




 

Abstrakt 

Diplomová práce řeší řízení tahových sekcí odvíjení a navíjení na podélné řezačce 

obalového materiálu. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou SOMA, která 

poskytla stroj pro testování a měření v práci popsaných poznatků. Teoretická část 

se zabývá funkcí podélné řezačky, možnými mechanickými přístupy k řízení 

tahových sekcí a konkrétním řešením mechaniky pro řízení tahových sekcí na 

použitém stroji. Dále je popsán vybraný hardware pro řízení tahových sekcí a jeho 

použití na stroji. Ostatní kapitoly se soustřeďují na jednotlivé měřící řetězce, 

kalibrace, výpočty žádaných veličin a řízení stroje. Poslední část práce porovnává 

teoretická a naměřená data a zhodnocuje výsledky práce. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the control of unwinding and winding tension 

sections on the slitter rewinder for packaging material. The essay was created in 

collaboration with SOMA company, which provided a machine for testing and 

measuring. The theoretical part describes the funcion of bitter rewinder, possible 

mechanical approaches of control the tension sections, and real mechanics of 

control on our machine. The next part explores selectected hardware and its use on 

the rewinder. Further chapters are focused on the individual measuring chains, 

calibration, computations of required quantities and control algorithms. The last 

part compares the theoretical and measured values and evaluates the results of this 

essay. 
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době je čím dál větší poptávka po obalech z důvodů nutnosti balit 

výrobky především pro jejich delší trvanlivost. Druhým aspektem je i vzhled obalu, 

proto je důležité, aby byl v první řadě dobře vytisknut. Dost často ale zpracování 

obalů tiskem, případně pak baličkou, nekončí. Materiál je dále potřeba rozřezat. Aby 

byla zachována jeho kvalita, je potřeba k materiálu podle toho přistupovat. Při 

řezání je tedy důležité, aby stroj dodržoval parametry, jako jsou především přítlak a 

tah. V řezacím stroji pro obalový materiál jsou často vytvářeny dvě tahové sekce, 

které tím, že jsou odděleny, zajišťují správně rozřezaný materiál. Ovšem dvě 

oddělené tahové sekce nevyřeší problém správně navinutých kotoučků 

automaticky. Tyto tahové sekce je potřeba správně navrhnout a poté řídit. A právě 

návrhem, sestavením, naprogramováním a řízením tahových sekcí se tato 

diplomová práce zabývá. 
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2 POPIS FUNKCE PODÉLNÉ ŘEZAČKY 

Podélná řezačka je stroj, který ze vstupní role odvíjí materiál skrz řezací sekci a 

navíjí jej na šířkově menší výstupní role. Podélných řezacích strojů je celá škála. Dají 

se dělit dle toho, jaký druh materiálu zpracovávají nebo dle velikosti 

zpracovávaného materiálu. Od toho se také odvíjí rychlosti, jakými stroj pracuje. 

Tato práce se bude zabývat podélným řezacím strojem obalového materiálu, šířkové 

varianty 1350mm s maximálním vstupním průměrem role 1000mm a výstupním 

průměrem role 635mm, s rychlostí do 600m.s-1. Pro vypracování této práce byl 

poskytnut stroj Pluto 3 na Obr. 2.1 od firmy SOMA, jejímž portfoliem jsou stroje pro 

obalový průmysl. [5.] 

 
Obr. 2.1 Podélná řezačka obalového materiálu – Pluto 3 [5.]62 

2.1 Koncepce 

Stroj lze rozdělit do několika základních a opčních sekcí. Základní část se dělí na 

odvíjecí, řezací a navíjecí. Opčními mohou být například odsávání okrajů a/nebo 

stahovač návinů. Každou sekci je možné popsat z funkčního a bezpečnostního 

hlediska. Bezpečnost stroje není tématem této práce, proto budou popsány pouze 

funkční prvky, které souvisí se správným převíjením stroje. [5.] 

Sekce odvíjení je složena z polohovacího odvíjecího zařízení, nastavitelného 

vodícího válce a stranové regulace. Polohování bočnic odvíjecího zařízení ve 

směrech nahoru/dolů a k sobě/od sebe umožňuje obsluze snadnou manipulaci 

s velkými odvíjenými rolemi. Osazení odvíjené role je provedeno na dva protilehlé 

pneumaticky ovládané upínací trny. Stranová regulace umožňuje zpracovávání 

materiálu, který není korektně navinutý. Provádí srovnání na základě polohy jedné 
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z hran materiálu vůči ultrazvukovému snímači nebo při zpracovávání potištěného 

materiálu je vyhodnocována poloha naučené kontrastní informace vůči optickému 

čidlu. Nastavitelný vodící válec umožňuje vyrovnat pás materiálu v příčném směru. 

Toto vyrovnání je potřebné zvláště při zpracovávání vstupních rolí, které mají 

kónický tvar.[5.] 

V sekci řezání je zajišťován řez zpracovávaného materiálu. Ten může být 

technologicky proveden žiletkami nebo kruhovými noži. Žiletky jsou používány pro 

méně náročné zakázky s průchodem materiálu do 300m.s-1. Aby nedocházelo 

k přehřívání žiletek, jsou umístěny na pneumatickém výkyvném systému, který 

zajišťuje, že žiletky řežou materiál celou svou hranou rovnoměrně v čase. Kruhové 

nože jsou umístěny na nožové hřídeli, která je mechanicky spřažena s hlavním 

pohonem. Nože se tak otáčí úměrně rychlosti přenosu materiálu a je tak zajištěno 

rovnoměrné opotřebování jejich hran. Pro zajištění průchodu materiálu řezací sekcí 

bez podélných přehybů slouží rozháněcí banánový válec.[5.] 

Navíjecí část je složena z frikční nebo momentové hřídele, přítlačných válců 

a přídržných lišt. Využití frikčních hřídelí je vhodnější u materiálů, které mají šířku 

pásu >35mm a mají vysoké požadavky na dodržování tahu. U kvalitních a pevných 

materiálů a tam kde je potřeba mít materiál pevně uchycen na hřídeli je možné 

využít momentovou hřídel. Přítlačné válce zajišťují neprostupnost vzduchu do 

navinutých rolí při navíjení. Přídržné lišty umožňují udržet tah v rozřezaných 

pásech při zastavení stroje. [5.] 

Průchod materiálu celým strojem je zajištěn třemi asynchronními 

servomotory. Motor v sekci odvíjení slouží jako aktivní brzda odvíjené role nebo 

pomocný akční člen při zrychlování běhu materiálu. Druhý motor zajišťuje 

v kombinaci s gumovým válcem a přítlačnými rolnami aktivní přenos materiálu 

z odvíjecí sekce do řezací. Zároveň pevné upnutí materiálu mezi gumovým válcem a 

přítlačnými rolnami dovoluje oddělení tahových sekcí. Poslední motor zajišťuje 

přenos materiálu na dvě navíjecí hřídele. [5.] 
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Obr. 2.2 Schéma podélné řezačky - sekce a průtah materiálu. [5.] 

2.2 Parametry 

Stroj musí být navržen tak, aby s ním bylo možno převíjet nebo řezat role papíru, 

laminátů nebo fólií (PP, PET, HDPE, LDPE). Dalšími vstupními nebo výstupními 

obecnými parametry materiálů jsou [5.]: 

 Maximální šířka vstupního materiálu: 1350mm 

 Minimální šířka vstupního materiálu: 300mm 

 Maximální průměr vstupní role: 1000mm 

 Maximální hmotnost vstupní role: 1200kg 

 Maximální rychlost stroje: 600m.min-1 

 Minimální šíře řezu: 35mm 

 Maximální průměr výstupního materiálu: 635mm 

 Vnitřní průměry dutinky: 70/76,2/150/152,4mm 

 Zatížení navíjecí hřídele: 400kg 

 Minimální navíjecí tah: 50N.m-1 

 Maximální navíjecí tah: 500N.m-1 
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Konkrétní parametry některých materiálů popisuje Tab. 2.1. [4.] 

Tab. 2.1 Parametry některých obalových materiálů 

Materiál Modul elasticity [kg·cm-2] Hustota materiálu [kg·cm-3] 

PVC 350 – 560 1200 – 1500 

LDPE 1000 – 1800 915 – 935 

HDPE 8400 – 14000 940 – 970 

BOPP 7700 – 24000 946 

2.3 Tahové sekce podélné řezačky 

Přiměřený tah materiálu při odvíjení a navíjení je důležitá podmínka jak pro pouhé 

převíjení materiálu, tak hlavně pro jeho řezání. Nedodržení správného tahu 

v určitých mezích způsobuje při převíjení (řezání) problémy se správným tvarem, 

velikostí nebo konzistencí výstupní(ch) role(í). Tah je v materiálu vyvíjen v dané 

tahové sekci určitou silou FT[N] akčním členem specifickým pro daný systém. 

