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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom automatizovaného pracoviska pre zistenie 

mechanickej odolnosti skrutkovačov. Pri návrhu automatizovaného pracoviska boli 

použité podklady z reálneho merania. Práca sa zaoberá prenosom nameraných dát 

pomocou MQTT zo vzdialeného počítača na PLC a pomocou HMI zvýšiť 

užívateľský komfort. Hlavnou prioritou práce bolo zjednodušiť hardware a tým 

znížiť náklady na automatizované pracovisko.        

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

PLC, MQTT, HMI, automatizované pracovisko, užívateľský komfort  

 

 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the design of an automated testbed for 

mechanical stress testing of electrical screwdrivers. When designing an 

automated testbed, real-time measurements were used. The work deals with 

the transfer of measured data using MQTT from a remote computer to the 

PLC and with the HMI to increase user comfort. The main priority of the work 

was to simplify the hardware and thus reduce the cost of the automated 

testbed. 
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Zoznam symbolov a skratiek 

Skratky: 

HMI  … Human and machine interface 

PLC  … Programovateľný logický automat 

DHCP  … Dynamic Host Configuration Protocol 

TCP/IP  … Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

MQTT  … MQ Telemetry Transport 

PC   … Počítač 

RTU  … Remote terminal unit 

DIN  … Nemecký štandardizačný úrad 

RTMoE   … Real Time Motion over Ethernet 

 

 

Symboly: 

U  … napätie       [V] 

I  … prúd       [A] 
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ÚVOD 

 

Cieľom práce je na základe podkladov z reálnych meraní parametrov 

akumulátorového skrutkovača, navrhnúť koncepciu variabilného automatizovaného 

pracoviska pre merania mechanickej odolnosti týchto nástrojov. Pracovisko bude 

vybavené aktívnou brzdou, jej funkcia bude riadená podľa požiadavkou 

konkrétneho testu. Pri návrhu sa sústrediť na vysoký užívateľský komfort 

testovacieho zariadenia, pokúsiť sa minimalizovať náklady na realizáciu systému. 

Zariadenia realizovať a overiť jeho vlastnosti. Zhodnotiť prínos automatizovaného 

merania vzhľadom k doposiaľ používaného manuálneho merania. 

 V prvej kapitole je vysvetlený popis jednotlivých komponentov použitých 

v automatizovanom pracovisku. Vysvetlenie funkcie frekvenčného meniča popisu 

motoru použitého v práci a taktiež serveru cMT-SVR-100. 

 V druhej kapitole je popis jednotlivých softwarov určených k riadeniu vyššie 

uvedených komponentov.  Všeobecne popisuje na akom princípu programy fungujú. 

 V tretej kapitole sa práca už zaoberá konkrétnym zapojením a naprogramovaním 

automatizovaného pracoviska a je tu vysvetlená problematika, s ktorou sa práca 

stretáva. V tejto časti práce sa popisujú postupné kroky pri realizácií 

automatizovaného pracoviska. 

 V štvrtej kapitole je rozobratí rozdiel medzi predchádzajúcim pracoviskom na 

meranie mechanických vlastnosti skrutkovačov a súčasným pracoviskom. 

 Na záver práca popisuje skutočné dosiahnuté výsledky pri tvorbe 

automatizovaného pracoviska. 
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1 HARDWARE AUTOMATIZOVANÉHO 

PRACOVISKA  

Automatizované pracovisko pre meranie mechanických vlastností AKU skrutkovaču 

obsahuje štyri hlavné hardwarové komponenty: 

• Server cMT-SVR-100 

• Frekvenčný menič Unidrive M700 

• Modul MCi 210  

• Servomotor  

Hardwarové zloženie automatizovaného pracoviska som si volil s časti sám. 

Frekvenční menič , modul a servomotor mi zadala firma, pretože frekvenční menič so 

zásuvným modulom MCi 210 je od zmluvnej firmy, ktorá nám dodáva frekvenčné 

meniče. Naša firma sa zaoberá vývojom a výskumom točivých strojov takže 

servomotor, ktorý je využitý ako aktívna brzda je z našej firmy. Pri návrhu hardwaru, 

ktorý bude použitý v automatizovanom pracovisku rozhodovali hlavne parametre 

jednotlivých komponentov ale zároveň bola dôležitou súčasťou výberu aj cena týchto 

zariadení. 

 

1.1 Server cMT-SVR-100 

 

Bez displejový HMI server cMT-SVR-100 od firmy Weintek slúži ako vizualizačný 

server, ktorý je na jednej strane pripojený napr. na PLC a z druhé strany cez ethernet 

k ľubovoľnému PC alebo tabletu , kde možno zobraziť ovládaciu obrazovku. Výhodou 

tohto riešenia sú nižšie náklady, pretože práve displej s dotykovou plochou ja na HMI 

riešeniach zvyčajne z hardwaru to najdrahšie a súčasne displej na priemyslových 

strojoch býva ten najmenej odolný komponent(viz. Obr.1.1). [3] 
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Obr. 1.1:HMI server cMT-SVR-100[3] 

Ako môžeme vidieť na obrázku 1.1 server cMT-SVR-100 má konektory na pripojenie 

adaptéru na napájanie, COM port, slot na SD kartu, 2x ethernet a USB Host port. Dva 

ethernety sú dnes veľmi praktické pre zvyšujúce sa požiadavky na vzdialený prístup 

a ovládanie priemyslových strojov. Ethernet 1 je možno využiť ako prístupový port pre 

vzdialené pripojenie a ovládanie z počítača pomocou VNC, zatiaľ čo Ethernet 2 sa 

využíva napr. ako MODBUS-TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP rozhranie pre pripojenie 

rôznych snímačov, programovateľných automatov(PLC), meracej jednotky atď.  

