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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process 

Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na 

světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. Vytvořená simulace se 

chová jako reálná robotická linka, takže zde bylo implementování několik vstupních 

snímačů, robotických operací, ale také dopravníková struktura. Veškeré řízení probíhá 

přes naprogramované PLC, v TIA portálu 14. Diplomová práce zahrnuje důkladný 

popis návrhu celé simulace spolu s prostředím Tecnomatix Process Simulate. Vzhledem 

k široké škále externího zprovoznění, byly v diplomové práci navrženy a vyzkoušeny tři 

nejdůležitější způsoby, jednalo se dva druhy OPC serveru, ale také PLCSIM Advanced. 

Závěr diplomové práce popisuje způsob řízení simulace spolu s vizualizací celé 

procesní buňky.  

 

Klíčová slova 

Tecnomatix Proces Simulate, průmysl 4.0, digitální továrna, dopravník, snímače, tok 

materiálu, stacionární robot, simulace, PLC, OPC server, TIA portál, OPC UA, HMI 

 

 

 

Abstract 

This master´s thesis describes the design and realization of the simulation in program 

Tecnomatix Process Simulate. The thesis deals with the creation of a simulated 

assembly line of gluing a protective glass to the headlight. For this operation is using 

four stationary robotic arms. Created simulation behaves like a real robotic assembly 

line. In simulation is implemented several input sensors, robotic operations and 

conveyer structure. The control is done with PLC programmed, designed in TIA portal 

14. Thesis includes a detailed description of the design whole simulation, together with 

the Tecnomatix Process Simulate environment. This software offer a many external 

commissioning and three bigger were tested, two kinds of OPC servers and PLCSIM 

Advanced. The conclusion of the diploma thesis describes the way of simulation control 

with visualization of whole process cell. 

 

Keywords 

Tecnomatix Proces Simulate, industry 4.0, digital factory, conveyer, sensors, materiál 

flow, stationary robot, simulation, PLC, OPC server, TIA portal, OPC UA, HMI 
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 ÚVOD 1.

Tato diplomová práce se zabývá prostředím Tecnomatix Process Simulate, které 

v rámci digitální továrny dokáže napodobovat reálnou procesní buňku. Kromě 

detailního vysvětlení tohoto nástroje, je nadále představen světový přehled nasazení 

stacionárních robotů, co se týče jednotlivých světových států, tak také oblastmi 

v průmyslu. Po představení softwaru Tecnomatix Process Simulate je popsána 

vytvořená simulace spolu s řídícími algoritmy. Závěr diplomové práce řeší způsoby 

řízení, kde bylo vyzkoušeno několik způsobů. Celá diplomová práce se dělí do několika 

hlavních kapitol, které odpovídají bodům zadání. 

V úvodu diplomové práce je popsán vývoj průmyslu spolu s vysvětlením 

ideologií nejnovější průmyslové revoluce, tedy Průmyslu 4.0. K této kapitole se váže 

pojem digitální továrna, kde jsou představeny myšlenky a benefity tohoto virtuálního 

zprovoznění. Jeden z největších hráčů digitální továrny je právě rodina Tecnomatix, 

která se skládá z širokého repertoáru navazujících programů. Každý z jednotlivých 

nástrojů řeší určitý problém právě při vývoji průmyslových linek. Tecnomatix Process 

Simulate, je prostřední nástroj, kde už se pracuje s optimalizovaným návrhem výrobní 

linky a řeší se zde řízení simulace spolu s tokem materiálu.  

Jakmile je představeno simulační prostředí, tak se diplomová práce zabývá 

trhem průmyslových robotů. Zde bylo zdůrazněno světové nasazování stacionárních 

robotů do provozu, a tedy celkový vývoj průmyslu. V této části je možné zaznamenat 

porovnání nejvíce se rozvíjejících světových států, co se týče průmyslové robotizace. 

Kromě porovnání se v této části klade důraz na vlastnosti jednotlivých stacionárních 

robotů a popis předních výrobců těchto zařízení. 

Třetí kapitola už přímo pracuje se simulačním prostředím Process Simulate. Zde 

je uveden důkladný návod, jak vytvořit a nastavit simulovanou procesní buňku. Celý 

popis byl vytvořen za pomoci internetových návodů a rad vedoucího, jak v tomto 

prostředí optimalizovat celý návrh simulace. Jednotlivé nastavení a myšlenky jsou 

prezentovány na vytvořeném příkladu robotického lepení ochranného skla na světlomet. 

Kromě základní práce jsou zde uvedeny a popsány všechny pokročilé funkce, které 

urychlují a optimalizují celý proces vývoje. 

Jakmile je popsáno vybrané vývojové prostředí diplomové práce, řeší se již 

popis konkrétního příkladu, na kterém je vše demonstrováno. Jedná se o výpis 

vymodelovaných částí, spolu s vypsáním všech řídících proměnných, vytvořených 

operací, ale také vývojových diagramů. U toho se již počítá s určitou znalostí řídícího 

prostředí PLC, tedy TIA Portálu 14 od firmy Siemens. Vzhledem ke znalostem tohoto 

softwaru, se rovnou přistoupilo k vysvětlení programu PLC. Kapitola dále popisuje 

vytvořenou vizualizaci pro obsluhu. 
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V závěrečné části diplomové práce je popsáno několik druhů externího řízení 

simulace. Jedná se o řízení za pomoci staršího OPC DA, pro které byl použit program 

KEPServerEX. Následně byla vyzkoušena novější verze, tedy server OPC UA. Oba tyto 

způsoby byly vyzkoušeny jak na fyzickém PLC, tak za pomoci simulovaného PLC. 

Poslední možnost externího řízení, které Process Simulate nabízí je řízení přímo pomocí 

PLCSIM Advanced. Práce nezůstala pouze u teoretických znalostí, ale rovnou 

přikročila k praktickému testu. U všech těchto externích řízení je důkladně vysvětleno 

nastavení, pro hladkou komunikaci. 
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 DIGITÁLNÍ TOVÁRNA 2.

 Vývoj průmyslu 2.1

Za poslední tři století došlo ke spoustě vynálezů, které změnily pohled na celý 

průmysl. V tomto období byly ovšem čtyři natolik průlomové, že se jednalo 

o průmyslové revoluce. 

 
obr. 2-1. Vývoj průmyslu 

První průmyslová revoluce začala koncem 18. století v Anglii, kdy Edmund 

Cartwright vynalezl tkací stroj. Velmi významným objevem v této době byl také 

horkovzdušný balón a parní stroj. Právě díky poslednímu zmiňovanému objevu se 

začala hojně využívat parní energie, která značně ulehčila těžkou práci. [1][2] 

Konec 19. Století lze považovat za druhou průmyslovou revoluci, jež bývá 

nejčastěji spojována s elektrifikací a vznikem montážních linek. Důležitým milníkem je 

rok 1870, kdy firma Cincinnati zavedla ve svém závodě první montážní linku. Díky 

čemuž se výrazně rozvinula také dělba práce. Na tehdejší rok velmi pokroková firma 

Cincinnati, později tuto linku elektrifikovala, což přineslo prudký rozvoj masové 

výroby. O 9 let později v roce 1879 Thomas Alva Edison vynalezl žárovku a způsobil 

tak další obrovský pokrok ve vědě i průmyslu. [1] [2] 

Období třetí průmyslové revoluce není spojeno s několika významnými 

vědeckými objevy, ale (nýbrž) s celkovým rozvojem automatizace a rozmachem 

informačních technologií. Ačkoliv byl přechod od mechanizace k automatizaci 

v kontextu tohoto rozvoje logický, hovoří se o průmyslové revoluci. Za její počátek lze 

považovat rok 1969, kdy byl vynalezen první PLC
1
. [1] [2] 

                                                 
1 Programmable Logic Controller – Programovatelný logický automat používaný pro automatizaci 

procesů v reálném čase. 
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2000 

Mechanizace 

Vodní pára 
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 Průmysl 4.0 2.2

Zcela nový pohled na průmysl poskytuje současná průmyslová revoluce, která 

zatím ve světě postupně nabíhá. Princip nejnovější filozofie spočívá v propojení všech 

výrobních zařízení do globální sítě, ať už se jedná o senzory, stroje, informační 

technologie, nebo další systémy. Celé propojení dílčích výrobních zařízení bude 

probíhat za pomoci internetu nad rámec celé korporace a vzájemné komunikace více 

firem. Inteligentní továrny budou schopny autonomní výměny informací, změny 

výrobních procesů, či sebemenších změn výroby na základně vstupních tržních 

impulzů, zejména poptávky. Díky standardním komunikačním protokolům bude možné 

vzájemně reagovat a analyzovat data. Tím bude možná predikce poruch, ale také 

přizpůsobení změny podmínek. [1] 

 
obr. 2-2. Příklad továrny v rámci průmyslu 4.0 [5] 

Vzhledem k vývoji průmyslu a následné robotizaci, se předpokládá vyřazení, 

nebo výrazné omezení lidské síly ve výrobním procesu. Neboť jedna z hlavních 

myšlenek průmyslu 4.0 zní: „práce co může vykonávat robot, by měla být robotem 

vykonávána“. Na základě této myšlenky bude potřeba vyřešit sociálně-etický problém 

s nezaměstnaností nižší třídy, tedy lidí ve výrobě. Vzhledem k tomu, že většina lidí není 

schopna pracovat ve vývoji a výzkumu v jednotlivých firmách, bude potřeba v nejbližší 

době tuto otázku vyřešit a nahradit práci nižší třídy smysluplným zaměstnáním. 

Obávám se, že tuto nezaměstnanost nepokryje větší poptávka po údržbářích 

a opravářích robotických buněk. V každém případě díky robotizaci pracovišť, je možné 
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stlačit výrobní cenu, zvýšit kvalitu a rychlost výroby. Dalším benefitem rozšířením 

digitalizace továren bude možnost získávání informací o inteligentních produktech
2
. [1] 

Velkou kapitolou průmyslu 4.0 je také simulování co nejvíce procesů před 

samotnou realizací. Motivací pro tvorbu simulací je tzv. pravidlo „desítek“. Toto 

pravidlo nám říká, že náklady na odstranění chyby se zvyšují násobkem 

desíti, přechodem z jedné úrovně na druhou. Pokud tedy v příkladu na následujícím 

obrázku, náklady na chybu při plánování stojí 1€, tak při vývoji již tyto náklady jsou 

10€. Pokud bychom takto pokračovali i nadále, zjistíme, že při realizaci je již tato 

hodnota stonásobná. Pokud se chyba odhalí až při sériové výrobě, je potřeba počítat 

s velkými náklady tisícinásobku. Pravidlo desítek je zobrazeno na obr. 2-3. 

 

obr. 2-3. Pravidlo desítek 

Kromě úspory nákladů na případné odstranění chyb je také možné díky 

propracovaným simulacím docílit rychlejšího uzrání návrhu výroby. Tato myšlenka je 

v současné době velkou motivací pro velké firmy, které navrhují rozsáhlé výrobní linky. 

Díky značné počáteční investici, kterou zahrnují vývojáři a správa jednotlivých nástrojů 

pro tvorbu návrhů výrobní linky, je možné docílit značného ušetření času vývoje a tedy 

dosažení rychlejší realizace a následné zařazení do sériové výroby. Simulace 

kompenzuje počáteční investici do vývoje dané korporace. Jednotlivé poměry 

zisku/ztráty pak závisí na několika faktorech, kdy nejdůležitějším je čas zahájení 

sériové výroby.  

 

 

                                                 
2 Jasně identifikovatelný, lokalizovatelný produkt, u kterého známe jeho historii, nebo aktuální stav. 
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 Model digitální továrny 2.3

Digitální továrna v sobě skrývá spoustu modelů a nástrojů, které usnadňují 

plánování, projektování a ověřování systémů. Spoluprací všech, kteří se podílí na vývoji 

budoucího výrobního procesu, je možné přesnými simulacemi a modelováním 

omezovat počet chyb, které by se projevily až při výrobě. [6][7] 

 

obr. 2-4. Digitální podnik [8] 

Aby byla práce formou digitální továrny efektivní, je nutné uchovávat všechny 

informace v jednom informačním zdroji. Pokud je toto zajištěno a informace jsou 

snadno dohledatelné a použitelné pro všechny vývojáře, dochází ke značnému 

zjednodušení a urychlení celého vývoje výrobního procesu. Důležitou částí systému 

digitální továrny je zpracování toku dat. Je potřeba klást důraz na kvalitní data i přes 

neustále rostoucí mechanickou a elektrickou náročnost výrobků. V případě nekvalitních 

dat dochází k vyšším nákladům a časovým ztrátám. [7] 

Vysvětlení jednotlivých částí digitálního podniku je na obr. 2-4. Pro koncept 

digitální továrny je potřeba několik nástrojů. PLM
3
 popisuje celý životní cyklus 

výrobku, tedy od samotného návrhu, přes konstrukci, servis až po jeho následnou 

likvidaci. Díky tomuto procesu je možné schromáždit spoustu užitečných dat, na 

základě kterých lze zjistit o daném produktu veškeré informace. To umožňuje provádět 

jednotlivé změny ve výrobě, procesu, v použití materiálů a podobně. Na základě většího 

množství dat a propracovanější vizualizaci roste přímou úměrou také pravděpodobnost 

odstranění veškerých chyb před sériovou výrobou. I přes dodržení podmínek ovšem 

není zaručena stoprocentní bezchybnost. Je ovšem větší šance na dřívější odhalení chyb 

a jejich následnému odstranění. 

                                                 
3 Product Lifecycle Management 



19 

 

PDM
4
 zastřešuje veškerá data o produktu v rámci průmyslu 4.0. Konkrétně se 

může jednat o uchovávání výkresů, 3D modelů apod. Tato data jsou ve většině případů 

obsažena v PLM, stejně jako chronologický vývoj jednotlivých verzí. 

Do procesu PLM také spadá několik otázek, které musí být zodpovězeny. Při 

návrhu je třeba uvést „Co se bude vyrábět?“. Tento návrh řeší CAD
5
/CAM

6
 systém. 

Další otázka zní „Jak se bude vyrábět?“, což zpracovává nástroj MPM
7
. Poslední 

systém, který je potřeba pro návrh procesu v konceptu digitální továrny je ERP
8
. Do něj 

spadají kategorie, jako finance, personalistika, marketing a logistika. Téměř všechny 

firmy využívají minimálně jednu část ERP, kdy napříkald finance a účetniství jsou 

povinné pro každou právnickou osobu. Firmy často kombinují jednotlivé části ERP, 

podle toho jak chtějí plnit své dlouhodobé cíle. To je zdůvodněno poměrně nákladnou 

realizací. [7][8] 

 Výhody digitální továrny 2.4

Současný tlak firem na snižování nákladů vývoje, výroby, zkrácení doby dodání 

a snižování ceny výrobků stále vzrůstá. Opačné požadavky na zvyšování náročnosti, 

kvalitu a flexibilitu celé výroby nebo jednotlivých výrobků, je potřeba řešit stále 

důrazněji. Aby bylo možné tyto problémy řešit, je potřeba přistoupit ke konceptu 

digitální továrny. 

