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1. Úvod 

Tato bakalářská práce řeší možnosti virtuálního zprovoznění. Na získaných znalostech 

v průběhu vytváření rešerše je následně založeno vytvoření digitálního dvojčete 

a odzkoušení technologie virtuálního zprovoznění na zadané části automatizované linky. 

Zadavatel Ing. Jakub Vránek z firmy ICE Industrial services s.r.o., si od řešení slibuje 

lepší porozumění zadané problematiky. Firma už delší dobu přemýšlí o koupi softwaru 

NX Mechatronic concept designer (dále jako MCD) od firmy SIEMENS, pomocí kterého 

je možné vytvářet mechatronické modely neboli digitální dvojčata. Navíc s připojením 

programu PLC SIM Advanced je možné provádět virtuální zprovoznění. Firma si ovšem 

stále není jistá zakomponováním těchto možností do současných procesů, podle kterých 

se řídí během vytváření automatizovaných linek. Řešení by mělo objasnit funkce 

a postupy použitelné v softwaru MCD. Dále zadavatele zajímá náročnost a čas strávený 

na nastavení a zprovoznění detailního modelu pomocí metody virtuálního zprovoznění. 

K zadání byl také dodán model sestavy kompletní linky v AUTODESK Inventor, 

v kterém zadavatel vytváří své modely, a v kterém by si rád ověřil jeho možnou 

komptabilitu při přenosu dat do zadaného softwaru. 

Programy pro tvorbu virtuálního zprovoznění jsou předem dané. Tvorba digitálního 

dvojčete bude probíhat pomocí NX MCD 12.0, řízené bude pomocí programu 

vytvořeném v TIA Portal V15 a emulován přes virtuální PLC softwarem 

PLCSIM Advanced 2.0. 

Kompletní linka (Obr 1., vlevo) slouží pro skladovaní mycího prostoru, který přijíždí ze 

svařovny na dopravníku. Z dopravníku ho přesouvá robot pomocí uchopovače na 

pracovní stanici, kde probíhá zašroubování plastových rohů mycího prostoru. Po 

dokončení této operace umístí robot mycí prostor na paletku. Ta je pomocí dopravníku 

dopravena až do skladu. Zadaná část (Obr. 1, vpravo) určená pro ověření virtuálním 

zprovozněním se týká právě jen manipulace pomocí robotu s mycím prostorem 

z dopravníku na pracovní stanici.  

(Pozn.: Simulace nasunutí a zašroubování plastových růžků prováděné na pracovní 

stanici, druhá část manipulace robotu s mycím prostorem na paletku a naskladnění, není 

součástí bakalářské práce.) 
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Obr.  1: Skladovací linka 

1.1. Cíle bakalářské práce 

Cílem této práce je ukázat postup řešení při aplikaci technologie virtuálního zprovoznění 

na modelu reálné automatizované linky. To zahrnuje zejména vytvoření modelu 

digitálního dvojčete zadané části linky a PLC programu pro řízení jeho funkčních prvků. 

Digitální dvojče je otestováno pomocí vnitřních signálů. Signály vnitřní jsou součástí 

MCD. Tyto signály reprezentují jednotlivá funkční zařízení (aktory, senzory atd.), jejichž 

pomocí můžeme ověřovat funkčnost použitých prvků ve vytvořeném mechatronickém 

modelu. V další části se digitální dvojče napojí na signály vnější z virtuálního PLC 

(PLCSIM Advanced), pomocí kterých provedeme virtuální zprovoznění. Tyto signály 

reprezentují vstupy, výstupy další proměnné programu staženého z TIA Portal. 

1.2. Struktura práce 

V první části (Kapitola 2) je provedena rešerše na téma virtuální zprovoznění. Druhá část 

(Kapitola 3) popisuje princip nejzákladnějších funkcí vyskytujících se v NX MCD, 

z nichž většina je použita také v řešení.  Třetí část (Kapitola 4) popisuje postup při řešení, 

tato část je rozdělena na dva celky. Těmito celky jsou detailní model (Podkapitola 4.2) 

a virtuální zprovoznění (Podkapitola 4.3). V závěru (Kapitola 5) je shrnuto řešení.  
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2. Rešerše 

2.1. Postup při návrhu automatizované linky 

Předpokládáme automatizovanou linku, která se skládá z robotu, dopravníku 

a jednoúčelového zařízení. Návrh výrobní linky začíná tvorbou nabídky pro zákazníka, 

která je stručným přehledem použitých prvků a rozvržení linky pro zaručení patřičné 

automatizace a splnění požadavků. V této fázi konstruktéři (Obr. 2) vytváří základní 

strukturu linky a v ní použité zařízení, které zaručí automatizaci jednotlivých postupů. 

V dalším kroku dochází k vytvoření detailní výkresové dokumentace a naplánování 

procesů. [2] 

 

Obr.  2: Současný postup při návrhu automatizační linky [16] 

Program pro roboty vytváří robotici po dokončení kompletního modelu linky, kdy mají 

možnost ověřit vytvořený program pomocí softwarů pro kinematickou simulaci robotu. 

Tým elektro-projekce potřebuje od konstrukce souhrn všechna použitých zařízení pro 

vytváření kompletní E-CAD dokumentace. Posledním krokem plánování je návrh řízení, 

k tomu je potřeba znalosti mechanické koncepce od konstrukce a použití dokumentace od 

elektro-projekce. 

Poslední fází je uvedení linky do provozu neboli zprovoznění. Během této fáze je potřeba 

postavit linku z nakoupených nebo vyrobených komponent. Dále také oživit a ověřit 

funkčnost celého systému. Výsledkem by měla být automatizovaná linka, která je 

připravená k předání zákazníkovi. [2,16] 
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2.2. Problémy při uvádění do provozu 

Celý postup většinou probíhá hladce až do části zprovoznění. První chyby se začnou 

objevovat již při sestavování jednotlivých komponent, kdy se přijde na nefunkčnost 

zařízení například kvůli kolizi. Některé komponenty musí být vyměněny nebo znova 

zkonstruovány. Tyto chyby navíc oddalují oživování prováděné programátory.  

