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SEZNAM ZKRATEK A ZNAýEK
AI

Analog input- Analogový vstup

AO

Analog output - Analogový výstup

DI

Digital input - Digitální vstup

DO

Digital output - Digitální výstup

FM

Frekvenþní mČniþ

HMI Human machine interface - rozhraní mezi þlovČkem a PLC usnadĖující
interakci s technologií
OP

Operaþní panel

PLC

Programmable logic controller – automat

OB1

Organization block 1, organizaþní blok PLC Siemens, který je cyklicky volán.
V tomto bloku je realizována hlavní þást Ĝídícího programu

OB35 Organizaþní blok 35, organizaþní blok PLC Siemens pro cyklické pĜerušení
(standardní cyklus 1x 100ms)
FC

Je uživatelem naprogramovaná funkce v PLC Siemens. Tato funkce má
pĜiĜazenu pouze lokální pamČĢ tzn. neuchovává si data.

FB

Funkþní blok je obdobou FC s tím, že má pĜiĜazenu statickou pamČĢ pro
pro uchování dat, které lze použít pĜi další zavolání funkce.

SFC

Jedná se o systémovou funkci PLC Siemens, která je souþástí systému PLC.

SFB

Jedná se o systémový funkþní blok FB, který je souþástí systému PLC.

3

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MċěICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikaþních technologií
Vysoké uþení technické v BrnČ

1.

ÚVOD

Cílem této práce je

nejdĜíve provést na vzorové technologii teoretický

rozbor, který by mČl þtenáĜe seznámit s problematikou související s navažováním
sypkých hmot. PĜestože na úrovni technologických þástí se mĤžeme setkat s rĤznou
problematikou Ĝízení, zjistíme, že na nejnižší úrovni tj. senzorĤ a akþních þlenĤ, se
jedná o podobné prvky se standardními vstupními a výstupními signály. Zpracování
tČchto prvkĤ pomocí programových blokĤ s možností opakovaného použití v rámci
firmy vede ke zvýšení produktivity práce pĜi Ĝešení obdobných problémĤ.
Proto je druhá þást vČnována návrhu koncepce objektového popisu Ĝídících a
vizualizaþních blokĤ tČchto prvkĤ pro realizaci ve vývojovém prostĜedí Step 7 (PLC
Ĝady S300, S400) a WinCC 6.0 SP4 (vizualizaþní SW pro PC).
Poslední þást práce se vČnuje seznámení s prĤbČhem realizace koncepce.
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2.

TEORETICKÝ ROZBOR

Pro teoretický rozbor jsem si zvolil vzorovou technologii, která obsahuje þtyĜi
zásobníky na materiál a jednu váhu. Materiál ze zásobníkĤ je nutné navážit v urþitém
pomČru s potĜebnou pĜesností a odeslat pro další zpracování do navazující
technologie. Doprava materiálu do váhy je realizována pomocí þtyĜ dopravníkĤ.
Navážený materiál je odebírán pásovým dopravníkem, který jej dopravuje k dalšímu
zpracování.

M
M

M
M

Obr. 1: Schématické znázornČní technologie

Popis technologie jsem rozdČlil do sedmi podkapitol, kdy první tĜi kapitoly
2.1-2.3 se zabývají þástmi technologie rozdČlené do menších celkĤ. Kapitola 2.4 se
zabývá akþními þleny, které lze najít v rĤzných variantách provedení v pĜedchozích
tĜech kapitolách. Pátá kapitola se vČnuje hardwarovému Ĝešení programovatelného
automatu (dále jen PLC), zatímco šestá popisu možných režimĤ Ĝízení pĜíslušné
technologie. Poslední þást je vČnována zpracování procesních dat.
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2.1

ZÁSOBNÍKY MATERIÁLU

Zásobníky slouží k doþasnému uložení materiálu, který je zde pĜipraven k
dalšímu použití v technologii. U tČchto zásobníkĤ je þasto požadováno hlídaní
hladiny materiálu a pĜípadné Ĝešení technických problémĤ souvisejících se
mechanikou sypkých hmot.
2.1.1 Hlídání hladiny materiálu
Hlídání hladiny materiálu sypkých hmot je realizováno buć analogovČ,
ultrazvukovými þi radarovými þidly, nebo digitálnČ pro detekci maxima a minima
materiálu, pĜípadnČ kombinací obou metod. Na toto mČĜení nejsou kladeny zvláštní
nároky z hlediska pĜesnosti, neboĢ nemá pĜímý vliv na správnost složení vyrobené
smČsi. Úþelem tČchto þidel je zpravidla informovat obsluhu o potĜebČ doplnČní
materiálu, nebo varovat Ĝídicí systém, že v zásobníku již není dost materiálu na
výrobu další dávky smČsi. Výsledek mČĜení mĤže být výraznČ ovlivnČn vlastnostmi
materiálu.
ULTRAZVUKOVÁ A RADAROVÁ ýIDLA
Pracují na principu mČĜení þasu od momentu vyslání signálu, až do jeho
pĜijetí po odrazu od mČĜené hladiny. Mikroprocesorem Ĝízené þidlo vybere vhodný
odražený signál a na základČ známé rychlosti šíĜení signálu v daném prostĜedí
vyhodnotí vzdálenost þidla od hladiny materiálu. MČĜená hodnota je zpravidla
pĜedávána do PLC pomocí analogového signálu 4-20mA, který je ménČ náchylný k
rušení. U tČchto typĤ mČĜidel je nutné poþítat s tzv. „mrtvým pásmem“ tj. minimální
vzdáleností od materiálu, pĜi které je þidlo schopno provádČt mČĜení.

Obr. 2: PĜíklad ultrazvukového mČĜení hladiny materiálu
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Ultrazvuková þidla se vyznaþují
•

nižší cenou

•

rozsahem mČĜení do 6m

•

sníženým rozsahem mČĜení v prašném prostĜedí

Radarová þidla
•

vyšší cena

•

rozsah mČĜení do 100m

•

menší vliv prašnosti

•

menší mrtvé pásmo

Od analogového mČĜení hladiny materiálu se mĤže požadovat
•

Zpracování informace o aktuální hladinČ materiálu

•

Vyhodnocení zvýšení resp. snížení hladiny nad resp. pod hlídanou mez.

•

Vyhodnocení pĜerušení þidla

U analogových mČĜení hladiny se lze setkat s tČmito typy signálĤ
•

Analogový vstup (dále jen AI) pro mČĜení hladiny

•

Digitální výstup (dále jen DO), signalizace minima pro obsluhu pĜíp. jiný
Ĝídící systém

•

DO, signalizace maxima pro obsluhu pĜíp. jiný Ĝídící systém

DIGITÁLNÍ ýIDLA MINIMA A MAXIMA
Digitální mČĜení hladiny se používá pro získání informací nutných pro
zahájení resp. ukonþení doplĖování materiálu do zásobníku, pĜípadnČ jako ochrana
analogového mČĜení hladiny materiálu proti zasypání.
Pro digitální mČĜení hladiny materiálu lze použít široké spektrum þidel napĜ.:
•

Vibraþní - jedná se o aktivní þidla se zdrojem vibrací a kontrolou jejich
stavu. Pokud hladina materiálu dosáhne úrovnČ þidla, dojde k jeho zasypání a
pĜerušení vibrací.

•

ZávČsná resp. náklonová - tato þidla reagují na odklon od svislé polohy. Jsou
umístČna tak, aby pĜi dosažení urþité úrovnČ hladiny materiálu došlo
k odklonČní þidla ze svislé polohy.
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•

Membránová, tato þidla reagují na materiál, který svou hmotností deformuje
membránu. Píst umístČný na membránČ pĜenáší tlak na mikrospínaþ
s pĜepínacím kontaktem.
ýidlo minima je zpravidla signalizaþní vČtšinou pro obsloužení doplnČní

materiálu do pĜíslušného zásobníku. Tento signál mĤže být realizován pomocí
spínacího i rozpínacího kontaktu.
ýidlo maxima je vČtšinou použito jako havarijní pro obsloužení zastavení
pĜísunu materiálu. Tento signál musí být realizován pomocí rozpínacího kontaktu
tzn. ve stavu rozepnuto je signalizováno maximum.

Mrtvé pásmo

Otvor pro vložení
vibraþního þidla

Obr. 3: PĜíklad realizace doplĖkové ochrany analogového mČĜení hladiny materiálu pomocí
vibraþního þidla

U digitálního mČĜení se lze setkat s tČmito typy signálĤ
•

Digitální vstupy (dále jen DI) pro pĜipojení signálĤ minima resp. maxima
2.1.2 Technologická Ĝešení související s mechanikou sypkých hmot
V zásobnících materiálu mĤže docházet bČhem doplĖování nebo odbČru

materiálu k technickým problémĤm souvisejících s mechanikou sypkých hmot. Tyto
problémy souvisejí s hmotnými toky sypké hmoty a délkou skladování materiálu.
MechanismĤ hmotného toku existuje více, nicménČ v praxi jsou nejdĤležitČjší
„Hmotový tok“ a „Jádrový tok“.
Hmotový tok se vyznaþuje tím, že se pĜi otevĜení výsypného otvoru uvede do
pohybu veškerý materiál a zaþne klouzat po stČnách. Tato situace nastává
v zásobnících se strmými a hladkými stČnami, kdy je úhel mezi stČnami výsypky
vertikální stČnou v rozsahu 15-25° [1].
Jádrový tok se vyznaþuje tím, že se do pohybu dává jako první hmota nad
výpustným otvorem, zatímco hmota pĜiléhající ke stČnám se zaþne pohybovat
smČrem ke stĜedu pouze pokud se hladina sníží pod úroveĖ hladiny materiálu u stČn.
Toto mĤže vést k vytvoĜení klenby nebo tzv. stĜedního tunelu [1].
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Obr. 4: Klenba, stĜední tunel a netekoucí materiál na stČnách

NepĜíjemnými efekty klenby, stĜedního tunelu a netekoucího materiálu jsou:
•

Sesuvy materiálu - nČkteré druhy sypkých materiálĤ se bČhem sesunutí
chovají v dopravníku jako voda, tzn., že mĤže dojít k nepĜedvídanému
proteþení materiálu do váhy a znehodnocení navažování

•

Propad klenby ve velkých zásobnících mĤže vést k doþasnému podtlaku
v horní þásti s následnou deformací zásobníku, v lepším pĜípadČ mĤže nastat
stejný problém jako pĜi sesunu materiálu

•

V závislosti na délce skladování mČnící se vlastnosti materiálu – napĜ.
sypkost, vlhkost, hrubost atd.
Délka skladování materiálu se mĤže nepĜíjemnČ projevit na složení obsahu

zásobníku. Pokud není sypká hmota zcela homogenní, tak bČhem plnČní sila dochází
k segregaci materiálu tzn. ve stĜedu se koncentruje sypký materiál zatímco u stČn se
nachází hrubší þástice. Dochází-li v zásobníku k jádrovému toku, tak pĜi prĤbČžném
plnČní nastává situace, že se ze zásobníku vysypává jako první sypký stĜedový
materiál zatímco hrubší se stále více koncentruje u stČn.
Zlepšení tČchto negativních jevĤ lze dosáhnout pomocí konstrukþních metod.
•

ZvČtšení velikosti výsypného otvoru

•

Vhodným sklonem stČny sila
Pomocí technologických prvkĤ

•

VibrátorĤ

•

Systému pulzních trysek nebo þeĜících desek
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VIBRÁTORY
Vibrátory lze používat jak pro uvolnČní sypkých materiálĤ ze zásobníkĤ a
násypek, þi k vytvoĜení periodické energie využitelné pro rĤzné druhy aplikací.
•

ZhutĖování betonových smČsí

•

UvolĖování rĤzných substrátĤ ze zásobníkĤ, násypek, vah

•

Snižování skluzných úhlĤ

•

Vibraþní dopravníky a podavaþe

•

Vibraþní síta a tĜídiþe

•

ZaĜízení pro praní, otírání, mísení …

Vibrátory lze dČlit dle zpĤsobu aplikace na:
•

PĜíložné – montují se na stČny þi dno zásobníku

•

Ponorné – pokládají se pĜímo do materiálu
Z hlediska Ĝízení lze tyto komponenty považovat za akþní þlen Motor, viz.

kapitola 2.4.1.
SYSTÉM PULZNÍCH TRYSEK
Pulzní tryska resp. vzduchové dČlo koncentruje v krátkém þasovém intervalu
sílu dávky vzduchu. Systém pulzních trysek je takové uspoĜádání trysek, aby
usmČrnČným pĤsobením sil dávek vzduchu podél stČn pĜíp. smČrem do zásobníku
docházelo k odĜezání materiálu od stČn a jeho mísení. Poþet a smČr pĤsobení
použitých trysek záleží na rozmČrech zásobníku a typu materiálu. ýeĜící desky
naopak pĜivádČjí vzduch plošnČ a zlepšují tekutost materiálu.
Algoritmus Ĝízení je vhodné programovat tak, aby koncový uživatel mohl
volnČ nastavit sekvenci spínaní trysek vþetnČ délky sepnutí, prodlevy pĜed sepnutím
následující a doby klidu pĜed spuštČním další sekvence. Používání trysek je vhodné
omezit pouze na dobu odbČru ze zásobníku. Pokud se provádí navažování, tak je toto
použití zakazováno s dostateþným pĜedstihem pĜed dosažením požadované
hmotnosti, protože vzduch unikající z trysek mĤže velmi sypký materiál pod tlakem
vytlaþovat výsypným otvorem ven ze zásobníku. Další omezení nastává v pĜípadČ, že
pĜíslušný zásobník obsahuje prvky pro mČĜení hladiny materiálu. Pak je vhodné, aby
se trysky nad aktuální hladinou nepoužívaly.
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Obr. 5: PĜíklad sekvence spínání trysek

Z hlediská Ĝízení lze trysku považovat za akþní þlen typu Ventil, více viz.
kapitola 2.4.2. Poþet možných signálĤ je pĜímo úmČrný poþtu pulzních trysek.
2.2

DOPRAVNÍKY MATERIÁLU

Dopravníky

jsou

velmi

dĤležitou

souþástí

technologie

sloužící

k pĜemisĢování materiálu mezi jednotlivými þástmi výroby, kde dochází ke
skladování, zpracování a expedici materiálu. Dopravníky lze dČlit na šnekové,
vibraþní a pásové.
2.2.1 Šnekové dopravníky
Tato zaĜízení se používají k dopravČ sypkých nebrusných materiálĤ. Materiál
je dopravován pomocí šnekovnice navaĜené na stĜedové hĜídeli, která se otáþí ve
šnekové skĜíni ve tvaru trubky pĜíp. žlabu. Výhodou tČchto dopravníkĤ je, že
k pĜemístČní materiálu dochází v uzavĜeném prostĜedí, což vede ke snížení prašnosti.
Pokud se šnekový dopravník používá pro dopravu materiálu do váhy za úþelem
navažování, tak se pro zvýšení pĜesnosti pro pohon používá vysokofrekvenþní motor
Ĝízený frekvenþním mČniþem (dále jen FM), kdy se zmČnou frekvence Ĝídí i rychlost
toku materiálu. U velmi pĜesných navažování se Ĝeší i problém, v jaké poloze se
zastaví hĜídel pĜi zastavení dopravníku. Pro rĤzné polohy hĜídele dochází ke
zbytkovému výsypu materiálu o rĤzné hmotnosti. Tento problém se vČtšinou Ĝeší
pomocí rychlouzávČru výsypného otvoru.