Principiálně jsou systémy tahových sekcí popsány níže v této práci. Protože je 

požadováno vytvořit tah pro celou šířku materiálu a ta může být pokaždé jiná, je tah 

vyjádřen jako T[N.m-1]. 

Kromě tahu má na kvalitu návinu také vliv přítlak. Systém přítlaku pomáhá 

z navinutých rolí vypudit vniknutý vzduch, aby nedocházelo ke vzdouvání materiálu 

a vzduchovým bublinám. Přítlak je realizován přítlačným válcem, který tlačí 

přítlačnou silou FP[N] na navíjenou roli v místě, kde dochází ke vstupu materiálu na 

roli. Z hlediska šířky zpracovávaného materiálu je lepší vyjadřovat přítlak v [N.m-1]. 

Podrobnější popis tohoto principu není cílem práce. 

Na Obr. 2.3 je principiálně znázorněna tahová a přítlačná síla. U síly FP je 

schematický element přítlačného ramene, který zajišťuje maximální kontakt 

vstupujícího materiálu na navíjenou roli a tím minimální vstup nežádoucího 

vzduchu. U síly FT je naznačen element měřící tažnou sílu, která vzniká tak, že 

obvodová rychlost návinu je vyšší než rychlost vstupujícího materiálu. 
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Obr. 2.3 Schéma znázorňující tah a přítlak. 

2.3.1 Defekty při nedodržení tahu 

Při nedodržení správného tahu při řezání dochází buď k deformovanému řezu, nebo 

k přetržení materiálu. Přetrhnutí je zaviněno hlavně vysokým skokem hodnoty tahu 

za krátký čas. 

Při navíjení materiálu může vlivem špatného tahu docházet k těmto 

defektům: 

 Vyběhnutí materiálu z osy navíjení, 

 Podélné hřebeny, 

 Borcení (Vytvoření hvězdice kolmo na osu role), 

 Vyduté oblasti, 

 Zvlnění nebo rýhy, 

 Přehyby materiálu. 

Při dalším zpracovávání tak mohou být na materiálu patrné vady, jako jsou 

rýhy, díry, vytahané okraje nebo střed. Při potištěném materiálu jsou vady spojené 

s potiskem. [5.][4.] 
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3 SYSTÉMY ŘÍZENÍ TAHOVÝCH SEKCÍ 

Pro získání správného tahu materiálu v dané tahové sekci je nutné umět tah změřit 

a vyvinout úměrný akční zásah, kterým získáme požadovaný tah v materiálu. 

K tomu, aby byl tento požadavek splněn, bývají užívány různé elektro-mechanické 

systémy s ohledem na požadovanou technickou a finanční náročnost. Základní 

dělení těchto systému je dle použité zpětné vazby a dle použitého aktuátoru. V práci 

jsou popsány základní (nejpoužívanější) konfigurace těchto systému, ale prakticky 

lze prvky z těchto konfigurací různě kombinovat. 

3.1 Průměr role 

Vzhledem k ubývajícímu materiálu na roli odvinu, případně přibývajícímu na 

návinu, je nutné řídit obvodovou rychlost materiálu na těchto rolích, která musí být 

shodná s aktuální rychlostí přenosu materiálu. Výsledná rychlost pohonu na 

odvíjení nebo navíjení je závislá na aktuálním průměru dané role, převodovém 

poměru a aktuální rychlosti přenosu materiálu. Aktuální rychlost pohonu je dána 

vztahem: 

 

𝜔𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑟𝑜𝑙𝑒 =
𝑣𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒

𝜋 ∙ 𝑑
∙ 𝐺𝑅 [𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (3.1) 

 

kde vstroje je aktuální rychlost přenosu materiálu, d je aktuální průměr dané 

role a GR je převodový poměr pohonu dané sekce. 

Aktuální průměr role je nutné znát v každém časovém okamžiku, kdy je 

nutné přepočítat aktuální rychlost pohonu. Je možné jej získávat výpočtem nebo 

měřením. 

3.1.1 Výpočet průměru role 

Metoda získání průměru role pomocí výpočtu je vhodná v případě, že je znám 

alespoň tah na dané sekci. Pokud by nebyl znám ani tah, bylo by nutné přesně zadat 

počáteční podmínky, což je průměr role před začátkem pohybu a tloušťka 

zpracovávaného materiálu. Při chybném zadání počátečních podmínek a neznámém 

tahu by došlo k velkému rozdílu rychlostí pohonů, které zajišťují vytvoření tahu na 

dané sekci a tento rozdíl rychlostí by zapříčinil přetržení nebo naopak povolení 

materiálu. Při znalosti tahu je možné včas vyhodnotit přetahování nebo 

nedotahování materiálu.  
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Výpočet průměru role je možné založit na rychlosti zpracovávaného 

materiálu a rychlosti pohonu role (navíjení nebo odvíjení). 

 

𝑑 =
𝑣𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒

𝜋 ∙ 𝜔𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑟𝑜𝑙𝑒
∙ 𝐺𝑅 [𝑚], (3.2) 

 

kde ωMotor_role, je rychlost motoru odvíjení nebo navíjení. Pro rozběh stroje je 

vhodné znát počáteční průměr, aby se zamezilo delšímu startu nebo rázům 

v materiálu. Podle počátečního průměru a aktuální rychlosti se nastaví rychlost 

motoru dané sekce. Výpočet je nepřesný při akceleraci nebo deceleraci stroje a je 

nutné dělat jeho korekci. 

Druhá možnost výpočtu je ze znalosti tloušťky materiálu a rychlosti pohonu 

role. Pro odvíjení platí při jedné otáčce role, pro nový průměr, vztah: 

 

𝑑(𝑛) = 𝑑(𝑛 − 1) − 2 ∙ 𝑡ℎ [𝑚], (3.3) 

 

kde n označuje otáčky a th je tloušťka materiálu. Pro průměr role v čase platí: 

 

𝑑(𝑡) = 𝑑(𝑡 − 1) −
𝜔𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑜𝑙𝑒

𝐺𝑅
∙ 2 ∙ 𝑡ℎ [𝑚], (3.4) 

 

kde t je čas. Pro výpočet průměru navíjení lze předchozí dva vztahy 

modifikovat záměnou odečtení za přičtení. Kvalita informace z tohoto výpočtu je 

dána přesností zadání počátečního průměru, přesností tloušťky materiálu a 

konzistencí materiálu. 

Schéma s veličinami pro výpočet aktuálního průměru je na Obr. 3.1. 
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Obr. 3.1 Schéma s veličinami pro výpočet aktuálního průměru role. 

3.1.2 Měření průměru role 

Měření průměru role je nákladnější řešení z důvodu pořízení vhodného čidla, 

převodníku a konstrukce mechaniky pro správné umístění čidla. V případě 

nekvalitního materiálu je to však vhodnější způsob získání průměru než pomocí 

výpočtu, který spoléhá na ideální podmínky. 

Měření je možno provádět kontaktně, pomocí ramena, které je přitlačeno na 

roli s materiálem. Na rameni je vhodně umístěno čidlo, které snímá změnu polohy 

ramene. Samotné čidlo je pak potenciometr nebo inklinometr. Vhodným přepočtem 

je pak úroveň signálu z daného čidla převedena na průměr role. Schematicky 

znázorňuje tento způsob měření Obr. 3.2, kde x je hodnota potenciometru a α je 

hodnota úhlu inklinometru. Tento způsob měření je vhodný pro jeho přesnost 

v každém okamžiku. Nevýhodou je mechanická konstrukce, která omezuje 

manipulaci s měřeným materiálem a je na ní nutná pravidelná údržba. 
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d
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Obr. 3.2 Způsob kontaktního měření průměru role. 

 

Další možností je měřit průměr role bezkontaktně a to pomocí 

ultrazvukového čidla. Čidlo změří hodnotu vzdálenosti objektu. Při stálém 

mechanickém uspořádání role materiálu a snímače lze tuto hodnotu přepočítat na 

průměr role. Tento způsob měření je konstrukčně nenáročný. Je však potřeba brát 

v úvahu, že při měření nesmí být mezi materiálem a senzorem žádná překážka. 

Nevýhodou ultrazvukového měření je závislost na typu materiálu a konstantních 

podmínkách měření, především pak na teplotě a proudění vzduchu. Princip měření 

je znázorněn na Obr. 3.3. 

d

 
Obr. 3.3 Způsob bezkontaktního měření průměru role. 

