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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá přestavěním manuální vrtačkofrézky BF20L na CNC 

frézku a její řízení pomocí PLC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory 

připojenými do speciálních řídících karet a průmyslového počítače od společnosti 

Beckhoff. Pro toto řízení je vytvořen kompletní rozvaděč. Programové řízení je 

provedeno v softwaru TwinCAT 3. Naprogramováno je manuální a automatické 

řízení společně s jejich vizualizací. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with rebuild of manual drill-mill machine BF20L into CNC 

mill machine and control using PLC. All axes are powered by stepper motors 

connected to special control cards and industrial computer from company Beckhoff. 

For this control is made full switchboard. Programmed control is done in software 

TwinCAT 3. In the program is done manual and automatic control together with 

their visualizations. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá přestavěním manuální vrtačkofrézky BF20L na CNC 

frézku a její řízení pomocí PLC. Součástí této práce je také teoretický rozbor spojený 

s přestavbou a řízením frézky, navržení vhodných komponent pro řízení 

a v neposlední řadě návrh a realizace celého řídicího programu. K přestavbě 

je využit speciální „kit“ pomocí kterého jsou všechny osy poháněny krokovými 

motory. Pro řízení je použit průmyslový počítač C6015-0010  a speciální karty pro 

řízení krokových motorů EL7041 od společnosti Beckhoff. Pro uschování toho řízení 

je zapojen kompletní průmyslový rozvaděč s elektrickým schématem připojeným v 

příloze. Samotné programové řízení je realizováno fiktivním PLC spuštěném na 

průmyslovém počítači. Manuální i automatické ovládání s využitím G-kódu je 

naprogramováno pomocí strukturovaného textu a programu TwinCAT 3. Pro 

jednotlivé druhy řízení je vytvořena vizualizace. Frézku lze tedy ovládat jak 

z rozvaděče, tak i z počítačové vizualizace. 
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1 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

 Tématem této části je seznámit čtenáře s teoretickými úskalími této bakalářské 

práce. První část je zaměřena na funkci, druhy a ovládání jednotlivých krokových 

motorů. V další části je vyobrazena přestavovaná frézka, její parametry a doplňující 

informace. Poslední část popisuje řízení CNC strojů a také prohlubuje znalosti 

spojené s tímto tématem pro lepší pochopení celé práce. 

 

1.1 Krokové motory 

Krokový motor je synchronní motor, který se skládá jako většina motorů ze statoru 

a rotoru. Pro ovládání je třeba stejnosměrného napětí přiváděného na jednotlivé 

cívky statoru. [4] 

 

1.1.1 Princip krokového motoru 

Stator, jakožto pevně usazená, vnější část motoru, je vyroben z ocelových lamel 

s drážkami, v nichž se nachází měděné vinutí. Tyto lamely vytvářejí několik dvojic 

cívek, které mohou být různě zapojeny. Magnetické pole zde není vytvořeno 

střídavým proudem, nýbrž postupným zapínáním jednotlivých cívek. 

Rotor, točivá část motoru, je váleček s vyniklými póly vyrobena z magneticky 

měkkého nebo tvrdého materiálu. Točí se stejnou rychlostí jako točivé magnetické 

pole ve statoru. 

Název krokového motoru vznikl z principu, kdy tento motor opravdu dělá krok 

za krokem. Nejpoužívanější krokový motor má 1,8 ° na krok s 200 kroky na otáčku. 

[1][2][3][4] 

  



12 

1.1.2 Dělení a konstrukce krokového motoru 

Motor s variabilní reluktancí  (VR) – motory s pasivním rotorem 

Jeden z prvních typů krokových motorů. Rotor motoru tvoří pouze svazek plechů 

s pólovými nástavci nalisovanými na hřídel, rotor je bez vinutí. Stator je taktéž 

tvořen svazkem plechů s pólovými nástavci, na nichž jsou vinutí jednotlivých fází. 

Moment motoru je vůči hmotnosti motoru velice malý a proto se tento motor hodí 

pouze pro aplikace nevyžadující velkou přesnost polohování. Dnes se již moc 

nevyužívá. [3][5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1: Motor s proměnnou reluktancí [5] 

 

Motor s permanentními magnety (PM) – motory s aktivním krokem 

Krokový motor s nízkým rozlišením kroků, většinou 7,5ᵒ nebo 15ᵒ. Rotor se skládá 

z permanentních magnetů obsahujících střídající se severní a jižní póly. Počet pólů 

statoru je dvojnásobný oproti počtu pólů rotoru. Tento typ motoru má vždy jen dvě 

fáze a při spínání jednotlivých fází musí být měněn směr protékajícího proudu. 

Jednoduchá konstrukce a následně také malé výrobní náklady řadí tento typ motoru 

na přední příčky použití, kde není potřeba menší velikosti kroků nebo vyššího 

výkonu. [3][5] 
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Obr. 1.2: Motor s permanentními magnety [5] 

 

Motor hybridní - 2,3 a 5 fázový (HY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3: Hybridní motor [5] 
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U hybridního motoru jsou pólové nástavce rotoru nalisovány na hřídeli 

z nemagnetického materiálu a skládají se z plechů. Rotorové pólové nástavce mají 

po svém obvodu rozmístěné “zuby”. Typicky se vyrábí motory s 50 zuby, kde počet 

těchto zubů určuje velikost kroku, 50 zubů odpovídá jednomu kroku o velikosti 1,8ᵒ. 

Pro správnou činnost krokového motoru musí být pólové nástavce rotoru oproti 

sobě pootočeny o polovinu nebo čtvrtinu rozteče zubu či drážky. Ve finále jsou 

na jedné straně zuby v zákrytu, tzn. v klidové poloze, kdežto na straně druhé, se tyto 

zuby nachází přímo naproti drážkám. Točivé magnetické pole statoru vzniká 

vhodným sledem buzení fází, kde se rotor snaží dostat do následující klidové polohy. 

Dnes nepoužívanějším typem krokových motorů z důvodů nejlepších momentových 

i dynamických parametrů. [3][5] 

1.1.3 Výhody a nevýhody krokového motoru 

Výhody 

 jediný zcela digitální motor, řiditelný ze všech digitálních systémů  

 jednoduchý a laciný 

 žádná úhlová chyba, která by se akumulovala 

 minimální údržba (bezkartáčový) 

 stejná poloha i při nulové rychlosti (moment i při nulových otáčkách) 

 velmi vysoký točivý moment (vyšší při nižších otáčkách) 

 nelze ho mechanicky přetížit 

 nepotřebuje žádnou zpětnou vazbu 

 otáčí se oběma směry 

 kompatibilní od různých výrobců [3][4][5] 

Nevýhody 

 extremně citlivý při přetížení 

 žádná zpětná informace o skutečné poloze (lze ale použít n-kodér) 

 necítí rozdíl při různých zatíženích 

 při přetížení ztratí pozici 

 limitovaná dynamika 

 nedá extra startovní moment 

 ztrácí moment při rostoucích otáčkách 

 je poměrně hlučný (zvláště při rezonanci) [3][4][5]  
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1.1.4 Zapojení řízení krokových motorů 

Řízení krokového motoru je dáno počtem fází a vývodů, kde z počtu těchto vývodů 

lze určit, zda tento motor můžeme řídit zapojením unipolárním nebo bipolárním. 

Zatímco motor se čtyřmi vývody lze budit pouze bipolárně sériově, oproti tomu 

například motor s osmi vývody můžeme řídit jakýmkoliv způsobem. [6][7][8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4: Možnosti zapojení dvoufázových krokových motorů [8] 

 

Možné způsoby buzení fázových vinutí v závislosti na počtu vodičů: 

4 vodiče – bipolární zapojení 

5 vodičů – unipolární zapojení 

6 vodičů – unipolární nebo bipolární sériové zapojení 

8 vodičů – unipolární sériové nebo bipolární sériové i paralelní zapojení [6][7][8]  

  



16 

1.1.5 Řízení krokových motorů 

Krokový motor může být řízen buzením fází v různých režimech jako například 

s plným krokem, polovičním krokem a nebo mikrokrokováním. Pro srovnání si zde 

uvedeme dvoufázový (A, B, A‘, B‘) motor s řízením s různými počty kroků: 

[6][7][8][9] 

 

Čtyřkrokové řízení s buzením jedné fáze 

Při tomto režimu je v každém kroku zmagnetizována pouze jedna fáze.  

Krok 1: zmagnetizované pouze vinutí A 

Krok 2: zmagnetizované pouze vinutí B 

Krok 3: zmagnetizované pouze vinutí A‘ 

Krok 4: zmagnetizované pouze vinutí B‘ 

Po čtvrtém kroku se cyklus znovu opakuje od začátku. Toto řízení není moc 

efektivní, u unipolárního zapojení se používá 25% všech vinutí, u bipolárního 

zapojení 50%. [6][7][8][9] 

 

Čtyřkrokové řízení s buzením dvou fází 

Toto řízení je označováno také jako řízení s plným krokem, kdy v každém kroku jsou 

spínány dvě fáze. 