Ethernet 1 môže byť nastavený na získanie parametrov (IP, maska, DNS, gateway) 

automaticky z DHCP serveru, čo je ideálne pre napojenie HMI panelu do lokálnej 

celofiremnej siete, zatiaľ čo Ethernet 2 môžeme nastaviť lokálnu adresu(napr. PLC 

v rámci konkrétneho stroja).Okrem toho že Ethernet 1 a Ethernet 2 siete sú striktne 

oddelené môžu využiť tzv. tunelovací  režim. Panel tak súčasne môže fungovať ako 

brána medzi počítačovou sieťou a sieťou stroja. Pre priemysel je výhodou uchytenie 

serveru cMT-SVR-100 na DIN lištu.[3] 

 

Displej 

Externí- prostredníctvom počítača/ tabletu s OS 

Windows, Android, iOS 

Rozlíšenie grafiky vizualizácie/ veľkosť okna 

1024x748 pixelov 

Procesor ARM Cortex A8 600MHz 

Pamäť 
Flash  256 MB 

RAM 256 MB 

I/O porty 

USB Host 1x USB 2.0 

Ethernet port 

2 x 10/100/1000M,RJ-45 

podpora Modbus-

TCP,Profinet, 

EtherNet/IP 

COM porty 

RS-485 2W + podpora 

Modbus-RTU, Siemens 

MPI, Profibus  
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Napájanie 
Napätie  24 ±  20% VDC 

Spotreba  cca 230 mA pri 24V 

RTC 
Vstavané a zálohované batériou(CR1225 3V lithium 

baterka )  

Tabuľka 1-1:Základné parametre serveru cMT-SVR-100 

Pomocou HMI serveru cMT-SVR-100 možno nahradiť tradičné grafické ovládanie cez 

dotykový displej na každom jednotlivom stroji, vzdialením ovládaním viacerých strojov 

z jedného displeja počítača alebo tabletu(viz. Obr.1.2).Aplikáciu cMT Viewer, ktorá 

slúži ako náhrada displeju a je možné si ju zadarmo stiahnuť či už pre Windows, 

Android alebo  iOS.[3]  

 
Obr. 1.2: Porovnanie zapojenia HMI panelu z displejom a HMI serveru cMT-

SVR-100[3] 

 

1.2 Frekvenčný menič Unidrive M700 

 

Frekvenčný menič Unidrive M700 od firmy Control Technique je univerzálny menič 

a servomenič(viz. Obr.1.3). Unidrive M700 má širokopásmový algoritmus riadenia 

motorov v uzavretej slučke pre asynchrónne motory, motory s permanentnými 

magnetmi a servomotory. Šírka pásma prúdovej slučky je 3300 Hz a šírka pásma 

otáčkovej slučky je 250Hz. Obsahuje integrované PLC pre vykonávanie logických 

programov. Frekvenčný menič Unidrive M700 môžeme rozšíriť o ďalšie 3 voliteľné 

moduly s komunikáciou či o ďalšie vstupy/výstupy. Obsahuje priemyslový ethernet 

s dvojportovým switchom taktiež má integrovanú ethernetovú komunikáciu v reálnom 

čase(IEEE 1588 V2) používa RTMoE ( Real Time Motion over Ethernet), ktorá 
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poskytuje rýchlu a flexibilnú komunikáciu, dosahujúcu rýchlosti synchronizácie 250µs. 

Podporuje najmodernejšie protokoly Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP/IP. 

Frekvenční menič Unidrive M700 dokáže pracovať v 3 režimoch riadenia:[6] 

• Otvorená slučka(asynchrónne motory)- Open-loop 

• Vektor(asynchrónny motor s čidlom polohy alebo bez neho)- RFC-A 

• Servo(motor alebo servomotor s permanentnými magnetmi s čidlom 

polohy) - RFC-S 

 

 

 

 

 
Obr. 1.3: Frekvenčný menič Unidrive M700 od firmy Control Technique[6] 

 

1.3 Modul MCi 210  
 

Modul MCi 210 je súčasťou frekvenčného meniča Unidrive M700 ako jeden 

z voliteľných modulov. Modul MCi 210 je určený pre zložitejšie PLC a motion 

aplikácie. Rýchlosť tasku je až 250 µs. Modul MCi 210 sa konfiguruje použitím 

priemyslového štandardu IEC61131-3. Modul má integrovaný dvojportový switch a 3x 

digitálny vstup , 1x digitálny výstup a 1x digitálny vstup/výstup. Modul má hardwarovú 

implementáciu  IEEE 1588 V2(viz.Obr.1.4).[5] 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.dpbrowntech.com/images/Emerson/CT/M700_side.jpg&imgrefurl=http://www.dpbrowntech.com/products/controlTechniques/Control_Techniques_Emerson_M700.php&docid=5QFL3VAf15IoUM&tbnid=FxjDZXB-4MxFzM:&vet=1&w=208&h=350&bih=733&biw=1083&ved=2ahUKEwiGm4qo2oXbAhWGa1AKHcepAAAQxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1
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Obr. 1.4: Modul MCi210 

 

 

1.4 Servomotor  
 

Synchrónni servomotor s permanentnými magnetmi použitý v tejto prác je vyrobený 

v našej firme Moog Brno s.r.o. Tento motor je trojfázový s napájacím napätím 560V. 

Napájaný je z frekvenčného meniča(viz.Obr.1.5).  

 
Obr. 1.5: Servomotor 

Dôležitou súčasťou servomotoru je snímač Heidenhain EQN1325. Tento snímač 

používa rozhranie EnDat. Endat je obojsmerné rozhranie. Je schopný prenášať hodnoty 

pozície z prírastkových a absolútnych kódovačov, ako aj vysielať alebo aktualizovať 

informácie uložené v kóderi alebo ukladať nové informácie. Vďaka spôsobu sériového 

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz7tii6oXbAhVNJVAKHc21AQgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pohony-menice.cz/vlastnosti-menicu-unidrive-m&psig=AOvVaw0t8BTiHil0BuCiMmnyXhX2&ust=1526408863096760
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prenosu sú potrebné iba štyri signálne linky. Údaje sa prenášajú v synchronizácií 

s hodinovým signálom. Typy prenosu (polohové hodnoty, parametre, diagnostika atď.). 