3.2 Tah materiálu 

Pro dosažení tahu na materiálu se využívá rozdílné rychlosti vstupního a výstupního 

pohonu na dané tahové sekci. Respektive musí být dodrženo, že vstupní pohon bude 

mít nižší rychlost než pohon výstupní, a to úměrně k požadovanému tahu. Na Obr. 
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3.4 je znázorněno vytvoření tahu pomocí dvou přítlačných válců, které jsou přes 

převodovku poháněny dvěma motory. Na přítlačné válce aktivně tlačí rolny, aby 

nedocházelo k přenosu materiálu prokluzem, ale pouze točivým pohybem válců. 

Proto při splnění podmínky pro rychlosti V2>V1 vzniká na materiálu tah T>0. 

M M

GR1 GR2

V2V1

Vpás

T

IN OUT

 
Obr. 3.4 Schéma vytvoření tahu 

3.2.1 Tanečnice 

Tanečnice je subsystém řídící tah na materiálu pomocí výchylky válce, kterým je 

veden průtah. Tento válec je možné vychylovat v jedné ose. Vychylovaný válec je 

vhodně mechanicky spřažen s potenciometrem nebo inklinometrem, které měří 

výchylku. Dále je tento válec mechanicky spojen s pneumatickým aktuátorem, který 

slouží jako zdroj referenční síly Fpneu pro získání požadovaného tahu. Vytvoření tahu 

schematicky popisuje Obr. 3.5. Pro zjednodušení je popsáno vytvoření tahu při 

nulové rychlosti průběhu materiálu. Materiál je protažen od vstupní/výstupní role 

přes vodící válce (4) a tanečnicový válec (3) k přítlačnému válci a rolnám (1), kde je 

pevně upnut. Do pneumatického aktuátoru (2) je puštěn tlak P odpovídající síle tahu 

FT . Síla tahu musí odpovídat předvolenému tahu T, který jak bylo zmíněno výše, je 

závislý na šířce materiálu. Po vpuštění tlaku se změní mechanická poloha 

tanečnicového válce a dle uvedeného schématického uspořádání, válec klesne. Tato 

změna se projeví na senzoru měřící výchylku (5). Tento senzor je zpětnou vazbou 

systému, jehož žádaná hodnota je nulová odchylka tanečnice. Při nenulové odchylce 

je vygenerován akční zásah pohonu role (6) úměrný regulační odchylce tanečnice 

pro její vyregulování. Po přechodovém ději regulace je na materiálu vytvořen 

požadovaný tah, který pohon role drží svým momentem. Pro síly pak platí: 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑝𝑛𝑒𝑢, (3.5) 
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Obr. 3.5 Schéma systému s tanečnicí 

 

Při zpracovávání materiálu tanečnice pojímá nedokonalosti role a svou 

mechanickou volností působí jako tlumič rázů tahu. Stejně tak dokáže eliminovat 

chyby měření nebo výpočtu aktuálního průměru role. Příkladem může být osazená 

vejcovitá role a náhlý průvan, který ovlivní měření průměru ultrazvukovým čidlem. 

Vejcovitost má za příčinu nestálou obvodovou rychlost role, která by zapříčinila 

pulsování tahu v materiálu. Jeden stupeň volnosti tanečnice zajistí utlumení těchto 

silových účinků. Chyba průměru má za následek špatnou obvodovou rychlost role, 

která vede ke ztracení tahu nebo přetržení materiálu. Tanečnice dává prostor tuto 

poruchu vyregulovat bez většího ovlivnění tahu. [5.] 

3.2.2 Tenzometr ve zpětné vazbě 

Dalším způsobem měření tahu je působení tahové síly na tenzometr. Materiál opět 

prochází smyčkou, ve které jsou vodící válce a tenzometrický válec a končí upnutý 

mezi přítlačným válcem a rolnami. Síla, která se objeví na tenzometrech vlivem 

napnutého pásu materiálu na dané sekci, je použita jako zpětná vazba žádaného 

tahu. Na rozdíl od tanečnice, nemá systém s tenzometrem při regulování tahu 

stupeň volnosti na tenzometrickém válci. Proto je nutné omezovat moment buď 

přímo na motoru, nebo pomocí frikčních hřídelí. Systém je znázorněn na Obr. 3.6. 

Při omezení momentu na motoru je regulován akční zásah proudového 

regulátoru. Tzn., že při překročení tahu je akční zásah snižován, aby se odchylka 

zmenšila, při poklesu tahu naopak musí být akční zásah zvyšován. 

U frikčního přenosu momentu na role s materiálem je řízen tlak vzduchu do 

frikčních hřídelí. Při maximálním tlaku do hřídelí je přenášena maximální možná 
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síla, kterou frikce podle specifikace výrobce umožňují. Moment se z hřídele na 

dutinky přenáší třením mezi frikčními kroužky a třecími lištami. Přenos momentu 

z frikčních hřídelí na dutinky je z velké části ovlivněn promazáním třecích lišt. 

Pokud je promazání nedostatečné, může docházet při vysokých rychlostech k pálení 

frikcí. Při přílišném promazání je menší maximální přenášený moment. 

Jak u omezení momentu motoru, tak u frikčních hřídelí je potřeba mít na 

hřídeli úměrný předstih otáček motoru. Pokud by předstih nebyl dostatečný a 

zakolísal by, ztratil by se tah materiálu. 

ω2

Vstroj

FT

T

M

GR2

M

GR1

ω1

 
Obr. 3.6 Schéma systému s tenzometrem 

 

3.2.3 Momentové ovládání tahu 

Momentové ovládání tahu nevyužívá zpětnovazební regulace na základě měření 

tahu materiálu, jako tomu je v předešlých příkladech, ale je počítán požadovaný 

moment motoru. Požadovaný moment motoru je závislý na šířce zpracovávaného 

materiálu, jeho hustotě, aktuálním průměru role, požadovaném tahu a převodovém 

poměru motoru. Vztah pro požadovaný moment je: 

 

𝑀𝑘 =
𝑑

2
∙

𝑇

𝐺𝑅
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑠−2], (3.6) 

 

kde T je tah materiálu, GR je převodový poměr a d je průměr role. 
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4 POUŽITÁ KONCEPCE TAHOVÉHO SYSTÉMU 

4.1 Tahová sekce odvíjení 

Pro tahovou sekci odvíjení bylo použito systému tanečnice a kontinuálního měření 

průměru role ultrazvukovým snímačem. Jako aktuátor je použita motorická brzda 

realizována asynchronním servomotorem. Rychlost motoru odvíjení je závislá na 

aktuální rychlosti průchodu materiálu, aktuální poloze tanečnice a aktuálním 

průměru odvíjené role. Základní rychlost pohonu je dána vztahem: 

 

𝜔𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑜𝑑𝑣𝑖𝑗𝑒𝑛𝑖 =
v𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒

π ∙ d
∙ 𝐺𝑅 [𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1], (4.1) 

 

kde vstroje je rychlost průchodu materiálu, d je průměr odvíjené role a GR je 

převodový poměr motoru odvíjení. Rychlost průchodu materiálu strojem udává 

hlavní pohon, který pohání průtažný válec. Tento válec je zároveň s přitlačenými 

rolnami oddělovacím prvkem tahových sekcí. Hlavní pohon tedy udává referenční 

rychlost. Z aktuálního průměru role získáme její obvod. Poměr rychlosti stroje a 

obvodu role dává potřebné otáčky role za čas a po roznásobení převodovým 

poměrem jsou získány potřebné otáčky pohonu. 

Hodnota úhlu inklinometru z tanečnice je brána jako zpětná vazba 

doregulování rychlosti pohonu odvíjení při vlivu poruch ze snímače ultrazvuku 

nebo horší kvalitě role materiálu. Na Obr. 4.1 je zobrazeno schematické uspořádání 

tohoto systému. 
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Obr. 4.1 Schéma řízení rychlosti pohonu sekce odvíjení 

 

Zjednodušené řídící schéma systému s tanečnicí popisuje Obr. 4.2. Na 

soustavu působí regulátory proudu, otáček, polohy a náklonu tanečnice. Popis 

ladění a nastavení jednotlivých regulátorů bude popsáno níže. 

 

RS RI SRPe3 w2 e2 w1 e1 yw3RPTe4w4

u

 
Obr. 4.2 Zjednodušené řídící schéma systému s tanečnicí 

4.2 Tahová sekce navíjení 

Tahová sekce navíjení využívá jako zpětnou vazbu sílu snímanou tenzometry. 

Hodnota síly je posílána do regulátoru tahu, který vyhodnocuje míru odchylky a na 

základě ní zvyšuje nebo snižuje tlak vzduchu do frikčních hřídelí. Frikční hřídele 

určují míru přenosu momentu na navíjené role a tím i tah na materiálu. Pohon 

v tahové sekci navíjení jede ve stálém předstihu oproti aktuální rychlosti stroje. 