Krok 1: sepnuty pouze fáze A + B 

Krok 2: sepnuty pouze fáze B + A‘ 

Krok 3: sepnuty pouze fáze A‘ + B‘ 

Krok 4: sepnuty pouze fáze B‘ + A 

Po čtvrtém kroku se cyklus znovu opakuje od začátku. Toto řízení je o poznání 

efektivnější než s buzením jedné fáze. U bipolárního zapojení již využívá 100% všech 

vinutí, u unipolárního řízení využívá 50% všech vinutí. [6][7][8][9] 
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Osmikrokové řízení 

Toto řízení je také označováno jako řízení s polovičním krokem a kombinuje oba 

předchozí způsoby. Počet kroků u tohoto řízení na jednu otáčku je dvojnásobný. 

V jednom okamžiku mohou být buzeny tři fáze naráz. 

Krok 1: buzeny pouze fáze A + B 

Krok 2: buzeny pouze fáze B 

Krok 3: buzeny pouze fáze B + A‘ 

Krok 4: buzeny pouze fáze A‘ 

Krok 5: buzeny pouze fáze A‘ + B‘ 

Krok 6: buzeny pouze fáze B‘ 

Krok 7: buzeny pouze fáze B‘ + A 

Krok 8: buzeny pouze fáze A 

Jelikož je toto řízení kombinací předchozích dvou způsobů, využívá u unipolárního 

zapojení v jednom kroku 25% všech vinutí a v druhém 50%, průměrně tedy využívá 

37,5% všech vinutí. V případě bipolárního zapojení se průměrně využívá 75% všech 

vinutí. [6][7][8][9] 

 

Mikrokrokování 

Při mikrokrokování proud v jednotlivých vinutích klesá nebo vzrůstá v závislosti 

na buzených vinutích. Těmito měnícími se proudy lze jeden krok rozdělit na několik 

mikrokroků. Při průběhu blížící se ideální sinusovce by byl počet mikrokroků nevyšší. 

Mikrokrokování využívá vždy všechna vinutí naráz, ale s různými výkony. 

Mikrokrokování nezvyšuje přesnost polohování, avšak dovoluje motoru dosáhnout 

vysokých otáček při téměř neměnném momentu, chod motoru je plynulejší. 

[2][6][7][8]  
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1.2 Optimum Vario BF 20L 

Tato vrtačko-frézka je vyrobena firmou Optimum Mashinen Germany GmbH. Jedná 

se o velice stabilní vrtačko-frézku pro velmi přesnou a rychlou práci. Písmeno ,,L“ 

na konci názvu naznačuje, že jde o verzi vrtačkofrézky s větším křížovým stolem. 

Na stroji lze také plynule regulovat velikost otáček zobrazených na display. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.5: Optimum Vario BF 20L [10] 
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1.2.1 Popis ovládání 

Jednotlivé osy frézky jsou ovládaný pomocí kliček. Pro osu X, ve směru doprava 

a doleva jsou použity kličky dvě, jedna na každé straně křížového stolu. Osa Y 

je myšlena ve směru dozadu a dopředu, kde je klička namontována zepředu 

do ložiskového pouzdra pro zachycení jak radiálního tak i axiálního pohybu šroubu 

stolu. Pohyb nahoru a dolů, tzv. pohyb v ose vřetene je označen jako osa Z. 

Na obrázku níže je vyobrazeno ovládání vřetene, jako například vypínač napájení, 

volba směru otáčení, volba velikosti otáček či nouzová stopka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.6: Ovládací panel vřetene [vlastní] 

  

Digitální ukazatel otáček 

Nastavení otáček 

Nouzový vypínač 

Nastavení směru otáčení 

Osvětlení vřetene 

Tlačítko Start 

Tlačítko Stop 
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1.2.2 Technické parametry 

Technický údaj Velikost Jednotka 

Motor vřetene 230 / 50 / 850 [V / Hz / W] 

Hmotnost 103 [kg] 

Rozměr – výška 860 [mm] 

Rozměr – hloubka 670 [mm] 

Rozměr – šířka 550 [mm] 

Délka stolu 700 [mm] 

Šířka stolu 180 [mm] 

Rozsah posuvu v ose X 480 [mm] 

Rozsah posuvu v ose Y 175 [mm] 

Rozsah posuvu v ose Z 370 [mm] 

Kužel vřetene MK 2 / M10 [ - ] 

Převodový stupeň „pomalu“ cca 50 – 1400 [1/min] 

Převodový stupeň „rychle“ cca 100 – 3000 [1/min] 

Hluk max. 78 [dB] 

Stoupání trapézového šroubu os X a Y 2 [mm] 

Stoupání trapézového šroubu osy Z 4 [mm] 

Tabulka 1.1: Technické parametry frézky [11] 

1.2.3 Nastavení otáček 

Správná volba otáček je při frézování důležitým faktorem. Otáčky určují řeznou 

rychlost, ze které se pak odvíjí velikost odebíraného materiálu. Zvolení správných 

otáček pak optimalizuje výsledek práce a zvyšuje životnost nástroje. Orientační 

řezné rychlosti se mění podle typu materiálu a průměru a typu nástroje frézky. 

Potřebné otáčky se dají vypočítat podle následujícího vztahu: [11] 

  
 

   
       (1) 

- n – otáčky za minutu [1/min] 

- V – řezná rychlost  [m/min] 

- d – průměr nástroje [m]  
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1.3 CNC stroje a jejich programování 

Dlouhodobým směrem rozvoje ve všech výrobních odvětvích je automatizace 

výrobního procesu. Automatizací obráběcího stroje, jako například frézky, 

dostáváme CNC stroj řízený programem z počítače, který přispívá ke snižování 

nákladů a zároveň ke zvyšování produktivity práce. 

1.3.1 NC vs CNC stroj a jejich vývoj 

NC stroj (Numerical Control) – číslicově řízený stroj 

CNC stroj (Computerized Numerical Control) – počítačem řízený NC stroj 

 

V průběhu dvacátého století došlo ve snaze nahradit manuální práci člověka strojem 

a zefektivnit tím výrobu k velkému rozvoji průmyslu. První numericky řízené stroje 

(NC stroje) byly vyvinuty okolo roku 1950 v Americe. Avšak NC systémy na bázi 

integrovaných obvodů začaly vznikat až na počátku 70. let, kde byl také velice 

urychlen vývoj automatizovaných systémů.  

CNC technika, počítačově číslicově řízené stroje, dosáhla svého rozmachu 

na přelomu 80. a 90. let minulého století, zde se stroje začaly vybavovat různými 

zásobníky, podavači a senzory. Všechna tato vylepšení byla zhotovena v ohlednu 

na možnost měnit výrobu v co nejkratším čase s minimálním zásahem člověka.  

Konstrukce dnešních CNC strojů je velice podobná svým předchůdcům. Napříč tomu 

se liší technologickými možnostmi a parametry, jako výměny nástrojů, přesnosti 

výroby (0,001m), opakovatelnosti a pružnosti výroby, výrobou složitějších dílců 

nebo také otázkou ekologie. Vývoj CNC techniky se v dnešní době ubírá hlavně 

směrem počítačových stanic s integrovanými CAD/CAM systémy ve strojích, tedy 

zdokonalováním přímého číslicového řízení. [12][15][17] 

1.3.2 NC a CNC řízení strojů 

Stroje řízené číslicově lze obecně popsat jako zařízení, u něhož jsou všechny 

pracovní funkce prováděny především programem z řídicího systému stroje. 