Obr. 6: PĜíklad technického Ĝešení kruhového šnekového dopravníku [2]
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U šnekováho dopravníku lze oþekávat signály typické pro akþní þlen typu
Motor nebo Frekvenþí mČniþ, pĜípadnČ RychlouzávČr.
2.2.2 Vibraþní dopravníky
Vibraþní podavaþ je zaĜízení zavČšené na pružinČ s mírnČ sklonČným dnem ve
smČru požadovaného toku materiálu. Motor resp. dvojice vibraþních motorĤ dodává
energii nutnou k houpavému pohybu. PĜi spuštČní motorĤ se zahájí pohyb
v požadovaném smČru toku materiálu, úhel sklonu se zmenšuje. Podavaþ i
s materiálem se pohybuje stejnou rychlostí (materiál získává energii). PĜi dosažení
urþitého bodu se pohyb podavaþe zastaví a zaþne zhoupnutí zpČt. Úhel sklonu se
zaþíná zvyšovat, dochází k oddČlení materiálu od dna podavaþe. Protože materiál
získal dostateþnou energii k pohybu, pokraþuje v pohybu vzduchem v požadovaném
smČru. V urþitém bodu se podavaþ zastaví a znovu zahájí zhoupnutí ve smČru
pohybu materiálu. Materiál dopadá zpČt na dno podavaþe a získává energii nutnou
pro pohyb ve smČru toku materiálu. Celý proces se cyklicky opakuje.
Zjednodušeným praktickým pĜíkladem, mĤže být napĜ. házení uhlí lopatou.

Obr. 7: Žlabový vibraþní podavaþ [7]

Obr. 8: Trubkový vibraþní podavaþ [7]
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PĜi požadavcích na pĜesnČjší Ĝízení za úþelem navažování se používají stejná
technická Ĝešení jako pro šnekové podavaþe. U vibraþního dopravníku lze oþekávat
signály typické pro akþní þlen typu Motor nebo FM, pĜípadnČ RychlouzávČr.
2.2.3 Pásové dopravníky
Slouží zejména pro pĜepravu sypkých a polotekutých hmot. Dopravník se
skládá z nosné konstrukce stroje, na které jsou upevnČny otoþné váleþky tvoĜící
pojezdovou dráhu s pohyblivým pásem pro pĜepravu materiálu. Tento pás je vČtšinou
zabezpeþen proti vstupu osob dvČma bezpeþnostními lanky pro HW vypnutí pohonu,
pĜípadnČ je navíc zakryt železnou konstrukcí. Pro pohon pásu je obvykle použit
asynchronní elektromotor.
U pásových dopravníkĤ lze oþekávat signály odpovídající akþnímu þlenu typu Motor
rozšíĜený o signály.
•

DI, havarijní lanko 1

•

DI, havarijní lanko 2

•

DO, sepnout stykaþ pásového dopravníku pro pohyb doleva

•

DO, sepnout stykaþ pásového dopravníku pro pohyb doprava
2.3

VÁHA

Váhu lze definovat jako technologické zaĜízení s jehož pomocí se porovnává
hmotnost suroviny se známou hmotností referenþního závaží. Pokud jde o fyzikální
podstatu mČĜení, tak se v této práci zabývám pouze vahami tenzometrickými. Jejich
princip je založen na deformaci mČrného þlenu (snímaþe síly) zpĤsobené silou
váženého objektu.
Tuto kapitolu jsem se rozhodl dále rozdČlit do tĜí þástí, kdy první dvČ se
vČnují þlenČní vah dle poþtu navažovaných surovin a zpĤsobu navažování. Zatímco
tĜetí þást se vČnuje prvkĤm, které mĤže váha z hlediska Ĝízení obsahovat.
2.3.1 ýlenČní vah dle poþtu navažovaných surovin
Dle poþtu navažovaných surovin se jedná o váhy
•

Jednokomponentní

•

Vícekomponentní
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JEDNOKOMPONENTNÍ VÁHA
Jedná se o váhu, do které vede dopravní cesta pro jeden nebo více druhĤ
materiálu. NicménČ pĜi požadavcích na rychlost pĜípadnČ zpĤsob navažování se
bČhem výrobního procesu navažuje pouze jeden typ materiálu.
VÍCEKOMPONENTNÍ VÁHA
Jedná se o váhu, do které vede dopravní cesta pro více než jeden materiál,
bČhem výrobního procesu se pro navažování mĤže použít více druhĤ materiálu.
Toto navažování lze provádČt dvČma zpĤsoby:
•

OddČlenČ, naváží se jeden typ materiálu a provede se výsyp.

•

SpoleþnČ, naváží se první typ materiálu, po ustálení váhy se naváží druhý,
tĜetí atd. Po skonþení navážení všech požadovaných surovin se provede
výsyp. Výhodou je, že lze þásteþnČ ovlivnit prašnost váhy pĜi výsypu, kdy se
jako první navažují materiály s nejvyšší hrubostí.
2.3.2 ýlenČní dle zpĤsobu navažování
Dle zpĤsobu navažování se jedná o váhy

•

Diferenþní

•

Kladné
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DIFERENýNÍ VÁHA
Tato váha se vyznaþuje tím, že je v klidovém stavu doplĖována materiálem na
urþitou pracovní hmotnost. Navažování materiálu z této váhy probíhá Ĝízeným
odvažováním, zpĤsob odvažování materiálu jsem se pokusil popsat pomocí
vývojového diagramu.
Ne
Ustálena
Ano
ěízení rychlého
doplnČní váhy

Ne

Je dostatek
materiálu
Ano

Ne

Navážit?
Ano

Tára = Brutto

ěízení
odvažování

Ne

Odváženo

Ano

Obr. 9: Vývojový diagram jednoduché funkce pro Ĝízení navažování diferenþní váhy

Tato funkce se mĤže nacházet v tČchto stavech.
•

ýekání na ustálení váhy

•

Rychlé doplnČní váhy

•

ýekání na povel navážit

•

Tárování váhy

•

ěízení odvažování
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Ustálení váhy - tato þást programu þeká na pĜíznak, že je váha ustálena.
Tento pĜíznak mĤže být vyhodnocován v cyklickém pĜerušení napĜ. 100ms
(organizaþní blok OB35), kde se sleduje odchylka mezi jednotlivými mČĜeními
hmotnosti (Brutto). Je-li tato odchylka po urþitou dobu (napĜ. 1-2s) v urþitém
rozsahu (rozsah závisí na váživosti váhy), tak je pĜíznak Ustálena = TRUE
v opaþném pĜípadČ je FALSE.
Pokud je váha ustálena, tak program pĜechází k vyhodnocení, zda-li je ve
váze dostatek materiálu.
Požadavek < Brutto - Reserva

(1)

Požadavek .... Požadovaná hmotnost v kg
Brutto

.... aktuální mČĜená hmotnost váhy

Reserva

.... urþitá reserva vyjadĜující urþité množství materiálu,
které mĤže být nalepeno ve váze a nelze jej vysypat.

PĜi nesplnČní této podmínky se zahájí rychlé doplnČní váhy. Ve vývojovém
diagramu pĜedpokládám, že je Ĝešeno podprogramem ěízení rychlého doplnČní váhy.
V rámci podprogramu se povolí používaní pĜíslušných celkĤ (dopravní cesty,
zásobníku atd.) a sleduje se, zda bylo dosaženo pracovní hmotností váhy. Po
dosažení pracovní hmotnosti se rychlé navažování ukonþí a pĜechází se zpČt na
„ýekání na ustálení váhy“. PĜi tomto navažování není dĤležitá pĜesnost, ale pouze
rychlost jakou se dosáhne pracovní hmotnosti.
Je-li váha ustálena a je vyhodnoceno, že je ve váze dostatek materiálu, tak se
provede tárování váhy v diagramu representováno jednoduchým pĜiĜazením Tára =
Brutto a pĜejde se k Ĝízení odvažování. Význam táry bude upĜesnČn v rámci
podprogramu ěízení odvažování.
Ve vývojovém diagramu pĜedpokládám, že Ĝízení odvažování je Ĝízeno
podprogramem ěízení odvažování. V podprogramu se provádí výpoþet þisté
hmotnosti odvážené složky.
Netto = Tára – Brutto

(2)

Netto ... þistá hmotnost odváženého materiálu
Tára

... hrubá hmotnost váhy pĜi zahájení odvažování
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Brutto ... aktuální mČĜená hmotnost váhy
Podprogram Ĝídí proces odvažování a sleduje zda bylo dosaženo požadované
hmotnosti Netto >= Požadavek. Po dosažení této podmínky se v rámci podprogramu
musí provést ustálení váhy a provést kontrola navážení, zda bylo dosaženo
požadované hmotnosti (+- tolerance). Pokud je Netto mimo toleranci a zároveĖ
menší než požadovaná hmotnost, tak se podprogram vrací do režimu navažování,
zatímco pĜi pĜevážení se þeká na zásah obsluhy. Po dosažení požadované hmotnosti,
pĜípadnČ po zásahu obsluhy, se nastaví Odváženo na TRUE a dostáváme se zpČt na
zaþátek funkce.
Výhody tohoto zpĤsobu navažování:
•

Vyšší rychlost navažování

•

Vyšší výkon

Nevýhody
•

Váha mĤže být používána pouze jako jednokomponentní, pokud se
v navazující technologii provádí mísení materiálĤ, musí tato technologie
obsahovat více vah

•

VČtší nároky na technické Ĝešení, aby mohlo docházet k Ĝízenému odbČru
z váhy

•

Vyšší výkon je za vyšší cenu

KLADNÉ VÁHY
Tato váha je v klidovém stavu prázdná. PĜi navažování se navažuje pĜíslušný
materiál na požadovanou hmotnost a poté se provede výsyp. U vícekomponentní
váhy, kdy výrobní proces požaduje více druhĤ materiálu, se mĤže rozhodnout mezi
jednokompomentním navažováním (naváží se jeden materiál a provede se výsyp)
nebo vícekomponentním (naváží se první materiál, další ...., poté se provede výsyp).
Jako demonstrativní pĜíklad jsem se rozhodl uvést pĜíklad vývojového diagramu
navažovací funkce pro vícekomponentní váhu.
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Ne

Navážit?
Ano

Ustálena

Ano

Ne

Ne

Ano
ára
Brutto
<
Limit
Ano

Ruþní údržba
váhy

Tára =Brutto

TáraSl =Brutto

Ustálena

ěízení
navažování

Ne

Ne

Naváženo
Ano
Další
složka

Ano

Ne
ěízení výsypu

Ne

Ano
Výsyp
dokonþen

Obr. 10: Vývojový diagram jednoduché funkce pro Ĝízení navažování kladné váhy
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Tato funkce zobrazená na obr. þ. 10 se mĤže nacházet v tČchto stavech
•

ýekání na povel navážit

•

Ustálení váhy pĜi prvním tárování

•

Ruþní údržba váhy

•

Ustálení váhy pĜi pĜechodu na navažování další složky

•

ěízení navažování

•

ěízení výsypu
Na zaþátku funkce þeká na povel „Navážit“. Po zahájení navažování se þeká,

zda je váha ustálena. Tento pĜíznak mĤže být vyhodnocován v cyklickém pĜerušení
napĜ. 100ms (organizaþní blok OB35), kde se sleduje odchylka mezi jednotlivými
mČĜeními hmotnosti (Brutto). Je-li tato odchylka po urþitou dobu (napĜ. 1-2s)
v urþitém rozsahu (rozsah závisí na váživosti váhy), je pĜíznak Ustálena = TRUE
v opaþném pĜípadČ je FALSE.
Po ustálení váhy se provádí kontrola, zda je mČĜená hmotnost menší než
limitní hmotnost. Tato podmínka slouží pro vyhodnocení, není-li nutné provést ruþní
údržbu váhy (napĜ. vyþištČní, kalibrace váhy apod.). Pokud ano, tak se navažovací
proces zablokuje a je vyžadováno provedení údržby.
Je-li vše v poĜádku, tak se provede pĜiĜazení Tára = Brutto a TáraSl =
Brutto a zahájí se navažování.
Navažování je zde obslouženo podprogramem ěízení navažování, tento
podprogram provádí výpoþet þisté hmotnosti ve váze:
Netto = Brutto - Tára

(3)

Netto .... þistá hmotnost ve váze (souþet hmotností všech navážených
materiálĤ)
Brutto .... aktuální mČĜená hmotnost váhy
Tára

.... hrubá hmotnost váhy pĜi zahájení procesu navažování

Dále se provádí výpoþet þisté hmotnosti aktuálnČ navažovaného materiálu:
NettoSl = TáraSl – Brutto

(4)

NettoSl .... þistá hmotnost aktuálnČ navažovaného materiálu
TáraSl .... hrubá hmotnost váhy pĜi zahájení navažování materiálu
Brutto

.... aktuální mČĜená hmotnost váhy
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Podprogram Ĝídící proces navažování povoluje/zakazuje používání þástí
technologie, které se nacházejí na pĜíslušné dopravní cestČ a sleduje, zda bylo
dosaženo požadované hmotnosti NettoSl >= Požadavek. Po dosažení této podmínky
se v rámci podprogramu provede ustálení váhy a kontrola navážení, zda bylo
dosaženo Požadované hmotnosti (+- tolerance). Je-li naváženo pĜíliš málo materiálu,
tak se podprogram vrátí do režimu navažování, pĜi pĜevážení se þeká na zásah
obsluhy. Po dosažení požadované hmotnosti, pĜípadnČ po zásahu obsluhy, se nastaví
Naváženo na TRUE.
Po dokonþení navážení se provádí kontrola, zda není požadavek na další
složku, pokud ano, tak se pĜejde k ustálení váhy a probČhne navážení další složky.
Po navážení požadovaných surovin se pĜechází k Ĝízení výsypu, který je
v tomto pĜípadČ Ĝízen podprogramem. Tento podprogram mĤže být realizován, tak
aby þekal na povolení k zahájení výsypu (napĜ. vstupní parametr funkce).
PĜi dokonþení výsypu funkce Ĝízení navažování pĜejde do výchozího stavu a
je pĜipravena pro další navažování.
2.3.3 Prvky Ĝízení váhy
Základními prvky pro Ĝízení váhy jsou:
•

Zpracování tenzometrického signálu pro mČĜení hmotnosti

•

Odsávání váhy bČhem plnČní

•

Ovládání výsypu z váhy.