Předstih rychlosti zamezuje ztrátu tahu. Pokud by se dostal do záporných hodnot, 

nebyla by soustava regulovatelná. Systém je znázorněn na Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Schéma řízení pohonu a frikcí na sekci navíjení 

 

Zjednodušené řídící schéma s tenzometrem ve zpětné vazbě je zobrazeno na 

Obr. 4.4. 

RS RI SRPe3 w2 e2 w1 e1 y1w3
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Obr. 4.4 Zjednodušené řídící schéma systému s tenzometrem 
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4.3 Hardwarové vybavení 

Pro řízení tohoto stroje byla použita řídící elektronika od firmy B&R. Akčními členy 

pro pohon válců a hřídelí zajišťujících průchod materiálu jsou asynchronní motory 

firmy Lenze. Snímání průměrů v sekci navíjení a odvíjení je zajištěno 

ultrazvukovými snímači Pepperl+Fuchs. Náklon tanečnice je měřen inklinometrem 

TURC a tah tenzometry IBC WICKEL. Pneumatický aktuátor pro tanečnici je od firmy 

SMC. 

4.3.1 Motory 

Pro dodržení rychlostí a tahů je v první řadě potřeba vytypovat správné pohony. Pro 

řízení vysokých rychlostí a zároveň možnosti vyvinout dostatečnou sílu a udržet ji, 

připadají v úvahu synchronní nebo asynchronní servomotory. Synchronní 

servomotory jsou vhodné vzhledem k jejich přesnosti polohování. Jejich nevýhodou 

je strmý pokles momentové charakteristiky při vysokých rychlostech. Asynchronní 

servomotory nejsou tak přesné jako synchronní, ale pokles momentové 

charakteristiky je u nich mírnější. Aplikace, pro kterou je potřeba motory vybrat, 

nelpí na vysoké přesnosti polohování. Vzhledem k vysoké hmotnosti 

zpracovávaného materiálu na vstupech nebo výstupech je však potřeba vysokého 

točivého momentu motoru. Důležitými faktory při výběru motorů byly také jejich 

mechanické vlastnosti, především velikost a možnost uchycení na stroj a cena.  [8.] 

Pro správný výběr motorů je potřebné znát momenty setrvačností 

zpracovávaného materiálu a rychlosti, které je potřeba při průměrech rolí materiálu 

na motorech vyvinout. Moment setrvačnosti role materiálu, kde roli budeme 

považovat za plný válec, spočítáme podle[13.]: 

 

𝐼 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ (

𝑑

2
)

2

 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2], (4.2) 

 

kde m je hmotnost materiálu, d je jeho průměr. Moment potřebný k zastavení 

role je dán vztahem[6.]: 

 

𝑀𝑡 = 𝜔 ∙
𝐼

𝑡
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑠−2], (4.3) 
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kde ω je rychlost role v otáčkách za čas a t je doba zastavování. Při uvažování 

času zastavování t=15s, hustotě materiálu ρ=800kg·m-3, průměru role d=1,2m a 

rychlosti průběhu materiálu v=6,67m·s-1, vychází maximální moment pro zastavení 

156,8kg·m2s-2. Kompletní závislost momentu setrvačnosti pro zastavení na průměru 

je znázorněna grafem na Obr. 4.5. 

 
Obr. 4.5 Závislost momentu setrvačnosti pro zastavení role na průměru materiálu[6.] 

 

Výpočet momentu pro zastavení a pro konkrétní sekci stroje musí zahrnovat 

i použitý převod: 

 

𝑀𝑡 = 𝜔 ∙
𝐼

𝑡
∙

1

𝐺𝑅
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑠−2], (4.4) 

 

V okamžiku, kdy se hmoty na vstupech a výstupech rozpohybují a pohony 

jedou relativně konstantní rychlostí, musí se držet moment kvůli požadovaným 

tahům. Požadovaný moment motoru v tomto případě je dán: 
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𝑀𝑘 =
𝑑

2
∙

𝑇

𝐺𝑅
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑠−2], (4.5) 

 

Pro vyjádření charakteristiky požadovaného momentu setrvačnosti je 

počítáno s pohonem v sekci odvíjení, který má nejvyšší nároky na držení momentu 

a rychlosti ze všech tří pohonů na stroji. Je to z důvodu rozběhu velké masy 

materiálu, který je na odvíjení. Při požadovaném tahu materiálu T=400N·m-1, 

rychlosti průchodu materiálu v=600m·min-1, převodovém poměru GR=4,75 a 

maximální šíři materiálu w=1,3m je vypočítána charakteristika požadovaného 

momentu setrvačnosti závislá na rychlosti motoru. Rychlost motoru odvíjení je 

závislá na průměru role materiálu, který při běhu stroje v čase klesá. Charakteristika 

požadovaného momentu setrvačnosti v závislosti na rychlosti motoru je na Obr. 4.6, 

kde je na křivce vynesena i aktuální hodnota průměru role. 

 

 
Obr. 4.6 Závislost požadovaného momentu setrvačnosti na rychlosti pohonu při aktuálním 

průměru role[6.] 

 

Z výše vypočtených a uvedených charakteristik jsou patrné hodnoty, které je 

na pohonech nutné dodržet. Při rozjíždění a zastavování je možné motor krátkodobě 
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přetěžovat, proto se musí hodnoty z Obr. 4.5 vejít do mezí křivky maximálního 

momentu motoru, kterou udává výrobce. Při běžném běhu je potřeba se vejít do 

jmenovité momentové charakteristiky motoru, kterou výrobce udává. Pro danou 

aplikaci je nejvhodnější použít motor z řady MCA19S35. Jeho momentová 

charakteristika je uvedena na Obr. 4.7. Pro srovnání je na Obr. 4.8 momentová 

charakteristika synchronního servomotoru z řady MCS19P29. Zde jde vidět, že 

pohon má sice dostatečný moment do přibližně stejné rychlosti jako asynchronní 

pohon, ale po 2000 ot/min začne točivý moment prudce klesat a při 3500 ot/min už 

na synchronním pohonu není moment žádný.[8.] 

Ne všechny krajní podmínky bylo možné splnit, zejména pak dosažení 

maximální rychlosti stroje při minimálních průměrech na odvíjení nebo navíjení, 

kde dochází k vysokým obvodovým rychlostem na rolích. Proto bylo nutné 

programově ošetřit limity pro maximální rychlost stroje při maximálních otáčkách 

pohonů na těchto sekcích. [8.] 

Pro polohovou a rychlostní zpětnou vazbu bylo u motoru vybráno 

příslušenství SinCos absolutního enkodéru z nabídky integrovaných senzorů u 

motoru z důvodu splnění požadavků na funkční bezpečnost. 

 

 
Obr. 4.7 Momentová charakteristika asynchronního servomotoru MCA19S35[8.] 
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Obr. 4.8 Momentová charakteristika synchronního servomotoru MCS19P29[8.] 

 

4.3.2 Řízení pohonů 

Řízení asynchronních pohonů je řešeno pomocí systému měničů na jedné 

stejnosměrné sběrnici. Tento systém má název ACOPOSmulti a dodává jej firma 

B&R. Systém dovoluje pomocí jednoho měniče řídit i dvě osy, ovšem za předpokladu 

použití enkodéru EnDat2.2. Tento enkodér není v portfoliu společnosti LENZE, která 

dodává motory, proto je řízení zajištěno jedním měničem pro jeden motor. Systém 

se skládá z pasivního filtru, hlavního zdroje, pomocného zdroje a třech měničů se 

SinCos enkoderovými kartami. Zdroje a měniče jsou umístěny na montážní desce, 

na které je sběrnice stejnosměrného napětí pro měniče a sběrnice pro 24V 

stejnosměrné napětí řídící elektroniky.[7.] 

Hlavní zdroj je napájen třífázovým střídavým napětím, které je před 

příchodem do zdroje filtrováno pasivním filtrem. Zdroj poté převádí střídavé napětí 

na stejnosměrné a předává jej na DC-BUS. Pomocný zdroj transformuje část napětí 

na 24V pro řídící elektroniku systému ACOPOSmulti. Z tohoto 24V zdroje lze do jisté 

míry čerpat i pro externí zařízení. Měniče podle potřeby odebírají energii z DC-BUSu 

a vhodně ji transformují pro pohony, které obsluhují. Komunikace hlavního zdroje a 

měničů s hlavním řídicím systémem probíhá po komunikační sběrnici POWERLINK. 

