto výstupech je nejen to, že v případě více servomotorů rapidně 

narůstá počet zabraných vstupů programovatelného automatu, ale i to, že informace 

výstupů driveru EDC je přenášena pomocí TTL logiky (5V). Přitom výstupy PLC a 

dokonce i vstupy řídicí jednotky EDC jsou realizovány pomocí logiky HTL (24V). 

Řešením tohoto problému by byl napěťový převodník a případné rozšíření PLC o 

přídavnou kartu vstupů. Toto řešení by se zdálo vhodným, ale tím se dále zvyšuje cena 

stroje. Řídicí jednotka EDC ovšem umožňuje i komunikaci přes protokol MODBUS. 

Tímto způsobem je možné plnohodnotně komunikovat s PLC bez použití fyzických 

vstupů nebo výstupů. Proto bude pro tuto aplikaci, sice náročnější, ale určitě vhodnější 

použít komunikaci přes toto rozhraní. Jelikož řídicí jednotka EDC disponuje pouze 

sériovou komunikační linkou RS232, bude potřeba pro komunikaci s PLC s7-200 

převodník RS232/RS485. 

 Před prvotním použitím a zapojením je nutno provést konfiguraci driveru ve 

vývojovém prostředí ES View. Toto prostředí není vyloženě určeno pro samotné 

programování, jedná se o rozsáhlou tabulku parametrů, které je potřeba nastavit, aby 

řídicí jednotka fungovala podle požadavků. Prostředí ES View má také informativní 

schopnosti, kdy je schopné připojením driveru a PC zjistit počet motohodin motoru, 

historii chybových hlášení apod.  
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6.2.1 Nastavení parametrů řídicí jednotky EDC v prostředí 

ES View 

Pro bezproblémový chod servomotorů, musí být správně nastavena řídicí jednotka 
EDC. Při nastavení máme dvě možnosti, pracovat v online nebo offline módu. Při 
online komunikaci stačí nastavit sériový port, ke kterému je driver připojen a program si 
automaticky zjistí podrobnosti o driveru i připojenému servomotoru. Online mód je 
možné použít jen v případě, kdy je sepnutý vstup S-ON na řídící jednotce (připojí 
napájení k servomotoru). Online režim má další výhody, kdy můžeme zjistit všechny 
dostupné informace o motoru. Např. hlášení posledních 20 vzniklých alarmů, informace 
o poloze, počet motohodin apod. V offline režimu musíme vyplnit údaje řídicí jednotky 
manuálně, vytvoříme nový projekt, provedeme nastavení a poté stačí připojit driver a 
nahrát vytvořený program. 

Program má 120 parametrů, které detailně definují způsob ovládání motoru. 
Prostředí ES View je vyobrazeno na obr. 22. 

 

 
Obrázek 22: Ukázka prostředí ES View (offline režim) 
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6.2.2 Výběr a vlastnosti motorů 

Motory byly vybrány z řady EMJ od firmy ESTUN. 
 

6.2.2.1 Motor pro ohyb: 

Měřením byl zjištěn moment působící na hřídel při ohybu menší než 0,5Nm. 
Jelikož tento motor poběží téměř nepřetržitě, byl vybrán motor tak, aby byl dostatečně 
dimenzovaný na tento moment. 

 
Motor má tyto vlastnosti: 
Výkon motoru: 750W 
Nominální moment: 2,4Nm 
Maximální moment: 7,16Nm 
Nominální otáčky: 3000ot/min 
Maximální otáčky: 4500ot/min 
Příruba:  80x80mm 
 

6.2.2.2 Motor pro posuv: 

 Jelikož bude motor pro posuv odvíjet drát z velké cívky, nemůže být posouvací 

kolo připojeno přímo na hřídel motoru, ale bude připojeno přes planetovou převodovku. 

 

 Motor má tyto vlastnosti: 

 Výkon motoru: 400W 

 Nominální moment: 1,27Nm 

 Maximální moment: 3,82Nm 

 Nominální otáčky: 3000ot/min 

 Maximální otáčky: 4500ot/min 

 Příruba 60x60mm 

 

 Planetová převodovka: 

 Převodový poměr: i=10 

 Nominální výstupní moment:  T2N=35Nm 

 Maximální výstupní moment: T2B=70Nm 
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6.2.2.3 Motor pro střih: 

 Pro střih drátu je použit stejný motor jako motor, který zajišťuje posuv, jen bude 

použit bez planetové převodovky.  