Jedna z největších výhod moderní ideologie je spojení odborníků z několika 

odvětví hned na začátku vývoje. Vzhledem ke snadné spolupráci odborníků, pomocí 

sady nástrojů se dá docílit rychlejšího odladění chyb již u samotného návrhu. Pro 

navržení projektu se používají CAD/CAM systémy. Tyto systémy slouží k 3D 

vizualizaci modelu linky. Po vymodelování dostávají slovo odborníci pro kinematiku 

a logickou strukturu. Jakmile někdo z vývojového týmu odhalí nereálnost, složitost či 

chyby návrhu, má okamžitě možnost spolu s ostatními spolupracovníky problémy 

vyřešit. Vzhledem k tomu, že se projekt stále nachází ve fázi vývoje, je odladění chyb 

velmi jednoduché a poměrně levné. Včasně ošetřené chyby ve vývoji výrazně uspoří 

vynaložené finance návrhu v poměru na odstranění chyb při realizaci, či dokonce po 

zahájení. sériové výroby. To bylo popsáno na obr. 2-1. Každý z podpůrných systémů 

nabízí mnoho druhů analýz, simulací a testů, které pomáhají s návrhem a zjištěním 

nedostatků návrhu. 

                                                 
4 Product Data Management.  
5 Compuet Aided Design. Pokročilejší počítačový návrh objektů, spolu s výpočty a analýzy. 
6 Compuet Aided Manufacturing. Specializovaný CAD nástroj pro strojírenství. 
7 Manufactoring Process Management. Řízení výrobních dat 
8 Enterprise Resource Planning 
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 Digitální továrna Tecnomatix 2.5

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, software, který propojuje vývoj konceptu 

návrhářem, přes konstrukci, analýzu, simulaci, až po finální realizaci je v dnešní době 

velmi rozšířený. V současnosti je na trhu několik výrobců těchto systémů, které jsou 

souhrnně označovány jako digitální továrna. Pro diplomovou práci, byl vybrán systém 

Tecnomatix od firmy Siemens. Tecnomatix je postaven na PLM a poskytuje 

nejvšestrannější sadu nástrojů na dnešním trhu. Tecnomatix pomáhá jak malým firmám, 

které potřebují usnadnit, nebo vyřešit pouze určitý rozsah problémů, tak i velkým 

korporacím s využitím celého konceptu digitální továrny. [6] 

2.5.1 Nástroje digitální továrny Tecnomatix 

Rodina Tecnomatix řeší celé zpracování digitální továrny. Uživatel má možnost 

využívat nástroje pro návrh výrobních buněk, které je možné rozporcovat a optimálně 

navrhnout po jednotlivých krocích. Tím je docílena optimalizace továren, hlavně díky 

možným simulacím, řízením jakosti, nebo výroby. Vzhledem k zadání diplomové práce 

zde budou rozebrány pouze odvětví pro rozvoj robotiky a automatizace. Příklad návrhu 

výrobní haly v programu Tecnomatix je na obr. 2-5.  

 

obr. 2-5. Příklad návrhu digitální továrny [4] 

V dnešní době, kdy má velký rozmach průmysl 4.0 se začínají vyvíjet rozsáhlé 

projekty výrobních hal se spoustou automatizace. Kvůli rozsáhlosti projektů je již 

nereálné, aby na projektech pracovalo pouze několik vývojářů. Tecnomatix poskytuje 

sdílené prostředí pro vývoj a simulaci robotických a automatizačních systémů. [6] 

Pro vývoj robotizace a automatizace se používají následující programy:  

o Tecnomatix process Designer 

o Tecnomatix Process Simulate 

o Tecnomatix RobotExpert 

o Tecnomatix Robcad 
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Tecnomatix process Designer, je software pro vyhodnocení alternativních 

návrhů buněk, navrhuje více variant vývoje, odhaduje náklady a délky cyklů. Je zde 

možnost společného plánování, analýzy a spravování výrobních procesů. [6] 

Tecnomatix RobotExpert, program slouží k návrhu robotických pracovišť, off-

line programování robotů ve 3D prostředí. Využívá Realistic Robot Simulation, tedy 

realistických robotických simulací s maximální přesností. [6] 

Tecnomatix Robcad simuluje pracovní buňky, umožňuje vyvíjet, ověřovat, 

optimalizovat, simulovat a off-line programovat robotická zařízení. Program je schopen 

optimalizovat a vykonávat spoustu procesů, u kterých provádí mnoho výpočtů. [6] 

2.5.2 Tecnomatix Process Simulate 

Dále jen TPS. Tento software přímo navazuje na program Tecnomatix proces 

Designer. Vývojový nástroj nabízí návrh detailní simulace výrobních procesů. Obsahuje 

možnosti práce s řídící jednotkou robotu, plánování svařovacích, manipulačních, 

lakovacích a mnoha dalších operací. Při projektování operací program řeší kolize robotů 

a vypočítává nejvhodnější trajektorie, které může projektant nadále upravovat.  

U vytvořených nebo importovaných komponent je schopen nastavit kinematiku 

s fyzikálními vlastnostmi pro dané zařízení. Celé operace je možné řídit pomocí off-line 

programování, PLC, nebo vlastních logických modulů. Simulovat lze také pohyb a tok 

materiálu. Díky snadné analýze a vizualizaci výrobního procesu je možné identifikovat 

kritická místa procesu výroby. Na základě toho je snadné pozměnit tok materiálu, 

operací apod.  

Kromě simulací robotických pracovišť, Tecnomatix nabízí také práci s lidmi 

a oblast ergonomie. Díky těmto vlastnostem TPS, je možné vytvářet bezpečnější a více 

ergonomické pracovní podmínky pro budoucí zaměstnance. Celý projekt je možné 

tvořit návaznostmi jednotlivých dílčích operací, které jsou vázány v čase, takzvaným 

Gantt diagramem. Druhá možnost tvorby simulace je spojování výrobních operací, které 

jsou vyvolány pouze na základě předem definovaných signálu. Více o programu TPS 

a jeho vlastností je popsáno v kapitole 4.  
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 TRH PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ 3.

Od konce druhé světové války byl spuštěn vývoj robotů ve mnoha velkých 

světových společnostech. V současné době se slovem robot označuje velká škála strojů. 

Robotem lze označit automatický stroj, který byl navržen a vyroben pro vykonávání 

určité činnosti, kterou je schopen samostatně vykonávat. Vývoj robotů jde ruku v ruce 

s umělou inteligencí a tak není divu, že roboty lze nalézt v mnoha odvětvích. Příkladem 

může být letectví, lékařství, průmyslové buňky, vojenství a podobně. [9] 

Tato práce bude pojem robot používat pouze ve smyslu výrobního procesu, tedy 

jednoúčelových stacionárních robotických ramen, které slouží k určité předem 

definované činnosti. 

Autonomie průmyslových stacionárních robotů je v současné době vyloučena. 

Jednotlivé trajektorie robotických operací jsou napevno naprogramovány pomocí 

robotických nástrojů a poté následně řízeny PLC. Využití stacionárních průmyslových 

robotů je například při svařování, lakování, montáži, manipulaci, kontrole materiálu 

a podobně. [9] 

 

obr. 3-1 Počet instalovaných robotů ve světě k jednotlivým rokům [18] 

Na předcházejícím obr. 3-1 je možné vidět, že s příchodem průmyslu 4.0 začala 

prudce stoupat robotizace jednotlivých korporací. Jediný výrazný pokles byl v roce 

2008 a 2009, kdy byl ve světě dopad hospodářské krize. K robotizaci se přistupuje 

hlavně kvůli snižování výrobních nákladů, kdy stacionární robot zvyšuje produktivitu, 

přesnost a kvalitu práce. Dalšími výhodami robotických pracovišť je, že stacionární 

roboty můžou vykonávat nevhodné práce pro lidi, jako jsou špinavé, nebezpečné 

a nudné činnosti.  

V roce 2015, byl celkový počet nainstalovaných stacionárních robotů ve světě 

1,6 milionu. V roce 2019 se již ve světě předpokládá vzrůst robotů na hodnotu 2,6 

milionu kusů. [18] 
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Pokud se zaměříme na jednotlivé státy, tak největší počet nasazení robotů má 

v roce 2015 Čína s 69 000 roboty. V roce 2019 se předpokládá, že bude v Číně 

nainstalováno 160 000 robotů, což je necelých 40 % z celkového předpovídaného 

nasazení robotů ve světě. [18] 

V oblastech a druhu průmyslu, ve kterých jsou stacionární roboty nainstalovány, 

vede s velkým náskokem oblast Automotiv, kde bylo do roku 2015 celkem 

nainstalováno 623 000 robotů. Na druhém místě je výroba elektroniky a elektrických 

zařízení, kde firmy působící v této oblasti, nainstalovaly do stejného roku 328 000 

robotů, což je téměř polovina oproti automobilkám. Tato data jsou opět v celosvětovém 

měřítku. [18] 

 

obr. 3-2 Celkový počet robotů na 10 000 obyvatel [18] 

Na obrázku výše je zobrazen graf deseti států, které mají největší počet 

nainstalovaných stacionárních robotů v přepočtu na 10 tisíc obyvatel. Graf vyhodnocuje 

data z roku 2015. Vedoucí pozici obsadilo Japonsko, kde jen v oblasti automotiv je 

nasazeno 0,12 robota na jednoho člověka. Co se týče České republiky tak ta měla v roce 

2015 nasazeno 93 stacionárních robotů na 10 000 obyvatel. Největší počet nasazených 

robotů v roce 2015 má Čína, která ovšem k velkému počtu obyvatel nemůže být v TOP 

10. [18] 

Pokud se zaměříme na největší výrobce stacionárních robotů, v tab. 3-1 je 

seznam TOP 10 největších výrobců. Hodnoty vyjadřují celkový počet dohledatelných 

nainstalovaných robotů ve světě, od doby vzniku společnosti. Údaje jsou za rok 2017. 

[10]  
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tab. 3-1 TOP 10 výrobců stacionárních robotů 

1. FANUC  450 000 ks 

2. Yaskawa  300 000 ks 

3. ABB   300 000 ks 

4. Kawasaki 110 000 ks 

5. Nach  100 000 ks 

6. Denso  95 000 ks 

7. Kuka  80 000 ks 

8. Mitsubishi 70 000 ks 

9. Epson  55 000 ks 

10. Stäubli  45 000 ks  

 Vlastnosti robotů 3.1

Zákazník si může u jednotlivých robotických výrobců vybrat podle 

požadovaných vlastností a požadavků. Zároveň je velmi důležitá požadovaná činnost ze 

strany zákazníka. Všichni světoznámí výrobci nabízí u svých robotů spoustu kombinací 

parametrů. Základní parametry stacionárních robotů jsou:  

o Geometrické vlastnosti – Pracovní prostor, přesnost opakování 

jednotlivých poloh 

o Kinematické vlastnosti – Počet stupňů volnosti, druh pohybů, rychlost, 

zrychlení 

o Výkonové vlastnosti – Energetické náročnosti, nosnost, rozložení 

energií v jednotlivých pohybových jednotkách a následných účinností 

pohybových jednotek, nosnost při různých rychlostech 

o Provozní charakteristiky – Hmotnost, spotřeba energie, maximální 

příkon 

o Spolehlivost – Životnost, tedy časová doba, po kterou je robot schopen 

dodržovat předepsané parametry 

o Řízení – způsob řízení 

o Konstrukce – Typy pohonů, počet ramen, senzorické vybavení, 

univerzálnost/jednoúčelovost 

o Cena 

Každý z výrobců nabízí na svých stránkách 3D modely průmyslových robotů, 

které se dají stáhnout v CAD formátu .jt. TPS podporuje pouze vlastní 

formát .cojt a nebývá pravidlem, že výrobci podporují tento typ formátu. Program TPS, 

ale nabízí konverzi dat z formátu .jt. Tato konverze je detailněji popsána v kapitole 

4.10.  



25 

 

 PROSTŘEDÍ SIMULACE TPS 4.

Tato kapitola popisuje prostředí TPS. Pro snadnější představu o programu, jsou 

funkce názorně prezentovány na vytvořeném modelu simulace, podle zadání diplomové 

práce. Nejprve bude popsáno řízení a logická struktura programu. Následně bude 

popsáno vše kolem robota, operací a snímačů. Poslední kapitoly se budou věnovat 

modelování, vytvoření dopravníků, konverzi dat mezi více programy, ale také 

pokročilejší funkce TPS. Pro diplomovou práci byl vybrán TPS verze 14. 

Pro vytvoření projektu je důležité zachovávat stejný adresář celého projektu, 

včetně všech jeho součástí. Pokud je například projekt na disku C a bude přesunut do 

jiného adresáře, dojde k chybovému hlášení, které upozorňuje na nenalezení souborů 

simulace. Pokud je potřeba změnit cestu souborů, je to potřeba udělat přes zazipovanou 

složku, kdy v textovém editoru daného zipu se přepíše cesta na zvolné umístění disku. 

Platí to hlavně ke stejné nebo nižší verzi TPS (pokud by došlo k odladění této chyby 

v dalších verzích). Osobně tedy doporučuji, aby se projekt založil s vhodnou cestou pro 

více počítačů, například na disk D. Dále také doporučuji pro importované součásti 

projektu vytvořit kopii do stejnojmenného uložiště. 

 Módy programu 4.1

Než budou popsány samotné funkce a nástroje programu, je důležité zdůraznit, 

že TPS má možnost pracovat ve dvou módech: 

o Standart mode  – Slouží hlavně k modelování a přesouvání objektů, 

stanovení počátečních podmínek, vytváření a úpravy jednotlivých 

operací 

o Line Simulation mode  –Řeší datový tok programu, tok materiálu, 

práce se signály, spouštění a úpravy celé simulace 

Přepínání mezi jednotlivými módy je možný v záložce Home→Study. 

Rozlišování jednotlivých módů je dobré respektovat a dodržovat jejich rozdíl. Pokud 

tomu tak nebude, může nastat situace, že provedené úpravy nebudou správně 

aplikovány nebo nebude možné převádět zvolené nastavení simulace mezi módy.  
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 Logická struktura programu 4.2

Aby mohl být TPS použitelný pro reálné simulace, je potřeba řídit hlavní 

program pomocí signálů a strukturovaného kódu. Pro simulaci je možné vytvořit tři 

základní typy signálů. Jedná se o vstupní signál
9
, výstupní signál

10
 a pomocnou 

proměnou
11

. Další signál, se kterým je možné pracovat v programu, je signál 

o úspěšném dokončení operací
12

. Každý z těchto signálů může být různého datového 

typu.  