ZPRACOVÁNÍ TENZOMETRICKÉHO SIGNÁLU
Zpracování tenzometrického signálu je u vČtšiny výrobcĤ PLC zpracováváno
pomocí specializovaných vážních modulĤ. U firmy Siemens je toto mČĜení
realizováno pomocí speciálních vážních modulĤ Ĝady SIWAREX, kterým je
vČnována samostatná kapitola .
OVLÁDÁNÍ VÝSYPU
Základním

prvkem

je

rychlouzávČr

resp.

klapka

váhy

se

stavy

otevĜeno/zavĜeno pĜípadnČ mezipoloha. V nČkterých pĜípadech je váha vybavena
vibrátorem pro Ĝešení problematiky sypkých hmot v prĤbČhu výsypu (viz. kapitola
2.1.2). Takovéto Ĝešení dostateþnČ vyhovuje vČtšinČ aplikací s kladnými váhami. U
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diferenþních vah se pro Ĝízení odvažování používá šnekový nebo vibraþní podavaþ
Ĝízený pomocí FM, který se umístí pod klapku váhy.
Vibrátor váhy

M

RychlouzávČr resp. klapka
váhy

M
Obr. 11: PĜíklad realizace Ĝízeného odbČru váhy

V pĜípadČ Ĝízení výsypu váhy lze oþekávat signály typické pro akþní þleny
typu Klapka (uzávČr váhy), Motor (vibrátor váhy) pĜípadnČ Motor s Frekvenþním
mČniþem (vibraþní nebo šnekový dopravník).
U diferenþních vah se musí dodržet nČkteré omezující podmínky:
•

U šnekového nebo vibraþního dopravníku musí být zajištČno, aby se vibrace
nepĜenášely do váhy.

•

Vibrátor váhy se pouští až po ukonþení odvažování, pĜípadnČ na krátkou
dobu pĜi zahájení odvažování, protože vibrace bČhem odsypu snižují pĜesnost
mČĜení aktuální hmotnosti.

ODSÁVÁNÍ VÁHY BċHEM PLNċNÍ
Tento prvek se realizuje v pĜípadČ, že je váha zcela uzavĜená za úþelem
snížení prašnosti. NapĜ. výsypný otvor šnekového podavaþe materiálu a vrchní deska
váhy je propojena trubicí a spoje jsou utČsnČny. Aby bČhem plnČní resp. výsypu
váhy nedocházelo k pĜetlaku resp. podtlaku, je ve váze vytvoĜen malý otvor pro únik
resp. pĜívod vzduchu. V urþité vzdálenosti od tohoto otvoru je umístČn odsávací bod
vzduchotechniky pro zlepšení podmínek odvodu vzduchu bČhem plnČní.
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Odsávací otvor váhy

Ventil resp. klapka systému
vzduchotechniky

Obr. 12: PĜíklad realizace odsávání váhy

BČhem oživování technologie je vhodné provést kontrolu, jak odsávání
ovlivĖuje váhu. ŠpatnČ nastavené odsávání (napĜ. odsávací bod se nachází pĜíliš
blízko otvoru pro odvod vzduchu,

pĜíliš vysoká síla odsávání) mĤže zpĤsobitt

podtlak ve váze, což vede odlehþení váhy (i v Ĝádech desítek kg).
U Ĝízení odsávání váhy lze oþekávat signály typické pro akþní þlen typu Ventil.
2.4

AKýNÍ ýLENY

Akþní þlen je technické zaĜízení, které pĜenáší výstupní signál z Ĝídícího
systému do Ĝízené soustavy. Z pohledu Ĝízení považuji akþní þleny za objekty jež
jsou definovány urþitým poþtem vstupních (stavových) a výstupních (Ĝídících)
signálĤ.
2.4.1 Motory
Motory resp. pohony patĜí mezi základní prvky technologie a v technologiích
nacházejí širokou škálu uplatnČní. V technologii sypkých hmot se používají jako
pohony rĤzných dopravníkĤ, zdroje periodických vibrací apod.
Motory lze napĜíklad þlenit dle zdroje energie:
•

Pneumatické

•

Hydraulické

•

Elektromotor 220/400V 50Hz

•

Vysokofrekvenþní elektromotor Ĝízený pomocí Frekvenþního mČniþe
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Z hlediska

Ĝízení

motory

považuji

za

jeden

þlen

s výjimkou

vysokofrekvenþního motoru, který je rozšíĜen o ovládání s pomocí Frekvenþního
mČniþe.
U motorĤ lze oþekávat tyto signály:
•

DI, ventil resp. stykaþ motoru otevĜen resp. sepnut

•

DI, tlak resp. jištČní v poĜádku

•

DI, tepelná ochrana v poĜádku

•

DI, detekce rotace motoru

•

DO, otevĜít ventil resp. zapnout stykaþ motoru
Vysokofrekvenþní elektromotor se mĤže Ĝídit buć ovládáním pĜímo

frekvenþního mČniþe nebo oddČleným Ĝízením, kdy se používají výše uvedené
signály pro Ĝízení motoru a další pro Ĝízení frekvenþního mČniþe.
Pro Ĝízení FM se používají tyto signály:
•

DI, stykaþ FM sepnut

•

DI, jištČní FM v poĜádku

•

DI, porucha FM (v tomto pĜípadČ mĤže být souþtová i od motoru)

•

DO, zapnutí FM (mĤže zároveĖ zapínat i stykaþ motoru)

•

DO, použít rychlost 2

•

AO, rychlost
Inteligentní FM lze Ĝídit pomocí komunikaþní linky (napĜ. Profibus) nicménČ

seznam základních DI, DO a AO se pouze pĜesouvá do datové oblasti rezervované
pro komunikaci.
OddČlené Ĝízení se používá napĜíklad v pĜípadech, že plnČní váhy z více
zásobníkĤ je realizováno šnekovými nebo vibraþními podavaþi s vysokofrekvenþním
elektromotorem. V rámci úspor se použije zapojení, kdy jeden mČniþ mĤže Ĝídit více
motorĤ. V tomto pĜípadČ se Ĝízení frekvenþního mČniþe a motorĤ oddČlí. Podmínkou
nutnou pro realizaci tohoto Ĝízení je, že v daný okamžik mĤže být zapnut pouze jeden
motor.
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2.4.2 Klapky, ventily, rychlouzávČry
Tyto þleny jsem zaĜadil do jedné skupiny, která ovládá pĜípadnČ reguluje
rĤzné toky materiálu, energie (napĜ. stlaþený vzduch, olej, pára) apod.. Tyto þleny
lze oznaþovat jako regulaþní (umožĖující proporcionální Ĝízení) nebo uzavírací.
•

Dle typu pohonu je lze dČlit na:

•

Elektrické

•

Hydraulické

•

Pneumatické
Mezi nejoblíbenČjší patĜí pneumatické, protože jejich konstrukce i montáž je

jednoduchá a provoznČ spolehlivá, reagují rychle pod tlakem i pĜi zpČtném chodu. V
provedení s vracením pružinou mají zajištČnu i definovánu bezpeþnostní polohu [4].
U tČchto akþních þlenĤ lze oþekávat tyto signály:
•

DI, zavĜeno

•

DI, mezipoloha

•

DI, otevĜeno

•

AI, aktuální poloha

•

DO, otevĜít

•

DO, zavĜít

•

AO, požadovaná poloha

S AI a AO jsem se u tČchto þlenĤ ve své dosavadní praxi nesetkal, proporcionální
Ĝízení toku sypkých hmot bylo vždy Ĝešeno jinými zpĤsoby.
2.5

NÁVRH HW ěEŠENÍ PLC OD FY. SIEMENS

Pro realizaci Ĝízení v rozsahu vzorové technologie bych zvolil kompaktní
PLC s integrovanými vstupy/výstupy s možností rozšíĜení o pĜíslušné HW moduly.
NapĜíklad CPU 313C (kód 6ES7 313-5BF03-0AB0), 64kB pracovní pamČti, 24
integrovaných DI, 16 integrovaných DO, 5 integrovaných AI a dva integrované AO.
Toto zcela vyhovuje požadavkĤm na pĜípadné analogové mČĜení hladiny, Ĝízení
dopravy materiálu do váhy pomocí jednoho FM a s pĜípadnou rezervou jednoho AI a
AO.
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PLC mĤže být rozšíĜeno o další moduly:
•

CP 343-1 Lean, pro pĜípadnou ethernetovou komunikaci s vizualizaþním PC

•

Karty digitálních vstupĤ a výstupĤ, napĜ. DI32xDC24V (32x digitálních
vstupĤ) a DO32xDC24V/0.5A (32 digitálních výstupĤ)

•

Vážní modul Siwarex
Blíže jsem se rozhodl vČnovat pouze vážnímu modulu Siwarex, protože

s ohledem na požadavky Ĝízení a sledování stavových veliþin akþních þlenĤ, považuji
volbu zbývajících modulĤ AI, AO, DI, DO pouze za vČc vkusu resp. ceny.
2.5.1 Vážní modul Siwarex
V pĜípadČ navažovacích procesĤ považuji tyto moduly za nejdĤležitČjší
prvek. Pro volbu vhodného vážního modulu je nutné znát základní požadavky na
vážení, tj. zda se bude jednat o normální nebo obchodní vážení.
•

Siwarex FTA, vážní modul s jedním mČĜícím vstupem se zvýšenou pĜesností
mČĜení - urþen pro obchodní vážení

•

Siwarex U, modul s jedním mČĜícím vstupem - urþen pro klasické vážení

•

Siwarex U2, modul s dvČma mČĜícími vstupy - urþen pro klasické vážení

SIWAREX FTA
PĜestože se jedná o vážní modul pĜipojovaný k PLC pĜes BUS sbČrnici, tak
bych jej spíše definoval jako samostatné PLC s 7xDI, 8xDO, 1x AO, AI se zvýšenou
pĜesností pro tenzometrické mČĜení hmotnosti, 1x RS232 a 1x EIA 485. Tento modul
obsahuje širokou škálu mČĜících, Ĝídících a diagnostických funkcí napĜ.:
•

Specializovaný SW pro nastavení a kalibraci modulu pomocí RS232

•

Možnost nastavení reakce na DI, chování DO atd.

•

Nelineární mČĜení, pokud není pĜíslušné tenzometrické mČĜení zcela lineární,
je možné provést kalibraci na celém rozsahu váhy (napĜ. na váze s váživostí
400kg kalibrace na 100kg, 200kg, 300kg a 400kg)

•

Automatické vyhodnocení ustálení váhy

•

Automatické tárování

•

Automatické Ĝízení navažování

•

Vlastní alarmní systém (cca 352 alarmĤ)
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•

Možnost zálohování nastavení v rozšiĜující flash pamČti

•

Evidence provedených navážení (v pĜípadČ zaplnČní pamČti probíhá
automatický pĜepis starších záznamĤ)

•

Podpora zobrazení evidence navážení na vybraných operátorských panelech
fy. Siemens (dále jen OP)

•

Vlastní realizace Ĝízení navažování mĤže být provedena takto:

•

Obsluha parametrizace modulu – zápis požadovaných hmotností a povelĤ

•

Obsluha þtení stavových informací – alarmy a jiná stavová hlášení

PĜestože je tento modul certifikován pro obchodní vážení, tak v pĜípadČ exportu do
zahraniþí doporuþuji provést kontrolu, zda tato certifikace se vztahuje i na zemi
urþení.
SIWAREX U RESP. U2
Vážní modul spojený s PLC pomocí BUS sbČrnice s jedním resp. dvČma
mČĜícími vstupy a jednou komunikaþní linkou RS232. Komunikaþní linka je urþena
pro kalibraci a nastavení modulu pomocí specializovaného SW.

Tento modul

podporuje pouze základní diagnostiku, veškeré funkce pro Ĝízení navažování musí
být realizovány v PLC. PĜestože má výraznČ ménČ funkcí, tak jsem se v dosavadní
praxi (mimo obchodní vážení) nejvíce setkával s použitím tČchto modulĤ. Hlavním
dĤvodem je poloviþní cena oproti modulu Siwarex FTA.
2.6

REŽIMY ěÍZENÍ

V pĜedchozích kapitolách je popsána problematika a možnosti Ĝízení
jednotlivých komponent technologie. Mimo automatické Ĝízení jsou také požadovány
další režimy ovládání. VČtšinou se používají pro ulehþení diagnostiky a servisní
testování akþních þlenĤ v prĤbČhu oživování a oprav technologie. Tato kapitola je
vČnována popisu tČchto režimĤ.
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Obrazy vstupĤ

OB1

Alarmy
Volba režimu

Deblok
Manual
HMI
Manual
Automat

Datová pamČĢ
Alarmy
ěízení váhy

Navažování

Výsyp

Obrazy výstupĤ
Obr. 13: PĜíklad realizace Ĝízení linky navažování v organizaþním bloku OB1

NejdĜíve se provede vyhodnocení alarmových signálĤ, které jsou nezávislé na
zvoleném režimu, poté funkce Volba režimu provede výbČr režimu Ĝízení – Deblok,
Manual, HMI Manual nebo Automat (seĜazeno dle priority nejvyšší-nejnižší):
REŽIM DEBLOK
Tento režim s nejvyšší prioritou slouží odpovČdným osobám k oživování
nebo opravám technologie. V tomto režimu jsou výstupy z PLC fyzicky odpojeny od
technologie a jsou vypnuty bezpeþnostní funkce realizované v rozvadČþi.
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HMI

PLC
OB1

Obrazy vstupĤ

Vstupy

Obrazy výstupĤ

Výstupy

Datová pamČĢ

Komunikace

Obr. 14: Demonstrativní pĜíklad HMI pro režim deblok

Ovládání akþních þlenĤ probíhá pĜímo pomocí ovládacích tlaþítek
z deblokaþních skĜíní. PĜepnutí do tohoto režimu je zpravidla povoleno klíþkovým
pĜepínaþem, ze kterého je tento signál pĜiveden do PLC.