Informace jsou v programu zapsány pomocí alfanumerickým znaků. Vlastní program 
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je dán pomocí po sobě jdoucích oddělených skupin znaků nazývaných bloky nebo 

věty. V řídicím systému jsou tyto věty převedeny na impulsy elektrického proudu či 

jiné výstupní signály, které poté ovládají pohony a další zařízení potřebné pro řádné 

ovládání stroje. [12][17] 

 

NC řízení obráběcích strojů: 

Pro svou technickou zastaralost jsou tyto zařízení v dnešní době zastíněna CNC 

stroji, nejsou již vyráběna a používají se jen na méně náročné operace. Výkonové 

obvody jsou zde tvořeny reléovými prvky a jejich zapojením. Program je zde 

nejčastěji zaznamenán na děrné pásce, která se vkládá do čtecího zařízení. Systém 

je chopen zapamatovat si pouze jednu větu (tomu odpovídá jeden řádek na děrné 

pásce). Po dokončení aktuální věty se stávající paměť přepíše další větou. Špatnou 

pružnost výroby zde zapříčiňuje především změna programu, kdy pro jeho úpravu 

je potřeba vyděrovat celou pásku znovu. [12][17] 

 

CNC řízení obráběcích strojů: 

Řízení systému je kompletně ovládáno řídicím počítačem. Program z počítače nebo 

záznamového média je kompletně načten do systému stroje. Interpolátor je zde 

softwarovou záležitostí oproti NC strojům, kde byl řešen hardwarem. Vlastnosti 

řídicího systému pak lze doplňovat o různé funkce, aniž by bylo potřeba zasahovat 

do hardwarové koncepce zařízení. Pro generování dráhy nástroje je zde použit kód, 

který je popsán matematickým tvarem dráhy. Je tedy možné provádět kruhovou 

interpolaci s využitím dalších os či generovat jakékoliv jiné křivky. [12][17] 

 

Výhody CNC řídicích systémů: 

- snadná editace programu 

- možnost větvení programu, práce s podprogramy, cykly a parametry 

- využití diagnostiky a grafické simulace k testu programu 

- zpracování programů vytvořených v CAD/CAM systémech 

- výroba velmi složitých součástí 

- vyšší produktivita a hospodárnost 

- zvýšení přesnosti a přizpůsobivosti výroby 

- menší požadavky na kontrolu 
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- nižší zmetkovitost 

- automatická výměna nástrojů 

- úspora výrobních a skladových ploch 

- zvýšení úrovně řídící práce [12] 

 

1.3.3  Souřadnicový systém stroje 

Základním využívaným souřadným systémem je kartézský systém souřadnic. Tento 

systém je pravoúhlý, pravotočivý s osami X, Y, Z. Rotační pohyb kolem těchto os 

interpretují osy A, B, C. Platí, že osa pracovního vřetene je rovnoběžná s osou Z, 

přičemž kladný směr je od obrobku k nástroji. Hodnoty se mohou vyskytovat 

i v záporném poli souřadnic. Písmena U, V, W označují tzv. sdružné osy, ty jsou 

použity v případě více řízených pohybů v jednom směru. Kartézský systém je nutný 

pro správné řízení stroje, kde se nástroje pohybuje v závislosti na zadaných 

příkazech v CNC programu nebo příkazech z panelu CNC stroje. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.7: Definování kartézské soustavy souřadnic [14] 
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Základní pravidla pro orientaci os v prostoru u obráběcích strojů: 

- vychází se od nehybného obrobku 

- vždy musí být definována osa X 

- osa X leží v upínací rovině obrobku nebo je s ní rovnoběžná 

- osa Z je totožná nebo rovnoběžná s osou pracovního vřetena 

- kladný smysl os je od obrobku k nástroji 

- pokud jsou na stroji další doplňkové pohyby v osách X,Y,Z, jsou tyto pohyby 

označeny písmeny U,V,W 

- pokud se obrobek pohybuje proti nástroji, označují se takové osy X‘,Y‘,Z‘ [14] 

 

1.3.4 Vztažné body CNC stroje 

Vztažné body určují vzájemnou polohu soustavy stroj-obrobek-nástroj. Dělí se 

na body dané výrobcem, jejichž polohu nelze měnit a body, které volí programátor 

v závislosti na obráběné součásti. 

M – nulový bod stroje 

Je počátkem souřadného systému pracovního prostoru stroje. Je dán výrobcem 

a nelze ho měnit. 

R – referenční bod stroje 

Je to výrobcem zvolené místo na stroji, obvykle je to maximální vzdálenost 

od nulového bodu stroje v pracovním prostoru stroje. Při absolutním zadávání 

souřadnic nemůže stroj bez referenčního bodu pracovat. 

W – nulový bod obrobku 

Je počátkem souřadného systému obrobku. Poloha je volena programátorem a lze 

měnit i v průběhu programu. U tvarově souměrných obrobkům se volí obvykle v ose 

souměrnosti. 

P – nulový bod nástroje 

Jedná se o bod ležící na špičce nástroje. Je nutný pro stanovení délkové a rádiusové 

korekce. [12][13][14][15]  
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1.3.5 Stavba CNC programu 

Řídící program je souborem informací geometrických, technologických 

a pomocných. Tyto informace podrobně popisují činnost stroje. Programovací kód 

je daný jednoduchou skladbou slov seřazených do řetězce. 

Geometrické informace popisují dráhy nástrojů (způsob pohybu), jako například 

pracovní posuv, rychloposuv, posuv po přímce nebo kruhovém oblouku. Jsou dány 

tvarem (rozměry) výsledné obrobku. 

Technologické informace určují technologii obrábění s ohledem na optimální řezné 

podmínky. Mezi technologické informace patří rychlost posuvu, velikost otáček 

vřetena či jeho směr, rychlost posuvu nebo hloubka řezu. 

Pomocné informace obsahují ostatní informace potřebné pro výrobu obrobku 

na CNC stroji, jsou zde zahrnuty informace o zapnutí a vypnutí chlazení nebo 

vřetene, výměně nástroje, konec podprogramu a konec celého programu. 

Ostatní informace v kódu programu jsou důležité pro orientaci v programu jako 

například čísla bloků nebo poznámky. 

Programovací kód je členěn do bloků (vět, řádků), kde tyto bloky jsou tvořeny 

posloupností jednotlivých slov (příkazů) obsahujících významovou a adresovou část. 

[12][13][18][19] 

Obr. 1.8: Stavba jednoho bloku G-kódu složeného z příkazů [12] 
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Slova každého bloku jsou uspořádána dle normy v pořadí: N G X Y Z F S T M.  

Písmeno N označuje číslo bloku.  

Písmeno G, v názvu doplněné také o dvě čísla, tvoří G-funkci, tato funkce má 

především vliv na dráhu nástroje. G-funkce jsou rozděleny do skupin podle toho, 

jaký druh pohybu vykonávají. Mezi tyto funkce patří například funkce G01 – lineární 

posuv nebo funkce G02 – označující kruhovou interpolaci ve směru hodinových 

ručiček. Seznam těchto funkcí je doplněn jako příloha A. Většina těchto G-funkcí je 

modální, což znamená, že po vyvolání této funkce si drží svůj vliv až do konce chodu 

programu nebo do nahrazení této funkce jinou funkcí ze stejné skupiny. Nemodální 

funkce ovlivňují pouze řádek, na kterém se nacházejí, a na další programový řádek 

již nebudou mít vliv. Mezi nemodální funkce patří například funkce skupiny G00. 

Písmena X, Y, Z zastupují adresy a jsou doplněny číselnou hodnotou dané 

souřadnice, čímž určují pohyb jednotlivých os. 

Písmeno F slouží k zadávání rychlosti posuvu. Nejčastěji používané jednotky jsou 

posuv za minutu (funkce G94) nebo posuv za otáčku (funkce G95). 

Písmeno S slouží pro zadávání otáček vřetene. 

Písmeno T reprezentuje nástrojovou funkci, kde je tato operace používána pouze 

pro výběr nástroje. 

Písmeno M zastupuje funkce ovlivňující většinou technologii, jako třeba zastavení 

programu, konec programu, zapnutí vřetena po nebo proti směru hodinových 

ručiček či výměnu nástroje. [12] 

 

1.3.6 Dnešní používané programy 

CAD/CAM software je počítačový software s integrovanou podporou konstrukce 

a výroby součástí. Výstupem toho softwaru bývá nejčastěji výkresová dokumentace, 

ze které se generuje základní NC kód. Mezi dnešní používané CAD/CAM systémy 

patří například Powermill či FutureCAM. Často bývají tyto programy požívány 

samostatně jako CAD, například solidworks, nebo CAM, například solidworks CAM. 

Dnes se také již používají CNC simulátory pro vizualizaci a výuku programování CNC. 

[16][20]  
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2 PROGRAMOVÁNÍ PLC A TWINCAT 3 

Tato kapitola je zaměřena na programovatelné logické automaty, jejich využití, 

programovací jazyky a v první řadě na použití programovatelného logického 

automatu se softwarem TwinCAT3. 

2.1 Programovatelný logický automat 

Programovatelný logický automat, ve zkratce řečeno PLC (Programmable Logic 

Controller), je dnes relativně malý počítač v průmyslovém provedení. Tento počítač 

je také řízený mikroprocesorem s vlastním operačním systémem, na rozdíl 

od normálních počítačů jsou tyto systémy uzpůsobeny pro potřeby řešení 

automatizačních úloh v reálném čase, s co nejmenší dobou odezvy, jako například 

řízení výrobních linek či strojů v továrně. Odlišnost PLC automatů na rozdíl 

od běžných počítačů nespočívá jen v cyklickém zpracování programu, ale také 

v přímém napojení periferií na technologické procesy. Signály z řízeného procesu 

jsou tedy přivedeny rovnou na vstupní periferie, kterými je PLC vybaveno pro 

komunikaci s okolím. Na druhé straně jsou zde i výstupní periferie pro ovládání 

akčních prvků řízeného procesu. Převážnou část periferií zastupují digitální vstupy 

(DI), digitální výstupy (DO) a analogové vstupy (AI), analogové výstupy (AO). 

