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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá digitalizovanou pneumatikou a pneumatickými 

ventilovými terminály. Cílem bylo seznámení se s  danou tématikou a zhotovení aplikace 

řízení pomocí Festo Motion Terminal VTEM (FMT) a ventilů VEVM, a to včetně 

parametrizace prvků zadané sekvence výroby pneumatického lisu. Zpracování aplikace,  

tedy řízení a vizualizace, bylo zprostředkováno pomocí aplikace CoDeSys. Podle zadání, 

byla ve výsledku vytvořena inovace instrumentace lisovací  aparatury, stejně tak byly 

vytvořeny projekty řízení včetně vizualizace pro zadanou úlohu pomocí FMT a také 

pomocí standardního ventilového terminálu a ventilů.  

Klíčová slova:  

FTM, FESTO, MOTION, TERMINAL, CPX, VTEM, MECHATRONIKA, 

PNEUMATICKÉ SYSTÉMY, PRŮMYSL 4.0, MOTION APPS, CODESYS 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with digitized pneumatics and pneumatic valve terminals. The 

aim was to learn about the subject and to produce control application using Festo 

Motion Terminal VTEM (FMT) and VEVM valves, including the parameterization of the 

elements of a specified pneumatic press production sequence. The processing of the 

application, i.e. control and visualisation, was mediated by CoDeSys. According to the 

assignment, as a result, the instrumentation upgrade of the pressing apparatus was 

created, as well as control projects including visualization for the assigned task were 

created using FMT and also using standard valve terminal and valves.  

Key words: 

FTM, FESTO, MOTION, TERMINAL, CPX, VTEM, MECHATRONICS, 

PNEUMATICS, INDUSTRY 4.0, MOTION APPS, CODESYS 
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Seznam zkratek a značek 

FMT – Festo Motion Terminál 

VTEM – Motion Terminal revision 01 (ozn. FMT 1. revize)  

VEVM – Valve for Motion Terminal FMT revision 01 (ozn. ventilů FMT 1. revize)  

TP260 – Training package (trénovací balíček)  

PLC – Programmable logic controller (programovatelný logický automat) 

CPX – Kolektivní výraz řady modulů pro integrování do CPX terminálu (Compact 

performance) 

OPC UA – Open Platform Communications – Unified Architecture 

IP65, IP67,.. – Ingress protection (stupeň krytí)  

IoT – Internet of Things (internet věcí) 

CoDeSys – Controller Development System (vývojařský systém řízení)  

IL – Instruction List (jazyk seznamu instrukcí)  

ST – Structured text (jazyk strukturovaného textu)  

LD – Ladder Diagram (jazyk příčkového diagramu) 

SFC – Sequential Function Chart ( jazyk sekvenční funkčního diagramu) 

FBD – Function Block Diagram (jazyk funkčních bloků)  

HMI – Human Machine Interface (rozhraní člověk-stroj) 

STO – Safe Torque Off 

OSCAT – Open Source Community for Automation Technology (komunita 

otevřených zdrojů pro automatizační technologie) 

DP – Diplomová práce 

 

V – Rychlost vykonávání akce pístů  

P – Tlak, pod kterým je akce pístů vykonávána 

Tau, t – Časová prodleva po vykonání kroku 

NX – Délka časové prodlevy 

A+ – Vysunout píst 

A- – Zasunout píst 

A1 – Píst vysunut 

A0 – Píst zasunut 

NC – Horní limit čítače 

 

 

 

  



UNIVERZÁLNÍ PNEUMATICKÝ LISOVACÍ PŘÍPRAVEK – DIGITÁLNÍ PNEUMATIKA                                      LADISLAV ČERVINKA 2021  

10 

Úvod 

PŘEDMLUVA 

 

V dnešní době jsou pneumatické systémy nedílnou součástí průmyslu, ale i běžného 

života člověka. Díky rychlému vývoji elektroniky a dalších nových technologií se 

moderní pneumatika pojí s výpočetní technikou. Vznikl tak koncept digitální 

pneumatiky, který spadá pod Průmysl 4.0. Firma Festo si pojmy jako mechatronika, 

Průmysl 4.0, IoT (internet of things, resp. internet věcí) vzala za své a představila Festo 

Motion Terminal VTEM (FMT) s ventily VEVM. Jednotlivé ventily tohoto terminálu jsou 

řízeny aplikacemi funkcí (Motion Apps) a lze tak jediným ventilem nahradit funkcí až 50 

standardních výrobků [1]. 