Se signály se pracuje v modulech nebo jako přechod mezi jednotlivými 

operacemi. Moduly jsou více popsány v kapitole 4.2.1. 

TPS disponuje těmito základními datovými typy: 

o BOOL, datový typ dvou hodnot TRUE/FALSE 

o BYTE, obsahuje 8 bitů 

o WORD, obsahuje 16 bitů 

o DWORD, obsahuje pouze kladné čísla 16 bitů  

o INT, číselný datový typ velikosti jednoho WORD 

o DINT, datový typ pouze kladných čísel, velikost je 16 bitů 

o REAL, data jsou formou desetinného čísla a násobku 

4.2.1 Moduly programu 

Moduly slouží pro řízení simulace v programovém režimu Line Simulation. Pro 

interní řízení simulace, se jedná o základní výbavu implementovanou v nástroji TPS. 

I když je hlavní potenciál TPS řízení simulace přes externí logiku, je důležité, aby se 

daly ovládat procesy i bez externího řízení. S moduly se pracuje v okně 

Modules Viewer
13

. Je důležité zmínit, že při externím ovládání nejsou moduly 

aktivovány. 

Okno se skládá ze seznamu vytvořených modulů a struktury podmínek. 

Podmínky jsou přechody modulů, a určují tak které z modulů budou spuštěny. Vkládání 

nového modulu je za pomoci New Module Object . Tímto příkazem se vytvoří nový 

modul, ve kterém je následně možné pracovat se záznamy. Záznamy již pracují 

s jednotlivými signály podle vytvořeného kódu. Příklad práce se záznamy je 

následujícím obr. 4-1. 

                                                 
9 Input signal  vstupní signál, který indikuje stav zdroje 

10 Output signal  výstupní signál, pomocí kterého je možné ovládat akční členy v simulaci 

11 Display singal primárně určeny pro zobrazování informací, nebo k pomocným proměnným. 

Tím je myšleno proměnné, které se neváží k žádnému vstupnímu, či výstupním zařízení.  

12 Key signal  používá se ve spojení s operacemi, například ukončení operace 
13 View -> Viewers -> Module Viewers  
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obr. 4-1. Práce s moduly 

Abychom spouštěli pouze určité moduly, pod kterými jsou v záznamech vybrané 

signály, je potřeba v Modules Hierarchy pod oknem Modules Viewer sestavit strukturu 

podmínek. Jednotlivé podmínky se pod sebe vkládají pomocí příkazu Create IF 

Statenment . Při psaní podmínek nebo záznamů je možné využívat několik funkcí. 

Základní funkce jsou vypsány v následující tabulce. 

tab. 4-1. Seznam základních funkcí 

Logické funkce 
Matematické 

funkce 
Časové funkce 

SR – Set reset 

FE – Sestupná hrana 

RE – Náběžná hrana  

ABS – Absolutní hodnota 

RANDOM – Náhodná hod. 

SIN – Sinus 

ASIN – Arkus sinus 

MAX – Maximum 

MIN – Minimum 

SQRT - Odmocnina 

TOF – FALSE hod. po čase 

TON – TRUE hod. po čase 

4.2.2 Logické bloky 

Zatímco logické moduly jsou při externím řízení deaktivovány, logické bloky 

běží neustále, a jsou tak vhodné pro interní operace, které nejsou závislé na řízení PLC. 

Pokud je například potřeba generovat materiál, popřípadě udržovat určitý čas materiál 

při životě, jsou na to vhodné právě logické bloky. Logické bloky jsou dále využitelné 

například pro ovládání vloženého člověka. 

S logickými bloky se pracuje v záložce Control→Resource. Přidání nového 

logického bloku je možné přes ikonu Create Logic Block . Otevře se okno, které je 

možné vidět na obr. 4-2. Logický blok pracuje na principu, že na základě různých 

vstupů je možné přes parametry vyhodnotit libovolné výsledky, které se poté prezentují 

na výstupech. Vstupy i výstupy se propojují s reálnými signály.  

V logických blocích se dá pracovat se stejnými základními funkcemi, které byly 

vypsány v předchozí kapitole 4.2.1. V příkladu na obr. 4-2, je zobrazeno generování 
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skla na pomocnou paletku. Pro správné vygenerování je potřeba vědět, jestli je paletka 

na pozici a sklo je již vygenerováno. V parametrech se zpracovává náhodná hodnota, 

kdy se v určitém rozmezí pošle signál na hodnotu výstupu. Hodnota výstupu je již 

napojená na signál operace, která zahájí generování materiálu ochranného skla. 

 
obr. 4-2. Nastavení Logického bloku 

 Operace 4.3

Dalším stavebním kamenem programu jsou operace a práce s nimi. Operace 

vykonávají určitou činnost, přičemž ukončení operací je automaticky vygenerováno 

a signalizováno klíčovým signálem . Operací nabízí Tecnomatix několik druhů: 

o Non-Sim Operation  – Určena pro časové činnosti nebo zpoždění. 

Tyto operace se nejčastěji používají pro čekání na další operaci nebo ke 

generování či zobrazení částí po určitou dobu. 

o Object flow Operation  – Operace pro pohyb objektů 

o Device Operation  – Činnost zařízení 
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o Gripper Operation  – Činnosti uchopovacích zařízení, zavření 

(uchopení), otevření  

o Weld Operation  – Bodové svařování, může být použito i pro 

simulaci kde je potřeba projet určitými body 

o Continous Feature Operation  – Operace, která pojede po určité 

křivce, například svařování, lakování, lepení 

o Pick and Place Operation  – Přesun objektů s uchopením 

a položením v definovaných místech 

o Generic Robotic Operation  – Všeobecná robotická operace 

Při vytváření operací je kvůli přehlednosti výhodné shlukovat operace do skupin. 

Toho docílíme příkazem New Compound Operation 
14

. Kromě tvorby stromové 

struktury a přehlednosti, má shlukování do skupiny další význam. Spouštění jiných 

skupin operací přes Transition, musí být přes stejnou úroveň, tedy jinou skupinu.  

4.3.1 Větvení operací 

Vytvoření návaznosti dvou po sobě jdoucích operací se provádí v Sequence 

Editoru pomocí příkazu Link . Tímto příkazem je možné propojit libovolný počet 

operací, pokud jsou stejné úrovně. Pokud tomu tak není je nutné jednotlivé operace 

vložit do skupin. Větvení se provádí v okně Sequence Editor ve sloupci Transition.  

 

obr. 4-3. Přechod větvení operací  

Definování návaznosti jednotlivých operací za sebou je možné při splnění 

podmínky transition 
15

. Defaultně je přechod z jedné operace na druhou nastaven po 

                                                 
14 Vytvořit novou skupin lze v záložce Operation -> Create operation -> New Compound Operation. 

15 Pokud má přechod tvar , znamená to, že obsahuje nějakou podmínku. V opačném případě 

vypadá přechod následovně  
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ukončení předešlé operace, tedy impulzem TRUE na klíčovém signálu . Podmínka 

přechodu se dá libovolně modifikovat. Na obr. 4-3. je ukázán příklad přechodu, v tomto 

případě je přechod splněný náběžnou hranou signálu Robot_ABB_4_startProgram. 

Pro alternativní větvení se v nastavení transtion vybere Branch 

Type→Alternative. Aby se vůbec mohly vyhodnocovat podmínky přechodu, je potřeba 

splnit hlavní podmínku přechodu, tedy Common Condition. Pro jednotlivé další větve 

v alternativním módu musí být splněny jejich vlastní podmínky Condition. Na obr. 4-3 

je patrné, že tento přechod větví další 4 operace, které jsou větveny alternativně. 

V tomto příkladu je zobrazeno spouštění jedné ze čtyř robotických operací robota, podle 

čísla programu. Pro samotné spuštění je poté potřeba přivést náběžnou hranu 

startovacího signálu.  

4.3.2 Krokování a vlastnosti operace  

Čerstvě vytvořená operace se skládá jen z defaultních kroků, například při 

manipulaci pouze z uchopení a položení zařízení. Pro přidání dalších bodů trajektorie je 

nutné přidat danou operaci do okna Path Editor. V tomto okně se jednotlivé operace 

doplňují o dílčí kroky, které musí operace při vykonávání docílit. 

V záložce Operation→Add Location se přidávají následující  a předchozí  

kroky, kterými musí stacionární robot projet. Záložka Operation→Edit Path pracuje 

s celou cestou. Je zde možné otočit sled kroků, směrovat cestu a podobně. Pokud se 

jedná o změnu kroku v operaci robota, tak je zde možné po pravém kliknutí na krok 

příkazem Manipulate Location nastavit polohu. Kromě polohy je možné měnit 

jednotlivé polohy kloubů.  

Pro doladění libovolného kroku operace je vhodné změnit přímo v okně Path 

Editor souřadnice XYZ spolu s natočením RX,RY,RZ. Viditelnost jednotlivých 

nastavení v okně Path Editor se vybírá v okně Customize Columns  . Toto nastavení 

je společné také pro okno Sequence Editor.  

U robotických operací je možné nastavit čtyři různé způsoby dosažení jednoho 

pracovního bodu, pomocí různého natočení kloubů. Pokud by bylo potřeba zvolit jiné 

kombinace natočení kloubů je po vybrání operace možné docílit ikonou Robot→Setup  

→Robot→Configuration . Více o robotických operacích a nastavení robota je 

uvedeno v kapitole 4.6.  

Pokud je potřeba na jednotlivé kroky navázat další funkce stačí pomocí 

dvojkliku myší přejít do OLP Commands. Zde je možné nastavovat pracovní zařízení, 

připevňovat součásti, posílat signály o probíhání operace, přebarvovat a podobně. 

Příklad doplňkových funkcí robotické operace uchopení je na následujícím obr. 4-4. 
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obr. 4-4. Doplňkové funkce operace přesunu světlometu 

Z OLP okna ke kroku place1 je patrné, že při vykonávání tohoto kroku dojde 

k několika funkcím, které jsou vykonávány postupně za sebou. Jakmile jsou splněny 

všechny funkce tohoto kroku, může se přejít k dalšímu kroku. Funkce WaitDevice je 

nutná kvůli časovému zpoždění kinematikou uchopovacího zařízení. Příkazem ADD je 

možné přidat další libovolnou funkci z palety funkcí. Mezi ně patří například: 

přebarvování, generování signálů, přilepení a podobně.  

4.3.3 Pokročilé práce s operacemi 

Po kliknutí pravého tlačítka na operaci v Sequence Editoru, je možné u každé 

z nich navolit přídavné funkce. Tyto vlastnosti je možné nastavovat s libovolným 

zpožděním buď od spuštění operace, nebo po úspěšném ukončení operace. Přídavné 

možnosti jsou následující: 

o Attach/Detach Event – Připevnění nebo rozpojení vybraných objektů 

o Display/Blank Event – Zobrazení/vypnutí objektů 

o View Point Event - Událost pro změnu pohledu 

o De/Emhasize Event – Přebarvení/odbarvení objektu s libovolnou barvou 

a nastavením průhlednosti 

o Pause Event – Pauza cyklu v nastaveném čase operace, tuto pauzu je 

možné ukončit nebo povolit v libovolných jiných operacích.  

o De/Acivate Collision Sets Event – Vypnutí, zapnutí kolizního módu 

o Signal Event – Generování signálu True/ False pro vybraný signál 

o Human Event – Vlastnost pro vloženého člověka 

Nastavené vlastnosti jsou pro přehlednost zobrazeny v časové ose červenou 

značkou. Na obr. 4-5 je zobrazen příklad vyznačených přechodů a nastavení vlastností 

pro jednotlivé operace simulace.  
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obr. 4-5 Ukázka přechodů a vlastností operací 

 Spouštění operací 4.4

Pro spuštění operací existuje několik možností. První možnost je spouštění 

operací za pomoci větvení s definovanými podmínkami. Tato možnost je více popsána 

v kapitole 4.3.1. Sluší se zmínit, že v případě externího řízení simulace je větvení spolu 

s moduly nefunkční. Pro řízení operací v tomto případě je potřeba vygenerovat patřičné 

signály.  

V případě robotických operací je možné použít větvení jako v kapitole 4.3.1. 

Vzhledem ke snaze externího řízení je nutnost využít robotických programů, které jsou 

řízeny několika robotickými signály. Tato možnost je více popsaná v kapitole 4.6.2.  

Signály pro pohybové operace se generují v Control→Operation Signals→ 

→Create All Flow Start SIgnals . Pro časové, nepohybové operace se startovací 

signály generují ve stejných záložkách pod ikonou Create Non--Sim Start Signal . 

Pro vygenerování signálů by každá tato operace měla mít výstupní ovládací startovací 

signál  a vstupní klíčový signál , který upozorňuje na úspěšné ukončení operace. 

Kontrola těchto signálů je možná v okně Signal Viewer, popřípadě v Sequence Edtitor 

u dané operace.  

 Tok materiálu 4.5

Každá součástka typu Parts postupně vzniká a zase zaniká. K tomu, abychom 

určili, přes které operace součástka putuje, slouží okno Material Flow Viewer
16

. Tok 

materiálu se určuje přes jednotlivé operace, které mají informace o tom, jestli se váží 

k dané součástce nebo ne. To se nastavuje u vybrané operace v Operation 

Properties→Products
17

. Zde je potřeba vybrat, které součástky mají instanci ke zvolené 

operaci.  

                                                 
16 Okno pro nastavení toku materiálu. Přistupuje se přes Home->View-> Material Flow Viewer 
17 Jedná se o záložku ve vlastnostech operace. Určuje instanci součástky k dané operaci. 
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obr. 4-6. Definování toku materiálu  

Volba návaznosti jednotlivých operací z hlediska putování materiálu se provádí 

příkazem new material flow link  v okně Material Flow Viewer. Po návaznosti 

operací je jasně definováno, jak putuje materiál při simulaci. V případě vynechání 

některé operace nebo neoznačení instance součástka zmizí. Alternativní spojení se 

vybírá Set as Alternative Link . Příklad spojení operací je na obr. 4-6. 

 Robot 4.6

Robota je možné vložit například přetažením knihovny od zvoleného výrobce. 

Předělání kinematiky robota více popisuje kapitola 4.8.2. K robotu je může připevnit 

pracovní nástroj přes Robot→Tool and Device→Mount Tool . Pracovní nástroj musí 

být typu Tool, jinak ho není možné připevnit. TPS nabízí mnoho druhů pracovních 

nástrojů, například uchopovací nástroj, svářecí pistoli, laser, vodní pistoli a podobně. 