S postupem času a rozvojem automatizace se začaly používat další periferní 

jednotky, jako například komunikační moduly či vybavení PLC jednotkou HMI 

(human machine interface), display. [21][22][23][24] 

Dnes je na trh dodávána široká škála programovatelných automatů, jež se liší 

konstrukcí i svými parametry. Mezi nejdůležitější parametry patří velikost, 

modularita, integrované hodiny reálného času, integrované rozhraní a integrovaný 

LCD displej. [21][24] 

Podle velikosti jsou PLC rozdělena na malé, střední a velké. Velikostí nejsou myšleny 

jen konstrukční rozměry, ale také výkon, který se odvíjí od velikosti uživatelské 

paměti, rychlosti zpracování instrukcí, počtu připojitelných vstupů a výstupů 

a dalších parametrů. [21][24] 

Z hlediska konstrukce mohou být programovatelné automaty kompaktní nebo 

modulární. Kompaktní PLC obsahuje integrované CPU, digitální a analogové vstupy 

a výstupy a základní podporu komunikace, s malou možností rozšiřitelnosti. 
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U modulárního PLC jsou jednotlivé komponenty rozděleny do modulů. Celé PLC 

se potom skládá z modulu zdroje, CPU, komunikačního modulu, téměř libovolného 

počtu vstupní a výstupních modulů a dalších možných modulů. Modulární PLC 

je dále možno snadno rozšiřovat s ohledem na limity PLC. [21][24] 

Integrované hodiny reálného času malé PLC většinou nemají, ale u ostatní bývá 

samozřejmostí. [24] 

Integrované rozhraní mají všechny programovatelné automaty pro komunikaci 

s programovacím počítačem. Mezi tyto rozhraní často patří Industrial Ethernet, 

Profibus, MPI (u Siemens produktů) či EtherCAT (u Beckhoff produktů). [24] 

 

2.2 Programovací jazyky pro PLC 

Ze začátku se PLC programovaly v jednoduchém jazyku kontaktních schémat. PLC 

s tímto jazykem se díky své jednoduchosti začaly rychle rozšiřovat. S postupem času 

a rostoucími možnostmi PLC začaly vznikat i nové programovací jazyky. Jazyky 

různých výrobců byly podobné nikoli ale stejné a přenositelnost mezi různými PLC 

většinou nebyla možná. Z tohoto důvodu byla zavedena norma IEC/EN 61131-3, 

která definovala pět programovacích jazyků. [23][25][26][27] 

 

2.2.1 Jazyk příčkového diagramu (LD) 

Příčkový diagram, anglicky ladder diagram, má zatím největší zastoupení využití 

v dnešních PLC. Je založen grafické reprezentaci reléové logiky. Organizace 

je vyjádřena sítí propojených prvků ohraničených dvěma svislými čarami nazývané 

levá a pravá napájecí sběrnice. Mezi těmito sběrnicemi se nachází tzv. příčky, které 

se mohou větvit. Do každé z příček mohou být vloženy kontakty (spínací, rozpínací, 

apod.), cívky (symbolizující sepnutí) a dále funkce nebo funkční bloky, které jsou 

zobrazeny jako obdélníkové značky. [23][25][26][27] 
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Obr. 2.1: Příklad programování příčkového diagramu [27] 

2.2.2 Jazyk seznamu instrukcí (IL) 

Textový jazyk, anglicky instruction list, někdy nazýván také jako jazyk povelů 

či seznam instrukcí (STL), je podobný assembleru. Programová část je složena 

z po sobě jdoucích instrukcí, z nichž každá začíná na novém řádku. Každý řádek 

obsahuje návěští, operátor, který může být doplněn o modifikátor, operand 

a komentáře (návěští a komentáře nejsou povinné). Pomocí modifikátorů 

se vyjadřuje negace, priorita a podmíněnost a nepodmíněnost instrukce skoků, 

volání a návratů. [23][25][26][27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Příklad programovaní seznamem instrukcí [27] 
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2.2.3 Jazyk strukturovaného textu (ST) 

Textový jazyk, anglicky Structured text, můžeme se setkat i se zkratkou SCL, 

je obdobou dnešních vyšších programovacích jazyků, jako např. C, C++ či Pascal. 

Struktura jazyka je dána příkazy a povolenými výrazy. Umožňuje úsporný a názorný 

zápis algoritmů. Každý příkaz, jako třeba přiřazení, volání funkce, atd., musí být 

ukončen středníkem. Jazyk ST je dobrý pro svoji snadnou srozumitelnost výrazů 

a cyklů, proto je tento jazyk vhodný na definování samotných funkčních bloků, které 

pak mohou být použity v libovolném programovacím jazyku. V poslední době jeho 

obliba stoupá. [23][25][26][27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Příklad programování strukturovaného textu [27] 

2.2.4 Jazyk funkčního blokového schématu (FBD) 

Další grafickým jazykem je jazyk FBD, anglicky function block diagram, který 

popisuje chování funkcí, funkčních bloků a programů jako soubor vzájemně 

provázaných bloků podobně jako v elektronických obvodových schématech. Logické 

operace jako AND, OR, atd. jsou popsány obdélníkovými značkami, stejně jako 

čítače, časovače, komunikační bloky a ostatní bloky mají své ucelené značky. Každá 

firma nabízí poněkud odlišný souhrn bloků. [23][25][26][27] 
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Obr. 2.4: Příklad programovaní funkčního blokového schématu [27] 

2.2.5 Jazyk sekvenčních funkčních diagramů (SFC) 

Jazyk SFC, anglicky sequential function chart, je zobrazen jako vývojový diagram 

a popisuje sekvenční chování řídícího programu. K popisu struktury se používají 

značky stavů, přechodů a větvení. Každý stav je reprezentován jedním krokem, který 

má k sobě přiřazeny podmínky a blok akcí. Podmínky přechodů nebo chování 

jednotlivých stavů lze popsat jakýmkoliv z předešlých jazyků či dalším sekvenčním 

grafem. Většina řízených technologií je ve své podstatě sekvenční a proto 

se sekvenční programování označuje za velmi názorné. [23][25][26][27] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5: Příklad programování sekvenčního diagramu [27]  
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2.3 TwinCAT 3 

TwinCAT 3 (The Windows Control Automation Technology) je spolehlivý software 

vytvořený společností Beckhoff pro tvorbu automatizačních systémů na bázi PC. 

První řada tohoto nástroje byla uvedena již v roce 1986 s názvem TwinCAT. Hlavní 

myšlenkou bylo zapojit do realizace automatizačních systémů PC techniku, která 

se tou dobou činila velkého rozmachu. Jedná se tedy o vývojový nástroj umožňující 

změnu téměř jakéhokoliv PC na systém pro řízení v reálném čase s prostředím pro 

běh PLC programů, tzv. runtime. Nástroj TwinCAT 3 je dalším vývojovým stupněm 

navazujícím na svého předchůdce TwinCAT 2, oproti němu však přináší nové 

možnosti při řešení komplexních úloh v oboru průmyslové automatizace. [28][29] 

Mezi vlastnosti nové verze zejména patří: 

- vývojové prostředí implementované Microsoft Visual Studio® Shell 

- možnost integrace TwinCAT do Microsoft Visual Studia® jako další 

programovací jazyk 

- jeden software pro programování i konfiguraci hardwaru 

- podpora objektového programování v PLC jako rozšíření standardního zápisu 

PLC kódu podle normy IEC 61131-3 

- možnost využití C/C++ jazyka pro programování realtimových aplikací 

- možnost navázat na Matlab®/Simulink® 

- podpora vícejádrových procesorů 

- možnost přenesení projektu ze softwaru TwinCAT 2 

- nový způsob programování bezpečnostních funkcí 

- nový modul pro efektivní monitorování: ScopeView [28][29] 

Mezi velké výhody patří zejména využití vícejádrového procesoru. Tyto jádra lze 

používat sdíleně pro Windows a PLC programy nebo je možné kterékoliv jádro (i více 

jader) izolovat pro Windows aplikace či zpracování jednoho nebo více realtimových 

PLC.  Pro každé jádro je možné také nastavit limit využití a vlastní časovou základnu.  