 

V teoretické části této práce je věnována pozornost studii podkladů a diplomových prací 

týkajících se témat ohledně některých pneumatických systémů, digitální pneumatiky a 

didaktického setu TP260. V praktické části je pak řešena inovace zadaného 

pneumatického systému a jeho řízení a vizualizace, dále také řešení řízení pomocí FMT, 

a to včetně vizualizace. 

 

Výchozími body této diplomové práce jsou práce studentů předešlých ročníků na téma 

digitální pneumatika, také webové katalogy a články, týkající se daných témat. Celá tato 

práce byla vypracována bez fyzického přístupu k  hardwaru v době corona viru. 

 

MOTIVACE 

 

Od doby, co se začaly používat ventilové bloky pneumatických systémů v průmyslu, 

nebo jiných odvětvích, prošly za desítky let vývojem. Prvotním vylepšením bylo 

sjednocení těchto systémů do ventilových bloků se společnou základnou a společným 

pneumatickým napájením a odfukem, vedoucím k úspoře pneumatických hadic i 

energie. Dalším krokem bylo integrování elektronické části do ventilových terminálů, 

šlo o úsporu vodičů a celkovou minimalizaci (senzorika, vícepólové konektory, jeden 

vícežílový kabel pro propojení s dalším hardwarem). Dále se do těchto terminálů začaly 

instalovat elektronické expanzní moduly (komunikační, GSM, PLC, digitální a analogové 

vstupy/výstupy, rozhraní CP/CTEL, Web-Monitor, diagnostické zařízení, napěťové zóny, 

řízení pomocí PLC). Následně se využívají i modulární pozice pro ventily, a to např. pro 

zvýšení/snížení počtu ventilů, výrobu vakua, vytváření tlakových zón, přídavné 

odvětrávání, pomalý náběh tlaku atp. Dnes se tyto prvky obecně nazývají modulární 
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elektrické a pneumatické periferie a v této podobě jsou v současné době ventilové 

terminály také nejvíce rozšířené. Obr. 1 znázorňuje Festo terminál VTSA s elektrickou 

a pneumatickou periferií CPX [2]. 

 

 

V souvislosti s výše uvedeným je motivací ke vzniku této diplomové práce rozšíření 

znalostí v oboru řízení pneumatických systémů, možností jejich hardwarového a 

softwarového řešení, také předání těchto informací dalším studentům, kteří se této 

tématice budou chtít věnovat, a především jim ukázat, že i na první pohled těžký úkol, 

může být snadné navrhnout a naprogramovat. 

 

CÍLE A OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Přes předpoklad, že v budoucích letech budou obecně přibývat publikované články a 

další práce na téma digitální pneumatika a ventilové terminály, je tato diplomová práce 

zaměřena na některé souvislosti a programování této techniky. Má sloužit jako 

navazující dokument na předešlé diplomové práce na toto téma a také jako pomocný 

materiál pro studenty, kteří se rozhodnou jakýmkoliv způsobem navazovat na tato 

témata. 

 

 V této práci patří mezi cíle:  

 

- Představení didaktického setu TP260 FESTO  

- Studium a sumarizace využití již publikovaných diplomových prací na téma 

digitální pneumatika 

- Návrh inovací instrumentace staršího pneumatického lisovacího přípravku  

OBR. 1 – VENTILOVÝ TERMINÁL VTSA S PERIFERIÍ CPX [2] 
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- Návrh projektu řízení a vizualizace v prostředí CoDeSys pro lisovací přípravek 

s požadavkem na parametrizaci řízení  

- Návrh projektu řízení a vizualizace lisovacího přípravku v prostředí CoDeSys, 

avšak s využitím Festo Motion Terminálu, a to se stejnými požadavky na 

parametrizaci 

 

ČLENĚNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Tato diplomová práce je členěna do 9 kapitol, každá z těchto kapitol je určena pro 

ucelené téma. Součástí diplomové práce jsou přílohy A a B, které jsou uvedeny 

v jednotlivých kapitolách, jejich shrnutích a také v samotném závěru práce. Tato 

diplomová práce se dělí na teoretickou část (kapitoly 1 až 4), vysvětlení zadání úlohy 

v kapitole 5, praktickou část (kapitoly 6 až 8) a závěr, který se nachází v kapitole 9. 