 

6.3 Popis komunikace jednotlivých komponent stroje 

Komunikace mezi jednotlivými komponenty stroje zajišťují dva protokoly 
sériového rozhraní. Mezi programovatelným automatem a řídicími jednotkami motorů 
je použita sériová linka RS485, pro vzájemnou komunikaci slouží protokol MODBUS 
(jediný, který řídicí jednotka EDC podporuje). Protože dotykový panel TP 177micro 
nepodporuje komunikační protokol MODBUS, bude komunikovat s PLC Simatic      
S7-200 pomocí PPI protokolu, taktéž po komunikaci RS485. 

 

6.3.1 Komunikace PLC S7-200 a HMI TP177micro 
Pro správnou komunikaci je potřeba provést hlavní nastavení v dotykovém 

panelu. V případě PPI komunikace nemusíme PLC nastavovat, tuto komunikaci má 
nastavenou pro oba komunikační porty defaultně.  

V programovacím prostředí WinCC flexible 2008 pro dotykový panel TP177 
micro. V záložce „Connections“ se nám objeví nastavení jak na obr. 23. Zde nastavíme 
potřebné parametry pro komunikaci s PLC. Dále v prostředí nastavíme, že budeme 
komunikovat s PLC Simantic S7-200.  
 

 

 Obrázek 23: Nastavení komunikace mezi dotykovým panelem a programovatelným 

automatem 

Tímto nastavením jsem propojil programovatelný automat s dotykovým panelem. 
Dále probíhá komunikace bezproblémově. Je potřeba mít stejně naadresované 
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proměnné v PLC i HMI. Proměnné v dotykovém panelu nejsou fyzicky uloženy pod 
svojí vlastní adresou, ale odkazují na adresu v Simatic S7-200. Takže v případě, kdy 
přepíšeme např. parametr délky pružiny, projeví se tato změna v podstatě okamžitě 
v PLC.  

 

6.3.2 Komunikace mezi PLC S7-200 a drivery motorů 

Pro komunikaci pomocí protokolu MODBUS je potřeba použít ve vývojové 
prostředí STEP 7-Micro/WIN speciální knihovnu, která zajišťuje správné nastavení 
zařízení a jejich adresaci. (Tato knihovna není součástí základní instalace programu). 
Knihovna obsahuje čtyři základní bloky. Dva pro nastavení „Modbus Master“ – 
MBUS_CTRL a MBUS_MSG, a dva pro nastavení „Modbus Slave“ MBUS_INIT a 
MBUS_SLAVE. Pro správné nastavení komunikace jsem postupoval podle literatury 
[10]. 

6.3.2.1 Nastavení komunikace v PLC Simatic s7-200 jako MASTER 

Protože PLC bude ve stroji plnit funkci „Master“, využil jsem pro programování 
jenom bloky MBUS_CTRL a MBUS_MSG (obr. 24). Pro to, aby bylo možno pracovat 
s knihovnou „Modbus Master“, se musí nejprve knihovně přidělit paměťové místo, kde 
budou uloženy proměnné pro instrukce, které zajišťují komunikaci pomocí MODBUS 
protokolu. Pro „Modbus Master“ je potřeba vyhradit místo o velikosti 284bytů. Blok 
MBUS_CTRL slouží pro nastavení komunikačního protokolu. Blokem MBUS_MSG  
se potom zajišťuje samotná komunikace a přenos dat. 
 

 
Obrázek 24: Bloky programovacího prostředí Step7-Micro/WIN zajišťující komunikaci 

pomocí protokolu MODBUS 
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Popis instrukce MBUS_CTRL 

• Pro aktivování bloku MBUS_CTRL je potřeba přivést na vstup EN logickou 

„1“. Protože je potřeba, aby se instrukce vykonala každý programový cyklus, 

použil jsem bit ze speciální paměti programovatelného automatu SM0.0 který je 

vždy nastaven na logickou „1“. 