 

Typ motoru  AM 504I 

Napätie medziobvodu frek. meniča (V)  560 

Menovité napätie motoru             (V)  250 

Menovitý moment                         (Nm) 4,32 

Menovitý prúd                              (A) 3,16 

Menovité otáčky                            (min-1) 2500 

Menovitý výkon                            (W) 1131 

Počet pólov  6 

Hmotnosť                                      (kg) 6,4 

Stredné otáčky                              (min-1) 1500 

Tabuľka 1-2:Základné parametre servomotora použitého v automatizovanom 

pracovisku 
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2 SOFTWARE AUTOMATIZOVANÉHO 

PRACOVISKA  

 

Pri realizácií automatizovaného pracoviska som pracoval s dvoma softwarmi: 

• EasyBuilder PRO (cMT-SVR-100) 

• Machine control studio (modul MCi 210) 

2.1 EasyBuilder PRO  

 

EasyBuilder Pro je software pre tvorbu programov pre server cMT-SVR-100, ktorý 

funguje pre Windows. Tento program je voľne stiahnuteľný zo stránok výrobcu 

Weintek. Umožňuje vytváranie designu zobrazovania jednotlivých obrazoviek, 

kompletné nastavenie funkcií panelu, programovanie podprogramov (tzv. Macro) 

v jazyku C. U HMI panelov sú samozrejme na prvom mieste možnosti zobrazenia stavu 

a interaktívne ovládanie. Podľa funkčnosti možno bloky rozdeliť na zobrazovacie 

a zadávacie/ovládacie. Ponúknuté funkcie sú v EasyBuilderu tvorené pripravenými 

blokmi, ktoré sa z ponuky vložia na plochu, ktorá sa potom bude zobrazovať na 

obrazovke HMI panelu a následne sa nastaví v ponuke každého bloku jeho možnosti 

schovania, zobrazenia, reakcie na podmienky apod.[4] 

2.1.1 Funkcie pre zobrazovanie 

 

Medzi zobrazovacie patria tak úplne statické bloky, teda funkcie, ktoré nijak nepôsobia 

na stavy programu alebo voľby užívateľa panelu, tak aj dynamické bloky, teda bloky, 

ktoré menia svoje chovanie alebo zobrazenie podľa stavov, podmienok a ovládaniu 

panelu užívateľom. Medzi statické bloky patria napríklad vloženie pevného textu 

(možno využiť veľkosť a typy písmen z Windows – napr. Arial, TimesRoman apod.), 

čiar a geometrických tvarov a značiek, obrázkov a fotografií (viz. Obr.2.1). Medzi 

dynamické bloky patria zobrazovanie binárnych stavov, číselných hodnôt premenných 

alebo ASCII znakových sekvencií premenných z pamäti panelu alebo cez dátovú 

komunikáciu z pamäte napojených PLC(viz.Obr.2.2). [4]  



20 

 

 
Obr. 2.1:Ukážka statický blok obrázky a fotografií[4] 

 

Obr. 2.2:Ukážka dynamický blok zobrazovanie binárnych stavov[4] 

Binárne stavy možno efektívne zobraziť v podobe obrázkov imitujúcich 

rozsvietené/zhasnuté svetlo, farbu meniacich alebo blikajúcich šípok či geometrických 

tvarov apod. Možností grafického stvárnenia je tu veľa, ale takto možno zobrazovať aj 

viac ako dvojstavové premenné. Nastavovať možno napríklad rýchlosť blikania  

u dynamických textov rýchlosť a smery pohybu. Nastavenie rozdielnej farby aj typu 

písma pre rôzne stavy.  

Číselné hodnoty možno zobrazovať priamo ako čísla alebo graficky ako graf. 

V prípade čísiel v rôznom type (binárne, hexa, dekadicky v 16 alebo 32 bit, integer, 

word, float atd), formátu počtu celých a desatinných miest, max. a min. limit hodnoty 
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pre zobrazovanie, možno spraviť pred zobrazením rôzne škálovanie alebo prepočet atd. 

[4] 

 

Funkcia zobrazenia spojená s funkciou automatického záznamu hodnôt „Data 

Sampling“. Táto funkcia po prvotnom nastaveniu podmienok záznamu (časová perióda 

alebo zmena stavu premennej) a informácie (aká premenná sa má ukladať), automaticky 

ukladá aktuálnu hodnotu do pamäte HMI panelu (cMT-SVR_100) alebo rovno na 

USBflash pamäť a tím je nielen archivovaný do .csv súboru, ale následne i priebežne 

zobrazovaný na panelu vo forme tabuľky alebo grafu. S postupným ukladaním nových 

hodnôt sa aj zobrazovaný graf alebo tabuľka automaticky obnovujú o nové 

hodnoty(viz.Obr.2.3).[4] 

 

 
Obr. 2.3: Funkcia „Data Sampling“[4] 

 

2.1.2 Funkcia pre zadávanie 

 

Pre ovládanie, zmenu a zadávanie hodnôt prostredníctvom dotykovej plochy HMI 

panelu slúžia zadávacie bloky. Tieto bloky možno využiť ako pre zmenu premenných 

v pamäti HMI panelu, tak aj priamo pre zmenu hodnôt vo vzdialených PLC napojených 

na panel cez niektorú s priemyselných zberníc. 

Pre zadávanie hodnôt číselných premenných alebo textu v ASCII znakoch slúžia 

podobné bloky ako pre ich zobrazenie, ale po kliknutiu na daný blok sa na displeji 

zobrazí dotyková klávesnica, na ktorej sa dá zadávať hodnota. 
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K dispozícií sú aj zložitejšie zadávacie funkcie typu receptúra, ktorá umožňuje 

zobrazovať aj zadávať hodnoty do predom vytvoreného formáty tabuľky, exportovať či 

importovať z pamäti HMI do PC alebo naopak. Z položkami tabuliek možno ďalej 

pracovať  a to ako z pohľadu zadávania a zobrazovania pomocou tlačidiel vytvorených 

na obrazovke, tak z pohľadu ďalšieho využitia a zapracovania vo výpočtoch nielen 

v podprogramoch (Macro) daného HMI panelu, ale aj z možnosťou kopírovania cez 

komunikačnú zbernicu do PLC pre využitie v riadení atď.. Formát každej receptúry je 

nutné predom vytvoriť v systémovom nastavení panelu.[4]   

2.1.3 Funkcie pre riadenie, komunikáciu a výpočty  

Ide o funkcie ako časovanie (Timer), presunu dát (Data Transfer), záloha dát 

(Backup), archivácia dát (Data Sampling), riadenie panelu z PLC (PLC Control) 

a plánovača (Scheduler). Hlavnou funkciou je „Macro“, ktoré umožňuje pomocou 

programovacieho jazyka podobného jazyku C vytvoriť v HMI panelu aj zložité 

výpočtové a riadiace algoritmy, vrátane priamej komunikácie s PLC alebo ďalšími 

externými zariadeniami komunikujúcimi cez zbernicu.  

Časovač (Timer) umožňuje po uplynutí zadanej časovej periódy zmeniť stav 

niektorej definovanej premenenej v pamäti panelu. Podobne pracuje aj funkcia presunu 

dát v časovom režime „Data Transfer Time“ ale je tu rozdiel. Presun dát umožňuje 

periodicky prekopírovať naraz aj veľké bloky dát nielen medzi rôznymi miestami 

v pamäti HMI panelu, ale hlavne z a do PLC. Pokiaľ prenos nemá byt spustení časom 

ale udalosťou napr. stlačením tlačidla, potom možno využiť funkciu „Data Transfer 

Trigger “. 