Pro pohyb robotických kloubů se používají dva nástroje. Prvním z nich je 

Robot→Tool and Device→Joint Jog , druhým způsobem je Robot→ 

→Tool and Device→ →Robot Jog . Joint Jog hýbe jednotlivými klouby podle 

nastavené kinematiky. Druhá možnost umožňuje pohybovat připevněným pracovním 

nástrojem v souřadnicovém systému. Poloha kloubů se automaticky nastavuje podle 

zvolené pozice, tak, jak je nejvhodnější z hlediska kinematiky, ale je samozřejmě možné 

také docílit požadované polohy jinými kombinacemi kloubů. 
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4.6.1 Základní robotické operace 

V této kapitole budou popsány dvě základní robotické operace a to uchopovací 

operace a dále spojitá operace, která je prováděna po navržené křivce.  

Pro vytvoření uchopovací operace je potřeba vložit Gripper Operation . Po 

vybrání robota a pracovního zařízení, které bude operaci provádět, je potřeba vybrat 

pozici pracovního zařízení podle následujícího obr. 4-7. Po nastavení všech potřebných 

polí je operace vytvořena a je možné doplnit pozice kroků s několika vlastnostmi. 

K těmto úpravám slouží okno Path Editor. 

 
obr. 4-7. Vytvoření uchopovací operace 

Druhá základní operace, která může sloužit pro svařování nebo lepení se vytváří 

přes příkaz Process→Continous→Continous Process Generator . Tady se vybírají 

strany předmětu, které jsou následně propojeny spojitou modrou křivkou, po které 

probíhá spojitá operace. Kromě volby trajektorie je možné nastavovat vzdálenost pistole 

pro svařování, popřípadě spojovat křivky.  
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obr. 4-8. Vytvoření spojité křivky operace 

Program sám vypočte optimální úhly pro svařování a pozici pistole. Pokud je 

potřeba doladit jednotlivé natočení celé operace, slouží k tomu funkce Process→Arc→   

→Project Arc Seam . Je zde také možné nastavovat tolerance dráhy operace, 

přesnosti dodržování trajektorie a úhel při provádění pohybu. Pro upravení jednotlivých 

bodů operace slouží Process→Arc→Torch Alignment . Zde se pracuje s jednotlivými 

body operace zvlášť, takže je možné doladit spojitou operaci po samostatných bodech 

trajektorie. 

Kromě těchto dvou základních procesů nabízí TPS lakovací proces a proces 

vodního proudu. K těmto procesům je nabízena spousta optimalizovaných funkcí pro 

snadný návrh.  

4.6.2 Volání robotických operací 

Pro ovládání robotických operací je důležité vygenerovat několik doporučených 

signálů 
18

, na základě kterých se dají ovládat robotická pracoviště. Základní paleta 

signálů je zobrazena na následujícím obr. 4-9 vlevo. U těchto signálů je potřeba zvolit 

parametr Signal Function. Kromě následujících základních signálů je možné vytvořit 

různé pozice koncového bodu robota v souřadnicovém prostoru, které budou hlídat 

vytvořené signály vážící se k těmto pozicím. Přesun do zvolených pozic je možné řešit 

přes nově vytvořené operace, které budou přesouvat koncový bod robota do požadované 

pozice. Signály budou informovat o úspěšném dosažení této pozice. 

                                                 
18 Vložení robotických signálů se provádí přes záložku Control->Robot. V této záložce je také možné 

naimportovat externí moduly , nakopírovat signály robota , nebo vytvořit startovací signály 

pro všechny operace vybraného robota . 
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obr. 4-9. Signály a program robota 

Vytváření nových pozic pro robota je možné přes pravé kliknutí na robota 

a Pose Editor . Tato nabídka je také v Modeling→Kinematic Device . Zde se nové 

polohy přidávají pomocí nastavených souřadnic nebo polohou jednotlivých kloubů.  

Lze se očekávat, že ve většině reálných procesů má robotické rameno více než 

jednu operaci, například při ukládání součástky na 4 odlišná místa paletky. Z tohoto 

důvodu je vhodné operace shlukovat do programů daného robota. Ke správě programů 

pro jednotlivé roboty slouží Robot→Program→Robotic Program Inventory . 

V okně robotických programů (obr. 4-9 vpravo) se dají vytvářet, editovat, 

odstraňovat nebo vybírat defaultní programy vybraného robota. Pro editování programu 

je potřeba otevřít okno Path Editor a zvolit editování programu. Pro odlišení 

jednotlivých operací je nutné v tomto okně ve sloupci Path# napsat číslo programu. 

Toto číslo se váže k robotické proměnné se signálovou funkcí Program Number
19

. 

Pomocí tohoto čísla jsou spouštěny odpovídající operace po přivedení logické hodnoty 

TRUE na signál s funkcí Starting Program. 

TPS nenabízí jenom vytváření robotických programů. Tyto programy lze 

importovat ve formátu .mod pod ikonou Upload Program 
20

. Další možnost importu 

je přímo z programu RobCad . Kromě importu robotických programů je 

samozřejmostí také export. Hotové robotické programy je možné vyexportovat a použít 

ve stacionárním robotu pod ikonou Download to Robot . 

 

 

 

                                                 
19 V případě obr. 4-9 se jedná o signál s názvem Robot_ABB_4_programNumber 
20 Všechny ikony pro import, ale také export programů se nacházejí v záložce Robot->Program 
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 Snímače 4.7

Snímače se vkládají pomocí Control→Sensor→Sensors . V tomto ovladači je 

nabídka 5 základních druhů snímačů. Těmi jsou: 

o Joint Distance sensor  – Snímač monitoruje aktuální hodnotu 

vybraného kloubu. Je zde možnost vybrat datový typ, v jakém bude 

hodnota prezentována a jednotka hodnoty. 

o Joint Value sensor  - Dvoustavový snímač, který umí detekovat 

dosažení nastavené hodnoty kloubu. Typ signálu, je možné nastavit na 

jednotkový impulz, náběžnou, sestupnou hranu a pulz. U snímače je 

potřeba nastavit hodnoty a tolerance, při které se bude generovat vybraný 

typ signálu. 

o Proximity sensor  - Dvou stavový snímač, který je schopný detekovat 

limitní přiblížení jednoho nebo více objektů.  

o Photoelectric sensor  - Dvou stavový snímač, který snímá jeden nebo 

více objektů, pokud vybraný objekt protne nastavený laserový paprsek 

signálu. 

o Property sensor  - Snímač vlastností. Je potřeba nadefinovat 

vlastnost, kterou bude snímač detekovat. Snímač se skládá ze dvou 

snímačů. První přiřazuje vlastnost objektu, druhý vyhodnocuje počet 

vlastností, které jsou v trojrozměrné detekční zóně. Snímač slouží hlavně 

k rozlišení více objektů od sebe, kdy každému objektu bude nastavená 

jiná hodnota vlastnosti. 

Nastavení snímače probíhá po jeho vybrání. Jakmile je snímač vložený 

a nastavený, je potřeba jej aktivovat . U již vytvořeného snímače je možné změnit 

nastavení . Po vytvoření snímače je možné s ním libovolně pracovat. I přes 

aktivování snímače je nutné zahrnout signálovou proměnou snímače do některého 

z aktivních modulů, nebo používat v PLC jinak nebude snímač reagovat. 

 Vytváření dílů a prostředků 4.8

V záložce modeling se vytváří veškeré díly a součásti projektu. Nejprve je 

potřeba vybrat druh komponenty. Pokud je cílem vytvářet díly, se kterými budeme 

nadále pracovat, přesouvat, svařovat nebo konzumovat, musí se vybrat 

Modeling→Components→Create New Part .  
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obr. 4-10. Možnosti vytvoření nového Resources 

Pro vytvoření tzv. prostředků se používá Modeling→Components→Create New 

Resurce . Pomocí této ikony lze vytvořit několik druhů prostředků. Na obr. 4-10 je 

zobrazeno několik možností, které si může vývojář vybrat.  

Další možnost je import dílů. Program TPS nabízí import dílů z několika 

formátu, mezi kterými je i formát .jt
21

. Import dílů se provádí v záložce 

File→Import/Export→Convert and Insert CAD File. Importování je více popsáno 

v kapitole 4.10. 

Jakékoliv úpravy všech prvků je potřeba uložit pomocí příkazu End 

Modeling 
22

. Z důvodu urychlení práce v programu je doporučené všechny 

dokončené úpravy uzavřít tímto příkazem. Pokud je potřeba obnovit úpravy jak 

modelování, tak nastavení některých z parametrů, provádí se to ikonou Set Modeling 

Scope , která je ve stejné podzáložce jako End Modeling.  

4.8.1 Modelování dílu 

Téměř v každém projektu je potřeba vymodelovat některé součásti přímo 

v Tecnomatix Proccess Simulate. Pro vytvoření nového dílu je potřeba založit novou 

komponentu podle kapitoly 4.8. Záložka Modeling→Geometry nabízí několik 

modelovacích operací. Pod touto podzáložkou se skrývá možnost několika základních 

goniometrických tvarů, spolu se základními lineárními, nebo nelineárními křivkami.  

                                                 
21 Datový formát programu CAD. Tecnomatix používá pro ukládání dílů a zdrojů formát .cojt 
22 Otevírání nebo zavírání úprav se přepíná v Modeling->Scope 
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Ikona  má kromě tvorby již zmiňovaných základních útvarů, také možnost 

spojování, odečítání a průniků libovolného počtu útvarů. Vzhledem ke generování 

základních útvarům a několika vzájemných operací, je možné dosáhnout velmi 

detailních výsledků i při modelování složitější součástky se spoustou hran, záhybů 

a výčnělků. Ukázka tří základních operací pro práci s tvary je zobrazena na následujícím 

obr. 4-11. 

  

 

obr. 4-11. Základní modelovací operace 

Vlevo se nachází spojení dvou objektů, prostřední okno nabízí průnik několika 

objektů. Pravé okno odečítá prvek box2 od prvku bool1. 

4.8.2 Kinematika vymodelovaných dílů 

Pokud se vytváří robotické díly nebo nástroje pro robota, je potřeba tyto díly 

správně nastavit. Kinematiku pohyblivých dílů, ale také určení základen a pracovních 

bodů se nastavuje v záložce Modeling→Kinematic Device. Nastavení kinematiky 

a pohybu jednotlivých dílů se provádí v Kinematics editor . Tento nástroj je 

vykreslen na obr. 4-12. 
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obr. 4-12. Nastavení kinematiky 

Předchozí obr. 4-12. popisuje, co všechno je možné nastavit u kinematiky. Na 

obrázku je příklad nastavení robotického uchopovacího zařízení pro přenos světlometu 

z dopravního pásu na pracovní stůl. Uchopovací zařízení se skládá ze čtyř samostatných 

upínek, které mohou být ovládány samostatně. To je zobrazeno v levém obrázku. 

Barevné klouby jsou jednotlivé upínky, které mají nastavenou kinematiku pro otáčení 

o 90°. Po dvojkliku na jednotlivé části se otevře okno v pravé části obrázku.  Směr 

pohybu se nastavuje změnou položek From a To. Hranice, zrychlení a rychlost poté 

v dolní části Limits. 

V podstatě jde nastavit libovolný pohyb kinematiky ve třírozměrném systému. 

Okno v pravé části obrázku slouží pro konkrétní nastavení kinematiky jednoho 

pohyblivého dílu. 

Pokud je potřeba zvolit pracovní zařízení, slouží k tomu ikona 

Tool Definition  . V tomto příkazu se vybírá typ robotického zařízení, části pro úkon. 

Dále lze vybrat osy pro uchopení zařízení a pracovní pozici. Tyto osy se vytváří 

v souřadnicovém systému příkazem Modeling→Layout→Create Frame  u daného 

objektu. 

 Vytvoření dopravního pásu 4.9

Pro tvorbu dopravníku je potřeba vytvořit vhodné trajektorie, toho lze docílit 

v záložce Modeling→Geometry→Curves . Pro zakulacené části dopravníku se 

Nastavení 

hranic 
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nejprve nakreslí všechny lineární části dopravníku. Pro spojení dvou na sebe 

navazujících částí s určitým poloměrem se použije funkce Fillet , která je také pod 

záložkou Curves .  

Propojení nakreslené dráhy dopravníku spolu s komponentou se provádí pomocí 

ikony Control→Conveyor→Define Conveyer . Nastavovací okno této funkce je 

zobrazeno na následujícím obrázku obr. 4-13.  

 
obr. 4-13. Definování dopravníku 

V první záložce Conveyor Path je několik možností. Pole Curve slouží pro 

vložení navržené trajektorie. Tlačítka v pravém dolním rohu slouží k vytvoření 

kontrolních bodů a otočení směru dopravníku. Dále také k invertování segmentu 

a nastavení koncového bodu jako začátku dopravníku. 

 Záložka Moving Surface nabízí návrh šířky a tloušťky dopravníku, spolu 

s tolerancí dopravníku a kolize. Vše, co je v toleranci dopravníku za komponenty typu 

Parts bude dopravník převážet. Pokud se pro převoz částí používá paletka, je potřeba 

zaškrtnout políčko Skid Conveyer ve spodní části okna. Funkce převozu paletky bude 

vysvětleno v následujících kapitolách. Poslední záložka slouží k nastavení maximální 

rychlosti dopravníku.  
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4.9.1 Přesun materiálu po dopravníku 

Aby mohla vznikat fronta před jednotlivými stanovišti a nedocházelo k časovým 

prodlevám a čekání robotických ramen na příjezd materiálu, je potřeba celý dopravník 

rozdělit na několik části. Dopravníky u robotických operací, jsou pouze krátké a slouží 

jako zarážka dokud se nevykoná požadovaná operace. Dopravníky před nimi jsou 

posuvné a slouží pro tvorbu fronty. Princip je takový, že po sobě jdoucí materiál se 

neprolne, ale zastaví se poskládaný hezky za sebou, čímž vznikne fronta.  

Toto pravidlo platí pouze v případě, že jsou objekty na stejném dopravníku. 

Každý dopravník je samostatně řízen signály. Signály pro dopravník se generují 

příkazem Edit Control→Conveyer→Conveyor LB . Vyberou se požadované signály 

a v záložce vstupy se přidají nové výstupní signály pro ovládání dopravníku.  

Paletky je nutné v Control→Conveyer→Edit Conceptual skid   definovat jako 

typ skid. Zde se nastaví souřadnice, která když leží v toleranci dopravníku viz. 

kapitola 4.9, a paletka je automaticky přepravována dopravníkem. Edit Conceptual 

skid  nastavuje plochu paletky, která k sobě připevní všechny Parts a začne je 

převážet. Z tohoto důvodu musí být všechny nepohyblivé komponenty projektu typu 

Resources. Tím je zaručeno, že nedochází k odvážení nechtěných komponent 

dopravníkem. 