Vybrané kapitoly mají svůj závěr, resp. své shrnutí. Teoretická část slouží pro uvedení 

souvislostí a naznačení minima obecného přehledu, které souvisí s řešenou tématikou 

dále v praktické části. 
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1 Ventilové terminály 

Ventilové terminály jsou určeny k centralizaci hardwarových a softwarových částí dané 

průmyslové aplikace, jinými slovy jde o integraci elektrických, pneumatických a 

mechanických funkcí do jednotného celku, a to s danými pravidly/normami daných 

firem a logickým řízením (IEC 61131-3). Cílem je tak celkové zjednodušení 

automatizačních aplikací. 

 

K tomu, jak dnes vypadají ventilové terminály, vedl proces vývoje v závislosti na 

technologiích, které v dané době existovaly a jaké bylo potřeba nově implementovat 

např. do funkčních bloků. Komponenty se tak začaly skládat do ventilových bloků ve 

společné základně se společným napájením a odfukem (úspora pneumatických hadic), 

kde připojení cívek ventilů bylo provedeno jednotlivými kabely. Další fáze vývoje tedy 

vedla k úspoře kabeláže elektrických prvků, začal se používat vícepólový konektor, resp. 

jeden vícežílový kabel pro propojení s  dalšími komponentami. Díky tomu se mohly 

přidávat bloky/moduly, které např. zprostředkovaly komunikaci mezi více terminály 

nebo zajistily více vstupů a výstupů. Poslední krok bylo připojení modulu PLC [3]. 

 

Sortiment těchto zařízení je velice široký a trh v  této oblasti se na první pohled zdá 

nepřehledný, liší se především mírou komplexnosti a integrace pneumatiky a 

elektroniky, mírou řízení a komunikace [4] [5] . Dále se liší např. podle typu a velikostí 

ventilů nebo celkového provedení terminálů (např. výrobní manipulátory, 

potravinářství, prostředí s nebezpečím výbuchu atp.) [6] [7]. Důležité je také uvést 

možnost rozšiřování pomocí expanzních modulů, rozšiřujících možnosti těchto 

terminálů. 

 

1.1 FESTO TERMINÁLY 

1.1.1 VENTILOVÉ TERMINÁLY CPV 

 

Podle Festo [8] se tyto terminály vyznačují svou univerzální 

konstrukcí, která umožňuje přizpůsobivou kombinaci 

pneumatického výkonu, elektrické připojovací techniky a 

různých typů montáže. Všechny hadicové spoje lze instalovat 

vně. Disponují tlumiči hluku, pomocným ručním ovládáním 

ventilů a rozšiřitelností pomocí modulů se vstupy a výstupy. 

Jedná se o typy CPV10, CPV14, CPV18, CPV10-EX, CPV-SC a 

v základu se liší především možným průtokem a rozměry.  
OBR. 2 – CPV10 [8] 
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1.1.2 VENTILOVÉ TERMINÁLY VTUG 

 

VTUG univerzální terminály disponují robustními kovovými 

prvky s dlouhou životností, redukovatelným příkonem a dle 

Festa vynikajícím poměrem cena/výkon. V úlohách 

s určitými předpisy pro nouzové vypnutí může být zapotřebí 

spínání jednoho nebo více ventilů oddělení od řídicího 

systému, k tomu slouží ventily VUVG, které se k tomuto 

terminálu dají připojit, tyto ventily mají samostatné 

elektrické připojení se speciálním těsněním. Festo nabízí základní verze: baterie ventilů 

VTUG s připojením vícepólovým konektorem nebo na průmyslové sítě; VTUG se 

samostatným elektrickým připojením jednotlivých ventilů; VTUG-EX (obdoba prvního 

z uvedených terminálů, ale s jiným průtokem, šířkou, jiným krytím,...) [9]. 

 

1.1.3 VENTILOVÉ TERMINÁLY CPX 

 

Jde o automatizační platformu s modulárním systémem periferií pro klasickou 

pneumatiku, proporcionální pneumatiku a servo-pneumatiku. Díky jeho modularitě je 

možné jej konfigurovat na základě parametrů, jako je např. počet ventilů vstupů, 

výstupů atd. Tento typ terminálu může zajišťovat připojení k  řídicím systémům od 

různých výrobců. Je možné jej provozovat na více 

než 90 % běžných sítí, stejně tak umožňuje i 

připojení do univerzálních sítí na bázi Ethernetu, a 

to i mimo průmysl. Ethernet a sítě z Ethernetu 

vycházející umožňují rychlý přenos dat, operace 

v reálnem čase, přenos souborů, web server a 

monitor, alarmy (včetně využití GSM modulu) a 

dalších IT funkcí. Může tak být zavedena jednotná 

komunikační síť v celém podniku, je možné terminál 

řídit i vzdáleně [10]. 