Systém řízení pohonů zobrazuje Obr. 4.9. Typování vhodných zdrojů a měničů 

provedla firma B&R a nebylo náplní této práce. [7.] 
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Obr. 4.9 Řídicí systém ACOPOSmulti[7.] 

 

4.3.3 Řídicí systém 

Hlavní řídicí systém je postaven také na produktech od firmy B&R. Skládá se 

z průmyslového panelového PC, které je umístěno na zádech vizualizačního 

dotykového panelu. Dalšími komponentami jsou I/O digitální a analogové karty, 

safety I/O digitální karty, komunikační modul pro RS485 a komunikační modul pro 

POWERLINK. Systém je schematicky znázorněn na Obr. 4.10. [7.] 

 

 
Obr. 4.10 Hlavní řídicí systém – Panel PC a I/O moduly[7.] 
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Vstupní moduly vyhodnocují příchozí data, která dále předávají na X2X 

sběrnici. X2X sběrnice předává data komunikační sběrnici POWERLINK, která 

obstará jejich odeslání do průmyslového PC. Průmyslové PC zpracuje data a odesílá 

požadavky měničům a výstupním modulům po síti POWERLINK. K výstupním 

modulům se poté akční data dostanou po X2X sběrnici. Mimo digitální veličiny se 

pomocí I/O modulů zpracovávají analogové hodnoty jako je síla snímaná na 

tenzometrech, úhlové natočení tanečnice a průměry rolí na navíjení a odvíjení 

pomocí ultrazvukových čidel nebo se reguluje tlak do pneumatického pístu 

tanečnice. [7.] 

Průmyslové PC je vybaveno procesorem Intel Atom 1,46GHz single Core, 1GB 

SDRAM, 2GB CFAST kartou, sběrnicí pro RS232, POWERLINK, ethernet a USB. 

Aktuálně jsou na něm vykonávány tři cyklické tasky z osmi. Hlavní program je 

zpracováván ve 4ms, příslušenství ve 20ms a vizualizace a recepty ve 100ms. Dále 

jsou zde řízeny objekty pohonů, vizualizace nebo importovaných knihoven, 

souborový systém, systém mapování proměnných, systém permanentních 

proměnných atd. [7.] 

4.3.4 Periferie 

Mezi nejdůležitější periferie pro řízení tahových sekcí patří analogové vstupní a 

výstupní zařízení. Vstupními zařízeními jsou ultrazvuková čidla pro měření 

průměru rolí, inklinometr pro měření náklonu tanečnice a tenzometry pro měření 

síly tahu na navíjení. Výstupní zařízení jsou pneumatické převodníky tlaku do frikcí 

a pneumatického válce tanečnice. 

Měřící řetězec ultrazvukového čidla průměru je na Obr. 4.11. Ultrazvukové 

čidlo, které je na stroji vhodně umístěné, vysílá signál, který se odrazem od překážky 

dostane k přijímači senzoru. Vzdálenost mezi objektem a čidlem je dána dobou, za 

kterou je signál čidlem přijat od vyslání signálu. Hodnota, kterou čidlo vygeneruje je 

přenášena jako napěťový signál 0-10V. Procesní proměnná po AD převodu signálu 

nabývá hodnot 0 – 32767. Převodní vztah pro získání průměru je: 

 

𝑑 =
𝑥

𝑥𝑀𝑎𝑥
∙ 𝑑𝑀𝑎𝑥 [𝑚𝑚], () 

 

kde dMax je maximální hodnota průměru při maximálním vstupu inženýrské 

jednotky xMax. Filtrace hodnoty průměru, je prováděna plovoucím průměrem o 500 

hodnotách. Frekvence vyhodnocování průměru je f=250Hz, tzn., že perioda 
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filtrování je T=2s. Ultrazvuková čidla jsou kalibrována pro měření vzdálenosti od 

50 – 1200mm, podle požadavků na měření průměru rolí na sekcích navíjení a 

odvíjení. 

 

Ultrazvukové 
čidlo průměru

AD převodník
Procesní 

proměnná

Převod z 
inženýrských 

jednotek na fyzikální
Filtrace Průměr

 
Obr. 4.11 Měřící řetězec pro snímání průměru 

 

Řetězec měření tahu pomocí tenzometrů je na Obr. 4.12. Na stranách 

tenzometrického válce jsou umístěna tenzometrická čidla, která jsou při působení 

síly na válec deformována a dle míry deformace generují patřičnou úroveň signálu. 

Signál z tenzometrů je přiveden na plný tenzometrický můstek, kde je nejprve 

filtrován. Na tenzometrické kartě je možné filtrovat signál pomocí průměrování 

s okénkem od 2 do 1000 předešlých hodnot. Dále je možné aplikovat pásmovou 

zádrž na síťové frekvenci 50Hz, s šířkou pásma 5Hz a zesílením -40dB nebo -80dB. 

Posledním možným filtrem je dolní propust, kterou je možné nastavit od prvního do 

osmého řádu. Filtry je možné různě kombinovat a programově nastavovat pro každý 

kanál pomocí binárního datového slova ControlPacked01, 02. Po filtrování je signál 

převeden na digitální a uložen do procesní proměnné typu DINT (-2147483648 - 

+2147483647). Převod z inženýrských jednotek na sílu je dán vztahem: 

 

𝐹 = 𝐹𝑅𝑒𝑓 − ((
𝑥1 + 𝑥2

2
− 𝑥𝑅𝑒𝑓) ∙ (

𝐹𝑅𝑒𝑓

𝑥0 − 𝑥𝑅𝑒𝑓
)) [𝑁], () 

 

kde FRef je referenční síla, xRef je referenční hodnota inženýrské jednotky a x0 

je hodnota inženýrské jednotky při nulovém zatížení, všechny tři získané při 

kalibraci. Hodnoty naměřené na tenzometrech jsou x1 a x2. Je předpokládáno 

rovnoměrné zatížení tenzometrického válce, proto je hodnota síly vyjádřená jako 

průměr hodnot z obou tenzometrů. Tenzometry jsou kalibrovány na měření hodnot 

sil 0 – 999N. 
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Obr. 4.12 Měřící řetězec pro snímání tahu na navíjení 

 

Zpracování signálu natočení tanečnice z inklinometru je zobrazeno na Obr. 

4.13. Čidlo má napěťový výstup 0,1 – 4,9V, který je zpracován AD převodníkem na 

hodnotu 0 – 16056, která je uložena do procesní proměnné. Procesní proměnná je 

převedena z inženýrských jednotek na náklon v mezích ±100% dle vztahu: 

 

𝑋𝑇𝑎𝑛č𝑛𝑖𝑐𝑒 =
𝑥 − 𝑥𝑀𝑖𝑛

𝑥𝑀𝑎𝑥 − 𝑥𝑀𝑖𝑛
∙ 200 − 100 [%], () 

 

kde x je procesní hodnota z čidla tanečnice, xMin a xMax jsou maximální 

procesní hodnoty. Procentuální hodnota natočení je filtrována plovoucím 

průměrem s okénkem 25 hodnot. 
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Procesní 
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jednotek na fyzikální
Filtrace Náklon

 
Obr. 4.13 Měřící řetězec pro snímání náklonu tanečnice 

 

Řetězec akčního zásahu do pneumatického válce tanečnice je znázorněn na 

Obr. 4.14. Požadovaný tah na odvíjení je přepočítán na tlak do tanečnice a následně 

převeden do inženýrských jednotek a ty uloženy do procesní proměnné, která je na 

výstupu vyčtena a převedena DA převodníkem. Převodník může do akčního členu 

vracet hodnotu +/-10V. Vrací se však pouze hodnota 0 - 10V, které odpovídají meze 

inženýrské jednotky 0 – 32767. Inženýrská jednotka je dána vztahem: 

 

𝑦 =
𝑦𝑀𝑎𝑥

𝐹𝑀𝑎𝑥
∙ 𝑅(𝑡) [−], () 

 

kde yMax je maximální hodnota inženýrské jednotky, FMax maximální síla tlaku, 

která může jít do pneumatického válce a R(t) je lineárně v čase narůstající signál od 
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0 do 1 pro omezení vpuštění maximálního tlaku, a tím omezení tlakových rázů do 

tanečnice. 