  Konverze jiných formátů 4.10

Pro větší komplexnost programu je samozřejmě téměř nutností převod 

z několika formátů. Tuto variantu program TPS nabízí a nachází se pod ikonou 

file→Import/Export→Convert and Insert CAD Files . Jednotlivé formáty, které 

dokáže TPS konvertovat jsou: 

o JT Files - .jt 

o NX Files - .prt 

o CATIA Files – .CATPart; .CATProduct 

o Pro E Files - .prt; .asm 

o STEP - .stp; .step 

o IGES - .igs; .iges 

o DXF - .dxf 

Okno pro konverzi je zobrazeno na obr. 4-14. Z obrázku je možné vyčíst, že do 

TPS není problém vložit libovolný počet souborů. V okně pro import je potřeba vybrat, 

kam se mají soubory naimportovat. Vzhledem k větším počtům souborů, z kterých se 

skládají, ať již velké či skromnější konstrukce, nabízí TPS vytvoření podsložky, do 

které budou soubory uloženy.  
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obr. 4-14. Konverze dat z CAD formátu  

Po vybrání souboru se otevře další okno, ve kterém se musí definovat, jakého 

typu jsou jednotlivé objekty. Vkládat lze jak objekty typu Part, tak i typu Resources. 

Samozřejmostí TPS je i opačná konverze, do souboru CAD. Zde se označí objekty, 

které je potřeba exportovat. 

 

  Pokročilé funkce TPS 4.11

Kromě základního modelování, nastavování kinematiky, tvorby robotických 

operací, včetně ergonomie a podobně umí TPS také optimalizovat rozmístění 

stacionárních robotů, řešení kolizí a podobně. Tyto funkce programu Process Simulate, 

jsem uvedl jako pokročilé a jsou popsány v následujících podkapitolách.  
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  Smart Place robota 4.12

Okno pro vhodné určení místa robotu je na následujícím obrázku. 

 

obr. 4-15 Určení vhodného místa 

Na předchozím obrázku je možné vidět okno pro nastavení optimálního místa na 

základě vybraných operací. V tomto okně se vyberou všechny robotické operace 

jednoho robota a vloží se do vhodného pole. Pokud nejsou vytvořené operace, je možné 

vybrat pouze souřadnicové body, které mají být použity v robotických operacích. Výběr 

operací nebo souřadnicových bodu je v levé části obr. 4-15. 

V pravé části se nastaví rozsah pro manipulaci, včetně přesnosti rozdělení 

potencionálních možností pro vhodnější místo robota. Vpravo dole je možné vidět 
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souřadnicovou mapu, kde modré body jsou vhodné místo pro vykonávání zvolených 

robotických operací, zelené ukazují částečný dosah a v případě oranžových dochází ke 

kolizi při dosahování zvolených bodů robota. 

  Vykreslení trajektorií robota 4.13

Pro správné rozvržení pozic jednotlivých robotických stanovišť slouží 3D 

vykreslení drah jednotlivých operací. Po vykreslení robotických operací zjistíme, že 

operace stacionárních robotů se překrývají, a je proto nutné dbát na možnost vzniknutí 

kolizí. Pro vytvoření vizualizace pohybu jednotlivých trajektorií robotických operací se 

přistupuje přes Operation→Volumes→Swept Volume . Vykreslené trajektorie jsou na 

následujícím obr. 4-16. 

  

obr. 4-16. Trajektorie robotických operací 

V levé části obrázku je okno, kde se nastavuje vykreslení prolnutí robotických 

operací. Vybírají se zde celé operace, ale také přesnost, s jakou mají být operace 

vykresleny. Uživatel má možnost nastavit bezpečnou vzdálenost, která bude 

kontrolována. V pravé části je poté vygenerována vizualizace překrývání. Jednotlivé 

robotické operace jsou od sebe barevně odděleny. 

  Kolize simulace 4.14

Silným nástrojem TPS je zkoumání kolizních stavů simulace. Pří ověřování 

kolize je možné zkoumat kolizi v rámci celé simulace, tedy každý objekt s každým. 

Další způsob je zkoumání konkrétního nastavení vybraných objektů, u kterých by 

mohlo dojít ke kolizi. Test kolize probíhá v libovolném režimu řízení simulace 

a nastavuje se v okně Collision Viewer.  

Příklad kolize je na následujícím obr. 4-17. V Nastavení programu→Kolize se 

nastavují meze, co se bere jako kolize a co je ještě v pořádku. V této diplomové práci 

byly kolizní stavy nastaveny pří průniku o více jak 0 mm na červenou barvu. Při 
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přiblížení na méně než 1 cm se objekty zbarví do žluta, aby upozorňovali na nebezpečné 

přiblížení. 

 

obr. 4-17. Kolize rámu světlometu a ochranného skla 

Z obrázku je patrné, že v simulaci dochází k několika kolizním stavům. Ke 

kolizím dochází na dopravníku 3 a 4. Popis dopravníku je na obr. 5-3. Na těchto 

dopravnících dochází ke kolizním stavům rámu světlometu a ochranného skla s jejich 

paletkami. Druhým kolizním stavem je ochranné sklo, které je založené na rám 

světlometu. Toto sklo je příliš zatlačeno do rámu světlometu, takže bylo vyhodnoceno 

jako kolizní. 

Díky kolizním stavům, je snadné určit, zda jsou operace správně nastaveny, 

popřípadě jsou dobře vymodelované jednotlivé části simulace. Upozorňování na kolize, 

je tedy silným nástrojem TPS, na základě čehož se dají téměř kompletně nastavit 

robotické operace. 
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 MODEL LINKY 5.

Ze zadání diplomové práce je patrné, že výrobní linka se musí skládat z několika 

stacionárních robotů, přičemž je potřeba se zaměřit na komplementaci světlometu. 

Vytvořená výrobní buňka připevňuje ochranné sklo na sestavný rám světlometu, kde už 

jsou všechny potřebné komponenty pro správnou funkčnost čelního světlometu. Kromě 

správného nanesení lepidla je také potřeba prostor pro lepidlo ošetřit pomocí ionizace, 

aby se lepidlo co nejlépe přichytlo na rám světlometu. Po splnění těchto dvou 

základních kroků je potřeba šetrně připevnit ochranné sklo k rámu světlometu. 

Aby bylo splněno zadání diplomové práce, pro simulaci byly použity čtyři 

stacionární roboty. Dva roboti využívají Pick and Place operace pro přesouvání rámu 

světlometu a vložení ochranného skla. Další dva používají kontinuální operace pro 

ionizaci, tedy ošetření prostoru pro lepidlo a následnému nanesení lepidla na hranu 

rámu světlometu.  

V této diplomové práci nejsou rozebrány vlastnosti materiálů, ani se zde neřeší 

požadavky na tlaky pro správné vytlačení lepidla, bezpečnostní opatření a podobně. 

Diplomová práce slouží k představení systému Tecomatix, na základě kterého je možné 

zkrátit dobu vývoje, spolu s offline programováním PLC. Díky tomuto nástroji je 

možné optimalizovat čas vývoje, odladit chyby a umožňuje paralelní práci několika 

odborníků z různých odvětví pro dosažení nejlepších výsledků. 

Životní cyklus jednoho světlometu je zobrazen v blokovém diagramu na 

následujícím obr. 5-1. Blokový diagram vystihuje návaznost jednotlivých robotických 

operací pro jeden světlomet. Velké písmeno R v blokovém diagramu označuje číslo 

robota, které sedí s číslem robota ve vytvořené simulaci i PLC.  

Životní cyklus výroku v tomto procesu začíná založením světlometu na pás, kde 

je následně odebrán robotem č. 4 (R4). Po založení je spuštěn dopravník, který odveze 

světlomet k robotu č. 1. Robot č. 1 (R1) vykoná operaci ionizace. Jakmile robot č. 1 

dokončí svoji operaci, je spuštěna operace druhého robotu (R2). Po dokončení operace 

druhého robota umístí robot č. 3 (R3) ochranné sklo na rám světlometu a dopravník 

přiveze zhotovený světlomet zpět k robotu č. 4. Ten odebere hotový světlomet a založí 

ho na boční dopravníkový pás. Celý cyklus se tedy opakuje pro jednotlivé světlomety, 

přičemž na velkém dopravníku jezdí maximálně 5 světlometů. Toto číslo je omezeno 

počtem paletek pro světlomety.  
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obr. 5-1. Návrh procesní buňky 

Celý projekt se tedy skládá ze 4 stacionárních ramen a 7 robotických operací. 

V pořadí čtvrtý robot musí splnit 3 robotické operace a to nejprve přesun kompletního 

světlometu pro export. Vzhledem k urychlení procesu, než obsluha odebere světlomet, 

má robot na výběr dvě různé pozice, kam může položit kompletní světlomet. Touto 

operací se uvolní paletka, a tak je možné přesunout rám světlometu bez skla na volnou 

paletku.  

Robot č. 1 má za úkol ionizaci prostoru pro nanesení lepidla. Druhý robot nanáší 

pomocí spojité operace lepidlo. Třetí robot uchopí ochranné sklo a připevní ho k rámu 

světlometu. 

První, druhý a třetí stacionární robot jsou umístěny ve svojí blízkosti, aby bylo 

možné v TPS otestovat kolizní stavy operací. Pro snadnější představu je na následujícím 

obrázku vzhled celé výrobní buňky spolu s popisem jednotlivých robotů.  

 

 

Přesun hotového skla 

pro export (R4) 

Konzumace materiálu 

Generování materiálu 

Přesun rámu na paletku 

(R4) 
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obr. 5-2. Vzhled modelu dopravníku 

Z obrázku je patrné, že uprostřed se nachází oválný dopravník. Materiál se zde 

pohybuje na paletkách, proto aby byly paletky znovu využitelné je vhodným řešením 

právě oválný dopravník, kde paletky jezdí neustále dokola. V levé části se nachází 

první, druhý a třetí robot. Tito roboti mají překrývané dráhy ramen kvůli návaznému 

vykonávání operací na jednom světlometu, který leží na zastavené paletce. To je patrné 

například na obr. 4-16. 

Vzájemná posloupnost operací na jednom místě těchto tří robotů má i další 

smysl, a to urychlení návaznosti po sobě jdoucích operací, při kterých může dojít 

k výskytu problémů. Například se může znečistit ionizovaná plocha pro nanesení 

lepidla, popřípadě může dojít k zaschnutí již naneseného lepidla.  

Pravá dolní část slouží k robotickému přesouvání světlometů. Kompletní 

světlomet je přesunut na stůl pro export, ten je nalevo od robota č. 4. Po uvolnění 

paletky na oválném dopravníku je nový rám světlometu, na který má být připevněno 

ochranné sklo přesunut na uvolněnou paletku. Generování nového světlometu probíhá 

napravo od robota č. 4. Tento dopravník má taktéž index č. 4. Na tomto dopravníku je 

vygenerovaný světlomet převezen dopravníkem do pozice pro odebrání robotem. Po 

tomto kroku se oválný dopravník rozjede a odveze rám světlometu do prostoru ke 

zbývajícím třem robotům. 

Na předcházejícím obr. 5-2 se nachází vytvořený oválný dopravník spolu 

s popisem robotických ramen. Vzhledem k tomu, že se celá výrobní buňka skládá 

Robot 3 

(Pick, Place) 

Robot 4 

(Pick, Place) 

Robot 2 

(Lepení) 

Robot 1 

(Ionizace) 
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z celkově 8 samostatně řízenými dopravníky, bude vhodnější popsat dopravníkový 

systém podle následujícího obr. 5-3. 

 
obr. 5-3. Popis dopravníkového systému výrobní buňky 

V horní části se nachází dopravník 3 a ve spodní části dopravník 4. Oba 

dopravníky slouží pro převoz vygenerovaného materiálu do pozice, ve které je dále 

přesunut příslušným robotem. V případě dopravníku č. 3 se jedná o přesun skla na rám 

světlometu. Dopravník č. 4 převáží rám světlometu ke stacionárnímu robotu č. 4, který 

přesune tento materiál na paletku oválného dopravníku.  

Oválný dopravník se lze rozdělit na levou a pravou část. Tyto části jsou 

označeny indexy 1 a 2. Každá z části se dále dělí na 3 typy dopravníků, jeden slouží pro 
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tvorbu fronty, druhý jako brzdný dopravník před frontovacím dopravníkem, poslední 

dopravník je rozjezdný, aby nedocházelo k zaseknutí dopravníku. Tyto dopravníky jsou 

uspořádány za sebou tak, jak byly vypsány. Co se týče dopravníku, který tvoří frontu, 

tak ten pouze neguje startovací a stopovací hodnoty brzdícího dopravníku. Brzdící 

dopravník je řízen signály PLC a rozjezdný dopravník je neustále v pohybu. Logická 

struktura jednotlivých dopravníků, včetně návaznosti na robotické operace bude více 

popsáno v kapitole 5.4, kde se řeší bloková schémata a logika simulace. 

 Signálová struktura modelu linky 5.1

Aby byla zaručena správná funkčnost, je do simulace zakomponováno několik 

snímačů. Pomocí těchto snímačů je řízena logická struktura celé simulace a jsou 

ovládané jednotlivé akční členy nebo spouštěny operace. Seznam vstupních snímačů je 

v následující tabulce. Všechny tyto signály jsou vstupní, protože slouží pouze ke čtení. 