 

1.1.4 VENTILOVÉ TERMINÁLY MPA 

 

Univerzální ventilové terminály Festo MPA se dělí na: MPA-S, MPA-L a MPA-C, který je 

jako jediný z této řady pro specifické úlohy. Terminál MPA-S se dále dělí dle vybraných 

vlastností, resp. dle vybraného hardwaru: MPA-S s terminálem CPX, MPA-S s připojením 

vícepólovým konektorem, MPA-S s připojením AS-interface a MPA-S s připojením CPI 

[11]. Obecně se MPA terminály liší průtoky, mohou být osazeny periferiemi CPX, je to 

OBR. 3 – VTUG-EX [9] 

OBR. 4 – CPX-E [10] 
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tedy konfigurovatelný modulární systém, mající diagnostiku na úrovni jednotlivých 

ventilů, možnost rozšíření až na 128 cívek ventilů, tlaky až do 10 barů, mnoho funkcí 

ventilů a další [11]. 

 

MPA-S s terminálem CPX má integrovanou diagnostiku díky sériovému připojení, 8 

napěťových zón, podporu proporcionální techniky, ovládání prostřednictvím 

průmyslové sítě nebo integrovaného PLC, má maximálně 64 pozic pro ventily, digitální 

a analogové vstupy i výstupy s jejich parametrizací a umožňuje preventivní údržbu [12]. 

 

MPA-S s připojením vícepólovým konektorem má ovládání prostřednictvím 

vícepólového konektoru a 24 pozic pro ventily [12]. 

 

MPA-S s připojením AS-interface je ovládané prostřednictvím datové sítě AS-interface 

s konfigurací až 8 ventilů se vstupy pro zpětnou vazbu [12]. 

 

MPA-S s připojením CPI je ovládáno skrz instalační systém CPI (nadřazená průmyslová 

síť nebo integrované PLC) a má až 32 pozic pro ventily [12]. 

 

MPA-L nabízí rozsáhle funkce ventilů, které mají pneumatické nepřímé řízení, celkově 

nabízí připojení 3 velikostí modulárních ventilů. Disponují pevným škrcením, které 

znemožňuje neodbornou manipulaci a průtokem až 870 l/min. Ventily mohou fungovat 

jako v konfiguraci 5/2, 5/3, 2x 3/2, 2x 2/2, nebo se zvláštními funkcemi  [13]. 

 

MPA-C je terminál určený pro specifické úlohy, jehož materiály jsou v  souladu 

s požadavky FDA. Má redundantní systém těsnění a disponuje snadným čištěním. 

Ventily mohou být monostabilní: 2x 2/2, 2x 3/2, nebo 5/2 a impulsní ventily 5/3, a to 

s normálním jmenovitým průtokem až 760 l/min. Má až 32 pozic pro ventily [14]. 

 

1.1.5 VENTILOVÉ TERMINÁLY VTUB 

 

Univerzální ventilový terminál 23 VTUB-12 je dle katalogu Festa [9] určený pro mnoho 

průmyslových úloh a dá se použít i v prašném prostředí. Má nízké náklady na instalaci 

díky připojení vícepólovým konektorem, dále má pomocné ruční ovládání a také 

disponuje snadnou montáží. Režim IO-Link je určený pro přímé připojení 

k nadřazenému zařízení (master), I-Port také dovoluje připojení k síti CTEU. Až 20 

ventilů může fungovat jako monostabilní 5/2, impulsní 5/2 ventily, nebo lze případně 

využít záslepek a vytvořit tak 3/2, pokud se využije připojení Sub-D s 25 piny. V případě 

využití Sub-D s 44 piny lze připojit až 35 ventilů. 



UNIVERZÁLNÍ PNEUMATICKÝ LISOVACÍ PŘÍPRAVEK – DIGITÁLNÍ PNEUMATIKA                                      LADISLAV ČERVINKA 2021  

16 

1.1.6 VENTILOVÉ TERMINÁLY VTSA  

 

Ventilové terminály VTSA/VTSA-F [15] jsou řazeny podle norem ISO 15407-2 a ISO 5599-

2, mají několik variant. Každá z níže uvedených variant je připojena buď pomocí G nebo 

NPT závitů a stejně tak každá z variant má mnoho bezpečnostních funkcí v  pneumatice, 

lze kombinovat 5 velikostí ventilů a optimalizovat průtok. 