PLC v tomto režimu

nastaví výstupy ovládající akþní þleny do klidového stavu. Aktivní zĤstávají pouze
výstupy pro ovládání signalizaþních prvkĤ. Tento režim pouze vyhodnocuje
alarmové signály pro pĜípadné zpracování ve vizualizaþním HMI (na PC nebo OP).
Osoba provozující tento režim nese plnou odpovČdnost za pĜípadné poškození
technologie.
REŽIM MANUAL
Tento režim je obdobou deblokaþního režimu, ale liší se tím, že výstupy PLC
a bezpeþnostní funkce realizované v rozvadČþi jsou aktivní. PĜepnutí do tohoto
režimu je zpravidla povoleno klíþkovým pĜepínaþem, ze kterého je tento signál
pĜiveden do PLC. Ovládání akþních þlenĤ probíhá pomocí tlaþítek, jejichž stav je
zapojen na DI PLC. PLC pouze kopíruje tyto signály na výstupy a dále vyhodnocuje
alarmové signály pro pĜípadné zpracování ve vizualizaþním HMI (na PC nebo OP).
Osoba provozující tento režim nese plnou odpovČdnost za pĜípadné poškození
technologie.
REŽIM HMI MANUAL
Tento režim se podobá manuálnímu režimu, ale liší se tím, že PLC reaguje
na povely zadávané na OP nebo PC. Zapnutí tohoto režimu se provádí po nastavení
pĜíslušné promČnné v PLC. Nastavení této promČnné mĤže provést pouze osoba
s pĜíslušným uživatelským úþtem a oprávnČním vytvoĜeným na daném HMI (OP
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nebo PC). PĜíslušné HMI mĤže zpracovávat nejen alarmy, ale i provádČt záznam
jména uživatele a povelĤ, které zadal. Osoba provozující tento režim nese plnou
odpovČdnost za pĜípadné poškození technologie.
REŽIM AUTOMAT
Na zaþátku tohoto režimu se provede kontrola alarmĤ, v této kontrole se
vČtšinou hlídají þasy odezev na zásahy provádČné v hlavním programu Ĝízení. Poté
se volá hlavní program Ĝízení, v tomto pĜípadČ ěízení váhy a podprogramĤ
Navažování a Výsyp. Tento program na základČ stavĤ vstupĤ, výstupĤ a parametrĤ
zadávaných operátorem pomocí HMI, provádí Ĝízení technologie.
PLC

HMI

OB1

Obrazy vstupĤ

Vstupy

Obrazy výstupĤ

Výstupy

Datová pamČĢ

Komunikace

Obr. 15: PĜíklad realizace HMI pro režimy Manual, HMI Manual a Automat

Tento obrázek zjednodušenČ prezentuje HMI. V horní þásti je zobrazena
interakce mezi þlovČkem a PLC pomocí tlaþítek pĜivedených na digitální vstupy a
výstupy. ýlovČk stisknutím tlaþítka zadává povel a PLC pĜi provedení povelu
pĜíslušné tlaþítko pomocí DO podsvítí resp. zhasne. NapĜíklad povel Start -> Tlaþítko
start se vysvítí zelenČ na znamení chodu, nebo pĜi diagnostice alarmu se podsvítí
tlaþítko pro potvrzení alarmu þervenČ, pĜi úspČšné kvitaci alarmu (stiskem tlaþítka)
zhasne.
V dolní þásti je prezentováno HMI pomocí OP resp. PC. Pomocí komunikace
se pĜedávají stavy vstupĤ, výstupĤ a PLC (datová pamČĢ) do OP resp. PC, kde jsou
graficky zobrazeny. Obsluha pomocí grafického rozhraní OP resp. PC mĤže vytváĜet
receptury navažování, nastavovat a ovládat technologii.
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2.7

ZPRACOVÁNÍ PROCESNÍCH DAT

Zpracování dat z technologického procesu má velký význam pro chod výroby
jako celku. Dle vlastního pohledu tuto problematiku dále rozdČluji na data výroby a
údržby.
2.7.1 Data výroby
Cílem tČchto dat je zpĜístupnit operátorovi a osobám plánujícím výrobu co
nejvíce informací pro krátkodobé i dlouhodobé plánování výroby.
Vlastní data lze dále dČlit na:
•

Aktuální

•

Statistická

AKTUÁLNÍ DATA VÝROBY
Jde

pĜevážnČ

o

sledování

aktuálních

procesních

dat

technologie

s vyhodnocením pĜíslušných operativních zásahĤ napĜ.
•

Informace o aktuálním stavu výroby (pĜevážnČ kde, co, jak a pro co se
vyrábí).

•

Sledování aktuálního stavu materiálu v zásobnících. Po dosažení dolní limitní
hranice se provede upozornČní operátora, aby provedl pĜíslušné zásahy nutné
pro doplĖení materiálu do zásobníku.

•

Kontrola navážené dávky. V pĜípadČ špatného navážení operátor provede
rozhodnutí, zda tuto dávku pustit do výroby nebo odpadu, pĜípadnČ provést
jiný zásah (napĜ. úprava následující dávky tak, aby se po promísení obou
dávek v navazující technologii dosáhlo požadovaného pomČru).

•

Informace nutné ke sledování stavu výroby na navazujících þástech
technologiie tak, aby operátor mohl provádČt odpovídajícími zásahy do
výrobního procesu navažování (napĜ. neplánovaná odstávka navazující þásti
technologie, zvýšení požadavku na odbČr materiálu apod.).

•

Sledování

alarmových

zpráv

s odpovídajícími

zásahy

operátora

do

krátkodobého výrobního plánu. NapĜíklad pĜi závadČ vztahující se pouze na
þást technologie napĜ. k jednomu zásobníku.
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STATISTICKÁ DATA VÝROBY
Zpracování tČchto dat slouží k nastavení maximálního výkonu technologie,
zvyšování kvality výrobkĤ, snižování nákladĤ, zjednodušení administrace atd..
Jedná se pĜevážnČ o:
•

Sledování spotĜeby materiálu za úþelem plánování objednávek. Výrobu na
sklad tak, aby navazující výroba mohla pokraþovat bČhem plánováného
odstavení výroby pĜíp. vytváĜení 24h rezervy pro neplánovanou odstávku.

•

Evidence navážených dávek, sledování souvislostí mezi naváženými dávkami
a kvalitou výrobkĤ v navazující výrobČ. Využití nachází pĜi zavádČní nových
výrobkĤ, pĜíp. pĜi hledání pĜíþin výskytu zmetkovitosti v navazující výrobČ.

•

Sledování a kontrola þasových prĤbČhĤ výrobního cyklu. Hledání
optimalizace výrobního procesu tak, aby þasové nároky byly co nejkratší =
maximální výkon.

•

Sledování toku materiálu. Množství materiálu, které prošlo vahami,
dopravními cestami a klíþovými body technologie. Ve srovnání s þasovým
prĤbČhem výrobního cyklu, lze provádČt další optimalizace výroby. NapĜ.
modernizace nejvytíženČjších dopravních cest, pĜípadnČ zmČna rozmístČní
zdrojĤ tak, aby se rovnomČrnČ rozdČlilo zatížení technologie.
2.7.2 Data údržby
Cílem zpracování dat údržby je získat dostateþné informace pro provedení

okamžité opravy nebo pravidelné údržby.
Okamžitá oprava je provedením souhrnu þinností nutných pro odstranČní
vzniklých závad a uvedení technologie do stavu schopného výrobního procesu.
Pravidelná údržba je souhrn þinností zabezpeþující technickou zpĤsobilost,
pohotovost a hospodárnost provozu technologie. Jde pĜevážnČ o pravidelné technické
prohlídky, ošetĜení, doplnČní nebo výmČna maziva, olejových náplní, šnekovnic
apod. Cílem této þinnosti je zpomalit, odstranit þi pĜedejít následkĤm fyzického
opotĜebení resp. vzniku závad.
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Vlastní data údržby lze dále rozdČlit na:
•

Aktuální

•

Statistická

AKTUÁLNÍ DATA ÚDRŽBY
Jedná se pĜevážnČ o upravený výpis aktuálních alarmĤ z technologie pro
usnadnČní servisního zásahu. Zatímco operátorovi výroby staþí pouze jedna souhrnná
alarmová zpráva napĜ. typu „Porucha motoru šnekového podavaþe ze zásobníku 1“.
Pro pracovníka údržby se požaduje podrobnČjší popis vþetnČ postupu odstranČní.
Vzorový pĜíklad podrobného výpisu alarmových zpráv pro údržbu
Pro akþní þlen motor je generováno celkem pČt alarmĤ.
•

„100, M1 pĜekroþen þas pro sepnutí stykaþe KM1“

•

„101, M1 pĜekroþen þas pro rozepnuti stykaþe KM1“

•

„102, M1 neoþekávané rozepnutí stykaþe KM1“

•

„103, M1 neoþekávané sepnutí stykaþe KM1“

•

„104, M1 výpadek jistiþe QM1“
Souþástí textu je þíselný odkaz na položku v dokumetaci a kódy M1, KM1 a

QM1 odkazující v pĜíslušné technické dokumentaci na motor M1, stykaþ KM1 a
jistiþ QM1 motoru šnekového podavaþe.
PĜíslušný odkaz na alarm v dokumentaci:
100 - Automat vydal povel k sepnutí stykaþe (zapnutí motoru), nicménČ
v þasovém limitu nenastal signál stykaþ 2KM1 sepnut. Provećte kontrolu stykaþe.
101 - Automat vydal povel k rozepnutí stykaþe (vypnutí motoru), nicménČ
v þasovém limitu nenastal signál stykaþ 2KM1 rozepnut. Provećte kontrolu stykaþe.
102 - BČhem automatického provozu automat udržoval motor v chodu,
nicménČ došlo k neþekané ztrátČ signálu stykaþ motoru sepnut (vypnutí motoru).
Provećte kontrolu stykaþe.
103 - BČhem automatického provozu automat udržoval motor v klidovém
stavu, nicménČ došlo k neþekanému objevení signálu stykaþ motoru sepnut (zapnutí
motoru). Provećte kontrolu stykaþe.
104 - Došlo k výpadku jistiþe QM1. Provećte kontrolu jistiþe.
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Je takĜka nemožné vytvoĜit u nové technologie ideální dokumentaci pro
údržbu. Tyto materiály jsou „živé“ a doplĖují se na základČ praktických zkušeností a
zjištČných souvislostí získaných z provozování technologie.
STATISTICKÁ DATA ÚDRŽBY
VhodnČ zpracovaná data slouží k vedení skladu náhradních dílĤ, plánování
údržby pĜípadnČ spoleþnČ se zpracovanými daty výroby k plánování modernizace
technologie.
Za tímto úþelem se sledují tyto parametry:
•

Motohodiny, poþítání provozních hodin pohonĤ s možností nastavení
limitních þasĤ. PĜi pĜekroþení limitního þasu je signalizován požadavek na
provedení údržby.

•

Sledování Start/Stop cyklĤ.

•

Sledování toku materiálu, u nČkterých typĤ vysoce abrazivních materiálĤ je
vhodné sledovat i množství materiálu, které bylo pĜepraveno pĜíslušnou
dopravní cestou. PĜi pĜekroþení nastavené limitní hmotnosti je signalizován
požadavek na provedení údržby.

•

Alarmy,

poþítání

þetnosti

alarmĤ

u

jednotlivých

akþních

þlenĤ.

Vyhodnocování nejporuchovČjších míst technologie.
•

Alarmy, sledování jak dlouho je pĜíslušný akþní þlen v poruše. Vyhodnocení
doby nutné na odstranČní poruchy, pĜíp. jak dlouho byl v období od-do
vybraný akþní þlen v poruše.

•

Sledování a kontrolu þasových prĤbČhĤ výrobního cyklu. Hledání
optimalizace výrobního procesu tak, aby jednotlivé þásti technologie nebyly
pĜetČžovány. Dochází ke kolizi s požadavky výroby, kdy je požadován
maximální výkon. Ideálním Ĝešením optimalizace výrobního cyklu je
dosažení rovnováhy mezi požadavky údržby a výroby.
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3.