Všechny proměnné jsou datového typu BOOL. 

tab. 5-1. Seznam vstupních signálu simulace 

Název Poznámka 

x_complet_headLight_pos1 
Komplementovaný světlomet je na pozici 1. Kontrola volné 
pozice pro přesunutí robotem 4. 

x_complet_headLight_pos2 
Komplementovaný světlomet je na pozici 2. Kontrola volné 
pozice pro přesunutí robotem 4. 

x_conv1_glass Sklo na paletce na kulatém dopravníku 1  

x_conv1_headLight_frame Rám světlometu na paletce na kulatém dopravníku 1  

x_conv1_skid Přijetá paletka na kulatém dopravníku 1  

x_conv2_headLight_frame Signalizace rámu světlometu na paletce na dopravníku 2 

x_conv2_skid Signalizace zda je přijetá paletka na dopravníku 2 

x_conv3_glass_on_skid_HP Sklo na paletce ve výchozí pozici na dopravníku 3 

x_conv3_glass_on_skid_WP Sklo na paletce v pracovní pozici na dopravníku 3 

x_conv3_skid_HP Paletka ve výchozí pozici na dopravníku 3 

x_conv3_skid_WP Paletka v pracovní pozici na dopravníku 3 

x_conv4_frame_on_skid_HP Rám světlometu na paletce ve výchozí pozici na dopravníku 4 

x_conv4_frame_on_skid_WP Rám světlometu na paletce v pracovní pozici na dopravníku 4 

x_conv4_skid_HP Paletka ve výchozí pozici na dopravníku 4 

x_conv4_skid_WP Paletka v pracovní pozici na dopravníku 4 

 

 Pro ovládání robotů je zapotřebí několik signálů. Tyto signály mají prefix 

Robot_ABB_, takže jsou snadno odlišitelné od ostatních signálů. Za tímto prefixem 

následuje číslo robota a popis signálu k čemu slouží. Ke každému robotu se váže 

celkem 8 signálů:  
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tab. 5-2. Seznam přípon robotických signálů 

Přípona robotických signálů Poznámka 

at_home 
Vstupní signál BOOL pro signalizaci stacionárního robota 
ve výchozí poloze 

emergencyStop 
Výstupní signál BOOL pro záchranné zastavení 
stacionárního robota 

errorProgramNumber 
Vstupní signál BOOL pro signalizaci chybového stavu 
aktuálního čísla programu 

mirrorProgramNumber 
Vstupní signál INT pro ověření, zda je číslo programu v 
robotu aktuální 

programEnded 
Vstupní signál BOOL, který signalizuje ukončení 
robotického programu 

programNumber 
Výstupní signál INT, tímto signálem se zadává číslo 
robotického programu 

programPause 
Výstupní signál BOOL, slouží k za-pauzování robotické 
operace 

robotReady Vstupní signál BOOL, signalizuje připravenost robota 

startProgram 
Výstupní signál BOOL, odstartuje vykonávání robotického 
programu 

Celá simulace obsahuje 32 robotických signálů pro 4 roboty, s kterými je řízeno 

7 robotických operací. Řízení tímto počtem signálů je vhodné pro ovládání více operací 

v jednom robotovi. Další vytvořené signály jsou pouze informativní a vypovídají 

o dosažení určitých stavů a pozic. Podle předchozí tabulky je zřejmé, jaké jsou 

v simulaci vygenerovány robotické signály pro každého robota zvlášť. Více informací 

o jednotlivých operacích je rozebráno v 5.2.  

Poslední signály, které jsou obsaženy v simulaci, slouží k řízení dopravníků. Jak 

bylo vysvětleno na obr. 5-3, v celé simulaci se nachází 8 dopravníků. Na oválném 

dopravníku leží dva dopravníky sloužící pro tvorbu fronty. Dále zde leží dva brzdící, 

a dva rozjezdné dopravníky. Brzdné dopravníky byly navrženy u robotických pracovišť 

a slouží k zastavení přesunu materiálu. Rozjezdné dopravníky jsou umístěny za 

brzdnými dopravníky a slouží k rozjetí materiálu. Každý z těchto dopravníků má dva 

výstupní signály a to signály START a STOP.  

Lineární dopravníky 3 a 4 mají kromě signálů start a stop také signál 

ChangeDirection. Tento signál otáčí náběžnou hranou směr dopravníku. Přehled všech 

signálů pro ovládání dopravníků je vypsán v tab. 5-3 Snímače, které leží na daném 

dopravníku, mají shodné číslo s dopravníkem a jsou vypsány v tab. 5-1. 
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tab. 5-3. Seznam signálů pro ovládání dopravníků 

Název signálu dopravníku Poznámka 

Conv1_afterBrake_Start Rozjížděcí dopravník 1, START signál 

Conv1_afterBrake_Stop Rozjížděcí dopravník 1, STOP signál 

Conv1_brake_Start Brzdný dopravník 1, START signál 

Conv1_brake_Stop Brzdný dopravník 1, STOP signál 

Conv1_queue_Start Dopravník pro frontu 1, START signál 

Conv1_queue_Stop Dopravník pro frontu 1, STOP signál 

Conv2_afterBrake_Start Rozjížděcí dopravník 2, START signál 

Conv2_afterBrake_Stop Rozjížděcí dopravník 2, STOP signál 

Conv2_brake_Start Brzdný dopravník 2, START signál 

Conv2_brake_Stop Brzdný dopravník 2, STOP signál 

Conv2_queue_Start Dopravník pro frontu 2, START signál 

Conv2_queue_Stop Dopravník pro frontu 2, STOP signál 

Conv3_ChangeDirection 
Signál pro změnu směru dopravníku 3, reaguje na náběžnou 
hranu 

Conv3_Start Lineární dopravník 3, START signál 

Conv3_Stop Lineární dopravník 3, STOP signál 

Conv4_ChangeDirection 
Signál pro změnu směru dopravníku 3, reaguje na náběžnou 
hranu 

Conv4_Start Lineární dopravník 3, START signál 

Conv4_Stop Lineární dopravník 3, STOP signál 

Všechny tyto signály, ať již vstupní nebo výstupní, jsou společné jak pro TPS, 

tak i pro stranu řízení PLC. TPS má ještě signály, které startují operace generování 

a časový život částí světla, tedy rámu světlometu a ochranného skla. Tyto operace jsou 

ovládány interně přes logické bloky, které nejsou vypnuty při externím řízení. Více 

o logických blocích je možné dočíst v kapitole 4.2.2. 

 Operace vytvořeného modelu 5.2

Vytvořená simulace se skládá z několika operací. Jedná se o robotické operace, 

které jsou řízeny signály z PLC, ale také operace, které slouží ke generování materiálu 

spolu s délkou života jednotlivých prvků. Seznam všech operací je vypsán v následující 

tab. 5-4. Jednotlivé operace jsou umístěny v Compound Operation . To je z důvodu 

přehlednosti operací, ale také proto aby se dali jednotlivé operace volat pomocí signálů. 

Tyto Compound Operation mají stejný název jako operace, které jsou vypsány 

v následující tabulce, jen nemají prefix Op_. Z názvu je patrné, jaká operace patří 

k jakému robotovi, díky velkému písmenu R a číslovce daného robota. 
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tab. 5-4 Seznam operací v simulaci 

Název operace  Poznámka 

Op_Gen_glass Generování ochranného skla na dopravník 3 

Op_pos2 Generování materiálu na dopravník 4 

Op_Live_frame Operace pro udržení materiálu určitý čas při životě 

Op_R4_Place_complet_light_pos1 
Operace robota č. 4 - umístění kompletního světlometu 
na pozici 1 

Op_R4_Place_complet_light_pos2 
Operace robota č. 4 - umístění kompletního světlometu 
na pozici 2 

Op_R4_Place_Frame_pos1 
Operace robota č. 4 - umístění rámu světlometu na 
dopravník z pozice 1 na dopravníku 4 

Op_R4_Place_Frame_pos2 
Operace robota č. 4 - umístění rámu světlometu na 
dopravník z pozice 2 na dopravníku 4 

Op_R1_Ionizing_Frame Operace robota č. 1 – ionizace rámu světlometu 

Op_R2_Glue_frame 
Operace robota č. 2 – nanesení lepidla na hranu rámu 
světlometu 

Op_R3_Pick_Glass 
Operace robota č. 3 – zvednutí ochranného skla 
z paletky dopravníku 3 

Op_R3_Place_glass_on_frame 
Operace robota č. 3 – přiložení ochranného skla na rám 
světlometu 

Kromě těchto operací se v simulaci nachází ještě Compound Operation, které 

mají prefix START. Tyto Compound Operation slouží ke spouštění pouze určitých 

operací jednoho robota. Rozlišení probíhá v Transition přes číslo programu dané 

operace vybraného robota, to zajišťuje proměnná s příponou ProgramNumber. 

 Součásti simulace 5.3

Vzhledem k tomu, že výrobci čelních světlometů si své produkty chrání, vytvořil 

jsem si vlastní modely rámu světla, ochranného skla a uchopovací zařízení pro přesun 

obou částí.  

Model světla je na obr. 5-4. Rám světla má okraje 20 mm. Tento rám byl 

vytvořen pomocí odečtení menšího obdélníkového objektu, právě o tloušťce stran. 

Zkosení rámu bylo docíleno pomocí průniku válce a světla. Tento válcový předmět 

s průměrem 650 mm byl použit i na nakosení ochranného skla světlometu. Jednotlivé 

rozměry světlometu jsou popsány v následujícím obr. 5-4. 
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obr. 5-4. Vytvořené modely světlometu a palety pro převoz 

Zadání práce spočívá ve vytvoření projektu, ve kterém se využívá pro převoz 

materiálu paletový systém. Vymodelovaná paletka pro převoz světla je vpravo na obr. 

5-4. Z obrázku je patrné, že rozměry palety jsou o něco větší než rozměry světla. Pro 

uchycení správné polohy světla jsou v krajích vymodelované zarážky, které brání 

sklouznutí nebo vypadnutí světla z paletky. Tyto packy slouží primárně ke stabilizaci 

světla na paletě pro bezproblémové vykonání robotických operací.  

  

obr. 5-5. Uchopovací zařízení pro světlomet  

Pro uchycení rámu světlometu jsem vytvořil uchopovací zařízení, které je typu 

Gripper. Toto uchopovací zařízení je na předchozím obr. 5-5. U světlometu byly 

dodatečně vytvořeny části pro šrouby, aby mohl být upevněn do automobilu. Právě za 

tyto části se uchopuje světlomet. Na obrázku jsou patrné červené upínky, které mají 

vytvořenou kinematiku. Zde se upínky spouští dolů, čímž zajistí světlomet proti 

sklouznutí. Žluté zarážky jsou pevné a podpírají světlomet zespoda. Stříbrná část je 

konstrukce uchopovacího zařízení. Uchopovací zařízení pro ochranné sklo je na obr. 

5-6. Konstrukce tohoto zařízení je postavena na přísavkách, které uchytí sklo. 
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obr. 5-6. Uchopovací zařízení pro ochranné sklo 

 Algoritmus a logika simulace 5.4

Ze zadání je patrné, že vytvořená simulace má být řízena pomocí externího 

řízení. Na logiku simulace bylo použito více externích způsobů řízení, ale kód programu 

zůstal stále stejný.  

V této kapitole bude logika simulace rozdělena do několika vývojových 

diagramů, které budou v následujících podkapitolách vysvětleny. Pro samotné 

programování byl použit software TIA portal v.14 SP1. Pro řízení byl použit reálný 

hardware řady 1500, konkrétně se jednalo o Simatic S7 řady 1500 CPU 1516-3 PN/DP 

zapůjčený od firmy, která nechce být v této práci jmenována. Na vývoj diplomové práce 

byl také použit školní hardware Simatic S7 řady 1500 CPU 1512C-1 PN. Co se týče 

simulací, byly zde použity dva softwary a to standartní SIEMENS S7-PLCSIM, ale také 

pokročilá simulace PLCSIM Advanced 2.0. 

Nastavení těchto simulací spolu s nastavením externího řízení v TPS je popsáno 

v kapitole 6. V simulaci běží několik procesů paralelně, jedná se o řízení dvou 

lineárních dopravníků, řízení celého oválného dopravníku a volání robotických operací. 

Jednotlivé programové bloky byly vytvořeny v jazyce LAD.  

Celý program v TIA portálu byl rozdělen na řízení dopravníků, robotů, ale také 

Safety, Reset, Startup a komunikaci s OPC. Každý z těchto částí má jeden organizační 

blok. V případě dopravníků a řízení robotů byly dále použité funkční bloky a funkce, 

které jsou shrnuty pod jednou složkou kvůli přehlednosti. Jednotlivé blokové schémata 

budou popsány v následujících podkapitolách.  
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5.4.1 Generování materiálu 

 

 

obr. 5-7. Vývojový diagram generování materiálu 

První vývojový diagram se týká generování materiálu. Tento algoritmus není 

přímo vytvořen v TIA portálu, ale je naprogramován pomocí logického bloku v TPS. 

Vývojový diagram je pro generování jak ochranného skla tak i pro generování rámu 

světlometu. Pro obě tyto operace je algoritmus stejný. 

Podle blokového diagramu je potřeba, aby byla paletka na požadované pozici. 

Jakmile je paletka na správném místě označeného jako HP neboli výchozí pozice, je 

potřeba zjistit jestli na paletce již materiál není. Pokud jsou splněny obě podmínky, 

spustí se náhodné časování pro generování materiálu. Po úspěšném do časování 

časovačem se nastaví hodnota TRUE na spouštěcí signály operací pro generování skla, 

popřípadě rámu světlometu.  
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V případě generování ochranného skla se operace jmenuje Gen_glass a spouští 

se signálem Op_GenGlass. Operace generování rámu světlometu se jmenuje Op_pos2 

a je řízena signálem Op_GenFrame_pos2.  

5.4.2 Řízení dopravníků 

 

obr. 5-8. Vývojový diagram popisující řízení dopravníku 3 a 4  

Pro řízení dopravníku 3 a 4 byl použit vývojový diagram, který je na obr. 5-8. 

Z vývojového diagramu a obr. 5-3, je patrné, že dopravníky 3 a 4 jsou lineární, které 

přepravují na paletce materiál k robotickému pracovišti pro přemístění materiálu.  

Při signalizaci dopravníku ve výchozí pozici je pro přesun požadována 

signalizace materiálu na paletce. Jakmile je paletka v pracovní pozici, čeká se na 

odebrání materiálu a poté může být paletka převezena zpět do výchozí pozice, kde se 

vyčká na generování materiálu. Otáčení směru pohybu je za pomoci náběžné hrany 
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signálu s příponou ChangeDirection. Než je zahájen start dopravníku, tak se ještě chvíli 

vyčká, aby nedošlo ke vzájemné kolizi s uchopovacím zařízením stacionárního robotu.  

 
obr. 5-9. Vývojový diagram popisující řízení dopravníku pro frontu 

V pořadí třetí vývojový diagram popisuje logiku brzdného a frontovacího 

dopravníku. Robotické operace řídí pouze brzdný dopravník a na základě jeho hodnot se 

ovládá dopravník, který slouží k tvorbě fronty. Pokud je tedy brzdný dopravník ve stavu 

START, je dopravník, který tvoří frontu, zastaven. Tato negace platí i v opačném 

případě. Dlouhý dopravník pro tvorbu fronty je řízený pouze touto podmínkou a není 

jinak ovládán.  

5.4.3 Robotická část lepení – R1, R2 a R3 

Následující diagram, který je na obr. 5-10. popisuje robotickou část lepení. 

V této části se nachází tři robotická ramena R1, R2 a R3. Robotická ramena čekají na 

příjezd paletky s rámem světlometu. Po přijetí se zastaví brzdný dopravník a spustí se 

robotická operace ionizace (R1). Po dokončení robotické operace se spustí současně 

robotická operace nanášení lepidla (R2) a robotická operace zvednutí skla z dopravníku 

(R3). U robotické operace (R3) je ještě podmínka, že ochranné sklo musí být převezeno 

dopravníkem 3 do pracovní pozice. Následně se vyčkává na úspěšné dokončení obou 

současně spuštěných robotických operací. 