Funkcie „PLC Control“ a „Scheduler“ umožňujú meniť beh programu HMI panelu 

na základe vzniknutých udalostí. V prípade „PLC Control“ možno zmeniť stav bitu či 

hodnoty niektorej premennej HMI panelu ale aj vzdialenému komunikujúcemu PLC 

priradiť nejakú akciu, ktorá sa má vykonať. Funkcia „Scheduler“ naopak nastavuje deň 

v týždni, hodiny, minúty, sekundy časovou riadenou zmenou stavu bitu alebo 

prekopírovanie hodnoty medzi premennými.  

Funkcia „Macro“ čo sú vytvorené podprogramy uložené do HMI panelu, ktoré sú 

spúšťané jednorazovo po spustení HMI panelu alebo pri konkrétnej definovanej situácií 

či periodicky(viz.Obr.2.4). [4] 
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Obr. 2.4:Funkcia „Macro“[4] 

2.1.4 Funkcia MQTT 

 

MQTT (MQ Telemetry Transport) je jednoduchý a nenáročný M2M („Internet of 

Things“) komunikačný protokol. Pôvodne bol navrhnutý v IBM. 

MQTT je vo svojom princípe založený na predávaní správ medzi klientmi 

prostredníctvom centrálneho serveru- Brokera. Broker prijíma správy od Publishera 

a tie následne predáva k prečítaniu jednému alebo viacerým  Subscriberom, ktorý o to 

majú záujem. Jeden broker môže mat veľa rôznych poskytovateľov správ (Publishers) 

a veľa čitateľov (Subscribers), pričom čitateľom predáva iba tie správy, ku ktorým sa 

každý z čitateľov prihlási k odberu(viz.Obr.2.6).  

Obsah správ nie je nijak definovaný. Sú to nejaké binárne dáta, ktoré majú byť 

prenesené. Najčastejšie sa používa formát dát JSON, BSON alebo textové správy. Ale 

v zásade to môžu byť dát akéhokoľvek formátu, pretože Broker tieto dáta neposudzuje 

a nepracuje s nimi iba ich preposiela. Záleží tak čisto na príjemcovi dát (Subscriber) aby 

tieto dáta vedel spracovať. Veľkosť správy je v súčasnosti obmedzená na necelých 256 

MB ale vzhľadom k zameraniu na „Internet of Things“ býva väčšina správ oveľa 

menšia. MQTT tak minimalizuje množstvo prenášaných dát čo bolo cieľom. Hodí sa na 

prenos na rýchlosť prenosu menej náročných informácií a hodnôt čo je ideálne pre účely 

IoT.[1]  

V súvislosti zo samotným prenosom správ potom MQTT protokol definuje tri úrovne 

potvrdzovania správ(viz.Obr.2.5): 

• QoS 0- znamená, že správa je odoslaná bez potvrdenia a nie je 

zaručené jej odoslanie. 

• QoS 1- znamená, že správa je doručená aspoň jeden krát. 
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• QoS 2- znamená, že každá správa je doručená práve jeden krát.  

 

 
Obr. 2.5:Úrovne potvrdzovania správ[1] 

Zabezpečenie prenosu a identifikácie klienta závisí na požadovanej úrovni šifrovania 

komunikácie podľa toho MQTT protokol predpisuje nasledujúce TCP kanály:  

• 1883= MQTT nešifrovaný prenos- základný a najbežnejší MQTT 

komunikačný kanál, kde komunikácia je celkom nešifrovaná 

• 8883=MQTT šifrovaný prenos- na rozdiel od kanála 1883 sú dáta 

šifrované SSL/TLS protokolom a k naviazaniu komunikácie je 

potrebná podpora klienta. 

• 8884= MQTT šifrovaný prenos + certifikát klienta- toto je 

špeciálna a najvyššia úroveň zaistenia MQTT komunikácie, 

pretože nielenže sú dáta opäť šifrované SSL/TLS, ale klient musí 

poskytnúť aj certifikát o autenticite vydávaný Bokerem.[1]  

 

 

 
Obr. 2.6: Funkcia MQTT[1] 
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2.2 Machine control studio  

 

Machine control studio je program od firmy Control technique. Machine control studio 

je voľne stiahnuteľný zo stránok výrobcu. Programovacie prostredie je plne 

kompatibilné s normou IEC 61131-3. Machine control studio je programovacie 

prostredie založené na systéme CODESYSu. Machine control studio je určené na 

programovanie modulu MCi 210 a frekvenčného meniča Unidrive M.[5]  

 Používa sa nasledujúce programovacie jazyky IEC 61131-3(viz.Obr.2.7): 

• Structured Text (ST) 

• Function Block Diagram (FBD) 

• Structured Function Chart (SFC) 

• Ladder Diagram (LD) 

• Instruction List (IL) 

• Continuous Function Chart (CFC) 

Používateľ má k dispozícií množstvo úloh(viz. Obr.12):  

• Initial 

• Freewheeling  

• Clock0 

• Clock1 

• Clock2 

• Clock3 

• Position 

• Event1 

• Event2 

• Event3 

• ErrorTask 

Úlohy Freewheeling, Clockn a Position sú cyklické úlohy. Úlohy Clockn a Position sa 

budú spúšťať v intervale nastavenom používateľom v MC Studio. Úloha Freewheeling 

je úloha s najnižšou prioritou a spustí sa, keď to dovoľuje procesorový zdroj.  
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Obr. 2.7:Machine Control Studio 
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3 ZAPOJENIE AUTOMATIZOVANÉHO 

PRACOVISKA 

 

V predchádzajúcich kapitolách som opisoval jednotlivé komponenty ktoré sú použité 

v mojej práci automatizovaného pracoviska pre zistenie mechanickej odolnosti 

skrutkovačov. Ako je možno vidieť na schéme zapojenia(viz.Obr.3.1): 

 
Obr. 3.1:Zapojenie automatizovaného pracoviska 

 

Toto zapojenie je ekonomicky najvýhodnejšie a postačujúce pre moju prácu 

automatizovaného pracoviska.  
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3.1 Sieťové prepojenie jednotlivých komponentov  
 

 

V schéme zapojenia je switch, ktorého funkciu preberá frekvenční menič Unidrive 

M700. Ako prvé som pre programovanie potreboval pripojiť PC k frekvenčnému 

meniču a serveru cMT-SVR-100. Najskôr som si nastal server cMT-SVR-100 na IP: 

192.168.0.100 a adresu počítača IP:192.168.0.1 . V rámci serveru cMT-SVR-100 som 

musel nastaviť v parametroch aj IP adresu(192.168.0.101) frekvenčného meniča pre 

komunikáciu HMI panel a PLC. Po nainštalovaní softwaru MQTT.fx som nastavil  ešte 

IP adresu Brokera. Výhodou je, že vo frekvenčnom meniči je zásuvný modul MCi 

210(PLC) takže som nemusel riešiť ďalšie sieťové prepojenie(viz.Obr.3.2).   