KONCEPCE OBJEKTģ TYPICKÝCH
KOMPONENT

V souþasné dobČ se rostoucí nároky na zvyšování konkurenceschopnosti a
kvality

projevují

tlakem

na

urychlování

realizace

Ĝízení

a

vizualizace

technologických linek. Odpovídající reakcí firem, které se zabývají programováním
PLC a vizualizaþního SW, je hledání zpĤsobĤ standardizace Ĝídících funkcí a
rozhraní HMI. Tato kapitola je vČnována návrhu koncepce pro vytvoĜení systému
základních objektĤ popisujících nejnižší úroveĖ Ĝízení (akþní þleny pĜípadnČ
senzory).
Základním cílem této koncepce by mČlo být vytvoĜením systémových objektĤ
s definovanými vstupy a výstupy, vnitĜními funkcemi a datovým rozhraním,
urþeným pro parametrizaci objektu, jeho funkcí a pro uchovávání aktuálních
informací, alarmĤ, signálĤ atd., pro další zpracování pĜípadnČ vizualizaci na OP pĜíp.
PC.
Objekt v PLC
Funkce
Povely

Alarmy

DI/AI

ěízení

DO/AO

Kopie dat pro
vizualizaci

Objekt v PC
Datový objekt Komunikace
Datová pamČĢ

Obr. 16: PĜíklad objektu definovaného v PLC a PC

Takovýto objekt (viz. obr. 16) je v PLC složen z funkce s definovanou
skupinou vstupĤ pro povely, DI/AI a skupinou výstupĤ pro DO/AO a pĜidČleným
datovým objektem. Tento datový objekt slouží pro uložení vstupních, výstupních a
stavových dat funkce, parametrizaci objektu a

vstupní/výstupní interface

vizualizaþního HMI v PC nebo OP. Od objektu se oþekává, že bude umožĖovat
rĤzné režimy Ĝízení (Deblok, Manual, HMI Manual nebo Automat viz. kapitola 2.6).
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Objekt bude obsluhovat pouze ty DI/AI a DO/AO, které bude mít v parametrizaþní
þásti povoleny.
Odpovídající objekt ve WinCC 6.0 SP4 bude odkazovat na pamČĢové místo
PLC. V základním provedení bude pĜipraven pro vizualizaci tzn. umožĖovat
zobrazení stavĤ DI, AI, DO, AO, stavových a alarmových bitĤ a jeho grafická þást
bude v rĤzných velikostních provedeních. Po importu definice struktury promČnné a
objektu do pracovního projektu se vlastní vizualizace provede pouze vytvoĜením
promČnné, umístČním objektu na obrazovku a zmČnou názvu pĜeddefinované
promČnné (ve vloženém objektu). Pro každý realizovaný objekt bude pĜipraven
ovládací panel

s podrobným výpisem stavĤ a parametrĤ (s možností editace) a

s pĜedpĜipravenými povely pro ovládání v režimu HMI manual.
Jaké mohou být výhody tohoto Ĝešení ?:
•

Programátorovi PLC staþí provést parametrizaci objektu napojit vstupy a
výstupy a definovat povely, poté se mĤže vČnovat programování vyšší úrovnČ
Ĝízení s tím, že ošetĜení alarmových stavĤ, nČkterých specifických funkcí
akþních þlenĤ a spojení s vizualizaþním HMI má již pĜedpĜipraveno

•

Programátorovi vizualizace na vytvoĜení pĜehledu technologie a definici
alarmĤ pro logování staþí definovat strukturované promČnné, vložit objekty
do obrazovek a popis alarmových slov do alarmového prohlížeþe. Nemusí
znát pĜesné adresy vstupĤ/výstupĤ a parametrĤ atd.. Staþí znát poþáteþní
adresy strukturovaných promČnných, pĜípadnČ je doplnit pozdČji.

•

Další výhoda se projeví pĜi výskytu úprav pĜípadnČ oprav chyb v technické
dokumentaci. PĜi zmČnČ zapojení jako je pĜepojení vstupĤ a výstupĤ bude
nutné provádČt úpravu SW pouze na PLC.

Jako základní prvky pro realizaci pomocí objektĤ jsem vybral:
•

Vyhodnocení mČĜícího AI

•

Akþní þlen typu Klapka apod.

•

Akþní þlen typu Motor apod.

•

Frekvenþní

mČniþ

umožĖující

samostatné

Ĝízení

akþního

þlenu

vysokofrekvenþní motor pĜípadnČ jako doplnČk objektu akþní þlen Motor
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3.1

PRAVIDLA TVOěENÍ NÁZVU PROMċNNÝCH A SIGNÁLģ

PĜi programování aplikací se þasto Ĝeší problém stanovení názvu použitých
promČnných a vstup/výstupních signálĤ. Cílem této kapitoly je stanovit souhrn
pravidel pro vytváĜení názvĤ promČnných, signálĤ a vstupĤ/výstupĤ funkcí.
V dosavadní praxi jsem se vČtšinou setkával s Ĝešením názvu z pohledu programátora
tak, aby mČl co nejvíce informací o použití a typu promČnné (boolean, int, real atd.).
V prĤbČhu oživování zakázek a následné podpopory zákazníka resp. kvalifikované
údržby (schopné diagnostiky automatu s pomocí Step 7) jsem zjistil, že nejvČtší
problémy nastávají pĜi soubČžné orientaci v programu a projektové dokumentaci.
Když jsem se zaþátkem roku 2007 zaþal problematikou standardizace programování
zabývat, rozhodl jsem se pokusit najít vzájemné spojení SW programu a technické
dokumentace tak, aby se co nejvíce usnadnila práce osob ne zcela znalých programu
a programování tj. servisu resp. údržby.
Cílem tČchto pravidel je, aby tyto osoby za použití urþitých pravidel byly
schopny:
•

Vyhledat promČnné vztahující se k urþitému akþnímu þlenu nebo þásti
technologie.

•

Z názvu promČnné bez problému urþit do jaké skupiny patĜí, pĜíp. že se jedná
o signál z procesu, tak jej vyhledat v schématu technologie þi rozvadČþe.
Výsledný souhrn podmínek pro vytváĜení názvu promČnných a signálĤ jsem

sestavil ve spolupráci s kolegou p. JiĜím Pecinou (Vedoucí projekce fy. Satec s.r.o.).
•

Názvy signálĤ urþuje projektant dle vytvoĜených tabulek.

•

Zkratky v tabulkách jsou anglické, tj. nerozlišuje se þeská projektová
dokumentace a zahraniþní .

•

V pĜípadČ DI a DO jsou pĜíslušné tabulky vytvoĜeny pro pro stav True, pokud
stav True je pro opaþný význam signálu, pak se pĜed koncovku pĜidá „n“ .

•

Názvy promČnných definuje programátor tak, aby souvisely pĜímo
s technickou dokumentací.

•

Vstupy a výstupy funkce volí programátor tak, aby odpovídaly konci názvu
signálu nebo promČnné.
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PĜípadné rozšiĜování tabulek pravidel projekce a programátorĤ provádí osoba

•

s pĜíslušným oprávnČním.
Soubor tabulek tČchto pravidel je souþástí pĜílohy „InterniSlovnik.doc“ na
pĜiloženém CD. Níže je uveden pĜíklad tabulek pro akþní þlen motor.

Typ

Hodnota

Oznaþení

PĜeklad

Poznámka

DI

True

Chod

RNNG

running

ZpČtné hlášení stykaþe – chod

DI

True

Tepelka

TP

Thermal
protection

Tepelná ochrana je v poĜádku

DI

True

Pohyb,
rotace

SPN

Spin

Signál rotace motoru – trvale
sepnuto

DI

True/False

Pohyb,
rotace

SPNG

Spinning

Signál rotace motoru – signál mČní
signál true/false

DO

True

Rychlost x

SPDx

Speed x

PĜedvolba rychlosti x

DO

True

Start

STRT

Start

Výstup na stykaþ – obecné oznaþení
startu

Tab. þ. 1: Projekce, pĜíklad tabulky koncovek názvĤ signálĤ pro motor pĜíp. frekvenþní mČniþ
Typ
PĜedpona
promČnné

Oznaþení
Kód

PĜeklad

Poznámka

Kód_

Kód popisující pĜíslušný vstup, výstup, kód zaĜízení,
skupiny, atd. vytváĜí – projekce a je souþástí technické
dokumentace

Souþást
promČnné

_0_

PĜíslušná promČnná reaguje na stav jiné promČnné
typu boolean (DI) která zĤstala v hodnotČ 0, (byla
oþekávána zmČna na 1)

Souþást
promČnné

_1_

PĜíslušná promČnná reaguje na stav jiné promČnné
typu boolean (DI) která zĤstala v hodnotČ 1, (byla
oþekávána zmČna na 0)

Souþást
promČnné

_RE_

Rising
edge

PĜíslušná promČnná reaguje na stav jiné promČnné
typu boolean (DI) která neoþekávanČ zmČnila hodnotu
z 0 na 1

Souþást
promČnné

_FE_

Falling
edge

PĜíslušná promČnná reaguje na stav jiné promČnné
typu boolean (DI) která neoþekávanČ zmČnila hodnotu
z 1 na 0

Tab. þ. 2: ProgramátoĜi, þást tabulky pravidel sestavení názvu promČnné
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Typ

Oznaþení

Text alarmu (HMI), dále mĤže obsahovat kód
motoru, signálu atd.

BOOL

Souhrnný
alarm

Kód_RNNG_ALRM

Chyba spínaní stykaþe

BOOL

Podrobný
alarm

Kód_RNNG_0_ALRM

PĜekroþen þas zapnutí stykaþe

BOOL

Podrobný
alarm

Kód_RNNG_1_ALRM

PĜekroþen þas vypnutí stykaþe

BOOL

Podrobný
alarm

Kód_RNNG_RE_ALRM

Neoþekávané sepnutí stykaþe

BOOL

Podrobný
alarm

Kód_RNNG_FE_ALRM

Neoþekávané rozepnutí stykaþe

Kód_TP_ALRM

Výpadek tepelné ochrany

BOOL

Tab. þ. 3: ProgramátoĜi, pĜíklad sestavení tabulky alarmĤ pro motor dle tabulky þ.1 a þ. 2

Z výsledné tabulky sestavených alarmĤ je takto zĜejmé, že prvních pČt alarmĤ
se týká stykaþe motoru a jeden tepelné ochrany. Z promČnné lze jednoznaþnČ urþit
název signálu, ze kterého byl alarm vyhodnocen. Vzniká cesta ProgramÆ Projektová
dokumentace, kdy lze dojít až k prvku v rozvadČþi pro který byl pĜíslušný alarm
vyhodnocen.
Výše uvedená pravidla jsem se rozhodl vytvoĜit a použít v tomto projektu,
protože vČĜím jejich kladnému pĜínosu. Tuto bakaláĜskou práci považuji za zaþátek
dlouhodobé koncepce, ve které chci v rámci firemního a svého osobního rozvoje dále
pokraþovat.
3.2

SYSTÉM MċěENÍ ýASU

PĜi prozkoumání technologických listĤ lze zjistit, že i nejnižší PLC Ĝady S300
má v systému integrováno 128 þasovaþĤ, proto je otázkou, proþ se vĤbec nČjakým
systémem mČĜení þasu zabývat. Pokud se však na problematiku podíváme
z praktického hlediska, tak pokud jeden objekt akþního þlenu bude potĜebovat
v prĤmČru pČt rĤzných þasovaþĤ, pak u menšího projektu, tj. použití 10 objektĤ, je
potĜeba pĜidČlit 50 rĤzných þasovaþĤ. U vČtší zakázky, napĜ. 40 objektĤ, je nutné
pĜiĜadit 200 þasovaþĤ. PĜi zachování nČkterých dobrých programátorských mravĤ,
jako pĜidČlení symboliky, aby bylo jasné k jakému objektu byl daný þasovaþ
pĜidČlen, je zĜejmé, že tento zpĤsob Ĝešení by nebyl zcela efektivní.
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Pro získání jiných možností jsem prostudoval dokumentaci fy. Siemens [8] a
zaujaly mČ tyto možnosti.
•

RozšíĜení objektĤ o mČĜení þasu pomocí funkce SFC 64 TIME_TICK

•

Realizace mČĜení þasu pomocí vnitĜních parametrĤ organizaþního bloku OB1
3.2.1 RozšíĜení objektĤ o mČĜení þasu pomocí funkce SFC 64
TIME_TICK
Tato systémová funkce vrací þas (s pĜesností 10ms), který ubČhl od spuštČní

PLC po Warm nebo Cold restartu (rozsah 0 až 2147483647ms) pĜípadnČ se resetuje
pĜi pĜeteþení. Použití této funkce pĜímo v objektu by umožĖovalo, pĜi zahájení
sledování pĜíslušné odezvy, uložit aktuální þas a poté pĜi každém volání kontrolovat,
zda se pĜíslušná podmínka splní v daném þasovém limitu. Tento algoritmus mČĜení
musí mít ošetĜen pĜípad pĜi vynulování þasovaþe. Toto Ĝešení odstraní nutnost
pĜidČlování þasovaþĤ, nicménČ má urþitý vliv na zpomalení chodu programu viz. tab.
þ. 4.
Typ PLC
S312

S31x, S147, S151

S317

55ȝs

50ȝs

9ȝs

Tab. þ. 4: ýasová nároþnost provedení funkce SFC 64 TIME_TICK u rĤzných typĤ PLC [6]

Z tabulky je zĜejmé, že u PLC S312 pĜi použití 10 objektĤ bude þasová
nároþnost 550µs plus þas za provedení instrukcí nutných pro obsloužení sledování
zmČn þasu. Datová nároþnost bude odpovídat poþtu mČĜení tj. 4byte (délka
pamČĢového místa pro promČnnou typu TIME) za jedno sledování.
3.2.2 Realizace mČĜení þasu pomocí vnitĜních promČnných OB1
Tento cyklický blok, ve kterém se realizuje hlavní program, obsahuje
informace, které lze využít pro použití v systému mČĜení þasu.
•

OB1_SCAN_1, v této promČnné typu BYTE je uložena informace, zda OB1
nebylo prvnČ spuštČno po Cold, Hot nebo Warm restartu, pĜípadnČ po
pĜepnutí pĜepínaþe PLC z pozice STOP do RUN.