Největší časovou ztrátu tvoří chyby, na které se přijde až během vytváření programu 

programovatelného logického automatu (dále jako PLC). Zprovoznění projektu zabírá 

zhruba čtvrtinu času, z toho 90 % je čas potřebný pro oživení. Řešení těchto problému je 

velmi časově náročné a zabere až 70 % času z oživení. Často je to spojeno 

s prodlužováním projektu a tím i se sankcemi za nedodržení termínu. Navíc je tímto 

způsobem na programátory vyvíjen velký tlak a při neopatrnosti ve snaze dokončit 

projekt co nejrychleji, se dopouštějí dalších chyb.  

Obr. 3 poukazuje na zvětšující se náklady na opravu chyb závislé na čase stráveném na 

dodání výrobní linky. Právě v době oživování dosahují náklady na opravu chyb maxima. 

[2] 

 

Obr.  3: Snaha o opravu chyb a sní související náklady v čase [2] 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ústav výrobních strojů a zařízení Roman Dušek 

13 

 

2.3. Digitální dvojče 

Tento koncept je známý již od roku 2003, kdy byl představen na Michiganské univerzitě. 

S praktickým použitím v průmyslu se můžeme setkat až v posledních letech. Principem 

této technologie je využití již používaných CAD modelů, které přeměníme na virtuální 

kopie reálných komponentů. Tyto modely se oproti samotným CAD modelům liší jejich 

možností simulace. [5,12,13] 

Použitím softwarů pro tvorbu mechatronických modelů můžeme vytvářet pohyblivé 

systémy. Na těchto modelech jde bez prototypu testovat a simulovat chování reálného 

stroje. Hlavní výhodou je odzkoušení systému již v průběhu návrhu. Na Obr. 4 je 

zobrazen základní princip napojení digitálního dvojčete (na obrázku jako „Simulation 

tool“) na vnější signály jdoucí z PLC programu, tomuto napojení se říká virtuální 

zprovoznění (viz. 2.4.). [5,12,13] 

Virtuální realita je způsob, jak digitální dvojče zobrazit a používat. Použít ho můžeme 

například pro prezentaci nebo konzultaci návrhu nabídky se zákazníky. Později také na 

školení pracovníků nebo technologie, která pomůže urychlit proces údržby. [7,8] 

 

Obr.  4: Konfigurace virtuálního zprovoznění [16] 

2.4. Virtuální zprovoznění 

Virtuální zprovoznění je způsob, při kterém ověřujeme funkci PLC programu pomocí 

emulace virtuálním modelu (digitálního dvojčete). Snahou je z části nahradit část 

reálného zprovoznění. 
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Snažíme se tedy zprovoznit virtuální mechatronický model výrobní linky, který se chová 

a komunikuje se řízením stejně jako ten reálný. Mechatronický model se rozděluje na část 

mechanickou, která řeší kinematiku a část elektrickou, která simuluje řízení. 

[2,3,4,6,9,11,12] 

I přes to, že model bude stejný jako reálný, nemusí se chovat stejně. Je potřeba si ověřit, 

že je model správně nastaven. [2] 

Způsoby virtuálního zprovoznění 

Nejpoužívanějšími způsoby jsou Software in the loop (dále jako SiL) a Hardware in the 

loop (dále jako HiL).  

Při použití technologie HiL k provádění simulace používáme skutečný procesor, který 

máme spojený s počítačem. K tomu, aby simulace fungovala přes PROFINET/BUS je 

potřeba simulační jednotky (Obr. 5), která komunikuje mezi PLC a počítačem. Tento 

způsob je vhodné použít při reálném oživování, kdy nahráváme program na reálné PLC. 

Změny se nejdříve ověří na virtuálním modelu, čímž se ověří, zda je nově nahraný 

program bez mechanických kolizí. 

Pro provedení virtuálního zprovoznění pomocí SiL je potřeba jen software (Obr. 5), který 

funguje jako emulátor a nahradí reálné PLC i simulační jednotku. Tento způsob umožňuje 

tvorbu programu off-line za postupné validace na virtuálním modelu bez jakéhokoliv 

potřebného hardwaru.  [4,6,10,11,16] 

 

Obr.  5: Propojení HiL a SiL podle Siemens [19] 
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Virtuální zprovoznění v praxi 

Virtuálnímu zprovoznění předchází nejdříve tvorba digitálního dvojčete, které se 

implementuje již ve fázi koncepčního plánování. Během ověřování zjednodušeného 

prototypu se postupně tvoří detailní návrh zařízení. Pokud je detailní návrh hotový, 

mohou programátoři pomocí něho začít vytvářet a testovat PLC program. [16,27] 

Připojení HiL pomocí OPC UA 

OPC UA je komunikační protokol, který umožňuje komunikovat společně programům na 

téměř jakémkoliv operačním systému (Windows, Apple OSX, Android, Linux) 

a se zařízeními (PC hardware, cloud, PLC, mikro kontrolér) připojenými k počítači. OPC 

převádí komunikační protokol PLC na protokol OPC. K připojení k hardwaru je potřeba 

OPC Client, pomocí něho komunikuje server s hardwarem. OPC je otevřený standard, 

což umožňuje zařízením od jiných firem komunikovat mezi sebou. Obr. 6 poukazuje na 

jednoduchost připojení na OPC server bez nutnosti použití jakéhokoliv jednotky mezi 

hardwarem nebo PLC.  [10,18] 

 

Obr.  6: Propojení PLC s OPC [32] 
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2.5. Dostupné softwary 

V následujícím seznamu jsou vypsány softwary, které umožňují vytvoření digitálního 

dvojčete a provedení virtuálního zprovoznění na základě CAD modelu. Vzhledem 

k zadání se zbytek rešerše věnuje programům SIEMENS. 