 
Obr. 3.2:Prepojenie jednotlivých komponentov 

Komunikácia medzi PLC a serverom cMT-SVR-100 je cez Modbus 

TCP/IP(viz.Obr.3.3). Najzložitejšie bolo nastavenie serveru cMT-SVR-100, ktorý na 

rozdiel od HMI panelu s displejom na ktorom sa IP adresa nastavuje priamo na displeji 

tak úplne nešlo. Server sa nastavuje podľa návodu cez cMT Viewer ale bohužiaľ mne to 

nechcelo fungovať. Nastavenie cMT-SVR serveru ide ešte cez prehliadač zadaním 

default adresy serveru, kde sa dá adresa zmeniť(viz.Obr.3.4). 

Po nainštalovaní softvéru Unidrive M Connect ktorý slúži na nastavenie parametrov 

motora pre frekvenčný menič, tento softvér automaticky vyhľadal frekvenční menič. 

Potom stačilo v Machine control studio prepnúť modul MCi 210 do aktívneho režimu. 

Ako písali v manuáli server cMT-SVR-100 by mohol slúžiť ako switch ale pri tomto 

prepojení sa mi to nepodarilo rozbehnúť problém nastal, keď som s počítača nastavil 

jednu IP adresu napevno a druhú ponechal automaticky (DHCP) s počítača som sa 

nemohol pripojiť na frekvenční menič. Pre ovládanie serveru z tabletu cez wifi stačí 

pripojiť wifi router na Ethernet 2 v serveru cMT-SVR a nastaviť adresu routeru cez 

prehliadač. Pri mojej práci som ale používal sieťový kábel.  
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Obr. 3.3:Komunikace Modbus TCP/IP 

 
Obr. 3.4: Nastavenie IP adresy serveru cMT-SVR-100 

 

 

 

 



30 

 

 

3.2 Prenos dát z PC na server cMT-SVR-100 

 

Namerané dáta som mal k dispozícií s predošlej štúdie ktorú naša firma robila. 

Namerané dáta boli v súbore .xls. Prvou úlohou bolo roztriediť dáta. Podľa hodnôt 

v tabuľke boli zaznamenané otáčky každých 0,5 ms čo pri čase merania 3,5 s znamenalo 

7000 hodnôt otáčok . Pre moje meranie to bolo zbytočne veľa vzoriek, takže som vybral 

hodnoty za každých 5 ms. Na priebeh grafu som potreboval 684 hodnôt 

otáčok(viz.Obr.3.5).   

 

 
Obr. 3.5 Graf nameraných hodnôt otáčok 

Na prenos dát ako som už spomínal že využijem funkciu MQTT. 

3.2.1 Prenos dát pomocou software MQTT.fx  

Software MQTT.fx som zvolil pretože pracuje celkom samostatne aj keď je 

postavený na jazyku Java 8. Java runtime je totiž súčasťou balíčka programu a nie je 

potrebné riešiť beh Java samostatne ako je to u iných Java aplikácií. Čo sa týka prenosu 

MQTT ako som už spomínal dáta sa prenášajú v balíku vo formáte JSON. Najskôr som 

si musel zistiť ako vypadá syntax pre JSON. Aplikáciu MQTT.fx som nastavil aby bol 

možný presun dát z PC na server cMT-SVR-100.Najskôr som musel zadať IP adresu 

Brokeru v mojom prípade broker bol server cMT-SVR-100. Najdôležitejšie je nastaviť 

Broker adresu a Broker port(viz.Obr.3.6). Aby som mohol poslať dáta na broker je 

potrebné aby topic(správa) bola nastavená rovnako aj na aplikácií MQTT.fx tak aj na 

serveru cMT-SVR-100. Názov je „testHW/PCtoHMI“ bez tejto identifikácie by 
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subscriber nevedel, že správa je určená pre neho. .Po nastavení hodnôt som sa tlačidlom 

connect pripojil k brokeru. Aplikácia MQTT.fx môže fungovat ako publisher taj aj 

subscriber. Aby som si overil syntax JSON tak som poslal skúšobné dáta zo serveru 

cMT-SVR-100 na aplikáciu MQTT.fx a tam som ich prijímal ako subscriber. Keď som 

dáta prijal, tak som zistil syntax a podľa toho som upravil publishera ktorý výsledné 

dáta posielal na cMT-SVR-100(viz.Obr.3.7). 

 

  

 
Obr. 3.6: Nastavenie MQTT.fx 

 
Obr. 3.7:Syntax pre odosielanie dát z MQTT.fx 
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Tento prenos je určení pre 684 hodnôt, ktoré odpovedajú môjmu priebehu otáčok. 

Keď som MQTT skúšal, zistil som že nemé problém preniesť balíček dát kde je 10 000 

hodnôt. MQTT dokáže preniesť dáta o veľkosti až 256 MB. Rýchlosť prenosu je veľmi 

rýchli do 1 sekundy. Problém býva, keď sa zresetuje server cMT-SVR-100 a tým 

pádom sa odpojí broker a aplikácia sa stále snaží pripojiť po tomto procese trvá asi 5 

sekúnd kým sa aplikácia spamätá a dáta pošle. 