•

OB1_PREV_CYCLE, v této promČnné typu INT je uložen þas, který uplynul
od pĜedchozího zavolání OB1
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Tyto promČnné lze zpracovat (ošetĜit první spuštČní OB1) a poté pĜevést
OB1_PREV_CYCLE na formát TIME a tyto informace uložit pro další zpracování
v pĜíslušných objektech. Toto zpracování by bylo nutné provést pouze 1x za scan a
mĤže být napĜ. realizováno pomocí samostatné funkce FC.
Typ PLC
S312

S31x, S147, S151

S317

15,6ȝs

7,5ȝs

1,72ȝs

Tab. þ. 5: ýasová nároþnost zavolání bloku typu FC u rĤzných typĤ PLC [6]

PĜi stanovení þasové nároþnosti jsem použil pouze odhad. NapĜíklad pro S312
nepĜedpokládám, že pĜi zapoþtení známého þasu pro zavolání FC by celkový þas
pĜekroþil 50µs. ZpĤsob a nároky na další zpracování takto pĜipravených informací
jsou podobné jako po použití SFC 64 TIME_TICK.
3.3

OBJEKT ANALOGOVÉHO VSTUPU

Tento objekt bude pĜevádČt rozsah hodnot analogového vstupu na rozsah
hodnot mČĜené fyzikální veliþiny. Dále bude provádČt kontrolu, zda nebylo
poškozeno þidlo, vyhodnocení alarmu nebo signalizace, že se mČĜená hodnota
nachází nad resp. pod kontrolní úrovní. PĜibližný návrh objektu viz. obr. 17.
PLC
Datový objekt
1x INT - kopie AI_UNSC
1x REAL – pĜepoþtený AI_UNSC
1x WORD - povely HMI OP nebo PC
1x WORD - alarmy
1x WORD – signalizace
6x REAL - parametry
1x WORD – nastavení objektu

MČĜící vstup

Potvrzení alarmu

WinCC 6.0 SP4
Grafický objekt
Strukturovaná
promČnná

Parametry
grafického objektu

Obr. 17: Návrh objektu analogového vstupu
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3.4

OBJEKT AKýNÍ ýLEN TYPU KLAPKA, VENTIL,
RYCHLOUZÁVċR
PLC

Vstupy
OPND, DI pozice otevĜeno
SPOD, DI pozice mezipoloha
CLSD, DI pozice zavĜeno
DBL, DI režim Deblok
MAN, DI režim Manual
MAN_OPN, DI tlaþítko - Man -OtevĜít

Systémový þas
Povely pro automatický režim
CLS_CMND, dosáhni pozice CLSD
SPO_CMND, dosáhni pozice SPOD
STOP, okamžité pozastavení aut. Ĝízení
ACK_ALRM, potvrzení alarmĤ
CONT, pokraþuj v automatickém Ĝízení

Výstupy
OPN, DO otevírání
CLS, DO zavírání

Datový objekt
1x WORD – kopie stavĤ DI
1x WORD – kopie stavĤ DO
1x WORD – povely HMI OP nebo PC
1x WORD – alarmové slovo stavy
1x WORD – signalizaþní slovo
8x INT
– parametry modulu
1x WORD – nastavení objektu
20xWORD blok interních promČnných

WinCC 6.0 SP4
Vizualizace objektu
Strukturovaná
promČnná

Parametry
grafického objektu
promČnná

Obr. 18: Návrh objektu akþního þlenu typu Ventil, Klapka nebo RychlouzávČr
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Tento objekt bude v PLC složen z funkce a datového objektu.
Funkce je definována takto:
•

•

Vstupy
1.

Skupina DI z technologie

2.

Skupina Ĝídících povelĤ pro automatický režim

3.

Systémový þas, pro mČĜení þasu uvnitĜ funkce

4.

Ukazatel na datový objekt

Výstupy
1.

Skupina DO pro Ĝízení technologie.

Datový objekt je urþen pro uložení kopií DI/DO, parametrizaci objektu a
uchování dat pro zpracování v následujícím volání funkce. Ve slovČ „Nastavení
objektu“ bude možné nastavit, které DI a DO jsou použity a chování objektu bČhem
detekce alarmĤ, dosažení koncových pozic atd..
Chování objektu bude závislé na režimu Ĝízení
V režimech Manual resp. HMI_Manual objekt bude reagovat na stav povelu
MAN_OPN resp. HMI_MAN_OPN provedením pĜíslušného zásahu na výstupy.
V režimu Automat je chování objektu dáno tabulkou
CLS_CMND

SPO_CMND

Chování objektu

FALSE

FALSE

Objekt se snaží dosáhnout pozice otevĜeno – OPND

FALSE

TRUE

Objekt se snaží dosáhnout pozice mezipoloha SPOD

TRUE

FALSE

Objekt se snaží dosáhnout pozice zavĜeno – CLSD

TRUE

TRUE

Objekt se snaží dosáhnout pozice zavĜeno – CLSD
Tab. 6: ěídící tabulka pro režim automat.

V režimu automat bude objekt provádČt kontrolu þasu zavírání resp. otvírání
(pĜi pĜekroþení vyhodnotí alarm). Chování objektu bude možné parametrizovat
pomocí þasových parametrĤ napĜ. max. þas otvírání, zpoždČní zahájení otvírání resp.
zavírání atd.
U WinCC bude strukturovaná promČnná propojená s parametry grafického
objektu umožĖovat vizualizaci stavu Ĝízení akþního þlenu. Obecné chování objektu
ve vizualizaci je popsáno v kapitole 3.
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3.5

OBJEKT AKýNÍ ýLEN TYPU MOTOR

PLC

Vstupy
RNNG, DI motoru sepnut
SPN, DI detekce otáþek motoru
TP, DI tepelná ochrana v poĜádku
CIBR, DI jištČní motoru v poĜádku
DBL, DI režim Deblok
MAN, DI režim Manual
MAN_STRT,DI – tlaþítko manual start

Systémový þas
Povely pro automatický režim
STRT_CMND, start motoru
STOP, okamžitý stop
ACK_ALRM, potvrzení alarmu
CONT, pokraþování v aut. režimu

Výstupy
STRT, DO Zapnout
ALRM, Souhrnný alarm

Datový objekt
1x WORD – kopie stavĤ DI
1x WORD – kopie stavĤ DO
1x WORD – povely HMI OP nebo PC
1x WORD – alarmové slovo stavy
1x WORD – signalizaþní slovo
8x INT
– parametry modulu
1x WORD – nastavení objektu
20xWORD – blok interních promČnných

WinCC 6.0 SP4
Vizualizace objektu
Strukturovaná
promČnná

Parametry
grafického objektu

Obr. 19: Návrh objektu akþního þlenu typu Motor
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Tento objekt bude v PLC složen z funkce a datového objektu.
Funkce je definována takto:
•

•

Vstupy
1.

Skupina DI z technologie

2.

Skupina Ĝídících povelĤ pro automatický režim

3.

Systémový þas, pro mČĜení þasu uvnitĜ funkce

4.

Ukazatel na datový objekt

Výstupy
1.

Skupina DO pro Ĝízení technologie.

Datový objekt je urþen pro uložení kopií DI/DO, parametrizaci objektu a
uchovávání dat pro zpracování v následujícím volání funkce. Ve slovČ „Nastavení
objektu“ bude možné nastavit, které DI a DO jsou použity, chování objektu (napĜ.
chování akþního þlenu jako vibrátor) atd..
Chování objektu bude závislé na režimu Ĝízení.
V režimu Manual resp. HMI_Manual bude objekt kopírovat stav povelu
MAN_STRT resp. HMI_MAN_STRT na výstup STRT bez vyhodnocení pĜíslušné
odezvy.
V režimu Automat bude objekt reagovat na povely v aut. režimu a
vyhodnocovat þasy sepnutí resp. rozepnutí stykaþe, detekci otáþek motoru atd..
Chování objektu v režimu automat bude možné upravit nastavením nČkterých
þasových parametrĤ napĜ. zpoždČní zahájení zapnutí resp. vypnutí motoru, nastavení
þasu chodu/klidu pĜi požadavku na chování objektu jako vibrátoru atd..
U WinCC bude strukturovaná promČnná propojená s parametry grafického
objektu umožĖovat vizualizaci stavu Ĝízení akþního þlenu. Obecné chování objektu
ve vizualizaci je popsáno v kapitole 3.
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3.6

OBJEKT FM

PLC

Vstupy
RNNG, DI stykaþ FM sepnut
OK, DI FM je v poĜádku
CIBR, DI jištČní FM je v poĜádku
DBL, DI režim Deblok
MAN, DI režim Manual
MAN_STRT, DI – tlaþítko manual start
MAN_SPD2, DI – tlaþítko manual
rychlost 2

Systémový þas
Povely pro automatický režim
STRT_CMND, start FM
SPD_CMND, použít rychlost 2
STOP, okamžitý stop
ACK_ALRM, potvrzení alarmu
CONT, pokraþování v aut. režimu

Výstupy
STRT, DO zapnout
SPD2,DO rychlost 2
ALRM, souhrnný alarm

Datový objekt
1x WORD – kopie stavĤ DI
1x WORD – kopie stavĤ DO
1x WORD – povely HMI OP nebo PC
1x WORD – alarmové slovo stavy
1x WORD – signalizaþní slovo
8x INT
– parametry modulu
1x WORD – nastavení objektu
20xWORD – blok interních promČnných

WinCC 6.0 SP4
Vizualizace objektu
Strukturovaná
promČnná

Parametry
grafického objektu

Obr. 20: Návrh objektu akþního þlenu typu Frekvenþní mČniþ
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Tento objekt bude v PLC složen z funkce a datového objektu.
Funkce je definována takto:
•

•

Vstupy
1.

Skupina DI z technologie

2.

Skupina Ĝídících povelĤ pro automatický režim

3.

Systémový þas, pro mČĜení þasu uvnitĜ funkce

4.

Ukazatel na datový objekt

Výstupy
1.

Skupina výstupĤ DO a AO pro Ĝízení technologie.

Datový objekt je urþen pro uložení kopií DI, DO a AO, parametrizaci objektu
a uchovávání dat pro zpracování v následujícím volání funkce. Ve slovČ „Nastavení
objektu“ je možné nastavit, které DI, DO a AO jsou použity, chování objektu atd..
Chování objektu bude závislé na režimu Ĝízení
V režimu Manual resp. HMI_Manual bude objekt kopírovat stav povelu
MAN_STRT resp. HMI_MAN_STRT na výstup STRT, bez vyhodnocení odezvy.
Dále umožní pomocí pĜíkazu MAN_SPD2 resp. HMI_MAN_SPD2 zvolit rychlost 2.
V režimu Automat objekt bude reagovat na povely v aut. režimu a
vyhodnocovat þasy sepnutí resp. rozepnutí stykaþe atd.. Chování objektu v režimu
automat bude možné upravit nastavením nČkterých þasových parametrĤ napĜ.
zpoždČní zahájení zapnutí resp. vypnutí Frekvenþního mČniþe pĜípadnČ nastavit
hodnotu analogového výstupu pro rychlost 1 resp. 2. atd.
U WinCC bude strukturovaná promČnná propojená s parametry grafického
objektu umožĖovat vizualizaci stavu Ĝízení akþního þlenu. Obecné chování objektu
ve vizualizaci je popsáno v kapitole 3.
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4.

REALIZACE PROJEKTU

Tato kapitola je vČnována popisu realizace projektu typických komponent ve
vývojových prostĜedích Step 7 a WinCC. Tato þást práce se si neklade za cíl pĜiblížit
þitatelĤm tato vývojová prostĜedí, ale pouze jejich vlastosti, které byly použity. VČtší
dĤraz je kladen na pĜiblížení postupu realizace a rozhodování. Od þtenáĜe se
pĜedpokládá úrovneĖ alespoĖ základních znalostí prostĜedí Step 7 a WinCC.
4.1

REALIZACE V PROSTěEDÍ STEP 7

Cílem této kapitoly je popsat postup realizace objektĤ akþních þlenĤ
v prostĜedí Step 7. Rozhodnutí, která považuji za dĤležitá, jsem se snažil doplnit o
informace na jejichž základČ jsem se rozhodoval.
Vlastní postup realizace projektu v Step 7 lze rozdČlit takto
•

VýbČr systému mČĜení þasu

•

Zapracování ukazatele do systému

•

Volba realizace objektĤ pomocí funkcí FC nebo funkþních blokĤ FB

•

Vlastní realizace objektĤ akþních þlenĤ

4.1.1 VýbČr systému mČĜení þasu
V první fázi jsem se rozhodoval mezi systémy, které jsou popsány
v kapitolách 3.2.1 RozšíĜení objektĤ o mČĜení þasu pomocí funkce SFC 64
TIME_TICK a 3.2.2 Realizace mČĜení þasu pomocí vnitĜních promČnných OB1.
BČhem této volby jsem provedl srovnání, jakým zpĤsobem budou objekty
reagovat za bČhu programu na stejné vstupní podmínky. Výsledek srovnání jsem
zakreslil do obr. 21 a 22. ýasové okamžiky t1, t2, tx-1, tx a tx+1 vyznaþují þas zaþátku
scanu OB1 tj. þas, kdy jsou obrazy vstupĤ a výstupĤ aktualizovány. Signál pro
zaþátek mČĜení pĜichází v þase t1 a tp je cílový þas.
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Reakce objektĤ

ýas zahájení
mČĜení
t1

t2

tx-1 tp

tx

tx+1

t

Obr. 21 : PĜíklad hlídání þasového okamžiku tp pomocí SFC 64 TIME_TICK

PĜestože více objektĤ reaguje na stejné vstupní podmínky, tak každý z nich
zahájí vlastní mČĜení odpovídající þasu zavolání objektu tj. v <t1,t2>. V þase t2 je
zahájeno mČĜení ve všech objektech, nicménČ každý objekt má uložen jiný þas
zahájení mČĜení. S ohledem na pĜesnost mČĜení 10ms mĤže po dosažení þasu tp þást
objektĤ zareagovat zápisem do obrazĤ výstupĤ což se projeví v þase tx. Reakce
zbývající þásti objektĤ se projeví v þase tx+1. Tzn. že odpovídající reakce objektĤ je
rozdČlena do dvou scanĤ programu.
ýas zahájení
mČĜení
t1

Reakce objektĤ

t2

tx-1 tp

tx

tx+1

t

Obr. 22 : PĜíklad hlídání þasového okamžiku tp pomocí OB1

V tomto pĜípadČ se mČĜený þas vztahuje pouze k zahájení scanu tj t1. V þase t2
je zahájeno mČĜení na všech objektech. ýasový okamžik tp je detekován až od þasu tx,
odpovídající reakce objektĤ se projeví ve stejném þase tx+1.
PĜi tomto porovnání se mi jeví jako lepší Ĝešení použít mČĜení þasu pomocí
informací obsažených v OB1, protože poté je toto mČĜení synchronizováno se
zaþátky scanu OB1, kdy dochází k aktualizaci vstupĤ a výstupĤ.
Základní požadavky popsané v kapitole 4.2.2. jsem naprogramoval do funkce
FC 451 S_Timer, která na základČ vstupních informací získaných z OB1 zapíše do
výstupní promČnné typu TIME þas od posledního zavolání OB1. Tato promČnná
následnČ vstupuje do objektĤ akþních þlenĤ, které ji dále zpracují. Postup použití je
popsán v pĜíloze „Manual.doc“ na pĜiloženém CD.
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4.1.2 Zapracování ukazatele do systému
V prĤbČhu realizace projektu jsem se zabýval možností spolupráce objektĤ
akþních þlenĤ typu Motor a Frekvenþní mČniþ v rámci úsporného zapojení, kdy
jeden mČniþ mĤže Ĝídit více motorĤ (popsáno v kap. 2.4.1). Pro toto Ĝešení by bylo
vhodné, aby Frekvenþní mČniþ používal nČkteré parametry objektu Motor (napĜ.
parametr rychlosti pomalu resp. rychle). Jako možné Ĝešení mne napadla možnost,
kdy by objekt Frekvenþního mČniþ dostával informaci o umístČní datového objektu
aktuálnČ Ĝízeného Motoru. Toto je možné pomocí použití promČnné typu Pointer,
která by na tento objekt odkazovala. Hlavní problém, který se vyskytl bylo, že
ukazatel mĤže být definován pouze jako vstupní promČnná funkce. Nelze jej
v závislosti na aktuálních parametrech programu dynamicky mČnit a uchovávat
v datových blocích. Pro Ĝešení tohoto problému jsem se rozhodl prozkoumat formát
tohoto typu promČnné.