Struktura architektury softwaru TwinCAT 3 je tvořena ze dvou základních částí a to 

vývojového prostředí eXetended Automation Engineering (XAE) a prostředí 

eXetended Automation Runtime (XAR). [28][29] 

Vývojové prostředí eXetended Automation Engineering (XAE) pro TwinCAT 3 

je možné nainstalovat na kterýkoliv PC minimálně s Windows 7, procesorem 

o frekvenci 1,6 GHz, pamětí RAM s velikostí 2 GB, s místem na disku 3 GB 

a grafickou kartou podporující rozhraní Directx9 a min. rozlišení 1024x768. [28][29] 
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Vývojové prostředí TwinCAT 3 obsahuje dvě základní části: hardwarovou konfiguraci 

k nastavení vlastností PLC, vstupů a výstupů, motion ovládání, Safety (bezpečnostní 

prvky) a průmyslových sběrnic a programovací prostředí s podporou objektového 

programování PLC jako rozšíření běžného PLC programování dle normy IEC 61131-3, 

jak už bylo zmíněno výše. Vývojové prostředí již obsahuje runtime, netřeba 

dodatečně stahovat. [28][29] 

Runtime – eXetended Automation Runtime (XAR) je prostředí umožňující provádět 

pouze aplikační programy v reálném čase. Lze instalovat bez vývojového prostředí 

XAE a je vhodné pro použití u embedded zařízení. Spouští se již vytvořený program, 

který nadále již není možné editovat. [28][29] 

 

2.3.1 Vytvoření projektu 

Před vytvořením první projektu je nutné si stáhnout TwinCAT 3, nejlépe vývojové 

prostředí (XAE). Software je zcela zdarma ke stažení na oficiálních stránkách 

společnosti Beckhoff. Pro možnost stažení je třeba se registrovat, ale tato registrace 

je pouze formalita, aby firma měla pojem o tom, kdo jejich software stahuje. 

Při instalaci je možný výběr verze základního Visual studia, do kterého je TwinCAT 

implementován. V případě kdy již máte na svém PC nainstalované jakékoliv Visual 

studio 2010 a novější lze TwinCAT integrovat přímo do něj. 

Po instalaci konečně můžeme spustit samotný TwinCAT XAE. Najedeme do pravé 

spodní poloviny obrazovky, kde by se nám měla zobrazit modrá ikonka „TwinCAT 

Config Mode“. Pravým kliknutím tuto ikonku rozbalíme a spustíme TwinCAT. 

[30][31] 

 

 

 

 

Obr. 2.6: Spouštění TwinCAT XAE  
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Při spuštění Visual studia se nám zobrazí celkový vzhled Visual studia a úvodní 

stránka, kde si můžeme vytvořit nový projekt, otevřít již rozdělaný projekt, 

popřípadě zde vidíme naposledy otevřené projekty. Klikneme na „New TwinCAT 

Project..“, zde vybereme možnost „TwinCAT Projects“ a „TwinCAT XAE Project“. 

Projekt si můžeme vhodně pojmenovat a vybrat složku pro uložení. [30][31] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7: Vytvoření TwinCAT projektu 

Vytvořený projekt se zobrazí v novém okně, kde už můžeme vidět strukturu 

projektu. Pro vytvoření samotného PLC klikneme pravým tlačítkem, na PLC 

a zvolíme položku „Add new item..“. Otevře se další okno, kde vybereme možnost 

„Stadard PLC Project“, znovu můžeme vhodně pojmenovat. [30][31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8: Vytvoření PLC projektu 
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Nyní je projekt plně vytvořen. Před samotným programováním je třeba znát ještě 

pár zásad. Na Obr. 2.9 je zobrazena struktura PLC projektu. Zde je vytvořeno několik 

složek, z nichž nejdůležitější je složka POUs, která slouží pro tvoření samotných 

programů nebo funkčních bloků. Ostatní složky slouží na: VISUs pro vytvoření 

vizualizace PLC, GVLs pro vytvoření seznamu proměnných a DUTs pro založení 

různých struktur použitých v programu. Dodržení těchto náležitostí není striktní, 

ale hodí se to pro určitou přehlednost v projektu. [30][31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.9: Zobrazení struktury PLC programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10: Instalace Ethernet protokolů 
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Další z věcí, velice důležitou pro připojení vstupních/výstupních komponent 

je nainstalování Ethernet protokolů pro komunikaci mezi zařízením a počítačem, viz  

Obr. 2.10. Klikneme na „TWINCAT“, „Show Realtime Ethernet Compatibble Device..“ 

a v zobrazeném okně nainstalujeme všechny dostupné protokoly. 

Jako poslední věc zbývá naskenovat námi reálně připojené vstupní/výstupní 

komponenty. Toto lze provést pravým kliknutím na „I/O->Device“ a poté „Scan“. 

Následně se nám v projektu zobrazí připojené komponenty i s jejich označením.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.11: Skenování vstupně/výstupních komponent 

Po tomto kroku se již můžete vesele vrhnout na tvoření vlastního programu. 

Samozřejmě výše zmíněné kroky nepopisují naprosto vše, ale pouze nutné 

minimum pro vytvoření svého prvního PLC programu. [30][31] 

 

2.3.2 EtherCAT 

Jednou z dalších technologií vyvinutou společností Beckhoff je EtherCAT. EtherCAT 

je technologie průmyslového Ethernetu v reálném čase. Mezi hlavní výhody 

EtherCATu patří krátké časové cykly (menších než 100 µs), nízká odezva 

pro přenosovou synchronizaci (menší než 1 µs), nízké náklady na hardware, 

integrovaná bezpečnost a také podpora téměř jakékoliv topologie. Funkce spočívá 

ve vyslání telegramu EtherCAT Mastrem, který projde všechny komponenty. 

Při posledním uzlu se detekuje otevřený port a zpráva se odešle zpět pomocí funkce 

duplexu. Rámec EtherCATu je zpožděn pouze o časy zpoždění šíření hardwaru. 

Přenosová rychlost je vyšší než 100 Mb/s. [32]  
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3 KONSTRUKCE 

Téma této kapitoly se zabývá mechanickým přestavěním manuální vrtačkofrézky 

BF20 L Vario na frézku ovládanou pomocí motorů řízených programem a také 

zapojením rozvaděče se samotným řízením. 

 

3.1 Přestavba frézky 

Pro přestavění frézky je použit speciální „kit“ od firmy mobasi. Tento kit obsahuje tři 

krokové motory, tři pouzdra na přidělání krokových motorů k frézce a stejný počet 

převodových řemenů. Ke každému řemenu jsou přidány dvě ozubená kolečka, jedno 

pro hřídel motoru a druhé na šroub požadované osy. Z důvodu prokluzu některých 

ozubených kol na hřídeli bylo nutné do těchto kol vyvrtat závit a vybavit je stavěcím 

šroubem (červíkem). 

Samotný kit při montování neodstraní manuální řízení pomocí kliček, naopak toto 

řízení vylepší. Na ose X zůstává pravá klička klika a levá je nahrazena pouzdrem na 

motor pro osu X. Na ose Z zůstává manuální ovládání neměnné, pouzdro motoru je 

namontované na vršek trapézového šroubu po odmontování vrchní krytky. Pro osu 

Y je nejdříve nutné sundat kličku, namontovat pouzdro pro motor a následně zpět 

nasadit kličku. Při této ose již vyvstaly první problémy, kdy toto pouzdro zdaleka 

nesedělo na své místo. Po konzultaci tohoto problému s německými kolegy byl 

problém odhadnut na zastaralý typ ložiskového bloku. Objednání nového bloku 

tento problém neopravil, nejspíše z důvodu zaslání špatného dílu. Po zásahu 

statného vedoucího byl naštěstí tento problém vyřešen přestavěním a doplněním 

této části pouzdra o pár vhodných součástek. 

Na jednotlivé osy jsou připojeny koncové snímače, pro jednu osu připadá jeden 

snímač. Tyto snímače jsou indukčního typu s PNP logikou. Namontování těchto 

snímačů je provedeno pomocí úchytek vytisknutých na 3D tiskárně, viz obrázky níže. 
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Obr. 3.1: Pouzdro s motorem a čidlem pro osu X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Pouzdro s motorem a čidlem pro osu Y 
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Obr. 3.3: Pouzdro s motorem a čidlem pro osu Z 

 

3.2 Zapojení rozvaděče 

Pro zapojení je vybrán standardní průmyslový rozvaděč o rozměrech 50x40x25. 

Velikost rozvaděče je úměrná schopností pojmout všechny použité komponenty, 

popřípadě ještě v budoucnu plánované komponenty k zapojení. Pro řízení je zvolen 

hardware od společnosti Beckhoff, jakožto průmyslový počítač C6015-0010, karty 

pro řízení krokových motorů a vstupní/výstupní karty. 