Po splnění této podmínky je možné spustit poslední robotickou operaci u R3, jen 

s jiným robotickým programem a to umístění ochranného skla na nanesenou vrstvu 

lepidla v rámu světlometu. Tímto krokem je možné rozjet brzdný dopravník a čekat na 

další rám světlometu. 
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-  
obr. 5-10. Vývojový diagram robotického lepení 

Za číslem robota se v závorce značí číslo programu daného robota. Pro lepší 

přehlednost má každý robot stejné první číslo jako jeho pořadí. Ač se může zdát, že 

vývojový diagram je poměrně jednoduchý, každá robotická operace byla programována 

pomocí stavového automatu, kde jsou důležitými signály Call – volání stavu, Run – 

informace o běžícím stavu, Done – úspěšně dokončená operace, Err – nedokončení 

operace ve stanoveném časovém intervalu, Program_number – pevně nastavená 

hodnota programu, Prog_num_set – skutečné nastavení čísla programu do robota. Na 

 
Start 

Rám na 
pozici pro 

lepení 

R1(11) – Operace 

Ionizace 

 

Brzdný dopravník 2 

STOP 

 Ionizace 
úspěšně 

ukončena 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

R2(21) – Operace 

nanášení lepidla 

 

R3(31) – Operace 

Zvednutí skla 

 

NE 

End 

Op.R2, R3 
úspěšně 

ukončena 

R3(32) – Operace 

položení skla 

 

Op. R3 
úspěšně 

ukončena 

NE 

ANO 

Brzdný dopravník 2 

START 

 

Ochranné 
sklo na 
paletce 

NE 

ANO 



61 

 

základě těchto proměnných je možné přesně určit, jaký stav právě probíhá, v jakém 

stavu se probíhající operace nachází, jaké programové číslo je nahráno v robotovi 

a podobně.  

Stavový automat funguje na tom principu, že pokud jsou splněny podmínky, je 

zavolána proměnná Call. Tato podmínka odstartuje odeslání zvoleného programového 

čísla do příslušného robota. Jakmile přijde stejné robotické číslo z robota, je splněna 

podmínka a může se zavolat signál pro odstartování robotické operace. Současně s tím 

je spuštěn časovač pro kontrolu errorového signálu a setován signál Run pro informaci, 

že běží aktuální program. Po informování robotem, že operace proběhla úspěšně se 

setuje stav Done a ukončí se volání celého stavu. Signál Done svítí po celou dobu a je 

resetován po odjetí paletky z polohy pro lepení. Stavový automat je více vysvětlen 

v kapitole 5.5. 

5.4.4 Robotická část manipulace – R4 

K této kapitole se váže vývojový diagram, který je na obr. 5-11. Na diagramu je 

možné vidět, že se čeká na přijetí materiálu na oválném dopravníku k robotu č. 4. 

Jakmile přijede paletka, tak se zastaví dopravník. V případě kompletního světlometu na 

paletce je robotem světlomet přenesen buď na pozici jedna, nebo na pozici dva pro další 

zpracování. Přednost má programově pozice jedna. 

Přenesením kompletního světlometu se uvolní paletka a je nutné přenést rám 

světlometu na paletku oválného dopravníku. Zde je potřeba, aby byl rám vygenerován 

a přepraven dopravníkem 4 do pracovní pozice. Jakmile jsou splněny obě podmínky, 

spustí se robotický program 41, tedy přesun rámu světlometu na prázdnou paletku. Zde 

je ještě kontrola běžících jiných programů, aby nedošlo k chybě. Po úspěšném přesunu 

materiálu se opět rozjede dopravník a vyčkává na další příjezd paletky s materiálem.  

Programování manipulačního robotu 4 je stejný stavový model viz kapitola 5.5, 

jako předchozí modely a využívají se stejné lokální proměnné TIA portálu.  
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obr. 5-11. Vývojový diagram R4 – manipulační část 
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 Stavový automat pro ovládání robotických operací 5.5

Pro tvorbu stavového automatu je v datových typech vytvořen typ state. Tento 

datový typ nese několik proměnných, které jsou vypsány v následující tab. 5-5. Účel 

proměnných je vypsán v tabulce ve sloupci poznámka.  

tab. 5-5 proměnné datového typu state 

Název proměnné Poznámka 

Call 
 Volání daného stavu stavového automatu, na základě které jsou 
spouštěny operace 

Condition_Call Podmínka pro setování CALL 

Run  Indikuje, zda běží daný stav 

Start 
Pokud je více operací pod jedním programem, tak je potřeba 
rozlišovat startovací signály jednotlivých operací, na základě 
kterých se spouští proměnná startProgram robota 

Done 
 Podmínka pro indikaci dokončení stavu. Svítí, dokud se neresetuje 
odjetím paletky 

Error 
Pokud do určitého času není dokončen zavolaný stav, tak se sepne 
Errorové hlášení 

Program_number 
 Defaultní číslo programu určitého robotického programu, je 
společné pro celý program. Slouží pro jednotný zápis 

Prog_num_SET Číslo programu pro odeslání do robota 

 

V programu TIA portálu, je vytvořen stav pro každou operaci. Pro spuštění 

jednoho stavu, tedy hodnoty true na proměnné Call, je nutné splnit několik podmínek, 

které generují impulz na proměnné Condition_Call. Tato proměnná je připojená na 

setovací vstup funkce set_reset. Resetovací vstup je připojen na proměnnou Done. 

Funkce set_reset přepíná mezi true a false hodnotami, kdy reset má přednost. Pokud 

jsou na obou vstupech funkce set_reset hodnoty false, tak funkce drží předchozí 

hodnotu stavové proměnné call. Setování a resetování proměnné call pomocí funkce 

set_reset je na následujícím obr. 5-12. Tato část kódu se nachází ve funkčním bloku 

Robot_SR_Call. 

 

obr. 5-12 Setování a resetování proměnné CALL, stavového automatu 
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Příklad obrázku je pro stav přesunu rámu světlometu robotem 4 na paletku 

oválného dopravníku. Z obrázku je patrné, že pro proměnnou Condition_Call je potřeba 

splnit několik podmínek, ať již se jedná o přijetí potřebného materiálu na oválném 

dopravníku, tak také rámu světlometu na dopravníku č. 4. Za funkcí set_reset, je možné 

zahlédnout, že robotický program pro přesun světlometu má přidělenou výchozí 

hodnotu 41 do proměnné Program_Number, se kterou se nedále pracuje v programu. 

Příklad funkčního bloku, pro vyřešení jednoho stavového kroku je zobrazen na obr. 

5-13. Tento funkční blok se jmenuje Robot_state_Fc a je umístěn ve funkčním bloku 

Robot_State_Automat. 

 

 
obr. 5-13 Funkční blok pro provádění jednoho stavového kroku 

Funkční blok spravuje jednu robotickou operaci a řeší ji, aby se jednotlivé 

operace vykonaly, jak mají a signalizovaly svůj stav a chyby. Na obrázku je zobrazen 

funkční blok robota 4, operace přesunutí světlometu na prázdnou paletku. 
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Funkční blok je neustále povolen, a to z důvodu přepínání mezi manuálním 

režimem a automatem, kdy si můžeme například v manuálním režimu zavolat 

libovolnou robotickou operaci i bez předchozích podmínek, například bez dokončení 

předchozí robotické operace. Při signálu true na proměnné call, se ve funkci čeká, jestli 

jsou stejná čísla programu posílaná do robota, ale také zrcadlového robotického čísla, 

které se vrací z robota. Po splnění této podmínky je vygenerován impuls na hodnotu 

start a proměnná run dostane hodnotu true. S těmito podmínkami se začíná počítat čas 

errorové kontroly. Pokud není operace splněna do limitního času, rozsvítí se proměnná 

Error. Nastavují se zde také čísla programů pro robota, která jsou ve funkčním bloku 

Robot_State_automat podle signálů call správně nastaveny a posílány do robota. 

Jakmile přijde signál Robot_ABB_4_programEnded z robota, je po časovém 

zpoždění setována hodnota done, která podle obr. 5-12 ihned resetuje proměnou call. 

Tímto resetem se zruší počítání hodnoty pro Errorové hlášení, ale také se na proměnou 

Run dostane hodnota false. 

Ve funkčním bloku Robot_State_automat se dále pomocí funkce OR posílá 

signál ze všech start signálů jednotlivých operací jednoho robota na signál 

Robot_ABB_4_startProgram. Tento signál je startovací pro všechny operace daného 

robota.  

 Vizualizace HMI 5.6

V diplomové práci byla vytvořena jednoduchá vizualizace, která informuje 

obsluhu o probíhajících stavech, ale také zapnutých dopravnících. Defaultní obrazovka 

je zobrazena na následujícím obr. 5-14. 

 

obr. 5-14 Výchozí obrazovka pro monitorování výrobní linky 
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Z obr. 5-14 je patrné, že v horní části obrazovky je možné přepínat mezi dvěma 

obrazovkami nebo je možné celou vizualizaci vypnout. V červeném rámečku je poté 

výpis errorových hlášení. Robotická pracoviště jsou zvýrazněna žlutým obdélníkem. 

Volná pozice pro přesun kompletního světla je vyznačena ve světle zeleném obdélníku 

a ovládání dopravníku v modrém obdélníku, ten byl použit až v další obrazovce na obr. 

5-15 . 

Ve vizualizaci má obsluha možnost sledovat probíhající robotické operace, které 

jsou napojeny na signály run, jednotlivých stavů. Také je zde možnost sledovat právě 

jedoucí dopravníky, které jsou v případě pohybu signalizovány zelenou barvou. 

Obsluha má také možnost pauzování jednotlivých robotických operací, ale také zastavit 

nebo resetovat všechny akční členy. Pro ovládání je nutné se přepnout na druhou 

obrazovku tlačítkem Řízení. Tato obrazovka je na obr. 5-15. 

 

obr. 5-15 Obrazovka pro ovládání výrobní linky 

V tomto obrázku bylo použito stejné grafické rozložení včetně errového hlášení. 

Ve žlutých obdélnících se změnilo ovládání. Zde si obsluha vybírá robotickou operaci, 

kterou může spustit. Modré obdélníky zapínají lineární dopravníky včetně otočení 

směru pohybu. V modrých rámečcích jsou signalizovány snímače, na základě kterých je 

možné snadněji ovládat lineární dopravníky. U oválného dopravníku jsou bez rámečku 

opět vyznačeny a pospány vstupní snímače a u brzdného dopravníku je startovací 

tlačítko pro start brzdícího dopravníku. Řízení brzdícího a frontovacího dopravníku 

zůstalo stejné, viz obr. 5-9.  

Pro manuální řízení jak robotických operací, tak dopravníků je potřeba povolit 

ovládání dvěma tlačítky pro každou část zvlášť. Díky tomu je možné manuálně ovládat 
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buď pouze dopravníky, nebo robotické operace. Při sepnutí obou tlačítek se manuálně 

ovládá celá výrobní buňka. 
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 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ TPS 6.

Kromě interního ovládání simulace pomocí modulové struktury spolu 

s logickými zdroji je možné využit externí řízení. Variant pro externí řízení nabízí TPS 

několik. Pro nastavení změny řízení se přistupuje přes File→Options→PLC. V okně 

Options je možné zahlédnout zaškrtávací políčko pro několik možností řízení: 

Cyclic Event Evaluation – Základní řízení programu pomocí modulové 

a větvící struktury v Sequence Editoru. To je více popsáno v kapitole 4.2.  

Emulation – V této možnosti je na uživateli, zda si vybere možnost SIMIT23, 

popřípadě PLCSIM. Obě tyto možnosti jsou schopny napodobovat vstupy a výstupy, 

které je možné ovládat. Výhodou obou platforem je, že nepotřebují žádný hardware. 

Další výhodou je, že si uživatel může snadno vyzkoušet simulaci na základě 

nastavování I/O. 

External Conection – Zde se už používají externě připojená PLC, popřípadě 

simulovaná PLC s vytvořeným programem pro ovládání simulace. Na výběr jsou čtyři 

způsoby řízení, kterými jsou OPC DA, OPC UA, Simulation Unit Connection 

a PLCSIM Advanced. 

 

obr. 6-1. Možnosti External Conection 

OPC
24

 je v dnešní době velmi rozšířený software, který slouží pro základní Real-

Time komunikaci mezi zařízeními v průmyslu. Co se týče dělení OPC dělí se na starší 

DA, neboli Data Access a UA, což je Unified Architecture (kapitola 6.2).  

 OPC DA 6.1

V případě OPC DA, se nejčastěji jedná o samostatný software, který je 

nainstalován v PC. Tento software umí komunikovat s PLC automatem, od kterého 

získá potřebná data a ty dále prezentuje pro jednotlivé aplikace v OS. 

Nejprve je potřeba nastavit komunikaci OPC v TIA portálu. Pro komunikaci 

s OPC Serverem byl vytvořen organizační blok, který má název OPC_Connection.  

                                                 
23 Jedná se o software od firmy SIEMENS, kde je možné pomocí jednoduchého nastavení simulovat 

snímače a akční členy  
24 Open Platform Communications - Otevřená platforma pro komunikaci v průmyslu 
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V tomto bloku je vložena funkce, která spravuje komunikaci, má název TCON a je 

zobrazena na následujícím obrázku. 

 

obr. 6-2 Komunikační blok TCON 

Blok stačí pouze přidat a současně s ním se vytvoří potřebný systémový datový 

blok. V nastavení bloku TCON je potřeba na straně OPC, tedy jako partnera, vybrat typ 

bodu spojení Uspecified. Dále je potřeba nastavit adresu, která se shoduje s adresou 

místní sítě. 

Pro komunikaci PLC spolu s TPS byl vybrán program KEPServerEX 6, který 

v demo verzi pracuje 2 hodiny, a poté je potřeba celý OPC server restartovat. Další 

omezení oproti plné verzi nejsou. Software je možné zdarma stáhnout na stránkách [11].  

Co se týče nastavení OPC Serveru, je potřeba nejprve přidat nový kanál, který je 

nutné správně nastavit (obr. 6-3). Zde se nastaví vhodný Driver, dle výrobce a typu 

připojení PLC. Zadání diplomové vyžaduje práci s řadou 1500 od firmy Siemens, proto 

je nutné vybrat driver Siemens TCP/IP Ethernet. Co se týče Ethernet Adaptéru, byla 

zde vybrána lokální sběrnici PCIe, kde je připojená síťová karta počítače. Pokud není 

sběrnice ve výběru, stačí zvolit default. Možnost default je vhodná pouze v případě že 

se jedná o simulované PLC. 
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obr. 6-3. Nastavení OPC DA 

Dále se pod kanálem vytvoří nové zařízení. V nastavení zařízení se volí 

vlastnosti samotného principu komunikace, jako jsou časové, tagové a komunikační 

vlastnosti, včetně organizace dat a spousta dalšího. Je důležité zakázat simulation, které 

se nastavuje ve vlastnostech zařízení. Tato simulace slouží pouze k simulování 

proměnných v OPC Serveru.  