Obr. 23: formát promČnné typu Pointer [8]

V bitech oznaþených písmeny b resp. x je informace, na který byte resp. bit
v pamČĢové oblasti ukazatel odkazuje. Typ pamČĢové oblasti (napĜ. datový blok,
obrazy vstupĤ, výstupĤ) je definován v byte 2 (Memory area) . Pokud je zde
nastavena pamČĢová oblast typu datový blok, pak v se v prvních dvou bytech (DB
number) ukládá informace o þísle datového bloku.
Výše popsané požadavky jsem zpracoval do funkce FC 452 S_Pointer, která
vstupní ukazatel rozdČlí na þíslo datového bloku (typ INT) a promČnnou typu
DWORD popisující pamČĢovou oblast, na kterou pĜíslušný ukazatel odkazuje.
V rámci bakaláĜského projektu tato funkce našla uplatnČní pro provázání objektĤ
MotorĤ a Frekvenþního mČniþe. NicménČ ji považuji za dĤležitou a pĜedpokládám
její použití pro další vývoj projektu.
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4.1.3 Volba mezi použitím funkþních blokĤ FB nebo funkcí FC
ProstĜedí Step 7 umožĖuje uživateli vytváĜet uživatelské funkce FC a funkþní
bloky FB. Takto vytvoĜené þásti programu lze jednoduše pĜenášet mezi projekty a
jsou základem standardizovaných Ĝešení. Po porovnání vlastností FC, FB a zvážení
praktických zkušeností jsem se rozhodl pro funkci FC. Pro vysvČtlení tohoto
rozhodnutí nejdĜíve popíši funkþní bloky FB a funkce FC.
Funkþní bloky FB
Funkþní blok je funkce nebo sekvence logických funkcí v logickém
operaþním bloku, kterému lze pĜidČlit statickou pamČĢ. V datovém bloku lze
definovat promČnné, které si uchovávají hodnoty do zavolání v následujícím scanu
OB1. Statická pamČĢ se pĜidČluje pĜi použití funþního bloku pĜidČlením instanþního
datového bloku. Vývojové prostĜedí umožĖuje uvnitĜ funþního bloku FB volat další
funkþní bloky FB, kterým lze pĜidČlit statickou pamČĢ – vytvoĜit lokální instanci
uvnitĜ bloku FB.
Funkce FC
Logický blok podobný FB, kterému nelze pĜidČlit statickou pamČĢ.
U FB i FC lze definovat vstupní, výstupní parametry a lokální promČnné
(hodnoty jsou platné pouze po dobu zpracování bloku).
Datový blok DB
Jedná se o pĜidČlovanou pamČĢ pro uchovávání uživatelských dat. PĜi
vytváĜení datového bloku se definuje poĜadí, název a typ promČnných. U
promČnných lze nastavovat defaultní a aktuální hodnoty promČnných.
Instanþní datový blok DI
Jedná se o pamČĢ DB kterou využívají uživatelské bloky FB tzn. DI = DB
s tím rozdílem, že nelze pĜidávat promČnné a editovat defaultní hodnoty
promČnných. Defaultní hodnoty jsou definovány ve funkþním bloku FB.
Pro úplnost: aktuální hodnota promČnné je hodnota, která se použije po
nahrání DB do pamČti PLC. Zatímco defaultní hodnota je hodnota promČnné, která
se použije pĜi reinicializaci DB (napĜ. pĜi detekci chyby kontrolního souþtu pamČti).
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Dle výše uvedeného popisu a základních požadavkĤ na objekt akþního þlenu
(tj. navázání funkce a datového objektu viz. kapitola 4. obr 16) se jako vhodné
Ĝešení jeví použít funkþní blok FB. PĜesto jsem se rozhodl provést složitČjší Ĝešení
pomocí funkce FC, která bude s datovým objektem pracovat jako s vstup/výstupní
strukturovannou promČnnou.
Toto rozhodnutí jsem provedl na základČ praktických zkušeností, kdy za
hlavní nevýhody použití funkþího bloku FB považuji tyto vlastnosti:
•

U instanþního datového bloku nelze mČnit defaultní hodnoty. V praxi se mi
už nČkolikrát stalo, že došlo k reinicializaci pamČti tj. uvedení aktuálních
hodnot v datových blocích na defaultní hodnoty. Pokud nejsou hodnoty
dĤležitých parametrĤ, které si zákazník bČhem rozjezdu technologie doladil
nČkde zaznamenány, pak musí nastat znovu proces doladČní. Abychom
zákazníka tČchto problémĤ ušetĜili, tak v rámci pravidelných návštČv
provádíme nastavení aktuálních hodnot dĤležitých parametrĤ jako defaultní.
PĜi použití funkþního bloku napĜ. pro motor by toto nebylo možné, protože
defaultní hodnoty se vztahují pro všechny instance motorĤ.

•

PĜi pĜidání statické promČnné do funkþního bloku se musí znovu vygenerovat
datový blok, dochází ke ztrátČ aktuálních hodnot parametrĤ.

V pĜípadČ

rozšiĜování technologie je nutné zvažovat zásahy do funkþních blokĤ resp. do
datových instanþních blokĤ, protože pak dochází ke ztrátČ hodnot aktuálních
parametrĤ. V pĜípadČ datových blokĤ DB lze pĜi správném postupu zachovat
pĤvodní hodnoty. Tento postup se skládá z tČchto krokĤ tj. pĜipravit si zmČny
do nového DB, pĜipojit se k PLC a nahrát pĤvodní datový blok z pamČti PLC
do vývojového prostĜedí Step 7, pĜidat zmČny a nahrát DB zpČt do PLC.
4.1.4 Realizace objektĤ akþních þlenĤ
Po rozhodnutí, že použiji funkce FC, které budou s datovým objektem
pracovat jako se vstup/výstupní struktorovanou promČnnou, jsem se zamČĜil na
zpĤsob provedení obecného Ĝídícího algoritmu. Jako hlavní požadavek jsem si
stanovil, aby dokázal Ĝídit všechny kombinace dané parametry daného objektu
(základní požadavky na tyto objekty byly stanoveny v kapitolách 3.3 až 3.6). Jako
vhodné Ĝešení jsem se rozhodl vytvoĜit Ĝídící algoritmus pro nejsložitČjší variantu
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(použity všechny vstupy/výstupy z/do procesu), odladit ji a poté rozšíĜit objekt o
simulátor.
Kopírování
vstupních signálĤ

Simulátor

ěízení

Zápis na výstupy
funkce
Obr. 24: Schéma hlavních krokĤ algoritmu objektu akþních þlenĤ

Kopírování vstupních signálĤ
Uloží stav kopírováním vstupních signálĤ do datové þásti.
Simulátor
Zpracuje použité vstupní signály, stavy výstupĤ z pĜedchozího cyklu, nastaví
nepoužité signály a výsledek zapíše do datové þásti objektu. Simulace
nepoužívaných signálĤ odpovídá bezporuchovému chodu akþního þlenu.
ěídící algoritmus
Provádí vyhodnocení alarmĤ, které se vztahuje pouze na používané signály,
protože u nepoužívaných je simulován bezchybný stav. Poté se provede zpracování
požadavkĤ na Ĝízení a odpovídající nastavení stavĤ výstupĤ v datovém objektu.
Zápis na výstupy
Na konci funkce se provádí kopírování stavĤ výstupĤ z datového objektu na
výstup funkce.
Jako první jsem dle zvoleného Ĝešení zaþal realizovat funkci pro objekt
akþního þlenu typu Ventil, klapka a rychlouzávČr. PĜi programování jsem narazil na
problém, kdy se velikost funkce FC neúmČrnČ zvČtšovala (nárĤst neodpovídal
pamČĢové nároþnosti použitých instrukcí [6]). BČhem hledání pĜíþiny jsem zjistil, že
se vstupní strukturovaná promČnná je zpracována pomocí nepĜímé adresace
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v adresových registrech. Toto zpracování je pomalejší a má pĜibližnČ 3-4x vČtší
nároky na pamČĢ v porovnání s pĜímou adresací.
BČhem analýzy jsem zvažoval tyto možnosti Ĝešení.
•

Využít lokální pamČĢ funkce. Tzn. na zaþátku funkce zkopírovat data
do lokální pamČti, provést zpracování programu a na konci funkce
uložit data zpČt do datového objektu.

•

Návrat k Ĝešení pomocí funþního bloku FB

Nevýhodou kopírování dat na zaþátku a konci funkce programu jsou zvýšené
þasové nároky na þas procesoru.
Automat typ

312

31X, 147, 151

317

Nároþnost pro jedno zavolání funkce

90ȝs +
2ȝs/Byte

75ȝs +
1,6ȝs/Byte

16ȝs +
0,05ȝs/Byte

460 ȝs

374 ȝs

39 ȝs

Použití na zaþátku a konci funkce pro datový
objekt klapky o velikosti cca 70byte

Tab. þ. 7: ýasové nároky funkce BLKMOVE pro kopírování dat objektu klapky [6]

Dále jsem bČhem zjišĢování pĜíþin zvýšených nárokĤ na pamČĢ zjistil
závislost mezi rychlostí zpracování instrukcí a typem použivané pamČĢové oblasti.
Automat typ

312

31X, 147, 151

317

Povely

L

DB

L

DB

L

DB

A

0,7 ȝs

2,9 ȝs

0,3 ȝs

1,4 ȝs

0,06 ȝs

0,17 ȝs

O

0,7 ȝs

2,9 ȝs

0,3 ȝs

1,4 ȝs

0,06 ȝs

0,20 ȝs

AN

0,8 ȝs

3 ȝs

0,4 ȝs

1,5 ȝs

0,06 ȝs

0,17 ȝs

ON

0,8 ȝs

3 ȝs

0,4 ȝs

1,5 ȝs

0,06 ȝs

0,17 ȝs

=

0,8 ȝs

3,4 ȝs

0,4 ȝs

1,7 ȝs

0,06 ȝs

0,23 ȝs

S

0,9 ȝs

3,4 ȝs

0,4 ȝs

1,7 ȝs

0,12 ȝs

0,23 ȝs

R

0,9 ȝs

3,4 ȝs

0,4 ȝs

1,7 ȝs

0,12 ȝs

0,23 ȝs

L

1,1 ȝs

3,5 ȝs

0,6 ȝs

1,8 ȝs

0,1 ȝs

0,24 ȝs

T

0,5 ȝs

3,2 ȝs

0,2 ȝs

1,6 ȝs

0,12 ȝs

0,3 ȝs

Tab. þ. 8 : ýasová nároky vybraných instrukcí pĜi práci s lokální pamČtí nebo pamČtí typu DB [6]

Na základČ výše uvedených informací jsem se rozhodl dokonþit hrubou
realizaci funkce pro objekt klapky tak, aby program s minimem úprav bylo možné
použít pro funkci FC nebo funkþí blok FB. Poté zjistit pĜibližný poþet použitých
instrukcí a provést srovnání mezi použitím ve funkci FC (s kopírováním dat do
lokální pamČti a zpČt) nebo ve funkþním bloku FB.
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Automat typ

312

31X, 147, 151

317

Instrukce

Poþet použití

L

DB

L

DB

L

DB

A

94

65,8 ȝs

272,6 ȝs

28,2 ȝs

131,6 ȝs

5,64 ȝs

15,98 ȝs

O

16

11,2 ȝs

46,4 ȝs

4,8 ȝs

22,4 ȝs

0,96 ȝs

3,2 ȝs

AN

46

36,8 ȝs

138 ȝs

18,4 ȝs

69 ȝs

2,76 ȝs

7,82 ȝs

ON

16

48 ȝs

180ȝs

24 ȝs

90 ȝs

3,6 ȝs

10,2 ȝs

=

24

12,8 ȝs

54,4 ȝs

6,4 ȝs

27,2 ȝs

0,96 ȝs

3,68 ȝs

S

60

54 ȝs

204 ȝs

24 ȝs

102 ȝs

7,2 ȝs

13,8 ȝs

R

52

46,8 ȝs

176,8 ȝs

20,8 ȝs

88,4 ȝs

6,24 ȝs

11,96 ȝs

L

46

50,6 ȝs

161 ȝs

27,6 ȝs

82,8 ȝs

4,6 ȝs

11,04 ȝs

T

29

14,5 ȝs

92,8 ȝs

5,8 ȝs

46,4 ȝs

3,48 ȝs

8,7 ȝs

Použití funkce BLKMOVE

460 ȝs

-

374 ȝs

-

39 ȝs

-

Celkem

800,5 ȝs

1326 ȝs

534 ȝs

659,8 ȝs

74,44 ȝs

86,38 ȝs

Tab. þ. 9: PĜibližný odhad þasových nárokĤ funkce FC a funþního bloku FB pro objekt Klapka

Výsledné þasové nároky je nutné brát pouze orientaþnČ. Celkový poþet
instrukcí byl získán pomocí elektronického zpracování, které nebralo ohled na
podmínČné zpracování sekvencí instrukcí. Dále u instrukcí typu L (Load) a T
(Transfer) jsou þasové nároky pro zpracování 16bitové promČnné, protože použitý
zpĤsob statistického zpracování nedokázal odlišit 8/16/32 bitové instrukce L a T. Po
zvážení získaných informací jsem se rozhodl pokraþovat v realizaci projektu pomocí
funkcí FC a využívat lokální pamČĢ.
Dále jsem se pouze zamČĜil na kontrolu simulátoru, hlavnČ zda pro
nepoužívané signály dochází k potlaþení generování alarmových stavĤ a správné
reakci výstupĤ funkce na rĤzné stavy. Protože se nevyskytl žádný problém, tak jsem
koneþné Ĝešení prohlásil za vhodné a opakovanČ použil pĜi realizaci zbývajících
objektĤ akþních þlenĤ.
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Kopírování
datového objektu do
lokální pamČti
Kopírování
vstupních signálĤ

Simulátor

ěízení

Kopírování dat
z lokální pamČti do
datového objektu

Zápis na výstupy
funkce

Obr. 25: Schéma koneþného Ĝešení objektu akþního þlenu

4.2

REALIZACE V PROSTěEDÍ WINCC

Realizaci objektĤ v prostĜedí vizualizace jsem zahájil po dokonþení prací
v prostĜedí Step 7. V tomto stádiu bylo pĜipraveno Ĝídící i datové rozhraní objektĤ na
stranČ PLC. V pĜípadČ vizualizace zbývalo realizovat tyto body.
•

Definovat datové objekty v prostĜedí WinCC

•

Grafické objekty

•

Realizace obrazovek s podrobnými informacemi o objektu s možností
parametrizace.
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4.2.1 Definice datových objektĤ
PĜíslušným datovým objektĤm je nutné v prostĜedí vizualizace definovat
adresy pro komunikaci a následnČ je pĜiĜadit grafickým objektĤm pro animaci stavu.
V pĜípadČ, že by se datový objekt definoval po jednotlivých promČnných, pak se zde
vystkytne prostor pro vytváĜení chyb. Provedení definice a následná kontrola chyb se
odrazí ve zvýšených þasových nárocích na realizaci vizualizace. ěešení tohoto
problému jsem provedl pomocí standardních prostĜedkĤ prostĜedí WinCC, protože
datové objekty jsou pĜímo podporovány pomocí defince tzv. struktur promČnných.