 

3.2.1 Vnitřní popis rozvaděče 

Rozložení vnitřní struktury rozvaděče je bráno s ohledy na funkčnost a dostupnost 

jednotlivých komponent, popřípadě také s ohledem na budoucí doplnění o další 

řídící karty či členy.  
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Do zdroje rozvaděče je přivedeno přes svorky a hlavní vypínač síťové napětí (230V, 

50Hz). Kabel fáze má hnědou barvu, kabel nulový modrou a zelenožlutou barvu má 

vodič ochranný. Ze zdroje je dále vedeno do celého rozvaděče stejnosměrné napětí 

o hodnotě 24V. Kabely vedoucí napětí 24V jsou dále označeny červenou barvou, 

vodiče s nulovým potenciálem mají modrou barvu a signální vodiče (s hodnotou 

24V) jsou označeny barvou fialovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4: Vnitřní náhled rozvaděče 

Celé řízení je pod záštitou průmyslového počítače C6015-0010, který disponuje 

procesorem Intel Atom 1,9 GHz, operační pamětí 4x1 GB, pevným SSD diskem 

o velikosti 60 GB a rozměry pouhých 8,2x8,2x4 cm. V tomto počítači je nadále 

spuštěn software TwinCAT 3, který vytvoří tzv. fiktivní PLC pro řízení připojených 

komponent v reálném čase.  

Do průmyslového počítače je koaxiálním kabelem připojen EtherCAT Coupler 

EK1100, který funguje jako komunikační rozhraní mezi počítačem 

a vstupními/výstupními kartami. Připojené karty ke coupleru komunikují přes 

EtherCAT protokol a fungují víceméně jako modulární PLC. V našem případě, jak je 
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vidět na Obr. 3.5, jsou ke coupleru připojeny karty: 2x karta EL1008, kdy jedna tato 

karta umožňuje připojení 8 digitálních vstupů, karta pro připojení 8 digitálních 

výstupů s označením EL2008 a nakonec tři karty EL7041 pro řízení jednotlivých 

krokových motorů, doplněné o inkrementální enkodér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5: Připojené I/O karty 

Všechny vstupy a výstupy ledek, tlačítek a motorů jsou pro lepší přehled i jako 

ochrana proti vytržení připojeny přes svorky. Čidla připojená do rozvaděče mají 

napájecí vodiče v barvách hnědé a modré, signální vodič je vyznačen barvou černou. 

Pro lepší představu je v příloze připojeno schéma zapojení rozvaděče. 

 

3.2.2 Vnější popis rozvaděče 

Čelní strana rozvaděče je osazena led žárovkami pro informační účely a tlačítky pro 

ovládání různých pohybů. V levém horním rohu se nachází hlavní vypínač, ve svislé 

poloze je vypnuté, při otočení doprava zapíná celý rozvaděč. Dále napravo je zde 

ledka pro diagnostiku stavu os, poté ledka označující stop a error stav. Nachází 

se zde také ethrnetový konektor pro případné připojení sítě či ovládání z jiného 

počítače. Střední část dveří je ponechána prázdná pro možnost aplikace HMI 

dotykového panelu.  
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Na levé spodní straně se nachází přepínač mezi manuálním ovládáním pomocí 

tlačítek (poloha vpravo) a automatickém ovládáním pomocí g-kódu (poloha 

nahoru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6: Čelní strana rozvaděče 

Manuální ovládání je zprava popsáno jako: zelené tlačítko je použito k resetu os, při 

překročení limitu os či jakékoliv jiné chybě, další dvě tlačítka jsou použita pro 

ovládání pohybů nahoru a dolů osy X, dále pohybů osy Y a poslední dvě tlačítka jsou 

na ovládání osy Z. 

V případě ovládání automatickém je zelené tlačítko vpravo použito na start 

samotného g-kódu. Dvě tlačítka nalevo jsou poté použita, vrchní na pauzu 

spuštěného g-kódu a spodní na pokračování g-kódu, tzn. pokračování z pozice, kde 

byl probíhající kód pozastaven. Prostřední tlačítka jsou využita na zvolení 

souřadného systému. Vrchním tlačítkem se volí souřadný systém s počátkem 

souřadnic v 0:0:0. Dolní tlačítko volí souřadný systém G54, který začíná svůj 

program od posledních aktuálních souřadnic vřetene. Levé spodní tlačítko je použito 

pro nájezd do domovské pozice, tzv. „homeování“. Pro reset nebo také zastavení 

právě probíhajícího programu je zvoleno tlačítko vlevo nahoře ze všech šesti 

tlačítek. 

Kabely z rozvaděče jsou vyvedeny spodní stranou pro případné uchycení rozvaděče 

na zeď. Pro možnost postavení rozvaděče jsou zespod namontovány čtyři nožičky. 

Tyto nožičky jsou téže vytisknuté na 3D tiskárně, mají válcovitý tvar o průměru 

přibližně 3cm a výšce 5cm. Každá z těchto nožiček má potenciální nosnost 5kg, 

z toho důvodu by měly být schopny pojmout tíhu rozvaděče bez problému.  
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4 PROGRAMOVÁ ČÁST 

Tato část popisuje samotné programové řízení frézky v režimech manuálním 

i automatickém pomocí G-kódu. Následně je zde popsána vytvořená vizualizace 

pro možné ovládání pomocí počítače či HMI panelu. 

4.1 Struktura a vlastnosti projektu 

Pro projekt jsou použity čtyři ze šesti základních částí projektu a to SYSTEM, 

MOTION, PLC a I/O. Každá z těchto částí slouží pro různé účely, které jsou popsány 

níže. 

4.1.1 System 

V systémové části projektu jsou nastaveny vlastnosti týkající se celého projektu. 

Nalezneme zde nastavené licence, popřípadě je zde možné licence přidat. Trial 

licence je zdarma pro většinu funkcí TwinCATu a musí se každých 7 dní generovat 

nová. V našem projektu jsou použity licence TC3 PLC, TC3 PLC-HMI, TC3 NC PTP 

a TC3 NC I. 

Real-Time část je z větší části pro nastavení procesoru a tasku. Nastavení procesoru 

je vhodné pro určité případy vytížení systému. V našem případě má počítač 4 jádra, 

ze kterých jsou 3 pod správou Windowsu a jedno na 80% sdílená s TwinCATem. Tuto 

část projektu je nutné znát hlavně v situaci, kdy přenášíme projekt za jednoho 

počítače do druhého. Z toho důvodu je zde v horní straně obrazovky tlačítko „Read 

from Target“, které změní správu jader na příslušný typ počítače s jiným 

procesorem. Tasky procesoru jsou vhodné pro ovládání různých částí programu 

v různých časových cyklech a s různou prioritou. V tomto projektu jsou použity 4 

tasky, NC task pro ovládání jednotlivých os s nejvyšší prioritou a cyklem 2ms, I/O 

task pro komunikaci se vstupy a výstupy s cyklem 1ms, PlcTask s cyklem 10ms pro 

chod samotného programu a VISU task pro průběh vizualizace. 
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4.1.2 Motion a nastavení parametrů 

Sekce MOTION je zaměřena na nastavení jednotlivých os vytvořených pro NC úlohu 

a také pro vytvoření a správu interpolační skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Struktura os a interpolační skupiny 

Každou osu vytvořenou v projektu je třeba před použitím nalinkovat na příslušnou 

axis_REF strukturu. Jednotlivé osy jsou také možné nastavit na požadované 

jednotky, v našem projektu jsou použity milimetry, avšak jsou zde na výběr i stupně 

či jiné jednotky. Hlavní pozornost v této části musíme věnovat nastavení parametrů 

jednotlivých os a také nastavení parametrů fiktivních enkodérů každé osy. Motory 

frézky sice nejsou enkodéry vybaveny, avšak nastavení těchto parametrů má veliký 

vliv na funkčnost projektu. Hlavní nastavené parametry jsou shrnuty v tabulkách 4.1 

a 4.2 

Nastavení parametrů hodnot enkodéru „Scaling Factor Numerator“ a „Scaling 

Factor Denominator“ vyžaduje výpočet. Scaling Factor Denominator je vypočten 

z parametrů motorů úhel kroku na otáčku φ, u našeho motoru je roven 1,8ᵒ, a dále 

podle počtu mikrokroků n, v našem případě jsou drivery nastaveny na 64 

mikrokroků. 

                           
      

 
 

       

    
               ( ) 

Scaling Factor Numerator je dále vypočten z poměru převodu i hřídele motoru 

a trapézového šroubu, tento poměr je přibližně stanoven z poloměrů ozubených kol 

na 1:2 a ze stoupání trapézových šroubů p. Stoupání trapézových šroubů 

je zaznamenáno v tabulce 1.1.  
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            ( ) 

Tyto dvě čísla dohromady tvoří uraženou vzdálenost motoru v mm/INC. Pro úplnost 

jsou v tabulce 4.1 doplněny maximální dosažitelné vzdálenosti jednotlivých os. 