Tah
Tlak do 

tanečnice
Procesní 

proměnná

Převod z fyzikálních 
jednotek na 
inženýrské

DA převodník
Pneumatický 

válec

 
Obr. 4.14 Řetězec zpracovávající tlak do tanečnice 

 

Řetězec akčního zásahu do frikcí je na Obr. 4.15. Požadovaný tlak do frikcí je 

dán žádanou hodnotou z regulací, výpočtu nebo statickou hodnotou nastavenou 

uživatelem ve vizualizaci. Převod je realizován funkcí: 

 

𝑦 =
𝑦𝑀𝑎𝑥 ∙ 𝑃

𝑃𝑀𝑎𝑥
 [−], () 

 

kde yMax je maximální hodnota inženýrské jednotky, P je tlak odesílaný do 

frikcí a PMax je maximální tlak, který je možné do převodníku poslat. Tlak je ještě 

omezen limitní funkcí 700kPa z důvodu konstrukčních možností frikčních hřídelí. 
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Obr. 4.15 Řetězec zpracovávající tlak do frikcí 

 

4.3.5 Vizualizace 

Vizualizace je vytvořena ve vizualizačním prostředí VC4 od B&R, které je součástí 

softwaru Automation Studio. Výsledná vizualizace běží na panelu od B&R, na kterém 

je taktéž umístěné průmyslové PC. Vizualizace se skládá z obrazovek pro navíjecí 

sekci, odvíjecí sekci, z hlavní obrazovky a obrazovky pro testování pohonů. 

Obrazovek je ve vizualizaci více, ale nejsou tématem této diplomové práce. Každá 

vizualizační komponenta má svou sadu proměnných, které jsou prolinkované 

proměnnými hlavního řídícího programu.  

Proměnné jsou dělené na vstupní a výstupní. Vstupní proměnné slouží 

uživateli jako interface pro ovládání stroje a zadávání parametrů, bez kterých by se 
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stroj nemohl rozjet nebo by fungoval špatně. Výstupní proměnné slouží uživateli pro 

informaci nebo kontrolu stavu stroje.  

Další dělení proměnných je na tlačítkové, textové, číslicové, obrázkové, atd. 

Jde spíše o vytvořené struktury, pro sběr dat z daných vizualizačních komponent 

nebo pro nastavování těchto komponent. Příkladem může být tlačítko, které má 

vizualizační proměnnou Datapoint. Tato proměnná zaznamenává například, zda 

bylo tlačítko stisknuto. Při stisku tlačítka je nutné vykonat určitou akci. Vizualizační 

proměnnou je proto potřeba propojit s řídící proměnnou, v našem případě to může 

být například My_Visu.Button_1.Datapoint. Pokud se na této proměnné vyskytne 

změna vlivem stisku tlačítka, je možné provést příslušnou akci. Druhým případem 

je potřeba změnit něco v prostředí vizualizace z hlavního programu. Tlačítko 

například obsahuje proměnnou Colordatapoint, kterou když z řídícího programu 

změníme pomocí své řídící proměnné, docílíme změny barvy tlačítka. 

Hlavní vizualizační panel, který je na Obr. 4.16, je možné vyvolat pomocí 

tlačítka domečku ve spodní liště tlačítek. Při aktivní obrazovce je u tlačítka bílý 

pásek. Pomocí tohoto panelu je možné ovládat a sledovat nejdůležitější parametry 

stroje.  

První skupina parametrů ukazuje aktuální průměr role na navíjení, pokud 

uživatel chce, může si navolit průměr (Max), na kterém chce, aby stroj zastavil.  

Druhá skupina parametrů umožňuje zadat uživateli délku navinutého 

materiálu, na které má stroj zastavit (Min).  

Třetí skupina parametrů ukazuje vypočítanou hodnotu tahu podle poklesové 

tahové křivky (Ti), jaký je aktuální tah materiálu (Actual), nastavenou počáteční 

hodnotu tahu (Set) a procentuální pokles tahu při maximálním průměru navíjené 

role. Pomocí tlačítek +/- lze zvyšovat/snižovat hodnotu tahu, tlačítko F1/F2 přepíná 

mezi lineárním poklesem tahu nebo vícenásobným lomeným lineárním poklesem.  

Čtvrtá skupina umožňuje nastavit velikost přítlaku přítlačným válcem. Pátá 

skupina ukazuje aktuální a nastavenou rychlost stroje.  

Šestá skupina ukazuje čas, za jaký bude nejdříve zastaveno, například na 

průměr role navíjení nebo odvíjení.  

V sedmé skupině je aktuální průměr role odvíjení a požadovaný průměr pro 

zastavení.  

Osmička dovoluje nastavit rychlost, kterou má jet stroj, když se na roli odvinu 

dosáhne minimálního průměru.  

Devítka ukazuje aktuálně nastavený tah v sekci odvíjení a umožňuje tento tah 

změnit. Desítka nastavuje tloušťku zpracovávaného materiálu. 
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Obr. 4.16 Hlavní panel vizualizace [6.] 
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Vizualizační panel pro navíjení je zobrazen na Obr. 4.17. Tento panel zajišťuje 

nastavení důležitých parametrů pro navíjecí sekci. Obrazovka je přístupná po 

stisknutí tlačítka navíjení ve spodní liště tlačítek. Při aktivní obrazovce je u tlačítka 

červený pásek.  

V první sekci parametrů se nastavují meze pro přítlak. Přitláčení je proměnné 

v závislosti na rychlosti stroje. Je možné nastavit, že při určité rychlosti bude síla 

přítlaku větší a bude s rychlostí růst do zadané maximální hodnoty.  

Druhá sekce umožňuje nastavit pokles tahu na navíjení a to buď lineárně, 

nebo lineárně se třemi body zlomu. Tah postupně klesá s rostoucím průměrem. Toto 

nastavení je důležité z hlediska správného utažení materiálu. Pokud by k poklesu 

tahu nedocházelo, hrozilo by zborcení materiálu nebo jiné jeho poškození.  

Třetí skupina nastavuje celkovou šířku navíjené role na dané hřídeli a 

hmotnost přítlačného válce. Přítlačné válce jsou prováděny v různých typech a tedy 

i různých hmotnostech, přičemž hmotnost tohoto válce je důležitý parametr pro 

přítlak. Čtvrtý parametr umožňuje změnit směr navíjení. 

 

 
Obr. 4.17 Panel vizualizace - navíjecí sekce[6.] 
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Vizualizační panel pro odvíjení je zobrazen na Obr. 4.18. V tomto panelu se 

nastavují parametry související s nastavením odvijáku a odvíjené role. Tento panel 

je přístupný po stisku tlačítka odvíjení na spodní liště tlačítek. Při aktivní obrazovce 

je u tlačítka zelený pásek.  

V první sekci se nastavuje hodnota tahu ve stojícím režimu stroje. Druhá 

sekce ukazuje hodnotu výchylky tanečnice.  

Třetí sekce zobrazuje aktuální hodnotu průměru a minimální možnou 

hodnotu průměru. Čtvrtá sekce umožňuje zvolit směr odvíjení. Dále lze v tabulce 

průměru nastavit průměry, při kterých se má zastavovat. 

 

 
Obr. 4.18 Panel vizualizace - odvíjení[6.] 
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Vizualizační obrazovka pro testování pohonů je na Obr. 4.19. Obrazovka není 

přístupná operátorovi. Byla vytvořena pro potřeby testování rychlostních profilů 

jednotlivých motorů. Skládá se z ovladače pro odvíjecí, navíjecí a hlavní pohon. 

Sekce jedna je příkazová část, v sekci dvě jsou kontrolky, v sekci tři jsou základní 

parametry pro běh motoru.  

Příkazová část obsahuje příkazy pro zapnutí osy, reset chyb na ní, její 

referování a start pohybu.  

Část kontrolek potvrzuje, že je blok pro řízení osy aktivní, zapnutí osy, 

indikuje chybu na ose, dále že byla osa zreferována, že je aktivní pohyb nebo že byla 

osa stopnuta.  

V parametrické části se nastavuje rychlostní profil pohonu, tzn. rychlost, 

zrychlení a zpomalení. Pro aktivaci těchto hodnot je potřeba stisknout tlačítko 

Upload param. V rohu každého ovladače je zobrazena aktualizovaná hodnota 

teploty příslušného měniče. 

 

 
Obr. 4.19 Panel vizualizace pro testování pohonů 
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5 MĚŘENÍ A FILTRACE VELIČIN 

V této kapitole jsou popsány postupy měření požadovaných analogových hodnot, 

které jsou následně důležité pro správnou regulaci. Měřeny byly hodnoty 

tenzometrů, ultrazvukových snímačů a inklinometru. Výsledky měření popisují 

grafy. Snímání hodnot bylo provedeno v programovacím prostředí Automation 

Studio pomocí nástroje Trace. Tento nástroj umožňuje data měřit, zobrazovat, 

ukládat i zpětně načítat. 