• Delmia (Dassault systems) [14] 

• Emulate3D (Rockwell) [15] 

• Simumatik [20] 

• Robot Studio (ABB) [21] 

• Experior (xcelgo) [22] 

• CIROS (FESTO) [24] 

• RF:Suite (EKS InTech) [25] 

• FASTSUITE (CENIT) [26] 

2.6. Softwary SIEMENS 

Ze všech firem, které se virtuálnímu zprovoznění věnují a vytvářejí pro něj software, má 

Siemens největší portfolio nabízených programů. Siemens rozděluje problematiku na tři 

úrovně a pro každou poskytuje samostatný software (Obr. 7). Těmito úrovněmi jsou stroj, 

buňka a linka. Každý z nástrojů je určený pro specifické použití. [19]  

 

Obr.  7: Portfolio softwarů Siemens [19] 
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2.6.1. NX Mechatronic concept designer 

MCD je rozšířením standardní verze NX. Tento software splňuje předpoklad pro tvorbu 

digitálního dvojčete automatizované linky, je schopný vytvářet jak mechanické, tak 

automatizační prvky. Mezi mechanické patří základní, ale i rozšířené druhy vazeb, s tím 

i spojená kinematika. Pomocí automatizační části je schopen simulovat funkci senzorů  

a aktorů. Mimo jiné obsahuje fyzický model NVIDIA PhysX, pomocí kterého můžeme 

simulovat reálnou fyziku, hlavně tření, gravitaci a kolize. Dále umožňuje propojení 

s emulátorem PLC SIM Advanced, čímž se vytvoří nástroj pro virtuální zprovoznění. Bez 

použití softwarů třetích stran není schopen ověřit kinematiku robotu. Pohyb robotu se 

vytváří pomocí předurčené trajektorie. [17,18] 

2.6.2. Tecnomatix 

Tecnomatix se rozděluje na tři varianty. Každá z variant je používána na něco jiného. 

Mezi ně patří simulace a programování robotů (Obr 7.), simulace materiálového toku na 

úrovni linky až továrny a simulace ergonomie, která umožňuje simulování operátorů. [23] 

2.6.3. PLC SIM Advanced 

PLCSIM Advanced je nástupce softwaru PLCSIM. Schopný vytvořit až 16 instancí, je 

tedy schopný vytvořit najednou až 16 virtuálních PLC. Komunikuje jen s řadami 

SIMATIC S7-1500 a ET 200 SP. Tento software umožňuje také komunikaci mezi MCD 

a TIA Portal, pomocí které můžeme provést virtuální zprovoznění metodou software-in-

the-loop. Dokáže také provádět přednastavené automatické testování PLC programu. [28] 

Doplňkové programy 

Amesim [31], SIMIT [32] 

Pomocí těchto programů je možné simulovat složitější chování a signály, jako jsou 

například chemické reakce, vibrační pohyby a pohony. 

2.7. Postup tvorby modelu od firmy Siemens 

Firma Siemens pro zákazníky softwarů pro PLM vytvořila web s naučnými kurzy, které 

obsahují návody a základní principy pro práci s jejich PLM softwary. Na tomto webu se 
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také objevuje postup pro návrh výrobního stroje pomocí NX MCD. Tento postup se 

rozkládá na čtyři části (obr. 8). [29] 

 

Obr.  8: Postup při použití NX MCD [28] 

Jako prvním je tvorba inženýrského modelu výrobní linky, který slouží pro vytvoření 

základních informací o lince. Tyto modely obsahují základní požadavky zákazníka, dále 

také funkční a logické principy. Při vytváření těchto modelů je použit software 

Teamcenter.  

Druhou fází pracovního postupu je tvorba zjednodušeného modelu. Pomocí 

zjednodušeného modelu můžeme v NX MCD zhodnotit funkčnost navržených parametrů 

a prvků. Do modelu se přidávají potřebné fyzikální funkce, kinematika, podmínky 

a funkce pro řízení modelu.  

Třetí fáze je určena pro práci s detailním modelem. Zjednodušené modely použité 

v předchozí fázi můžeme nahradit modely detailními. Tyto modely si ponechávají 

všechny vlastnosti nahrazených komponentů, tudíž je není potřeba znovu vytvářet. Navíc 

se do modelu přidají vnitřní signály. Pro chod simulace je potřeba vytvořit závislosti mezi 

operacemi. 

Čtvrtá fáze se týká virtuálního zprovoznění. V ní se snažíme mapovat vnější signály 

z reálného nebo virtuálního PLC. Podrobné postupy je možné vidět v příloze. 
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3.Základní funkce v NX MCD 

V této části je představeno rozhraní a základní funkce pro vytváření mechatronických 

modelů pomocí v MCD, který je použit pro řešení. [29] 

Rozhraní 

Na Obr. 9 je ukázáno základní rozhraní, které se zobrazí při spuštění programu MCD. Na 

obrázku jsou vyznačeny oblasti, kde je možné najít funkce popsané v této kapitole. 

 

Obr.  9: Základní rozhraní softwaru MCD 

Ovládání simulace  

Ovládaná simulace zajišťují tyto dvě standartní tlačítka přehrát/zastavit. 

Základní fyzikální vlastnosti 

Nedeformovatelné těleso  

Funkce nedeformovatelné těleso přidělí vybrané části modelu schopnost pohybu. Model 

začne reagovat na působení okolních sil i gravitaci. Části, na které není aplikováno 

nedeformovatelné těleso, zůstanou po začátku simulace stát. Možnostmi nastavení je 

hmotnost, těžiště a momenty setrvačnosti, které je možné nastavit manuálně nebo nechat 

vyplnit automaticky. 
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Kolidující těleso  

Kolidující těleso přidělí určitý tvar podle, kterého modely kolidují. Pro optimalizaci 

výkonu procesu je možné vybrat ze šesti tvarů. Modely bez této funkce prochází ostatními 

modely. 

Plocha přesunu  

Plocha přesunu umožní vybrané ploše posouvat ostatní modely v daném směru. 

Nastavení je možné pro pohyb přímý a pohyb po kružnici.  

Kolidující materiál  

Slouží pro nastavení chování modelu v důsledku kolize nebo pohybu po ploše přesunu. 

Základními parametry, které je možno nastavit jsou: statické a dynamické tření 

Zabránit kolizi  

Tato funkce eliminuje mezi dvěma tělesy vlastnost kolidujícího tělesa a dovoluje jim 

procházet skrz sebe i přesto, že z jinými tělesy kolidují. Tato funkce se dá použít i pro 

senzor kolize, který bude předem určená tělesa ignorovat. 