V General→ID je vyžadováno, aby se ID shodovalo s adresou místní sítě. To 

platí v případě, že je PLC simulováno. Pokud je připojeno externí PLC, je potřeba 

nastavit General→ID podle IP připojeného PLC. V diplomové práci byla adresa místní 

sítě nastavená na 192.168.0.12.  

Jakmile je vše nastaveno, můžeme přidat Tagy, neboli proměnné pro vzájemnou 

komunikaci. V jednotlivých proměnných se nastavuje adresa pro připojení na straně 

PLC a název, na základě kterého bude vytvořeno spojení simulace. Další parametr pro 

nastavení tagů je přepínání klientského přístupu, tedy jestli jsou proměnné pouze pro 

čtení, nebo je možný přepis dat. OPC se na toto nastavení dívá z pohledu PS, takže 

vstupní signály PS musí být v OPC typu Read/Write. Příklad vytvoření Tagu je na 

následujícím obr. 6-4. 

 
obr. 6-4. Nastavení Tagu v OPC DA 

Pokud i přes toto nastavení ukazuje klient OPC  neznámé hodnoty 

u jednotlivých proměnných, je potřeba restartovat jednotlivé aplikace a spustit je znovu.  
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V TPS je třeba u externího ovládání zvolit Item Header podle názvu kanálu 

a názvu zařízení, které se nastavovali v OPC serveru. Mezi jednotlivými názvy je nutné 

udělat tečku. Item Header diplomové práce měl tedy tvar viz. obr. 6-1. 

Pro vyzkoušení OPC DA, jsem kromě externího hardwaru využil také standartní 

S7-PLCSIM v.14 a PLCSIM Advanced 2.0. Obě verze simulace jsou kompatibilní 

s TIA portálem v.14. Pro využití simulace se vytvoří virtuální ethernetové spojení, ať už 

se jedná o nastavení v simulaci, nebo využít program, který je více pospaný v kapitole 

0. 

 OPC UA 6.2

Jedná se o nový komunikační standard vyvinutý firmou OPC Foundation. Na 

rozdíl od původního OPC, které je založeno na technologii COM/DCOM
25

 firmy 

Microsoft, se jedná o technologii založenou na komunikačních standardech TCP/IP. 

Díky tomu je možné multiplatformní použití OPC UA. Od řady PLC kontroléru Simatic 

S7-1500, je nastavení OPC UA uvnitř těchto PLC automatů. [16] 

Kromě multiplatformního použití bylo spoustu dalších požadavků, které starší 

předchůdce OPC DA nesplňoval. Novými požadavky byly: [16] 

o Nezávislost na platformě 

o Škálovatelnost 

o Použití více vláken 

o Bezpečnost 

o Nastavitelnost timeoutů pro každou ze služeb 

OPC UA podporuje dva základní protokoly, jedná se o URL specifikaci 

a protokol webové služby. Každá aplikace, každý účastník komunikace, musí mít 

vlastní instanci certifikátu, čímž je jednoznačně identifikován počítač, server nebo 

jakákoliv aplikace využívající OPC. V podstatě existují 4 základní úrovně zabezpečení 

[16]. V diplomové práci bylo použito zabezpečení bez autorizace, takže všechny platné 

certifikáty byly považovány za důvěryhodné. [15]  

Pro OPC UA je potřeba mít v TIA portálu nainstalovaný Service Pack 1. SP1 

poskytuje vytvoření OPC Serveru a jeho následného nastavení. Při vložení libovolné 

řady kontroléru je potřeba vybrat verzi 2.0 a vyšší. Po tomto nastavení je možné 

v Properties→OPC UA daného PLC aktivovat OPC UA. Process Simulate v.14 

bohužel nepovoluje zabezpečenou komunikaci, takže je dále potřeba nastavit OPC 

UA→Server→Security na nezabezpečenou komunikaci. V nastavení User  

                                                 
25 Common Object Model / Distributed Common Object Model. Umožňuje komunikaci procesů na 

jednom stroji. Založeno na komunikaci klient/server. 
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authentication zaškrtnout Enable guest authentucation. Postup nastavení je na obr. 

6-5.  Více informací o nastavení PLC je v [16]. 

 

 

 

 
obr. 6-5. Nastaveni OPC UA v PLC 

Po vytvoření OPC UA v PLC je možné ověřit nastavení za pomocí vhodného 

klienta. V diplomové práci byl použit klient OPC UA S7-1500 od firmy Siemens. Přes 

URL rozhraní opc.tcp://192.168.0.10:4840 nastaveného serveru, které lze nalézt 

v nastavení PLC v záložce OPC UA→Server→General, je možné zvolit přihlášení bez 

zabezpečení, čímž se dostaneme k datům OPC Serveru. Příklad hierarchie proměnných 

je na následujícím obr. 6-6. Na obrázku jsou důležité pole Namespace Index, které 

odkazuje na konkrétní souhrn dat OPC Serveru. Dále je důležité si povšimnout kolonky 

Identifier. V tomto poli jsou proměnné v uvozovkách, proto je nutné, aby všechny 

proměnné pro vzájemnou komunikaci TPS byly také napsány v uvozovkách. 
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obr. 6-6 Hierarchie proměnných v OPC UA 

Poslední krok je nastavení externího řízení TPS za pomoci OPC UA. Nejprve je 

nutné vložit patřičné externí ovládání podle obr. 6-1.  

 

obr. 6-7. Nastavení OPC UA v TPS 

V pravé části obrázku se nastavuje externí řízení OPC UA. Po zvolení jména 

externího řízení, je nutné vložit správnou adresu URL, která je shodná s nastavením 

PLC kontroléru. NameSpaceIndex, musí být shodný s indexem podle předchozího obr. 

6-6. Do ItemHeader se píše prefix přístupu k proměnným serveru. V tomto případě není 

žádný prefix. V levé části obr. 6-7 jsou vypsány proměnné TPS, které komunikují 

s PLC. Jde vidět, že proměnné jsou zapsány v uvozovkách tak, aby to odpovídalo 

klientskému identifikátoru v obr. 6-6, čímž bude zaručena správná komunikace. V pravé 

části obrázku je možné vyznačenými šipkami rozkliknout hierarchii proměnných 
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nalezeného OPC UA. Pokud se to podaří, je komunikace správně nastavena a TPS vidí 

OPC Server.  

Kromě řízení reálným PLC bylo také vyzkoušeno řízení simulovaným PLCSIM 

Advanced 2.0. Tato verze simulovaného PLC totiž podporuje OPC UA. 

 PLCSIM Advanced 2.0 6.3

S příchodem verze Tia Portal v.14 je v nabídce od firmy SIEMENS, také 

pokročilý software PLCSIM Advanced 2.0. Standartní simulované PLCSIM nabízelo 

možnost testování vytvořených programů spolu s ovládáním vstupů, na základě čehož 

se dal ladit celý program. Kromě toho bylo možné sledovat časové průběhy 

jednotlivých proměnných.  

Nová verze simulovaného PLC nabízí velkou škálu možností, z čehož 

nejpodstatnější výhodou je připojení OPC UA, ale také přímé spojení s PLM systémy 

a virtuální Ethernetový adaptér. Rodina Tecnomatix je schopná přímo komunikovat se 

softwarem PLCSIM Advanced, díky čemuž se velmi usnadní využívání digitálních 

továren. Celkový přehled výhod PLCSIM Advanced je v [13]. 

Pokud chceme simulovat program přes toto rozhraní je potřeba nejprve spustit 

simulaci. V obr. 6-8 si můžeme povšimnou, že simulované PLC nabízí dvě možnosti 

a to PLCSIM bez a včetně virtuálního ethernetového adaptéru. Pokud se rozhodneme 

pro možnost bez virtuálního adaptéru je nutné použít externí program, který je více 

popsán v 0. Jak již bylo zmíněno pokročilé simulované PLC nabízí virtuální 

Ethernetový adaptér, kde je nutné zadat IP Adresu. Tato adresa se musí shodovat 

s adresou nastavení PLC. 

Po nastavení virtuálního PLC je možné stáhnout program z TIA portálu do 

PLCSIM. Simulované PLC se chová stejně jako reálné, pouze je potřeba v okně při 

stahování programu v záložce PG/PC interface vybrat nastavené PLCSIM. Pro 

nastavení komunikace na straně TPS je potřeba vytvořit v External Connection 

připojení přes PLCSIM Advanced. TPS by již sám měl rozpoznat vhodná zařízení 

a nabídnout je uživateli. Tato možnost platí také pro verzi Advanced 1.0 simulovaného 

PLC.  

Je důležité podoktnout, že pro hladké simulace je vyžadován podstatně 

výkonnější hardware než je potřeba u standartní simulace S7-PLCSIM. To je hlavně 

z důvodů mnohem náročnějšího a propracovanějšího simulačního prostředí. Na výkonu 

nepřidá ani fakt, že se na pozadí zpracovává Real-Time PLC program v simulovaném 

PLC, samotná simulace v TPS, ale také je možné sledovat běžící kód programu v online 

módu.  
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obr. 6-8. Nastavení PLCSIM Advanced 2.0 
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 NetToPLCsim – Síťové rozšíření pro PLCSIM 6.4

Pokud je našim cílem propojit simulované PLC spolu se simulací TPS, je 

potřeba vytvořit síťové virtuální Ethernetové spojení mezi simulací a simulovaným 

PLC. K tomuto účelu slouží program NetToPLCsim. Zde se jednoduše tlačítkem ADD 

vybere síťová adresa místní sítě a IP adresa simulovaného PLC. Další podmínkou je pro 

řady kontroléru 1200, nebo 1500 přenastavit slot na hodnotu 1. Pro řady kontroléru 300 

a 400 musí být slot nastaven na hodnotu 2. Po přidání virtuálního spojení se tlačítkem 

START zahájí spojení, a je tedy možné ovládat simulaci bez reálného hardwaru. 

V Diplomové práci byla využita verze programu 1.2.4.0. Software je zdarma 

a dá se stáhnout například na stránkách [14], kde je i podrobnější popis. 
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 ZÁVĚR 7.

Cílem diplomové práce bylo seznámení a vymodelování simulace výrobní linky 

v prostředí Tecnomatix Process Simulate. Konkrétně se jedná o použití několika 

stacionárních robotů při provádění robotických operací, kterými musí být lepení, přesun 

materiálu a montáž. Vytvořená simulace má být externě řízena pomocí PLC SIMATIC 

řady 1500, kdy na virtuální zprovoznění je nutné použít OPC server. Podle zadání se 

v simulaci musí předcházet kolizním stavům robotických ramen, spolu 

s ostatními prvky simulace.  

Tato práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci se nejprve 

popisuje vývoj průmyslu spolu s ideologiemi průmyslu 4.0. Velkou částí diplomové 

práce se v konceptu průmyslu 4.0 rozebírá digitální továrna, do které spadá i rodina 

Tecnomatix. Tento softwarový nástroj je detailně popsán, přičemž největší pozornost je 

zaměřena právě na systém Tecnomatix Process Simulate. 

Další kapitola teoretické části se zabývá trhem robotů. V této části je popsán 

světový vývoj robotizace podle největších automatizačních velmocí. Další porovnání je 

podle oblastí, ve kterých jsou robotická pracoviště nasazována. Kapitola končí popisem 

vlastností jednotlivých stacionárních robotů, z hlediska nabídky výrobců. 

Praktická část začíná popisem prostředí Tecnomatix Process Simulate. 

Jednotlivé vlastnosti programu jsou zde prezentovány na konkrétním příkladu 

diplomové práce, tedy montáži světlometu. Kapitola začíná popisem vytvoření projektu, 

včetně modelování a nastavování kinematiky. Práce dále popisuje tvorbu operací, řešení 

kolizí, ale také postupování při tvorbě interního řízení. Jediná část, která nebyla v tomto 

prostředí popsána, je oblast ergonomie a použití simulovaného člověka.  

Po podrobném představení systému TPS, se práce ubírá konkrétním řízením 

simulace. Podle zadání bylo pro řízení vybráno PLC řady 1500, které bylo 

programováno v prostředí TIA portál v14. Kapitola se dále věnuje vysvětlení 

dopravníkové struktury, spolu s popisem vytvořených operací a všemi potřebnými 

signály, které jsou nutné pro komunikaci mezi TPS a PLC.  Pro řízení simulace byl 

použit stavový automat, který je vysvětlen na konkrétním příkladu. Poslední část 

kapitoly se zabývá vizualizací pro obsluhu. 

Další kapitola praktické části popisuje externí zprovoznění simulace, spolu 

s představením několika způsobů. Pro řízení bylo vyzkoušeno PLCSIM Advanced, ale 

také OPC DA a novější nástupce OPC UA. U jednotlivých způsobů externího řízení je 

podrobný návod jak postupovat pro správné nastavení na obuch stranách komunikace.  

Vzhledem k neustále razantnějšímu průniku průmyslu 4.0 do jednotlivých 

korporací bude stále více běžné využití obdobných softwarových nástrojů. Z toho 
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důvodu vidím velký přínos práce hlavně pro firmy a školství, vzhledem k podrobnému 

návodu jak se v tomto softwaru pohybovat.  

Práci je možné rozšířit například rozsáhlostí projektu, kdy v této diplomové 

práci jsem použil pouze čtyři stacionární roboty v rámci jedné výrobní buňky. Dalším 

rozšířením může být použití ergonomie člověka, který bude zahrnut v simulaci. 
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 Simulace TPS Příloha 1 -
Simulace TPS je v zazipované složce TPS.zip. Celou složku je potřeba rozbalit 

do adresáře D:\Siemens\Tecnomatix\library\xhampl09. Složka obsahuje dvě simulace a 

to pro OPC DA a OPC UA. Rozdělení do dvou souborů je kvůli jinému formátu 

proměnných.  

 PLC kód a HMI  Příloha 2 -
PLC kód spolu s vizualizací HMI, je v softwaru TIA portál v.14. Program je ve 

složce PLC_program. 

 Program NetToPLCSim v.1.2.4.0  Příloha 3 -
Program pro vytvoření virtuálního připojení Ethernetového kabelu. Při spouštění 

je doporučené spustit program jako správce. Program je ve složce NetToPlcSim. 

 Konfigurace OPC DA Příloha 4 -
Konfigurace programu KEPServerEX 6.4, který slouží jako OPC DA. Jsou zde 

vytvořené proměnné, přes které je možné komunikovat mezi TPS a PLC. Uloženo ve 

složce KepServer. 

 Video ze simulace Příloha 5 -
Video ze simulace v rozlišení 1280x720/25p ve formátu .mov. Video bylo 

natočeno při řízení simulace reálným PLC Simatic S7 řady 1500 CPU 1516-3 PN/DP. 

 Diplomová práce Příloha 6 -
Diplomová práce je ve formátu Hampl_Lukáš_2018.pdf 