 

3.3 Nastavenie serveru cMT-SVR-100 

 

Aby som naviazal na dokončenie prenosu MQTT musel som nataviť server cMT-SVR-

100. Server cMT-SVR-100 má blok IIoT v ktorom sa nachádza funkcia MQTT tento 

server dokáže fungovať ako Broker, Publisher aj Subscriber. Pri testovaniu MQTT ako 

som spomínal som využil všetky tri funkcie. Keď som potreboval zistiť syntax pre 

aplikáciu MQTT vo formáte JSON. Pri realizácií projektu som využil funkcie Brokera 

a Publishera. Keďže sa broker aj Subscriber vyskytoval na serveru tak IP adresu MQTT 

serveru stačilo nastaviť ako Localhost (IP:127.0.0.1), port som nastavil rovnako ako 

v aplikácií MQTT.fx(1883 čiže nešifrovaný prenos)(viz.Obr.3.8). V záložke setting 

v okne Address som si ďalej na typu LW nastavil adresu, kde sa budú zobrazovať stavy 

ako pripojený, odpojený, zastavený  alebo hlásenie chyby (viz.Obr.3.9). 
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Obr. 3.8: Nastavenie MQTT serveru 

 
Obr. 3.9: Nastavenie okna Address 
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Ďalej som nastavil topic(správu), keďže server cMT-SVR-100 využívam ako Subscriber 

ako prijímateľa správ od Publishera (odosielateľa správ z aplikácie MQTT.fx).Ako som 

spomínal v predchádzajúcej kapitole tak Topic musí mať rovnaký názov aj Publisher aj 

Subscriber(viz.Obr.3.10). 

 
Obr. 3.10: Nastavenie Subscriber 

Ako možno vidieť na obrázku 3.10 tak QoS je nastavený na 0 čo znamená že správa 

sa odosiela bez potvrdenia a formát dát je JSON.  

V okne Topic Subscriber v záložke Address bolo treba nastaviť adresy kde sa majú 

prijímané dáta ukladať.(viz.Obr.3.11) 

 

 
Obr. 3.11:Nastavenie záložky Address v okne MQTT Topic Subscriber 

Ako bolo možno vidieť v predchádzajúcej podkapitole 4.2.1 prenos dát pomocou 

softwaru MQTT.fx na obrázku 3.7 je vidieť že názvi „hodnota1“  atď.. Sú použité aj 

v aplikácií MQTT.fx je to s podobného dôvodu ako názov Topic taktiež musia mať 
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rovnaké názvy aj jednotlivá adresy. Každá jedna adresa (napr. hodnota1) môže 

obsahovať 99 16-bit Signed dát a práve preto je z aplikácie posielaných v jednej adrese 

99 hodnôt. Maximálny možný počet 16-bit dát v jednej adrese je 254. Ako možno 

vidieť na obrázku 3.11 hodnoty z MQTT sa ukladajú do pamäte serveru cMT-SVR-100 

na adresu RW-0 až RW 684.  

 

3.3.1 Prenos dát zo serveru cMT-SVR-100 do MCi 210  

Aby som naviazal na prenos dát s PC na server cMT-SVR-100 tak tejto podkapitole 

dokončím prenos zo serveru cMT-SVR-100 do modulu MCi210(PLC). Dáta máme 

uložené na adrese RW-0 až 684. Na prenos dát zo server cMT-SVR-100 do modulu 

MCi210 som musel napísať macro.  Short je dátový typ formátu 16-bit Signed. Cyklus 

for počíta od 0 po 8 a každé číslo ohraničuje jedno poslané pole je to preto aby sa 

zaistilo že pole prišlo na modul MCi210 celé a správne zoradené. Funguje to tak že 

počítadlo počíta a v podmienke if je ak je for 2 tak pošli RW-0 až 98 na parameter 

modulu 3.70.001 až 3.70.098 a tak to pokračuje až kým nenačíta všetky hodnoty RW. 

 

macro_command main()  

 

short RW[701]   //hodnoty RW-0 až 684 

short a[99]    //pole v pamäti serveru kde sa dočasne ukladajú  

     posielané dáta 

short i=0        

for i=0 to 8 step 1   //zabezpečenie správneho prenosu  

 

 

if i == 2 then  

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1)     //posiela hodnotu podmienky for 

GetData(a[0], "Local HMI", RW, 0, 98) //odkiaľ sa majú posielať hodnoty RW 

SetData(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) // kde sa majú posielať RW 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1)    // posiela hodnotu podmienky for 

end if  

if i == 3 then  

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1) 

GetData(a[0], "Local HMI", RW, 99, 98) 

SetData(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1) 

end if 

if i == 4 then  

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1) 

GetData(a[0], "Local HMI", RW, 198, 98) 

SetData(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) 
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SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1) 

end if 

if i == 5 then  

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1) 

GetData(a[0], "Local HMI", RW, 296, 98) 

SetData(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1) 

end if 

if i == 6 then  

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1) 

GetData(a[0], "Local HMI", RW, 394, 98) 

SetData(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1) 

end if 

if i == 7 then 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1)  

GetData(a[0], "Local HMI", RW, 492, 98) 

SetData(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1) 

end if 

if i == 8 then  

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7000, 1) 

GetDataEx(a[0], "Local HMI", RW, 590, 98) 

SetDataEx(a[0], "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7001, 98) 

SetData(i, "MODBUS TCP/IP", 4x, 3#7099, 1) 

end if 

next i 

end macro_command 

 

 

 

 

3.3.2 Obrazovka serveru cMT-SVR-100 

 

Pri vytváraní obrazovky pre riadenie automatizovaného pracoviska som spravil najskôr 

prihlasovaciu obrazovku, ktorá sa po prihlásení daného užívateľa prepne do ďalšieho 

okna kde je možné spustiť prenos dát a sledovať prebiehajúce meranie(viz.Obr.3.13). 

EasyBuilderPro ponúka pri prihlasovaní jednotlivých užívateľ nastavovať ich práva 

podľa určenia užívateľov v nastaveniach systémových parametrov v záložke Secuirity si 

môžete označiť až jedenásť užívateľov, ktorý každý bude mat iné práva na obsluhu 

prípadne opravu systému(vizObr.3.12).   
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Obr. 3.12: Nastavenie práv užívateľov  

Výhodou tohto nastavenia, že po prihlásení užívateľa z vyššími právami na obsluhu 

sa mu na obrazovke objaví tlačidlo na vykonanie nejakej funkcie, ktoré užívateľ 

s menšími právami nevidí. Týmto sa zabezpečí obsluha systému podľa znalostí 

užívateľa.   
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Obr. 3.13: Prihlasovacia obrazovka 

 

Ďalším krokom bolo vytvorenie obrazovky na sledovanie priebehu merania 

a nahrávanie dát do PLC. Na tejto obrazovke môžeme vidieť Lampu „pripojenie“ tá 

kontroluje či je pripojený Broker a vedľa nej lampa „chyby“ sa rozsvieti pri detekcií 

chyby v Brokeru. Lampa „úspešný prenos dát“ sa rozsvieti keď sa úspešne dokončí 

prenos MQTT z PC na server cMT-SVR-100 a vtedy viem, že dáta sú uložené v pamäti 

serveru cMT-SVR-100. Pripínateľné tlačidlo „opakovanie skúšky“  ako samo naznačuje 

spustí skúšku ešte raz tým že prepne parameter frekvenčného meniča M06.P015 ktorý 

odpojí a zapojí menič. Posledné tlačidlo „posielanie dát do meniča“ je funkčné tlačidlo, 

ktoré spúšťa macro, ktoré som opisoval v predchádzajúcej podkapitole.  