Zdroj objektu a skladiště objektu  

V kombinaci umožňují násobný výskyt stejného objektu. Tato funkce je použitelná pro 

ověření toku materiálu. Nastavit je možné počet vyskytujících se předmětů a jejich výskyt 

za určitý čas. Pokud dojde ke kolizi objektu s jiným objektem, který je nastaven pomocí 

funkce skladiště objektu, objekt vygenerovaný pomocí zdroj objektu zmizí. 

Základní kinematika 

Pevný spoj  

Při vytváření pevného spoje je možné urči dva prvky, jeden jako připojení a druhý jako 

základna. Při nastavení pevného spoje jen pomocí prvku připojení se vybraný model 

upevní v definovaných souřadnicích. Pokud jsou použity oba prvky, spojí se určené 

modely dohromady. 
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Spoj otočení  

Je klasická rotační vazba, zde je potřeba vybrat minimálně dva referenční body, podle 

kterých se určí osa otáčení. Osu je určit také vektory souřadnicového systému. Pro tuto 

vazbu je dále možné nastavit počáteční úhel a meze otočení. 

Kluzný spoj  

Umožní lineární pohyb jednoho tělesa vůči druhému a zamezí jejich vzájemné otáčení. 

Je možné určit meze a počáteční vzdálenost. 

Tlumič pružiny  

Tato funkce umožní tlumit pohyb v kinematických vazbách. Funkci je možné nastavit 

pomocí těchto parametrů: konstanta pružiny, tlumení a uvolnění umístění. 

Spoj vazby dráhy  

Pomocí této funkce se vytvoří trajektorie pohybu, po které se určené těleso může 

pohybovat. Trajektorie je možné vytvářet pomocí čar nebo spline křivek. Pro vytvoření 

čáry jsou potřeba 2 body, pro spline křivku 3 body.  

Základní aktory 

Řízení umístění  

Základem této funkce je určení vzdálenosti a definování dané rychlosti. Pomocí podílu 

těchto dvou veličin je určen čas, který je potřeba k dosažení vzdálenosti. Tuto funkci je 

možné aplikovat na kinematické členy.  

Řízení rychlosti  

K pohybu stačí definovat pouze rychlost, kterou se bude těleso pohybovat. Stejně jako u 

řízení umístění se aplikuje na kinematické členy. 
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Základní senzory 

Senzor kolize  

Senzor kolize je aplikovatelný na jakékoliv těleso. Pomocí něho je detekována kolize 

v předem definované vzdálenosti.  

Základní prvky řízení 

Operace  

Funkce operace se používá pro řízení simulace. Pomocí aktorů a senzorů je možné řídit 

systém dvěma způsoby. Jedním ze způsobů je řízení závislé na čase, kdy zvolená operace, 

potrvá určitou dobu. Druhým způsobem je řízení závislé na události, v tomto případě je 

možno řídit operaci pomocí vstupů z virtuálních senzorů nebo jiných parametrů. Všechny 

operace je poté možné spojovat do závislostí v záložce editor sekvencí. 

Adaptér signálu  

Adaptér signálu kombinuje dohromady signály a vzorce runtime. Signály a vzorce 

runtime se používají pro řízení simulace vnitřními nebo vnějšími signály.  

Mapování signálu  

Tato funkce nám umožňuje zmapovat externí signály z různých druhů protokolů. Těmito 

protokoly jsou: MATLAB, OPC DA, OPC UA, PLCSIM Advanced, Profinet, SHM, TCP 

a UDP. 
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4.Praktická část 

Tato část se týká vlastního řešení a je rozdělena na tři základní části. Nejdříve je popsána 

funkce linky a jsou představeny její dílčí části. Druhá část se týká detailního modelu 

dodaného od firmy ICE Industrial servises s.r.o. Dodaný model je nejdříve převeden do 

kompatibilního formátu. Dále jsou detailnímu modelu přiřazeny fyzikální vlastnosti, 

kinematické vazby a automatizační prvky. Nastavení detailního modelu je ověřeno za 

pomoci editoru sekvence. Ve třetí části jsou nejdříve vytvořeny vnitřní signály v softwaru 

MCD, poté program v softwaru TIA Portal. Součástí programu jsou také vnější signály 

neboli proměnné. Program je dále stáhnutý na virtuální PLC vytvořené v softwaru 

PLCSIM Advanced. PLCSIM Advanced tvoří komunikaci mezi MCD a TIA Portal. 

Pomocí něho je možné propojit signály z těchto dvou programů. Namapování signálů je 

uskutečněné v MCD. Postup je popsán na konci této kapitoly. 
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4.1. Popis funkce linky 

Funkcí této stanice (Obr. 10) je manipulace s mycím prostorem, který přijíždí po 

dopravníku ze svařovny. Součástí této stanice je robot Stäubli TX200L, který má na konci 

svého ramena pneumatický uchopovač pro manipulaci s mycím prostorem. Dopravník, 

který převáží mycí prostor má na konci blíže k robotu optický senzor a pneumatický válec 

s dorazy. Dopravník se zastaví při přerušení paprsku senzoru mycím prostorem. Poté se 

vysune válec, který vycentruje mycí prostor společně s pomocí dorazů na druhé straně 

dopravníku. Tímto způsobem je zaručeno vycentrování mycího prostoru pro uchopení 

robotem. Robot uchopí mycí prostor z dopravníku a zakládá ho na stůl pracovní stanice 

(rožkovací stanice). Na tomto stroji se montují plastové rohy. (Pozn.: Oživení pracovní 

stanice není součástí zadání bakalářské práce.)  

 

Obr.  10: Zadaná část linky 

4.1.1. Dílčí části 

Dopravník 

Dvoupásový dopravník (Obr. 11) dopravuje mycí prostor ze svařovny. Na jeho druhém 

konci je umístěn optický senzor, pneumatický válec a gumové dorazy. Oba pásy se 

pohybují současně. Pro dopravník byl v PLC programu vytvořen výstupní proměnná typu 
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bool s názvem dopravník. Ten je přes PLC SIM Advanced napojený na vnitřní signál 

programu MCD, který sdružuje pohyb obou pásů, se stejným názvem dopravník (popsáno 

v Kapitole 4.3.1). Tímto způsobem jsou vytvořené vnitřní signály i pro ostatní aktory 

a senzory. 