Parametr 
Osa 

Jednotky 
X Y Z 

Scaling Factor Numerator 1 1 2 mm/ot 

Scaling Factor Denumerator 12800 12800 12800 INC/ot 

Minimum Position 0 0 -255 mm 

Maximum Position 425 140 0 mm 

Tabulka 4.1: Nastavené parametry enkodéru 

Parametr 
Osa 

Jednotky 
X Y Z 

Reference Velocity 20 20 10 mm/s 

Default Acceleration 50 50 50 mm/s2 

Default Deaceleration 50 50 50 mm/s2 

Homing Velocity (cam) 4 4 2 mm/s 

Homing Velocity (off) 0,5 0,5 0,25 mm/s 

Manual Velocity (Fast) 10 10 8 mm/s 

Manual Velocity (Slow) 5 5 4 mm/s 

Rapid Traverse Velocity 5 5 5 mm/s 

Kv Factor 20 20 20 - 

Tabulka 4.2: Nastavené parametry os 

 

4.1.3 Struktura PLC projektu a jeho části 

Samotná struktura PLC projektu je tvořena knihovnami, GVL, programem 

rozděleným na části, kde hlavní částí je MAIN program, ze kterého je ovládán 

veškerý ostatní program. Zbytek programu je rozdělen do funkčních bloků jako 

například „ManualOv“ nebo „Auto_NciProgram“. Další část obsahuje vizualizace 

jednotlivých ovládání a pohybů. Zde je také vložen „Image Pool“ pro uchování 

obrázků ve vizualizaci a „Text List“ pro přepínání anglického jazyka na český a zpět. 
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Obr. 4.2:  Struktura PLC projektu 

 

GVL, Global Variable List, je programová část pro ukládání proměnných. Mohou zde 

být inicializovány proměnné pro program nebo také pro práci se vstupy a výstupy. 

Při práci s proměnnými z GVL je nutné k nim přistupovat jako k nadřazenému 

prostoru, tudíž proměnnou „auto“ deklarovanou v GVL použijeme s názvem vlastní 

GVL, v našem případě by to bylo „GVL.auto“. Pro práci s osami je nutné použít 

speciální struktury „axis_REF“ navrženy pro tyto účely, viz Obr. 4.3. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Deklarace vstupních proměnných a axis_REF struktur 
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Pro použití těchto proměnných i struktur je nutno k osám tyto proměnné nalinkovat 

(připojit) ke svým fyzickým částem virtuálně vytvořených v programu. Linkování 

popisuje následující obrázek. Vytvoření spojení mezi vstupem či výstupem 

a proměnnou se prokáže zobrazením křížku u vybraného I/O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4: Linkování proměnných 

 

4.1.4 Použité knihovny 

Znalost použitých knihoven je nutností pro správnou funkčnost a replikaci projektu. 

Bez použití těchto knihoven by značná část projektu nebyla funkční. Seznam všech 

použitých knihoven se nachází na Obr. 4.5. Mezi nejdůležitější použité knihovny 

patří Tc2_MC2, Tc2_NCI, Tc2_PlcInterpolation a Tc2_Utilities, ostatní knihovny jsou 

vloženy při založení PLC projektu nebo při přidání vizualizace do projektu. 
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Obr. 4.5: Seznam použitých knihoven 

Tc2_MC2 je knihovna pro ovládání základních nastavení os a pohybů, jako je enable 

os, stop, reset a např. pohyb v rámci funkce Jog. Tyto funkce jsou v knihovně 

deklarovány jako MC_Power, MC_Stop, MC_Reset a MC_Jog. 

Na vytvoření NCI úlohy a interpolační skupiny jsou použity knihovny Tc2_NCI 

a Tc2_PlcInterpolation. Nacházejí se zde například funkce na vytvoření a zničení 

interpolační skupiny nebo také načtení a spuštění G-kódu. 

4.1.5 Boot projekt 

Nedílnou součástí projektu je nastavení jeho spuštění po zapnutí počítače. 

Nastavení boot projektu provedeme pravým kliknutím na náš PLC projekt, kde 

zvolíme „Activate Boot Project..“ a následně zaškrtneme položku „Autostart Boot 

Project“. Dále pokračujeme ve složce „SYSTEM -> Settings“, kde zaškrtneme položku 

„Run Mode (Enable)“. Tuto položku musíme potvrdit pomocí tlačítka „Apply“. 

Pro spuštění vizualizace je třeba zkopírovat soubor „Tc3PlcHMI.exe“ ze složky 

„TwinCAT -> 3.1 -> Coponents -> Plc -> Tc3PlcHMI“ do složky „TwinCAT -> 3.1 -> 

Target -> StartUp“. Tento soubor je vhodné připnout na lištu či vytvořit zástupce 

na ploše pro jeho jednoduché zapnutí. Vypnutí této vizualizace se provede tlačítky 

Alt+F4. 
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4.2 Manuální řízení 

Manuální ovládání je vytvořeno na tři možné způsoby. Mezi tyto způsoby patří 

pohyby relativní, absolutní a jog pohyb. Druh manuální pohybu se volí ve funkčním 

bloku FB_ManualOv, viz Obr. 4.6. 

Obr. 4.6: Výběr manuálního ovládání 

FB_Manual_Jog zastává funkci “kontinuálního pohybu“, což znamená, že při 

vyvolání této funkce a její držení se bude vykonávat pohyb určité osy, určitým 

směrem a určitou rychlostí. Uvolnění této funkce zastaví pohyb. Použit je funkční 

blok MC_Jog. Parametr funkci je předávána pouze rychlost a její násobení. 

FB_Manual_Relative je funkční blok pro pohyb o určitou vzdálenost. Pro využití této 

funkce je použit funkční blok MC_MoveRelative. Jako parametry je této funkci 

předávána rychlost a relativní posun jednotlivých os. 

FB_Manual_Absolute je požit pro posun os na přesné souřadnice. Absolutní pohyb 

využívá funkční blok MC_MoveAbsolute. Předávané parametry jsou rychlost 

a přesná pozice pro každou osu.  

Mezi manuální ovládání bych také zařadil FB_Power, FB_Reset a FB_Home. Funkční 

blok Power způsobuje enable (zapnutí) jednotlivých os a je potvrzen po startu 

programu. Funkční blok Reset, je nejspíše tou nejdůležitější částí celého programu. 

Vyvoláním toho bloku resetujete všechny vámi spuštěné části programu či nechtěně 

spuštěné bloky. Z toho důvodu je vhodné tento blok použít vždy při nefunkčnosti 

některé části programu. Home funkční blok je použit na najetí s frézkou 

do domovské pozice či korekci souřadnic, např. při ztracení kroku motoru. Rychlosti 

pro Home jednotlivých os jsou znázorněny v tabulce 4.2. 

4.2.1 Vizualizace manuálního řízení 

Vizualizace manuálního řízení se odvíjí od programové části manuálního řízení 

a z Obr. 4.7 lze vidět, že jsou zde požiti tlačítka na jednotlivé pohyby a ovládání 

popsané výše. Přepínání mezi Jog, Relativním a Absolutním pohybem je realizováno 



50 

pomocí framu, což znamená, že se v tomto okně střídají listy vizualizací různých 

pohybů. Je zde také možné měnit rychlost pohybu, avšak tato rychlost musí být 

měněna před započetím pohybu. V průběhu pohybu není změna rychlosti již možná. 

Obr. 4.7: Vizualizace manuálního ovládání 

Na obrázcích 4.8 a 4.9 jsou zobrazeny varianty framů pro ostatní pohyby a to 

Relativní pohyb a Absolutní pohyb. Ve vizualizaci relativního pohybu je možné 

si nastavit vzdálenosti jednotlivých os, o kolik chceme popojet a také popřípadě tyto 

osy ovládat jednotlivě. Vizualizace absolutního pohybu je smyšlena takovým 

způsobem, že je nutné si nejdříve nastavit přesné souřadnice všech os, na které 

poté vřeteno přejede. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8: Vizualizace relativního pohybu 
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Obr. 4.9: Vizualizace Absolutního pohybu 

 

4.3 Automatické řízení 

Celkové automatické řízení je vytvořeno formou stavového automatu s využitím 

funkce „case“. Stavový automat je dělen na 14 stavů plus jeden error stav. První 

stav je tzv. „čekací stav“, zde program vyčkává na potvrzení příkazu. Po potvrzení 

příkazu se ve druhém stavu sestaví interpolační skupina se třemi osami. Třetí stav 

slouží pro případné nastavení souřadného systému G54. Offset tohoto systému 

se nastavuje z poslední aktuální pozice vřetene. Výběr souřadného systému 

se nadále volí ve stavu čtyři. V pátém stavu se načítá požadovaný NC soubor. 