Měření bylo prováděno na dílně, za stálých podmínek. Teploty, vlhkosti a 

tlaky shrnuje Tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Souhrn podmínek měření 

Veličina Minimum Maximum 

Teplota [°C] 22,9 24,9 

Vlhkost [%] 25 28 

Tlak [hPa] 1008,4 1010,1 

 

5.1 Tenzometry 

Na tenzometrech bylo potřeba určit správné nastavení filtrace, aby regulace nebyla 

zbytečně zatížena šumem. Zároveň je však požadavek na dostatečně rychlé vyčítání 

hodnot. Získávání hodnot z tenzometrů nesmí mít delší prodlevu než rychlost 

tlakování frikčních hřídelí.  

5.1.1 Redukce šumu 

Bylo provedeno měření přechodových charakteristik tenzometrů, kdy byly 

tenzometry zatíženy kalibračním závažím. Měření bylo prováděno při různém 

nastavení výstupních slov ControlPacked01, 02. ControlPacked nastavuje 

kvantizační úrovně AD převodu a filtry. Filtrování je možno provádět pomocí 

plovoucího průměrování o určitém okénku (2 – 1000 vzorků), pásmovou zádrží a 

dolní propustí až osmého řádu. Cílem měření bylo získat vhodné nastavení filtrace 

hodnot tenzometrů ještě při zpracovávání v analogové kartě. 
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Postup měření: 

1) Nastavení ControlPacked01, 02 na požadovanou hodnotu, 

2) Start měření – Spuštění Trace, 

3) Zatížení tenzometrů, 

4) Vyčkání 10s, 

5) Odlehčení tenzometrů, 

6) Stop měření – Zastavení Trace, 

7) Uložení dat. 

Na Obr. 5.1 je přechodová charakteristika tenzometrů při nastavení filtrování 

pomocí plovoucího průměru s oknem o 5 vzorcích. Na této charakteristice jde vidět 

značné zatížení šumem, proto toto nastavení není vhodné. Oproti tomu na Obr. 5.2 

je nastavení okna průměrování na 1000 vzorků a k tomu je aplikována dolní propust 

osmého řádu. Tato charakteristika již není zatížena šumem v takové míře a přitom 

není pozorováno značnější zpoždění vlivem filtrace. Nastavení ControlPacked bude 

tedy patrně nejvhodnější při dané aplikaci jako hodnota 2#0111_0100_1000_0000. 
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Obr. 5.1 Přechodová charakteristika tenzometrů při nastavení ControlPacked = 

2#0000_0000_0001_1000. 

 

 
Obr. 5.2 Přechodová charakteristika tenzometrů při nastavení ControlPacked = 

2#0111_0100_1000_0000. 
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5.1.2 Kalibrace 

Před měřením tahů na tenzometrech je potřeba provést jejich kalibraci. Pro to, aby 

bylo možné určit hodnotu tahu, je nutné zjistit referenční hodnoty ze známého 

závaží. Pro kalibrační měření bylo využito závaží o hodnotě 166N. Pro toto závaží 

byla získána referenční hodnota z tenzometrů. Dále byla taktéž získána hodnota pro 

nezatížený tenzometrický válec, tedy 0N. Při znalosti těchto hodnot je poté možné 

dopočítat podle již výše zmíněného vztahu hodnoty tahů. 

Postup měření: 

1) Zadejte hodnotu zátěže,  

2) Proveďte zatížení daným závažím, 

3) Spusťte měření, 

4) 5 – 10s probíhá měření hodnot na tenzometrech, 5s musí být na 

tenzometrech ustálená hodnota, 

5) Proveďte odlehčení tenzometrů, 

6) Spusťte měření 

7) 5 – 10s probíhá měření hodnot na tenzometrech, 5s musí být ustálená 

hodnota, 

8) Při splnění všech podmínek je měření úspěšně dokončeno. 

Přímo na stroji je aplikována kalibrace tenzometrů s průvodcem ve 

vizualizaci. Jedno z oken je ukázáno na Obr. 5.4. Kalibraci je možné zahájit z Info 

obrazovky vizualizace. Poté se objeví průvodce, který řídí jednotlivé kroky 

kalibrace: 

1) Odlehčete válec tenzometru 

2) Vyčkejte na dokončení procesu (Max. 10s) 

3) Nastavte maximální hodnotu rozsahu 

4) Nastavte hodnotu závaží 

5) Proveďte zatížení válce daným závažím 

6) Vyčkejte na dokončení procesu (Max. 10s) 

7) Kalibrace OK/NOK 

Při stisknutí šipek je možné jít na další nebo předchozí krok, při stisknutí 

křížku se kalibrace ukončí. 
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Přechodová charakteristika proběhlé kalibrace je na Obr. 5.3. Po kalibraci 

bylo získávání hodnoty síly testováno zatěžováním válce daným kalibračním 

závažím i závažím o jiné hodnotě a následným odlehčením. Nulová hodnota se liší 

v absolutní hodnotě o max. 1,5N, hodnota závaží 166N se max. lišila o 16N a hodnota 

závaží 266N se lišila max. o 19N. Tyto rozdíly jsou dané statickým zatížením 

tenzometrického válce. Při průchodu kalibračního pásu celým strojem se více 

projevují pasivní odpory v ložiskových uložení jednotlivých válců. Z charakteristik 

na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. lze zjistit, že pasivní odpory ve stroji mohou 

mít kolem 30N. 

 

 
Obr. 5.3 Kalibrace tenzometrů 

 

 
Obr. 5.4 Průvodce kalibrací tenzometrů ve vizualizaci 
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5.2 Ultrazvukové snímače průměru 

Cílem měření na ultrazvukových snímačích je zjistit vhodný filtr pro eliminaci šumu 

a zároveň nemít příliš vysokou odezvu na změnu. Dalším cílem je sledování chování 

snímače v závislosti na použitém materiálu a filtrování větších změn, například 

vlivem průvanu. 

Měření: 

1) Změření a nastavení materiálu, 

2) Start měření – Spuštěn Trace 

3) Vyčkání 10s 

4) Stop měření – Zastavení Trace 

5) Uložení dat 

Na Obr. 5.5, Obr. 5.6, Obr. 5.7 jsou naměřené charakteristiky ultrazvukového 

čidla odvíjení pro dutinku, LDPE a BOPP. Na horní charakteristice je nefiltrovaná 

analogová hodnota. Na spodní charakteristice je zobrazen převedený filtrovaný 

průměr. Jako nejvhodnější filtr se osvědčil plovoucí průměr s 500 vzorky.  

 

 
Obr. 5.5 Měření průměru dutinky. 



 49 

 
Obr. 5.6 Měření průměru materiálu LDPE 

 

 
Obr. 5.7 Měření průměru materiálu BOPP 
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5.3 Inklinometr 

Cílem měření na inklinometru bylo vyhodnotit zašumění dat a zvolení vhodného 

postupu pro filtrování vstupních dat. Celkem byly provedeny tři měření, dvě z nich 

byly statické, kde byl inklinometr v kladné nebo záporné poloze natočení a jedno 

měření bylo provedeno při puštění tlaku do tanečnice pro sledování změny polohy. 

Statická měření jsou na Obr. 5.8 a Obr. 5.9, dynamické měření je na Obr. 5.10. 

Na všech skupinách grafů je první měření analogová hodnota z inklinometru, druhé 

měření je převedená procentuální výchylka tanečnice, třetí měření je analogová 

hodnota vstupující do převodníku tlaku do tanečnice. U dynamického měření jsou 

navíc měřeny hodnoty impulzu pro vykonání funkce postupného nárůstu tlaku do 

tanečnice a hodnoty tlakové rampy. 

Na převedenou hodnotu natočení tanečnice byl aplikován filtr plovoucího 

průměru s okénkem 25 hodnot. Výsledná relativní odchylka statického měření je 

0,43%, absolutní odchylka je 0,97. Zběžné srovnání lze provést i porovnáním 

naměřených nefiltrovaných analogových hodnot a filtrovaných hodnot náklonu. 

Postup měření: 

1) Nastavení tanečnice do požadované polohy, 

2) Nastavení měřených dat (vložení sledovaných proměnných), 

3) Start měření – Spuštění Trace, 

4) Vyčkání alespoň 10s, 

5) Stop měření – zastavení Trace, 

6) Uložení dat. 

 

 
Obr. 5.8 Statické měření polohy tanečnice – kladná hodnota 
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Obr. 5.9 Statické měření polohy tanečnice – záporná poloha 

 

 
Obr. 5.10 Dynamické měření polohy tanečnice 
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6 ŘÍZENÍ A REGULACE 

Stroj je potřeba řídit z hlediska rychlosti převíjení materiálu a tahových sekcí. Výše 

byly popsány principy výpočtů rychlostí na navíjecí a odvíjecí sekci stroje. Taktéž 

byly popsány principy nastavování a regulací tahů v tahových sekcích. V této 

kapitole je potřeba naladit regulátory a ty pak otestovat. Nejprve je potřeba 

identifikovat a nastavit pohony. Následně je nutné otestovat je. Poté je možné 

zabývat se regulacemi tahu na sekcích navíjení a odvíjení. 