• Vstupní hodnota Mode určuje nastavení komunikace portu PLC. Vstupní 

hodnota logická „1“ nastaví MODBUS komunikační protokol, případě, kdy 

vstup není aktivní je MODBUS protokol zakázán a PLC může komunikovat 

pomocí standardního PPI protokolu. 

• Vstupním parametrem Baud nastavujeme přenosovou rychlost nastaveného 

protokolu. Povolené rychlosti jsou 1200, 2400, 4800 9600, 19200, 38400, 

57600, a 115200 baud/s.  

• Parametrem Parity nastavujeme kontrolní paritu přenosu dat mezi „Master-

Slave“, může být buď lichá (Parity=1), sudá (Parity=2) nebo žádná (Parity=0), 

při jakémkoliv nastavení parity, protokol používá jeden start bit a jeden stop bit. 

•  Dále můžeme nastavit parametrem Timeout, jak dlouho bude PLC čekat na 

odpověď od Slave zařízení. Parametr může nabývat hodnoty od 1ms po 

32767ms. 

• Ve chvíli, kdy je instrukce MBUS_CTRL provedena, je nastaven výstup Done 

na logickou hodnotu „1“. 

• Výstupní parametr Error může nabývat 5ti hodnot:  

0 - nenastala žádná chyba 

1 - nebyla nastavena platná parita 

2 - přenosová rychlost protokolu není platná 

3 - časová odezva Timeout není nastavena v povoleném rozsahu 

4 - není správně nastaven mód komunikace 

Popis instrukce MBUS_MSG 

• Aby byla instrukce vykonána správně, vstup EN musí být po celou dobu 

nastaven na log. úroveň „1“. (Dokud není nastaven bit Done). 
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• Vstup First by měl být nastaven pouze na jedné aktuální prováděné instrukci 

MBUS_MSG. Jestliže by bylo více aktivních instrukcí pro komunikaci 

aktivních, vykonala by se pouze první a u zbylých by byla hlášena chyba. 

• Parametr Slave určuje adresu, kde se nachází slave zařízení, pro které je 

prováděná instrukce určena. 

• RW parametr může nabývat hodnot 0 nebo 1. Kde 0 říká, že instrukce je určena 

pro čtení paměti a 1 zajišťuje zápis do paměti slave zařízení.   

• Addr udává adresu ze které bude PLC vyčítat data (RW=0) nebo data zapisovat 

(RW=1). 

• Count určuje počet datových prvků (v bitech), které budou do/z paměti 

zapsány/čteny. 

• DataPtr je ukazatel na datový prostor v PLC. Do tohoto prostoru se buď zapisují 

čtená data, nebo se naopak zapisují do slave zařízení. (Vše podle nastavení 

předchozích parametrů).  

• Ve chvíli, kdy je instrukce MBUS_MSG provedena (tzn. ikdyž nastane chyba), 

je nastaven výstup Done na logickou hodnotu „1“. 

• Výstupní parametr Error může nabývat 8ti hodnot:  

0 – Nenastala žádná chyba. 

1 – Chyba parity v odezvě. 

2 – Není požita. 

3 – Timeout chyba. 

4 – Chyba v některém ze zadaných parametrů. 

5 – Modbus master není povolen. 

6 – Modbus komunikační linka je zaneprázdněna jinou žádostí. 

7 – Chyba v odezvě. 

8 – Přenos dat byl narušen. 

Adresace paměťového prostoru PLC pomocí protokolu MODBUS 

 Abychom mohli začít používat MODBUS knihovnu, musíme jejím instrukcím 

vyhradit místo 248bytů. V programu Step7 Micro/WIN v záložce File/Library Memory 

nastavíme počáteční adresu, do které knihovna uloží svá data potřebná pro vykonávání 

instrukcí. 
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6.3.2.2 Nastavení komunikace řídicích jednotek motorů jako SLAVE 

Pro správnou komunikaci pomocí protokolu MODBUS mezi PLC a řídicí 

jednotkou motoru, je důležité správně nastavit parametry pro komunikaci v prostředí 

ES-View. V tabulce 5 jsou vypsány možnosti nastavení komunikace řídicí jednotky. 