Programu se zde předává cesta k uložení NC souboru a jeho název. Šestý stav je pro 

kontrolu stavu interpretru. V případě stavu „Ready“ je prováděn již stav sedm 

a samotný G-kód je spuštěn. Následuje další kontrolní stav a stav devět pro čekání 

než budu vykonávání NC programu dokončeno. Z toho stavu je možné zastavit 

vykonávání celého programu nebo také pouze pozastavit čímž se dostáváme 

do dalšího stavu. Stav jedenáct je použit jako pokračování NC programu v případě 

jeho předešlého pozastavení. Třináctý a čtrnáctý stav vykonávají zničení interpolační 

skupiny, aby mohly být obsluhovány i jiné pohyby, a potvrzují, že je již vykonávaný 

program u konce. Stav dvanáct je použit jako stop stav, z toho stavu nelze nic 

spouštět a pro jeho ukončení musí být restartován interpreter. Reset interpretu je 

volán externě mimo stavový automat. Potvrzování M-funkcí je také potvrzováno 

mimo stavový automat. Error stav je volán z jakéhokoliv jiného stavu při poruše. 

Příklad kódu stavového automatu je vyobrazen na obrázku 4.10. Celý program je 

možný k nahlédnutí v příloze.  
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Obr. 4.10: Část stavového automatu 

4.3.1 Vizualizace automatického řízení 

Vizualizace automatického řízení je rozdělena na tři dílčí části. Levý sloupec je 

věnován ovládání interpretru a pohybů. Spodní část je pro nastavení procentuální 

rychlosti vykonávání NC programu. 

Obr. 4.11: Vizualizace automatického řízení 
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Poslední část se věnuje načítání NC programu a informacím spojené s tímto 

programem. Okno vpravo nahoře zobrazuje aktuální a předešlý vykonávaný řádek 

NC programu. Okno uprostřed slouží pro zobrazení celého NC programu spojené 

s tlačítka na jeho zobrazení a skrytí vpravo. Pod těmito tlačítky se nachází volba 

souřadnicového systému. 

Tlačítko „Load G-code“ slouží pro zadání názvu NC programu. Výchozí NC program 

je pojmenován „first“. Při používání tohoto názvu pro svůj NC program není nutné 

toto tlačítko používat. Tlačítko „Show G-folder“ je použito v synergii s předchozím 

tlačítkem pro zobrazení složky, kde je NC program uložen. Toto tlačítko je vhodné 

pro zjištění názvu NC programu. 

 

4.4 Testování automatického řízení 

Pro testování automatického byl využit software pro tvoření NC kódu CamBam+. 

Tento software je volně ke stažení ze stejnojmenných stránek firmy Cambam. 

Použita byla nejnovější verze programu 1.0, která je ještě v testovací fázi. 

Po instalaci je možné tento program spustit 40 krát, další spuštění by již vyžadovalo 

zakoupení licence. V trial licenci zdarma je možné vytvořit pouze tisíc řádků kódu. 

Toto množství je však pro naše testovací účely bohatě dostačující. Na obrázku 4.12 

je zobrazena struktura CamBam programu a narýsovaný nákres za účelem testování. 

Obr. 4.12: CamBam+ software 
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Generování NC programu se provede pravým kliknutím na „Obrábění“ a následně 

kliknutím na „Produce gcode“. 

Při spouštění NC programu v podobě automatického programu vyvstaly problémy 

s přeplněním „bufferu“, z nějakého důvodu nedokázal počítač do paměti pojmout 

celý NC program. Řešením bylo zkrácení NC programu. Další problém vyvstal 

s bílými znaky, kdy při generaci G-kódu jsou na začátek NC programu nejspíše 

generovány nějaké tyto znaky. Řešení bylo vytvořením nového souboru s příponou 

nc pomocí textového dokumentu a překopírování stávajícího programu do nového 

NC souboru. 

Obr. 4.13: Testovací obrobek 
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ZÁVĚR 

Smyslem této bakalářské práce bylo přestavění manuální vrtačkofrézky BF20L 

na CNC frézku a její řízení pomocí PLC. Součástí této práce byl také teoretický rozbor 

spojený s přestavbou a řízením frézky, navržení vhodných komponent pro řízení 

a v neposlední řadě návrh a realizace celého řídicího programu. K přestavbě 

byl využit speciální „kit“ pomocí kterého jsou všechny osy poháněny krokovými 

motory. Pro řízení byl použit průmyslový počítač C6015-0010  a speciální karety pro 

řízení krokových motorů EL7041 od společnosti Beckhoff. Pro uschování toho řízení 

byl zapojen kompletní průmyslový rozvaděč s elektrickým schématem připojeným 

v příloze. Samotné programové řízení bylo realizováno fiktivním PLC spuštěném 

na průmyslovém počítači. Manuální i automatické ovládání s využitím G-kódu 

bylo naprogramováno pomocí strukturovaného textu a programu TwinCAT 3. 

Pro jednotlivé druhy řízení byla vytvořena vizualizace. Frézku lze tedy ovládat jak 

z rozvaděče, tak i z počítačové vizualizace. 

Všechny body zadání byly tímto splněny. Frézku bych používal spíše pro domácí 

účely, sériová výroba by nemusela být dosti přesná v závislosti na vůli trapézových 

šroubů a koncových čidlech. Frézka je určena spíše pro dřevo, plasty a hliník. Při 

obrábění tvrdých kovů bych proto bral velký zřetel na volbu řezné rychlosti, 

nedodržení tohoto pravidla může vést ke ztrátě kroku motoru a zničení obrobku. 

Jako možná vylepšení bych doporučoval například nástrojovou korekci programem 

a také připojení vřetene s možností regulace otáček. 
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A TABULKA G, M - FUNKCÍ 

G-funkce 

Funkce Název 

G00 Rychlé polohování 

G01 Lineární interpolace 

G02 Kruhová interpolace ve směru hodinových ručiček 

G03 Kruhová interpolace proti směru hodinových ručiček 

G04 Časová prodleva 

G17 Volba pracovní roviny X-Y 

G18 Volba pracovní roviny X-Z 

G19 Volba pracovní roviny Y-Z 

G21 Prázdný blok 

G23 Podmíněný skok 

G24 Programování poloměrů 

G25 Skok do podprogramu 

G26 Skok do jiného programu 

G27 Programový skok 

G28 Skok do jiného programu 

G31 Nejetí na sondu 

G33 Řezání závitů 

G40 Vypnutí korekce rádiusu 

G41 Korekce dráhy vlevo od obrysu 

G42 Korekce dráhy vpravo od obrysu 

G43 Vyrovnání délky nože + (zdola) 

G44 Vyrovnání délky nože - (shora) 

G49 Zrušení vyrovnání délky nože 

G50 Zrušení lokálního souřadného systému 

G51 Nastavení lokálního souřadného systému 

G61 Hrubování kuželové plochy 

G62 Hrubování rádiusu vydutého 

G63 Hrubování rádiusu vypuklého 

G64 Podélný hrubovací cyklus 

G66 Zapichovací cyklus 

G68 Čelní hrubovací cyklus 

G72 Obdélníkový cyklus 

G73 Cyklus vrtání s prodlevou 
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G78 Závitovací cyklus 

G79 Závitovací cyklus s šikmým přísuvem 

G81 Vrtací cyklus 

G82 Opakovací cyklus vrtání na místě 

G83 Vrtací cyklus s výplachem 

G85 Vystružovací cyklus 

G90 Absolutní programování 

G91 Inkrementální (přírůstkové) programování 

G92 Definice počátku souřadného systému 

G94 Posuv v jednotkách mm/min 

G95 Posuv v jednotkách mm/ot 

G96 Zapnutí konstantní řezné rychlosti 

G97 Vypnutí konstantní řezné rychlosti 

G98 Najetí do referenčního bodu 

 

M-funkce 

Funkce Název 

M00 Programové zastavení 

M03 Roztočení vřetene doprava 

M04 Roztočení vřetene doleva 

M05 Zastavení vřetena 

M06 Výměna nástroje 

M07 Zapnutí chlazení 

M09 Vypnutí chlazení 

M17 Konec podprogramu 

M30 Konec programu 

M99 Definice velikosti posuvu 
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B PŘILOŽENÉ SOUBORY 

 Schéma rozvaděče vytvořeno v programu WSCAD, připojeno jako formát pdf 

 Program pro řízení frézky, včetně vizualizace (TwinCAT 3) 

 G-kód ve formě nc souboru (testovací) 

 Návod k použití pro přiložení k frézce 