 

Obr.  11: Model dopravníku 

Válec s dorazy 

Pneumatický válec (Obr. 12) tvoří spolu dorazy na protější straně dopravníku funkční 

dvojici, která zajištuje vycentrování mycího prostoru na konci dopravníku (Obr. 11). 

Válec není řízen standardně pomocí výstupní proměnné typu bool, ale pomocí proměnné 

datového typu real s názvem válec_parametr. Pomocí něho se určuje, do jaké vzdálenosti 

má válec vyjet. Pro určení koncové polohy je použita proměnná datového typu real 

s názvem válec_poloha, který určuje aktuální polohu válce a nahrazuje nám tak koncová 

čidla na pneumatickém válci. 

 

Obr.  12: Model válce 
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Senzor 

Tento senzor (Obr. 13) je ve skutečnosti reflexní optická závora, která snímá přítomnost 

mycího prostoru na konci dopravníku (Obr. 11). V programu byla pro něho vytvořená 

vstupní proměnná bool s názvem senzor. 

 

Obr.  13: Model senzoru 

Robot s uchopovačem 

Šesti-osý robot (Obr. 14) firmy Stäubli TX200L je opatřen pneumatickým uchopovačem, 

pomocí kterého manipuluje s mycím prostorem. Jelikož MCD nepodporuje bez použití 

softwaru třetích stran programování robot, bylo zapotřebí vymyslet alternativní způsob 

řízení jeho kinematiky. To bylo docíleno vytvořením dvou proměnných datového typu 

real, které stejně jako u válce určují parametr kam se má robot posunout (robot_parametr) 

a polohu, ve které se nachází (robot_poloha). Pomocí těchto dvou proměnných je možné 

ovládat robotu podobně jako pomocí spojení PLC s programem robotu. Robot_parametr 

nahrazuje číslo pokynu, které má robot provést a robot_poloha posílá informaci, že byl 

pokyn proveden.  (Pozn.: Jednotlivé názvy částí robotu byly převzaty z dodaného 

modelu.) 

 

Obr.  14: Model robotu 
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Mycí prostor 

Mycí prostor je svařený výrobek, s kterým je v této části linky manipulováno. 

 

Obr.  15: Model mycího prostoru 

Pracovní stanice 

Na tomto stroji se montují plastové rohy na mycí prostor (Obr. 15). V řešení se stanice 

nepoužívá, pouze dochází k odložení mycího prostoru na stůl stanice (Obr. 16). 

 

Obr.  16: Model pracovní stanice 
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4.2. Detailní model 

V této kapitole byl dodaný model převeden na kompatibilní formát, který je možné použít 

v MCD. Model je převeden do MCD a jsou mu přiřazeny fyzikální vlastnosti, 

kinematické vazby a automatizační prvky. Je zde také popsané zavazbení robotu. Na 

konci kapitoly bylo vytvořeno ověření mechanického konceptu pomocí editoru 

senkvencí, tedy pouze pomocí vnitřních signálů. Ověření PLC programu metodou 

virtuálního zprovoznění je popsáno až v další kapitole. 

 

4.2.1. Převedení modelu 

Detailní modely byly dodány od firmy ve formátu iam a ipt, které je možné otevřít 

a upravovat v softwaru Autodesk Inventor. Modely bylo potřeba zjednodušit odstraněním 

komponent (např.: šrouby, matice, atd.). Dále bylo potřeba převést na kompatibilní 

koncovku použitelnou v MCD. Jako kompatibilní formát byl vybrán soubor STEP 

s koncovkou stp. Převedení je možné přímo v Inventoru, pomocí ikony s názvem Formát 

CAD. Soubory STEP nejdou přímo použít v rozšíření MCD, ale dají se otevřít pomocí 

samostatné aplikace NX. Soubory STEP se automaticky po naimportování do NX 

převedou na soubory PART s koncovkou prt, s kterými je možné začít pracovat MCD.  

4.2.2. Přiřazení fyzikálních funkcí 

Po otevření modelu v MCD bylo potřeba přiřadit vlastnost nedeformovatelného tělesa 

těm modelům, kterých se budou později týkat jakékoliv kinematické vazby. Funkce 

nedeformovatelné těleso přidělí vybrané části modelu schopnost pohybu. Model začne 

reagovat na gravitaci. Části, na které není aplikován nedeformovatelné těleso, zůstanou 

po začátku simulace stát. Možnostmi nastavení je hmotnost, těžiště a momenty 

setrvačnosti, které je možné nastavit manuálně nebo ponechat vyplněné automaticky.  
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Obr.  17: Nastavení nedeformovatelného tělesa na části robotu 

Na Obr. 17 je vidět nastavení této vlastnosti na části robotu. Jeho hmotnostní vlastnosti 

byly určeny automaticky. Tímto způsobem byla vytvořena vlastnost nedeformovatelného 

tělesa i pro ostatní tělesa.  

 

Obr.  18: Nastavení kolidujícího tělesa na válci 

Dále byla přiřazena některým tělesům vlastnost kolidujícího tělesa. Kolidující těleso 

přidělí určitý tvar podle, kterého modely kolidují. Pro optimalizaci výkonu procesu je 

možné vybrat ze šesti tvarů. Modely bez této vlastnosti prochází skrz ostatními modely. 

V tomto případě stačilo použít tuto vlastnost pouze pro mycí prostor, pásy dopravníku 

a stůl na pracovní stanici.  
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Na Obr. 18 je zobrazeno nastavení kolidujícího tělesa pro válec. Jako kolidující těleso 

byla vybrána pouze přední strana válce, tímto způsobem je možné snížit počet 

výpočtových ploch a zjednodušit simulaci. Ostatní parametry byly automaticky určeny. 

Kolidující těleso bylo dále vytvořeno i pro oba pásy dopravníku a mycí prostor. 