Obr. 26: PĜíklad editace definice strukturované promČnné v prostĜedí WinCC

Definici struktury promČnné lze editovat pouze, pokud její instance není
použita v projektu. V rámci struktury lze definovat promČnné, jejich formát (bit,
integer, word, real atd) a dále urþit, zda se jedná o interní promČnnou (v rámci
WinCC) nebo externí promČnnou (komunikovaná promČnná). V pĜípadČ externí
promČnné se definuje její offset. Tento offset znamená adresu promČnné vztahující
se k poþáteþní adrese struktury.
VytvoĜené struktury lze použít pĜi vytváĜení komunikovaných promČnných.
PĜi vytváĜení komunikované promČnné se zvolí název, jako typ se zvolí pĜíslušná
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struktura a zadá se poþáteþní adresa v PLC. Vývojové prostĜedí poté dle definice
vygeneruje celý datový objekt vþetnČ pĜiĜazení adres. V pĜípadČ správnČ definované
a odzkoušené struktury se riziko chybného zadání adresy promČnné omezí pouze na
poþáteþní adresu. WinCC dále podporuje použití strukturovaných promČnných.
NapĜíklad možností opakovanČ naþíst jednu grafickou obrazovku

pro rĤzné

promČnné se stejnou strukturou.
VytvoĜené struktury se podobají datovým objektĤm definovaným ve Step 7.
Jediným rozdílem v porovnání se Step 7 je, že ve WinCC jsem se rozhodl používat
bitové promČnné pomocí maskování v rámci jednoho slova WORD. Toto rozhodnutí
bere ohled na výslednou cenu projektu s použitím standardních modulĤ. Cenová
politika

fy.

Siemens

urþuje

koneþnou

cenu

licence

WinCC

dle

poþtu

komunikovaných promČných. Proto slouþení šestnácti jednobitových promČnných do
jedné promČnné typu WORD výraznČ sníží nároky na cenu projektu.
4.2.2 Realizace grafických objektĤ
Grafický objekt akþního þlenu je urþen pro vytváĜení obrazovek pĜehledĤ
technologie. Tento objekt by mČl mít pĜipravené funkce pro animaci stavĤ chodu,
poloh, alarmĤ, režimĤ Ĝízení atd. s možností zmČny velikosti pĜípadnČ provedení
v nČkolika velikostech (pokud nelze provést editaci velikosti objektu).
Pro realizaci výše uvedených požadavkĤ je vhodná funkce customize objekt,
která je souþástí grafického editoru obrazovek WinCC. PĜi použití této funkce je
nutné dodržet následující postup.
•

Vybrat vhodné grafické komponenty WinCC a vložit je na obrazovku

•

Provést poskládání komponent v požadovaný grafický objekt a poté
vytvoĜit customized objekt

•

Vybrat vlastnosti komponent vhodné pro animaci a použít je pro
vytvoĜení uživatelských vlastností nového grafického objektu
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Obr. 27: Vybrané standardní komponenty WinCC pro vytvoĜení grafického objektu

Z obr. 27 je zĜejmé, že základem grafických objektĤ jsou jednoduché texty
pro signalizaci režimĤ deblok, manual a HMI manual, pĜíznaku STOP a popisu. Pro
symboliku jednotlivých akþních þlenĤ je v pĜípadČ motoru vybrán obrázek ze
standardní knihovny. U klapky je tímto symbolem kruh a tĜi þáry pro signalizaci
poloh „OtevĜeno“, „ZavĜeno“ a „Mezipoloha“. V pĜípadČ frekvenþního mČniþe text
FM a políþko pro zobrazení % hodnoty rychlosti.

Obr. 28: VytvoĜení customized objektu pomocí standardních objektĤ WinCC

Poskládáním jednotlivých þástí do celku se vytvoĜí grafický základ, poté se
oznaþením všech þástí a kliknutím na pravé tlaþítko myši spustí dialog pro vytvoĜení
customized objektu. VytvoĜení objektu pomocí dialogu se provede vybráním položky
Create v menu Customized objekt. WinCC automaticky vygeneruje nČkteré
standardní položky objektu, napĜ. pro nastavení polohy na obrazovce, povolení
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zobrazení objektu apod. Pro povolení animace jednotlivých grafických komponent je
nutné provést konfiguraci objektu.

Obr. 29: Konfiguraþní dialog pro grafický objekt

Konfiguraþní dialog se provede vybráním již vytvoĜeného customized
objektu. Poté kliknutím na pravé tlaþítko myši se zobrazí stejný dialog jako na obr.
28. V tomto dialogu se vybere položka „Configuration dialog“ v menu Customized
object. Tímto se zobrazí konfiguraþní dialog pro nastavení systémových vlastností
customized objektu. V rámci dialogu se v prostĜedním sloupci vybírají komponenty,
které tvoĜí customized objekt. V pravém sloupci jsou zobrazeny vlastnosti vybrané
komponenty. Z tohoto seznamu lze provést výbČr vlastností vhodných pro
uživatelské vlastnosti vytvoĜeného objektu. NejþastČji používáné jsou položky
Display (povolení zobrazení) a BackGround Color (animace barvy pozadí
komponenty). VýbČr vlastnosti se provede podržením levého tlaþítka myši nad
vlastností a pĜetažením vlastnosti do sloupce – „Selected properties“ menu „User
Defined“. V tomto menu se automaticky vygeneruje název vlastnosti, který lze
uživatelsky zmČnit na název popisující pĜíslušnou animaci.
vizualizace jsem pĜedpĜipravil tyto animace stavĤ akþních þlenĤ.

Pro programátora
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Maintainance, grafický symbol
signalizace splnČní podmínek
požadavku na provedení údržby

Textové symboly režimĤ
Deblok, Manual a HMI
Manual

STOP, textový symbol - Ĝízení
objektu je pozastaveno
Barva koleþka
SPN, barva signalizace rotace motoru
SPN, barva signalizace rotace motoru
Barva motoru
RNNG, signalizace chodu motoru
RNNG, signalizace klidového stavu
ALRM, signalizace alarmu

Obr. 30: Dialogové okno pro nastavení animací objektu akþního þlenu typu Motor

Barva pozadí textu FM
RNNG, signalizace chodu motoru
RNNG, signalizace klidového stavu
ALRM, signalizace alarmu

Textové symboly režimĤ
Deblok, Manual a HMI
Manual

STOP, textový symbol Ĝízení
objektu je pozastaveno
Output Value
Stav AO, rozsah 0..100%

Maintainance, grafický symbol
signalizace splnČní podmínek
požadavku na provedení údržby

Obr. 31: Dialogové okno pro nastavení animací objektu akþního þlenu typu Frekvenþní mČniþ
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STOP, textový symbol Ĝízení objektu je
pozastaveno protože byl detekován alarm

ALRM, signalizace alarmu

ýáry signalizují stavy OPND
(otevĜeno – nebrání toku materiálu),
SPOD (mezipoloha – þásteþnČ brání
toku materiálu ) a CLSD (zavĜeno –
brání toku materiálu).

Maintainance, grafický symbol pro
signalizaci nutnosti provedení
údržby
Textové symboly režimĤ
Deblok, Manual a HMI
Manual

Obr. 32: Dialogové okno pro nastavení animací objektu akþního þlenu typu Klapka

PĜíslušné

animace

jsou

nastaveny

s defaultními

strukturovanými

promČnnými. Po zkopírování objektu do obrazovky staþí zmČnit název objektu na
název strukturované promČnné, která je pro akþní þlen použita a provést pĜelinkování
objektu na novou promČnnou.

Obr. 33: PĜíklad pĜelinkování objektu na novou promČnnou
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4.2.3 Realizace obrazovek s podrobnými informacemi
Smyslem tČchto obrazovek je zpĜístupnit uživateli funkce pro parametrizaci,
ovládání a zobrazení podrobných informací u vybraného akþního þlenu. Pro obecné
provázání s grafickými objekty akþních þlenĤ bylo nutné vyĜešit zpĤsob dynamické
zmČny obrazovky za bČhu aplikace tak, aby napĜ. pro N objektĤ akþního þlenu typu
motor bylo možné použít jedinou pĜedpĜipravenou obrazovku. ProstĜedí WinCC tyto
požadavky pĜímo podporuje pomocí tzv. prefixu strukturovaných promČnných.
V tomto pĜípadČ se v rámci grafického návrhu obrazovky nastaví odkazy na vnitĜní
promČnné pĜíslušné struktury a až bČhem bČhu programu se dynamicky definuje
prefixace, kdy systém WinCC automaticky vygeneruje výsledný název promČnné.
Toto jsem využil tak, že jsem pro grafické objekty akþních þlenĤ vytvoĜil funkci pro
zobrazení obrazovky podrobných informací. Tato funkce provede vyvolání pĜíslušné
obrazovky a dle názvu grafického objektu, ve kterém byla zpracována, provede
pĜíslušné nastavení prefixu. Pro správný chod této funkce je nutné nastavit název
grafického objektu dle názvu strukturované promČnné pĜíslušného akþnícho þlenu.
HMI Manual
Ovládání akþního þlenu v režimu HMI Manual

Parameters
Uživatelské parametry akþního þlenu

Read only Parameters
Výpis pevného
nastavení akþního þlenu

ALARMS
Oblast podrobného výpisu
alarmových stavĤ

SIGNALIZATION
Oblast podrobného výpisu
signalizalizaþních stavĤ

Statistics
Stastistické nástroje

Obr. 34: PĜíklad obrazovky s podrobnými informacemi pro akþní þlen typu Motor
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Vlastní obrazovku podrobných informací jsem rozdČlil na šest þástí
•

HMI Manual, možnost pĜechodu do ruþního Ĝízení akþního þlenu.

•

ALRMS, podrobný výpis aktuálních alarmĤ. Uživatel zde má
pĜedpĜipravené funkce ACK ALARMS

a CONTINUE pro

potvrzení alarmĤ a pokraþování v automatickém Ĝízení vybraného
akþního þlenu.
•

SIGNALIZATION, podrobný výpis aktuálnČ signalizovaných stavĤ
Ĝízení.

•

PARAMETERS, nastavení uživatelských parametrĤ akþního þlenu
jako je napĜ. þasy zpoždČní zapnutí resp. vypnutí, þasy pro
vyhodnocení alarmových stavĤ pĜípadnČ parametrĤ pro statistiku.

•

Read only Parameters, pevné nastavení akþního þlenu tak, jak jej
provedl programátor PLC. Z tČchto parametrĤ lze vyþíst, které DI a
DO jsou použity atd.

•

Statistics, možnost zapnutí resp. vypnutí vyhodnocování pĜípadnČ
nulování doby chodu, poþtu zapnutí a doby v alarmu.

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MċěICÍ TECHNIKY
Fakulta elektrotechniky a komunikaþních technologií
Vysoké uþení technické v BrnČ

5.

ZÁVċR

Cílem této práce bylo provést návrh koncepce objektového popisu Ĝídících a
vizualizaþních blokĤ pro akþní þleny vyskytující se v linkách navažování sypkých
hmot.
První þást práce zabývajícíc se problematikou skladování, dopravy a navažování
materiál se zamČĜila na seznámení s technologií navažování sypkých hmot.
Technologická Ĝešení ve vČtšinČ pĜípadĤ smČĜovala k výsledky, že tato Ĝešení se
skládají z uskupení urþitého poþtu akþních þlenĤ, které lze dČlit na tĜi typy tj. objekt
typu Motor, Motor s FM , nebo Klapka.. Tyto þleny byly popsány urþitým poþtem
DI, DO a AO.
Druhá þást se zabývala návrhem koncepce objektového popisu Ĝídících a
vizualizaþních blokĤ akþních þlenĤ, které byly popsány v první þásti. V rámci této
koncepce vznikl požadavek na vytvoĜení a dodržování urþitého souboru pravidel pro
vytváĜení názvĤ signálĤ, promČnných a vstupních/výstupních parametrĤ funkcí.
Dále byla definována potĜeba vyvoĜení vytvoĜení vlastního systému mČĜení þasu
(byly navrženy dvČ varianty) a provedena definice jednoho objektu AI a tĜí objektĤ
akþních þlenĤ.
Poslední þást byla vČnována realizaci návržené koncepce. V pĜípadČ PLC resp.
vývojového prostĜedí Step 7 byla provedena nČkterá systémová rozhodnutí, jako
výbČr systému mČĜení þasu a rozhodnutí pro realizaci objektĤ pomocí funkcí FC.
V pĜípadČ vizualizace resp. grafické þásti objektĤ ve WinCC se jednalo o provČĜení
návrhu datové þásti v PLC s využití nČkterých standardních systémových vlastností,
které navržené koncepci vyhovovaly.
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