Graf ktorý mi ukazuje výstup z parametru M01.P021, tento parameter posiela 

hodnotu otáčok na motor. Dáta ktoré sú prijímané z parametru M01.P021 sú oneskorené 

o 100 ms. To je nevýhoda serveru cMT-SVR-100, že najmenšie vzorkovanie je 100 ms. 

V praxi to nemalo na priebeh alebo funkčnosť žiaden vplyv(viz.Obr.3.14). 



39 

 

 
Obr. 3.14: Obrazovka spúšťanie a sledovanie programu 

 

 

 

 

 

3.4 Nastavenie frekvenčného meniča Unidrive M700   

 

Na nastavenie základných parametrov motora vo frekvenčnom meniči Unidrive 

M700 som použil program Unidrive M Connect od výrobcu, ktorý je zadarmo 

k stiahnutiu na stránkach výrobcu. Po spustení programu a vytvorení nového projektu sa 

program snaží automaticky vyhľadať frekvenční menič, kde s ponuky možno vybrať 

skenovanie ethernetovej siete alebo RTU siete. Takže som si vytvoril projekt a nastavil 

som si jednotlivé parametre pohodlne z počítača. Ako prvé je potrebné nastaviť mód 

frekvenčného meniča na RFC-S ako som spomínal tento mód je určený pre servomotory 

je to parameter M00.P048. Ďalej je potrebné nastaviť štítkové hodnoty motora (prúd, 

napätie, max. otáčky atď.)(viz.Obr.3.15).  
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Obr. 3.15:Nastavenie frekvenčného meniča 

Unidrive M connect je dobrou pomôckou pri tvorbe práce, pretože môžem sledovať 

v reálnom čase čo a kde sa nahráva. 4asto som ho používal pri nahrávaní hodnôt do 

modulu MCi 210 do parametru P(viz.Obr.3.16) 

 

 
Obr. 3.16: Zobrazenie nahratých hodnôt do parametru P3.70:Menu P  

3.5 Naprogramovanie modulu MCi 210  

 

Na začiatku som si vytvoril nový projekt kde som si zvolil v akom jazyku chcem 

pracovať(Structured Text), koľko úloh(task) budem potrebovať (Freewheeling, Clock0) 

a v akom slote sa nachádza modul MCi210(viz.Obr.3.17). 
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Obr. 3.17: Nastavenie Machine control studio 

Freewheeling má najnižšiu prioritu, takže som ho využil na nahrávanie hodnôt do 

poľa jeho rýchlosť „tasku“ je 250 µs. Freewheeling sa spúšťa len vtedy keď má 

procesor čas. Ale pre účely nahrávania to postačuje. Clock0 som nastavil na čas 5ms tak 

aby to zodpovedalo počtu nahraných hodnôt a výslednému priebehu.  

V tejto časti dokončím prenos hodnôt. Ako som spomínal pri serveri cMt-SVR-100 

hodnoty posielam na parameter P odkiaľ ich ukladám do pamäte modulu MCi 

210(viz.Obr.3.18) 
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Obr. 3.18: Machine control studio nahrávanie hodnôt do pamäte modulu MCi210 

Ako možno vidieť na obrázku 3.18 nie je nahrávanie dát vyriešené moc dobre, 

pretože je napevno každá hodnota uložená na danú pozíciu poľa vytvoreného 

v programe. Bohužiaľ aj keď som sa snažil to ošetriť podmienkami, stále mi hodnoty 

ukladalo na začiatok poľa a premazávalo ich, takže som mal k dispozícií stále len 98 

hodnôt. Tento problém budem pre ďalšie používanie musieť vyriešiť. Aj keď to nie je 

moc elegantné riešenie zápisu hodnôt do poľa ale pre môj účel to postačilo.   

Keď som mal hodnoty uložené v poli tak som mohol začať s posielaním na 

parameter M021.P021, ktorý slúži na riadenie otáčok motora. Pre môj test bolo potrebné 

aby sa celý priebeh opakoval to zabezpečuje čítač, ktorý je nastavený na 20 opakovaní 

celého priebehu a medzi každým priebehom je nastavený časovač na 500ms aby sa 

motor nachvíľu zastavil. Prvá podmienka je pre zapnutie frekvenčného meniča 

parameter M06.P015 je prepojený zo serverom cMT-SVR-100 ako tlačidlo „opakovania 

skúšky“ prepnutím tlačidla sa docieli pustenie programu a spustenia čítača, ktorý spraví 

daný počet opakovaní priebehu. V priebehu programu sa program dá zastaviť len 

centrálnym vypínačom ktorý odpojí parameter M06.P015 a tým odpojí frekvenčný 

menič od nahrávania hodnôt do motoru a to je dané druhou podmienkou. Rtrig 

zabezpečuje to aby nestačilo tlačidlo stlačiť do jednej polohy ale musí sa prepnúť a tým 

sa môže cyklus opakovať. Hodnoty otáčok som posielal ako dátový typ integer, ale 

reálne hodnoty otáčok sú s presnosťou na jedno desatinné miesto. Túto metódu som 

zvolil kvôli presunu hodnôt z jedného zariadenia na druhé, kde dátové typy 

nespolupracovali a vznikali chyby. Najlepšie riešenie tak bolo zmeniť integer na real až 

pri výstupe čiže na parametru M01.P021, kde som hodnotu ešte podelil desiatimi 

a dostal som reálnu hodnotu s nameraných dát.  
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PROGRAM Clock0 

VAR 

 i:INT:=0; 

 

 casovac: Ton; 

 START: BOOL; 

 

 start_cyklu: BOOL; 

 tlacitko_start: bool; 

  

 citac: CTU; 

 rtrig_start: R_TRIG; 

END_VAR 

-------------------------------------------------------------------------------- 

IF M06.P015 = 1 THEN      

 tlacitko_start:=1; 

 M06.P034:= 1; 

 ELSE 

 tlacitko_start:=0;   

END_IF 

 

IF i<=684 AND start_cyklu THEN 

 i:= (i+1); 