Kvůli nepravidelnosti modelu mycího prostoru byl automaticky vytvořený kvádr vyosený 

(Obr. 19). Korekce byla docílena přepnutím nastavení vlastnosti tvaru do uživatelského 

režimu a manuálním pootočením jedné z os o pár jednotek stupňů a upravení rozměrů 

kvádru, což bylo ve výsledku velice složité. Chybu šlo opravit také změnou parametru 

tvar kolize z kvádru na síť, která ovšem výrazně komplikuje model a ve výsledku 

zpomaluje simulaci oproti skutečnému časovému měřítku. K provedení přesnější 

simulace by bylo potřeba použít výkonnější hardwarovou konfiguraci. Zarovnané kolizní 

těleso není přesné, ale i tento tvar stačí pro provedení efektivní simulace (Obr. 20). 

 

Obr.  19: Vyosení kolizního tělesa na mycím prostoru 

 

Obr.  20: Zarovnání kolizního tělesa na mycím prostoru 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ústav výrobních strojů a zařízení Roman Dušek 

31 

 

Pro oba pásy dopravníku bylo potřeba vytvořit plochu přesunu. Na Obr. 21 je zobrazeno 

nastavení pro pás 2. Byl zvolen pohyb přímo, pro který se dále musel zvolit vektor 

směru tohoto pohybu. Rychlost těchto pásů byla nastavena na 1000 mm/s.  

 

Obr.  21: Nastavení plochy přesunu na jednom z pásů dopravníku 

4.2.3. Přiřazení kinematiky 

Jako první krokem při určovaní kinematiky bylo upevnění modelů v prostoru. To bylo 

docíleno pomocí funkce pevný spoj. Pro tuto funkci je možné zvolit dva objekty, připojení 

a základnu. Pokud v dialogu vazby vybereme pouze připojení, po startu simulace zůstane 

vybraný model stát na místě, touto funkcí můžeme nahradit připojení k zemi nebo jiné 

konstrukci. Tato vazba byla použita pro stůl, dopravník, dorazy, pouzdro válce (Obr. 22).  

 

Obr.  22: Nastavení pevného spoje pro pouzdro válce 
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Pro válec byla přidána funkce kluzný spoj (Obr. 23), který umožňuje pohyb „válce“ vůči 

„pouzdru válce“ v jedné ose. Pro tyto vazby byla zvolena horní meze 75 mm. Tato 

vzdálenost umožní nasunutí mycího prostoru na dorazy. 

 

Obr.  23: Nastavení kluzného spoje pro válec 

4.2.4. Přiřazení senzorů a aktorů 

Senzor kolize (Obr. 24) byl nastaven na čáry, které z něho vedou. Ostatní parametry byly 

ponechané na automatickém nastavení. Dále bylo vytvořeno řízení rychlosti pro ovládání 

kluzného spoje válce, který byl zvolen jako vybraný objekt. V tomto případě (Obr. 25) 

nebyl zvolen cíl řízení, který je řízen pomocí proměnné válec_parametr v programu PLC. 

Rychlost byla nastavena na 400 mm/s.  

 

Obr.  24: Nastavení senzoru kolize 
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Obr.  25: Nastavení řízení umístění pro kluzný spoj válce 

4.2.5. Zavazbení robotu 

Jako ostatní tělesa bylo potřeba všechny prvky „robotu“ nastavit jako nedeformovatelná 

tělesa. Pro každou z os robotu byl nastaven otočný spoj, ty jsou znázorněné na modelu 

pomocí šipek (Obr. 26). Určení modelů jako kolidujících těleso není v tomto případě 

potřeba, jelikož robotu nepřichází do blízkého kontaktu s okolím.  

 

Obr.  26: Zavazbení robotu 
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Pro podstavu byl vytvořen pevný spoj s prostorem. Dále byli pevným spojem napojeny 

base-podstava, flange-wrist a gripper-mycí prostor“. Pevné spoje jsou na 

Obr. 27 zvýrazněné symbolem vetknutí.  

 

Obr.  27: Dialog pro nastavení spoj vazby dráhy 

Výsledný pohyb robotu je určen funkcí spoj vazby dráhy (Obr. 27), která dopočítává 

polohu všech os. V této funkci se jednoduše vytváří trajektorie, po které se model bude 

pohybovat. Jako pohybující se těleso byl zvolen „gripper“. Je možné určit, jestli se těleso 

bude pohybovat po čáře nebo spline křivce (Obr. 27). Tyto možnosti se dají kombinovat. 

Pro křivku spline je potřeba minimálně tří bodů. Parametr relativní dráhy trajektorii mezi 

každým určeným bodem je roven 5 parametrům. Pohyb robotu byl řízen pomocí funkce 

řízení umístění. Rychlost byla určená na 5 parametrů za sekundu. Nakonec bylo potřeba 

pro každý otočný spoj (Obr. 26) vytvořit tlumič pružiny, který umožní hladký pohyb 

robotu, bez vibrací.   

4.2.6. Ověření mechanického konceptu detailního 

modelu 

Pomocí editoru sekvence jsme ověřili mechanický koncept a správné nastavení prvků. 

Tato simulace proběhla bez použití vnější signálů z PLC. Sekvence je řízena na základě 

operací závislých jak na čase, tak na událostech. Všechny operace závislé na události řídí 
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senzor na konci dopravníku. Ten dává povel pro přemístění robotu nad mycí prostor 

a vycentrování mycího prostoru pomocí senzoru (Tabulka 1). Obr. 28 zobrazuje 

propojení operací. 

 

Obr.  28: Editor sekvence detailního modelu 

Název 

operace 

Proces 

robot1 Robot se přemístí do startovní pozice 

zastavPás1 Pás1 se zastaví, když dojde k přerušení signálu pro senzor 

zastavPás2 Pás2 se zastaví, když dojde k přerušení signálu pro senzor 

válec1 Válec přejede do přední pozice 

válec0 Válec přejede do výchozí pozice 

robot1 Robot se přemístí nad mycí prostor 

gripper1 Aktivuje se pevný spoj mezi gripper a mycí prostor 

robot2 Robot se přemístí nad stůl  

gripper0 Deaktivuje se pevný spoj mezi gripper a mycí prostor  

robot3 Robot se vrátí do startovní pozice 

Tabulka 1: Popis operací detailního modelu 

Odkaz na záznam ze simulace detailního modelu je v příloze. 