Vzhledem k využití řídící techniky od firmy B&R, je identifikace, nastavování 

regulátorů, testování a zápis základního kódu realizován v prostředí Automation 

Studio. 

6.1 Regulátory pohonů 

Cílem je nastavení rychlostního a polohového regulátoru odvíjecího, navíjecího a 

hlavního pohonu.  

Kroky, které je třeba provést pro identifikaci a nastavení: 

1) Zadání známých parametrů použitých pohonů ze štítku motoru nebo 

z katalogového listu, 

2) Identifikace pohonu 

3) Nastavení limitních parametrů pro autotune 

4) Spuštění autotune rychlostního regulátoru 

5) Spuštění autotune polohového regulátoru 

6) Test regulátorů 

7) Doladění regulátorů v ServoLoop Optimizeru pomocí frekvenčních 

charakteristik 

a. Aplikace Notch filtru u zesílených vysokých frekvencí 

b. Test regulátoru 

c. Úprava zesílení regulátoru 

8) Test regulátoru pro maximální zrychlení, zpomalení a rychlost, které 

se v aplikaci mohou objevit 

a. Důležitý parametr, který je potřeba sledovat je Lag error, který 

nesmí při konstantní rychlosti narůstat. Pokud narůstá, tak je 
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potřeba aplikovat integrační složku regulátoru a znovu jej 

naladit, 

b. Nastavení limitní hodnoty Lag erroru 

c. Nastavení Speed erroru 

6.1.1 Identifikace a nastavení 

Na grafech Obr. 6.1 a Obr. 6.2 jsou frekvenční charakteristiky ze ServoLoop 

Optimizeru pro hlavní pohon. Jedná se o charakteristiky pro ladění otáčkového a 

rychlostního regulátoru. 

Parametry pro regulátor hlavního pohonu jsou na Obr. 6.3, pro regulátor 

navíjení na Obr. 6.4 a pro pohon odvíjení na Obr. 6.5. 

 

 
Obr. 6.1 Frekvenční charakteristiky při ladění otáčkového regulátoru hlavního pohonu. 

 

 
Obr. 6.2 Frekvenční charakteristiky při ladění polohového regulátoru hlavního pohonu. 
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Obr. 6.3 Parametry regulátoru hlavního pohonu. 

 

 
Obr. 6.4 Parametry regulátoru navíjení. 
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Obr. 6.5 Parametry regulátoru odvíjení. 

 

6.1.2 Testy rychlostních profilů 

Cílem testu rychlostních profilů motorů je otestovat rampy zrychlení, zpomalení a 

krátké držení maximální rychlosti pohonů odvíjení, navíjení a hlavního. Při tomto 

testu je mimo rychlostní rampy sledován lag error a speed error. Lag error nesmí 

narůst přes určitou nastavenou mez při konstantní rychlosti. Speed error nesmí 

narůst přes nastavenou hodnotu při zrychlování nebo zpomalování.  

Měření probíhá pomocí výše popsaného vizualizačního okna a Tracu ParID 

pohonů. Samotné měření je koncipováno do několika bodů: 

1) Zadání parametrů pohonu – Rychlost, zrychlení, zpomalení, 

2) Start měření – Spuštění Trace, 

3) Spuštění pohonu, 

4) Vyčkání na naběhnutí zvolené rychlosti, 

5) Po 5s konstantní rychlosti zvolit zastavení, 

6) Vyčkat na zastavení, 

7) Ukončení testu, 

8) Export dat. 
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Z výsledných grafů na Obr. 6.6, Obr. 6.7 a Obr. 6.8 pro všechny tři pohony je 

vidět, že lag error ani speed error nemá stoupající tendenci. Testy byly prováděny 

při maximálních rychlostech pro každý pohon zvlášť i zároveň se všemi třemi. 

 

 
Obr. 6.6 Rychlostní profil hlavního pohonu. 

 

 
Obr. 6.7 Rychlostní profil pohonu navíjení. 
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Obr. 6.8 Rychlostní profil pohonu odvíjení. 
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6.2 Převíjení materiálu 

Cílem je otestovat správnou regulaci tahů na sekcích odvíjení a navíjení při daném 

rychlostním profilu. 

6.2.1 Tahová sekce odvíjení 

Na sekci odvíjení byly změřeny dva rychlostní profily. Do 100m/min na Obr. 6.9 a 

do 250m/min na Obr. 6.10. Na začátku rychlostní charakteristiky jde vidět čekací 

doba, která je dána bezpečnostní normou. Po prvním startu stroje, je do tanečnice 

vpuštěn tlak a odviják dostává pokyn, že může regulovat. Tanečnice je tedy ještě 

před startem stroje připravená v nulové poloze. Po startu nemá tanečnice problém 

s držením této polohy. 

 
Obr. 6.9 Regulace tahu na odvíjení při rychlosti stroje 100m·min-1. 
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Obr. 6.10 Regulace tahu na odvíjení při rychlosti stroje 250m·min-1. 
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6.2.2 Tahová sekce navíjení 

Na sekci navíjení byl změřen jeden rychlostní profil. Do 100m/min na Na začátku 

rychlostní charakteristiky je opět vidět čekací doba, která je dána bezpečnostní 

normou. Pohon navíjení se však po prvním startu začne protáčet a frikce se začnou 

regulovat na základě aktuální a žádané hodnoty tahu. Akční zásah značí čtvrtý graf 

s modrou křivkou. Žádaná hodnota tahu je zobrazena na prvním grafu a aktuální 

hodnota tahové síly je ve druhém grafu. Porovnáním rychlosti změn charakteristiky 

aktuální hodnoty tahu a akčního zásahu do frikcí jde vidět, že není úplně odladěna 

dynamika systému na rozdíl od plynulých a hladkých průběhů u tanečnicového 

řízení tahu. 

 

 
Obr. 6.11 Regulace tahu na navíjení při maximální rychlosti stroje 100m/min 
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7 ZÁVĚR 

Práce v první řadě popisuje funkci podélné řezačky, její koncepci a parametry. Jsou 

popsány možné přístupy k řízení tahových sekcí. Dva ze tří popsaných tahových 

systémů se podařilo aplikovat a to tanečnicové odvíjení a navíjení s tenzometrem ve 

zpětné vazbě a frikčními hřídelemi. Oba typy řízení jsou popsány i schematicky 

znázorněny. 

Bylo vytypováno a sestaveno hardwarové vybavení podélné řezačky, které se 

podařilo plně oživit. Na tomto hardwaru byly prováděny měřící a regulační pokusy, 

díky nimž se podařilo oživit regulační a řídící programové bloky. Vzhledem ke know 

how firmy SOMA, jsou do příloh na CD/DVD uvedeny pouze úseky kódu, které 

výhradně souvisí s řízením tahových sekcí. Tento kód je určen pro oponenturu této 

diplomové práce. Dále jsou v přílohách na CD/DVD uvedeny videa ukazující práci 

s podélnou řezačkou. 

V práci se povedlo naměřit všechny vytýčené hodnoty a charakteristiky. Ty 

jsou všechny k dispozici na přiloženém CD/DVD. Bohužel se nepodařilo popsat 

všechny experimenty v práci z důvodů nedostatku času na dopracování. Především 

jde o identifikace systému navíjení. 

Pozitivní je, že se podařilo bez problémů uregulovat sekci odvíjení 

s tanečnicí. Z grafů je patrné, že na odvíjení dochází jen k velmi mírným výchylkám 

a po startu stroje je tanečnice během pár vteřin vyregulována. 

Sekce navíjení je na tom sice o trochu hůře, ale ne tak, že by byla nestabilní. 

Regulace je pouze trochu pomalejší a více kolísá. Nikoliv však, že by se rozkmitala.  

Celkově lze celistvost práce hodnotit pozitivně, protože se povedlo vytvořit 

teoretický základ, na tento základ napasovat reálný hardware. Tento hardware se 

povedlo naprogramovat a oživit tak, že reálná aplikace podélné řezačky funguje, což 

se dá říci, že bylo zadání práce.  

Na práci se dá dále pracovat a zdokonalovat ji. Zejména pak z hlediska 

regulací, kde je potřeba plně dotáhnout frikční navíjení. Po tomto doladění mám 

v plánu testovat a aplikovat na této tahové sekci adaptivní regulace z důvodu 

rozdílného chování systému při různých druzích materiálu, který se navíjí. 
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