 START:=FALSE; 

 ELSE  

  START:=TRUE; 

END_IF 

 

IF casovac.Q = TRUE THEN 

i:=0; 

END_IF  

 

IF rtrig_start.Q THEN  

 start_cyklu :=1; 

 citac.RESET:=0; 

 END_IF 

  

IF citac.Q THEN  

 start_cyklu:=0; 

 citac.RESET:=1; 

END_IF 

 M01.P021:= (DINT_TO_REAL (Freewheeling.otacky[i]))/10; 
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 casovac(IN:= START, PT:= T#500MS); 

 citac( 

 CU:= Start ,  

 PV:= 20 

   ); 

rtrig_start(CLK:= tlacitko_start ); 

 

Takto zostrojené automatizované pracovisko som zapojil a odskúšal prenos. V 

programe Unidrive M connect som nastavil spätnú väzbu aby som zistil či motor 

stačí reagovať na zmeny hodnôt otáčok po 5ms. Pomocou programu CTScope som 

na osciloskope meral na jednom kanáli priebeh parametru M01.P021(žltá krivka) 

a spätnú väzbu na parametru M03.P002, ktorá zobrazuje hodnoty zo snímača 

motoru Heidenhain EQN1325(červená krivka)(viz.Obr.3.19). 

 

 
Obr. 3.19: Záznam osciloskopu z merania spätnej väzby  

Zo záznamu je vidieť že frekvenčný menič ani motor nemajú problém z rýchlou 

zmenou hodnôt otáčok.  
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4 POROVNANIE AUTOMATIZOVANÉHO 

PRACOVISKA Z PREDCHÁDZAJÚCIM 

PRACOVISKOM  

 

Predchádzajúce pracovisko pracovalo na princípe presného a priameho merania 

momentu(viz.Obr.4.1). 

 

 
Obr. 4.1: Meranie mechanickej odolnosti skrutkovača pomocou snímaču 

momentu 

Problém bolo to, že toto riešenie bolo finančne nákladné. A preto bola snaha zbaviť sa 

snímača momentu a nahradiť ho softwarovým meraním momentu.  

Nové riešenie zabezpečí softwarové meranie momentu-stanoví závislosti momentu na 

napájacom prúde, teplote stroja a otáčkach(viz.Obr.4.2). 

 

 
Obr. 4.2: Softwarové meranie momentu 

V mojej práci som sa nedostal k meraniu momentu, pretože projekt bol odložení 

a meracie pracovisko slúži k iným účelom. Ale nové softwarové riešenie je nachytané, 

stačí namiesto otáčok použiť namerané hodnoty momentu a vo firme existuje 

predpripravený program na vyriešenie momentovej väzby.  
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5 ZÁVER 

 

Cieľom práce bolo na základe podkladov z reálnych meraní parametrov 

akumulátorového skrutkovača, navrhnúť koncepciu variabilného automatizovaného 

pracoviska pre merania mechanickej odolnosti týchto nástrojov. 

 Prvá a druhá kapitola vysvetľuje teóriu jednotlivých komponentov či už 

z hľadiska hardwaru alebo softwaru. 

 Ďalšie kapitoly vysvetľujú praktickú časť práce. V prvom rade bolo potrebné 

určiť aké komponenty budú použité v automatizovanom pracovisku, bolo potrebné 

zistiť parametre jednotlivých komponentov aby bolo možné určiť či sú vhodné pre 

použitie v automatizovanom pracovisku. Nemenej dôležitou súčasťou bola finančná 

náročnosť jednotlivých komponentov. Pre riadenia a vizualizáciu bol použitý server 

od firmy Weintek cMT-SVR-100, ktorý bol pomerom cena/výkon najlepšou 

voľbou. Ako PLC bol použitý frekvenční menič od firmy Control Technique s 

prídavným modulom MCi 210, ktorý slúžil ako PLC.  Hlavnou úlohou bolo 

zostrojiť funkční prenos dát z počítača na PLC. K tomu aby bolo možné zabezpečiť 

funkčný prenos dát bolo potrebne porozumieť MQTT komunikácií a ďalším novým 

softwarom. Z výsledku práce je jasné, že funkčnosť prenosu dát je zabezpečené.  

 Ciel práce sa podarilo s časti zrealizovať, kde najdôležitejšia časť práce je plne 

funkčná a tou je prenos dát. Avšak nepodarilo sa zrealizovať momentovú väzbu 

a odskúšať automatizované pracovisko pri reálnej záťaži a to z dôvodu prerobenia 

tohto pracoviska pre meranie mechanických vlastností skrutkovačov na iné 

pracovisko z dôvodu vyššej priority iných projektov.  

 Do budúcnosti je cieľom pracovisko zovšeobecniť zo zameraním na akékoľvek 

ručné náradie s tým je spojená aj zmena zadávanie dát do PLC a taktiež 

flexibilnejšie zadávanie priebehov o rôznych časových dĺžkach.    
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electronics. 2nd ed. Norwell, Mass.: Kluwer Academic, c2001. ISBN 0792372700. 

 

[8] LI, Qing a Caroline. YAO. Real-time concepts for embedded systems. San 

Francisco, CA: CMP Books, 2003. ISBN 978-1578201242. 

 

[9] EasyBuilder Pro [online]. 2016 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

https://tecon.cz/pdf/EBPro_manual.pdf 

 

https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-2dil-mqttfx.html
https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-2dil-mqttfx.html
https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-2dil-mqttfx.html
https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-2dil-mqttfx.html
https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-4dil-hmi-server-cmt-svr.html
https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-4dil-hmi-server-cmt-svr.html
https://automatizace.hw.cz/hmi-systemy-komponenty/test-levny-7-hmi-panel-weintek-mt6070ie-2dil-funkce.html
https://automatizace.hw.cz/hmi-systemy-komponenty/test-levny-7-hmi-panel-weintek-mt6070ie-2dil-funkce.html
http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-techniques/products/options-and-accessories/intelligence-option-modules/mci210
http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-techniques/products/options-and-accessories/intelligence-option-modules/mci210
http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-techniques/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m700
http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-techniques/products/ac-drives/unidrive-m/unidrive-m700
https://tecon.cz/pdf/EBPro_manual.pdf


48 

 

[10] Machine control studio [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-

techniques/products/software/programming/machine-control-studio 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-techniques/products/software/programming/machine-control-studio
http://acim.nidec.com/en-us/drives/control-techniques/products/software/programming/machine-control-studio