  



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ústav výrobních strojů a zařízení Roman Dušek 

36 

 

4.3. Virtuální zprovoznění 

Tato kapitola se věnuje virtuálnímu zprovoznění pomocí metody software-in-the-loop. 

Nejdříve byly vytvořené vnitřní signály pro každý funkční prvek v MCD. Na základě 

toho byly vytvořené vnější signály, neboli proměnné, v program softwaru TIA Portal. 

Bylo vytvořené řízení pomocí stavového automatu, které bylo nahráno na virtuální PLC 

softwaru PLCSIM Advanced. Virtuální PLC bylo propojeno s MCD a byly namapovány 

vnitřní signály s vnějšími. Výsledná simulace proběhla úspěšně bez zpoždění.  

4.3.1. Vytvoření signálů 

Signály byly vytvořené pomocí funkce adaptér signálu. Pro každý signál bylo potřeba 

vytvořit vzorec. Tímto způsobem se vytvořený vnitřní signál propojí s objekty, přesněji 

s jeho určitým parametrem daného objektu. Logika vstup/výstup je opačná oproti té, 

kterou se řídíme pro vnější signály PLC. Na Obr 29. je konfigurace adaptéru signálu pro 

dopravník. Vstupními prvky jsou obě plochy přesunu pás1 a pás2. Pro oba parametry 

jsme zvolili volbu aktivní. Tento parametr umožní vypínat a zapínat posun dopravníku 

s již přednastavenou rychlostí. Pro oba parametry byl vytvořen signál s názvem 

dopravník, který je vzorcem napojen na oba parametry.  

 

Obr.  29: Nastavení signálů 
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Na Obr. 30 je zobrazený kompletní soubor vytvořených vnitřních signálů v softwaru 

MCD podle postupu popsaného výše. 

 

Obr.  30: Signály vytvořené pro PLC 

4.3.2. PLC program 

Pro připojení PLCSIM Advanced je možné použít jakýkoliv modul řady S7-1500 

a ET 200 SP. Byl zvolen procesor „CPU 1516-3 PN/DP“ (Obr. 31). Dále byly přidány 

moduly „DI 16x24VDC HF“ a „DQ 8x24VDC/2A HF“, které umožňují zpracovávat 

digitální vstupy a výstupy. (Pozn.: Konfigurace zařízení v programu PLC je 

zjednodušená.) 

 

Obr.  31: Konfigurace zařízení v programu PLC 

PLC program je postaven na základě stavového automatu. Každá operace má vlastní krok 

a na další krok se program posune, pokud je splněná podmínka kroku předchozího. Tímto 

způsobem neprobíhají žádné procesy vzájemně. Na Obr 32. je zobrazen 

Network 2 z programu PLC, který řídí posun „dopravníku“, podmínkou pro jeho puštění 
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je nepřerušený senzor a krok ve stavu 1. Ve chvíli, kdy dojede „mycí prostor“ na senzor 

na druhé straně dopravníku krok se posune a dopravník se deaktivuje. (Pozn.: Program je 

vytvořen jen pro otestování modelu, tento program by nebyl schopen vyhovět nárokům 

reálného provozu kompletní linky) 

 

Obr.  32: Ukázka sekvenční logiky PLC programu 

Aktivní prvky senzor, dopravník a gripper byly řízeny pomocí tagů (Tabulka 2), pohyb 

robotu a válce bylo potřeba řídit pomocí analogových veličin (Tabulka 3). Jelikož je toto 

nadstandartní způsob řízení robotu a válce nebyly proměnné vytvořené jako vstupy 

a výstupy, ale jako proměnné datového typu real pomocí data bloku. 

Tagy Popis Proměnná 

Senzor Při přerušení senzoru dojde k sepnutí I0.0 

Dopravník Při sepnutí aktivuje pohyb dopravníku Q0.0 

Gripper Při sepnutí aktivuje pevný spoj Q0.1 

Tabulka 2: Vstupní a výstupní tagy vytvořené v programu PLC 

Data Popis Proměnná 

Válec_parametr Určuje cílovou polohu, do které se válec posune Výstupní real 

Válec_poloha Zobrazuje reálnou polohu, ve které se válec nachází Vstupní real 

Robot_parametr Určuje cílovou polohu, do které se robot posune Výstupní real 

Robot_poloha Zobrazuje reálnou polohu, ve které se robot nachází Vstupní real 

Tabulka 3: Data pro řízení pohybu robotu a válce 
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4.3.3. Připojení k PLC SIM Advanced 

PLC SIM Advanced byl nastaven na lokální simulaci, jak je vidět na Obr. 33. bylo 

vytvořeno virtuální PLC s názvem „PLC“, pro kterou byl zvolen typ 

„Unspecified CPU 1500. Tato instance obdržela automaticky IP adresu s čísly 

192.168.0.1, stejnou adresu musí mít také modul v PLC programu.  

 

Obr.  33: Dialogové okno programu PLC SIM Advanced 

Nahrání proběhlo pomocí Download to device (Obr. 34). Po nahrání je možné virtuální 

PLC spustit.  

 

Obr.  34: Konfigurace nahrávání PLC programu na vytvořenou instanci 

Pro propojení PLCSIM Advanced s MCD je použita funkce mapování signálu (Obr. 35), 

kde se vzájemně napojují vnitřní signály z MCD na vnější signály z TIA Portal. Nejdříve 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ústav výrobních strojů a zařízení Roman Dušek 

40 

 

je potřeba zvolit typ přenosu vnějšího signálu a vytvořenou virtuální PLC, v tomto 

případě byl jako typ zvolen „PLCSIM Adv“ a výše již vytvořené virtuální PLC s názvem 

„PLC“ . 

 

Obr.  35: Dialogové okno pro mapování signálu 

Pro toto virtuální PLC je potřeba konfigurovat vnější signály, které z něho chceme 

zobrazit v dialogu mapování signálu. Po kliknutí na obnovení registrované instance 

(Obr. 36) se zobrazí základní informace o vytvořené instanci.  