Protože jednotka EDC disponuje pouze sériovým rozhraním RS232, nemůže být 

propojena napřímo s programovatelným automatem, proto musí být použit 

RS232/RS485 převodník. 

 

Tabulka 5: Nastavení nejdůležitějších parametrů řídicí jednotky pro komunikaci pomocí 

MODBUS protokolu (v programu ES-View) 

Parametr Možnosti nastavení parametru Nastavená hodnota 

Pn041 Control mode selection: 

[0] Position control (pulse train reference)   

[1] Position contact control (internal position reference) 

[2] Speed control 

1 

Pn060 RS232 COM adress 1 

Pn061 RS232 COM baudrate: 

[0] 4800bit/s 

[1] 9600bit/s 

[2] 19200bit/s 

1 

Pn062 RS232 COM protokol: 

[0] 7, N, 2 (Modbus, ASCII) 

[1] 7, E, 1 (Modbus, ASCII) 

[2] 7, O, 1 (Modbus, ASCII) 

[3] 8, N, 2 (Modbus, ASCII) 

[4] 8, E, 1 (Modbus, ASCII) 

[5] 8, O, 1 (Modbus, ASCII) 

[6] 8, N, 2 (Modbus, RTU) 

[7] 8, E, 1 (Modbus, RTU) 

[8] 8, O, 1 (Modbus, RTU) 

6 

Pn072 Start point for program 0 

Pn073 End point for program 0 
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6.4 Popis řídicího programu programovatelného automatu 

V této podkapitole je vyobrazena a popsána struktura programu a jeho 
jednotlivých podprogramů.  

 

P

R

O

G

R

A

M

Automatický 

režim

Manuální režim 

sekvenční

Manuální režim 

normální

Nastavení parametrů motoru

Výroba pružiny sekvenčním ovládáním

Uvedení stroje do výchozího nastavení

Nastavení parametrů motoru

Výroba pružiny 

Uvedení stroje do výchozího nastavení

Nastavení parametrů motoru

Výroba pružiny sekvenčním ovládáním

Uvedení stroje do výchozího nastavení

Informace

Aktualizace 

chybových 

hlášení

 
Obrázek 25: Vyobrazení architektury programu a jeho podprogramů 

 

 Na obrázku 25 je blokové schéma programu a jeho jednotlivých podprogramů.  

Po připojení napájení se v prvním programovém cyklu otestuje, jestli je stroj 

v pořádku a nenastala žádná chyba. Taky se resetují veškeré pomocné proměnné, jejichž 

minulá hodnota by mohla vyvolat kolizi programu. 

V této fázi program čeká na pokyny uživatele zadané pomocí dotykového 

panelu. Splněním potřebných podmínek se dostáváme do jednoho z podprogramů. A to 

buď automatický, nebo manuální režim.  Manuální režim je rozdělen na dva 

podprogramy, jeden bude vykonávat sekvenční výrobu pružiny po jednotlivých krocích, 

 v druhém režimu stroj vyrobí jeden kus pružiny zadaných velikostí. Podprogram 
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informace se provede v okamžiku, kdy bude chtít uživatel zobrazit informační 

obrazovku. Informace ohledně počtu motohodin motorů nejsou uloženy přímo v paměti 

PLC, ale jsou v řídicí jednotce, proto pro zobrazení správných hodnot musí být zavolán 

tento podprogram, který pomocí modbus komunikace vyčte a aktualizuje tyto 

informace. Ve chvíli, kdy je stroj v chybovém stavu a uživatel si myslí, že příčina 

poruchy byla odstraněna, může vyvolat stisknutím tlačítka připojeného na vstup 

programovatelného automatu podprogram, který provede veškerou kontrolu, zda byly 

poruchy odstraněny. 