 

Obr.  36: Dialogové okno pro konfiguraci externího signálu 

Štítky, které zde reprezentují proměnné z virtuálního PLC je možné filtrovat podle 

vstupů, výstupů, memory bitů a proměnných z data bloků. V tomto případě bylo použité 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Ústav výrobních strojů a zařízení Roman Dušek 

41 

 

filtrování IOMDB, které zobrazí veškeré proměnné vyskytující se v programu PLC. 

Vybrané štítky se zobrazí v dialogovém okně mapování signálu a je možné je propojit 

se signály MCD. Jak už bylo dříve zmíněno logika vstup/výstup je opačná (Obr. 35), 

například vnější vstupní signál „senzor“ z PLC programu je napojený na vnitřní výstupní 

signál MCD „senzor“. Mapování signálu je možné provést automaticky po kliknutí na 

tlačítko automaticky mapovat. Pro využití této možnosti je potřeba, aby vnitřní signály 

MCD a vnější signály měly stejný název. Po namapování se v navigátoru prvků zobrazí 

propojené signály (Obr. 37). 

 

Obr.  37: Namapované signály do PLC přes PLCSIM Advanced 

4.3.4. Průběh virtuálního zprovoznění 

Před spuštěním simulace bylo potřeba zkontrolovat, jestli je vytvořené virtuální PLC 

spuštěno a data programu jsou ve výchozím stavu. Spuštění simulace probíhá standardně 

pomocí příkazu simulovat. Simulace proběhla ve skutečném časovém měřítku, 

nedocházelo tedy ke zpoždění. Odkaz na záznam průběhu simulace je možné najít 

v elektronických přílohách.  
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5. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo provést virtuální zprovoznění zadané části linky. K tomu bylo 

potřeba vytvořit digitální dvojče v NX MCD a algoritmus řízení pro PLC v 

softwaru TIA Portal. 

V první části byla provedena rešerše, která se týkala znalostí ohledně virtuálního 

zprovoznění pro automatizované linky. Obsahuje přehled navrhování automatizovaných 

linek a také přehled možností použití digitálního dvojčete a virtuálního zprovoznění. 

V druhé části byly vypsány základní funkce, které je možné využít pro vytváření 

digitálního dvojčete a virtuálního zprovoznění v programu NX MCD. 

Třetí praktická část popsala možný postup při aplikaci programu NX MCD na 

automatizovanou linku. Dodané detailní modely byly nejdřív zjednodušené 

v AUTODESK Inventor a převedené do kompatibilního formátu pomocí aplikace NX. 

Nejdříve byly modelům přiřazeny fyzikální vlastnosti, kinematické vazby 

a automatizační prvky. Nastavení detailního modelu bylo ověřeno za pomoci editoru 

sekvence. Ve třetí části byly nejdříve vytvořeny vnitřní signály v softwaru MCD, poté 

program v softwaru TIA Portal. V programu byly také vytvořeny vnější signály neboli 

proměnné. Došlo k napojeně TIA Portal na virtuální PLC v softwaru PLCSIM Advanced. 

PLCSIM Advanced vytvořilo komunikaci mezi MCD a TIA Portal. Pomocí něj byly 

propojené signály z těchto dvou programů. Namapování signálů bylo uskutečněné 

v MCD. Virtuální zprovoznění proběhlo bez chyb a ve skutečném časovém měřítku, 

videozáznamy z praktické části je možné zhlédnout v příloze.  

Bez dřívějších zkušeností s softwarem NX MCD, trvalo pochopení základní principů 

a naučení práce se softwarem dva týdny. Základní funkce jsou vysvětleny na webu 

„learning  advantage“. Poprvé trvalo rozhýbat celý model několik dní, jelikož základního 

kurzu nepopisuje spoustu věcí, které jsou potřeba pro reálnou aplikaci. Napodruhé byl 

celkový čas strávený na tvorbě virtuálního zprovoznění detailního modelu se pohyboval 

kolem 2 hodin. To zahrnuje převedení modelu do kompatibilního formátu a jeho 

zjednodušení (odstranění normalizovaných prvků), nastavení prvků, vytvoření vazeb pro 

detailní model v softwaru NX MCD, vytvoření virtuálního PLC, vytvoření komunikace 
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mezi programem a vytvořenou instancí a namapování signálů z NX MCD. Čas strávený 

čistě na zavazbení modelu a jeho nastavení v programu NX MCD byl přibližně hodinu.  

Po finanční stránce je největší nevýhodou cena softwaru, která se pohybuje kolem 

35 tisíc euro, dohromady za NX MCD a PLCSIM Advanced. Použití těchto softwarů 

dokáže ušetřit spoustu peněz, zejména pomocí ověřování mechanické koncepce. Tímto 

se předejde nečekaným problémům s konstrukcí ve fázi oživování, která je nejvíce 

ztrátová. Navíc oproti konstrukci netrvá příprava modelu tak dlouho a je možné, aby ji 

prováděl zaškolený konstruktér, který má zkušenosti s CAD softwarem. Ušetřit se může 

také na použití modelu pro off-line programování programátorů, kteří jinak musí dojíždět 

tam kde se vyrobená linka nachází. 

Patrným omezením softwaru NX MCD je neschopnost simulovat robota. To jde ovšem 

vyřešit použitím programů třetích stran. Dalším omezením může být použitý hardware, 

na kterém je software nainstalován. Jelikož bez výkonného hardwaru, se můžu zpozdit 

skutečné měřítko času a simulace neproběhne v reálném čase, což může ovlivnit chování 

celé linky. Pro zpřesnění simulace je možné využít software od firmy SIEMENS Simit. 

Ten zajišťuje přesné chování použitích zařízení (např.: motorů). Pro simulaci modelů, 

které obsahují složitější procesy (např.: chemické reakce) je možné použití software 

Amesim, také od firmy Siemens. 

Jelikož je virtuální zprovoznění jen simulace nemá žádná rizika. Riziko se může objevit 

při nahrání programu na reálné PLC, který byl ověřen na nesprávně nastaveném virtuální 

modelu. Je potřeba zajistit, aby virtuální model reflektoval chování a parametry modelu 

reálného.   
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2. Postup při virtuálním zprovoznění [28] 
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3. Použité prvky v detailním modelu 
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4. Prvky virtuálního zprovoznění 
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