Všechny tři pracovní režimy mají stejnou strukturu. V prvním programovém 

cyklu se provede podprogram, který otestuje komunikaci mezi motory a naprogramuje 

řídicí jednotky motorů tak, aby byly připraveny pro výrobní proces. V této části se taky 

zastřihne konec drátu a stroj je připraven k výrobě. Jestliže podprogram nastavení 

parametrů motorů proběhne bez chyb, probíhá další část programu a to samotná výroba 

– tvarování pružiny. Pro každý z 24 částí pružiny je udělán podprogram, který danou 

část pružiny vyrobí. Po ukončení výroby se stroj nastaví do výchozí polohy a čeká na 

další pokyny. 
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7 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci byl proveden návrh stroje na výrobu speciálních pružin. 
První část práce (první až pátá kapitola) se zabývá teoretickým návrhem. Nalezneme 
zde podrobné seznámení s návrhem stroje, výběrem jednotlivých komponent, které 
budou stroj tvořit. Protože ohybem drátu o určitý úhel nedocílíme, aby si přesně tento 
úhel pružina zachovala, musel jsem vypočítat úhly odpružení, které zaručí, že reálné 
ohyby po odpružení budou odpovídat požadovaným. Dále jsou zde popsány funkce a 
režimy stroje, ve kterých bude pracovat. Závěrem této části jsou návrhy vývojových 
diagramů programů, které budou umístěny v PLC a v dotykovém panelu. 

Druhá část pojednává o praktické realizaci stroje. Navrhl jsem pět vizualizačních 
obrazovek dotykového panelu TP 177micro, které zajišťují jednoduchou orientaci a 
intuitivní ovládání stroje. Stroj pracuje ve dvou základních režimech – v automatickém 
a manuálním. V automatickém režimu má obsluha možnost buď zadat požadovaný 
počet pružin, nebo zvolit nepřetržitou výrobu. Ve fázi kdy je potřeba přesně odladit 
parametry je nejvhodnější zvolit manuální ovládání, kde si sekvenční výrobou můžeme 
odladit jednotlivé úseky pružiny. Dotyková obrazovka má i informativní charakter, kde 
je možno zobrazit počet motohodin motorů, zjistit celkový počet vyrobených pružin a 
od kdy je stroj v provozu. Pro řízení motorů nebyly použity původně zamýšlené pulzní 
výstupy PLC, byla zvolena sice trochu náročnější, ale za to úspornější komunikace 
pomocí protokolu MODBUS. Každý motor má svoji řídicí jednotku, která pomocí 
120parametrů určuje veškeré vlastnosti a nastavení motoru. K těmto parametrům má 
PLC přístup a jejich přepisováním je řízen výrobní proces. V závěru praktické části je 
popsán program umístěný v PLC pomocí blokového znázornění.  

V bakalářské práci jsem navrhl a do jisté míry realizoval stroj na pružinky 
požadovaných vlastností. Stroj se skládá ze čtyř základních komponent. Hlavní 
jednotkou, která řídí celý výrobní proces je programovatelný automat  Simatic S7-200. 
Ten ovládá a synchronizuje pohyb servomotorů Estun řady EMJ (pomocí řídicí 
jednotky Estun řady EDC). A poslední důležitou součástí stroje je dotykový panel  
TP 177micro, který zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a strojem.   

Synchronizace motorů je naprogramována. Komunikaci a správný chod jsem 
odzkoušel na uvedených komponentách. Stroj je po elektrické stránce kompletně 
navržen a naprogramován. Bohužel se vyskytly komplikace, které zapříčinili, že stroj 
stále ještě není po mechanické stránce realizován. Dlouhou dobu se mi nedařilo přimět 
zákazníka, aby uvolnil peníze na potřebné součásti stroje a na poměrně delší dobu se 
tento vývoj zastavil. Tím pádem jsem stihl realizovat pouze elektrickou část a na 
mechanické části se teprve začíná pracovat. 
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Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 – Elektrická schémata zapojení stroje v rozvaděči 
Příloha č. 2 – CD, které obsahuje: 

• Program v prostředí STEP-Micro/WIN V4.0 SP9 pro PLC S7-200 
• Program v prostředí WinCC flexible 2008 Micro pro operátorský panel 

TP 177micro. 
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Příloha č. 1 – Elektrická schémata zapojení stroje 
v rozvaděči 
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