 

VTSA s terminálem CPX [10] je ovládán po průmyslové síti, nebo je řízen integrovaným 

PLC. Má maximálně 32 pozic pro ventily a 10 elektrických modulů pro např. digitální a 

analogické vstupy a výstupy s parametrizací, integrovanou diagnostiku nebo 

preventivní údržbu. Disponuje průtokem do 4000 l/min s tlakem až 10 barů [15]. 

 

VTSA s připojením vícepólovým konektorem lze ovládat prostřednictvím tohoto 

konektoru. Zkráceně je to totožný terminál, jako je o odstavec výše, pouze řízený 

vícepólovým konektorem [15]. 

 

VTSA s připojením na síť AS-interface lze mimo již zmíněné funkce na začátku 

podkapitoly osadit až 8 ventily a disponuje stejným elektrickým připojením jako 

terminál s vícepólovým konektorem [15]. 

 

1.1.7 VENTILOVÉ TERMINÁLY VTOC 

 

Podle Festa [16] je VTOC určený pro specifické úlohy. Jde o kompaktní ventilový terminál 

pro úlohy předřadného řízení s celkem 24 pozicemi pro ventily, kde na jedné pozici  jsou 

dva ventily 3/2. Disponuje vícepólovým konektorem, režimem IO-Link a rozhraním I-

Port.  

 

1.1.8 VENTILOVÉ TERMINÁLY MH1 

 

Terminál MH1 je pro přímo řízené miniaturní ventily do jmenovitého průtoku až 14 

l/min. Tlak dovoluje až 8 barů, spínací časy miniaturních ventilů má do 4 ms, ventily lze 

využít 2/2 (14 l/min) nebo 3/2 (10 l/min) a jsou připojené vícepólovým konektorem. 

Využívá se všude tam, kde je zapotřebí rychlé spínání ventilů, kompaktní řešení nebo 

realizace funkcí s využitím vakua [17]. 
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1.2 TERMINÁL CPX 

 

CPX je modulární systém periferií a dle Festo [10] jde o ideální platformu elektrických 

periferií pro ventilové terminály. Jde o automatizační platformu pro  klasickou, 

proporcionální nebo i servo-pneumatiku. Na základě parametrů, jako je počet ventilů, 

vstupů a přídavných výstupů, je možné jej konfigurovat díky jeho modularitě. Tento typ 

terminálu může zajišťovat připojení k řídicím systémům od různých výrobců. Je možné 

jej provozovat s více než 90 % běžných sítí, stejně tak umožňuje i připojení do 

univerzálních sítí na bázi Ethernetu, a to i mimo průmysl (níže v podkapitole 1.2.1 se 

nachází seznam, o které sítě a komunikační protokoly se jedná). Ethernet a sí tě 

z Ethernetu vycházející umožňují rychlý přenos dat, operace v  reálnem čase, přenos 

souborů, web server, web monitor, alarmy (včetně využití GSM modulu) a dalších IT 

funkcí. Může tak být zavedena jednotná komunikační sít v  celém podniku, je možné 

terminál řídit i vzdáleně. 

 

CPX Terminály je možné využít nejen k řízení ventilových terminálů a pneumatických 

systémů, ale také mohou být využity pro řízení samostatných pracovišť a propojených 

samostatných systémů [10]. 

 

1.2.1 CHARAKTERISTIKY CPX TERMINÁLŮ 

 

CPX a sítě, ve kterých lze tyto terminály provozovat [10]:  

- PROFIBUS 

- PROFINET 

OBR. 5 – TERMINÁLY CPX 
[10] 
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- INTERBUS 

- DeviceNet 

- CANopen 

- CC-Link 

 

Komunikační protokoly: 

- EtherNet/IP 

- Modbus/TCP 

- PROFINET 

- POWERLINK 

- EtherCAT 

- Sercos III 

 

 

OPC UA je univerzální komunikační platforma, která se v  průmyslu začíná rozšiřovat 

teprve v posledních letech a v průmyslu 4.0 má obrovský význam. Slouží k výměně dat 

mezi různými systémy. Využívá se např. také v senzorice, chytrých telefonech, jiných 

vestavěných systémech apod [18]. OPC UA je možné provozovat na většině dnes 

používaných operačních systémech (Android, iOS, Windows, Linux), mezi jeho další 

výhody patří robustnost, bezpečnost a integrované funkce pro autorizaci a šifrování. 

Například CPX-CEC-C1 / S1 / M1-V3 řízení využívá OPC-UA [19] [18]. 

 

1.2.2 HARDWARE A VYBRANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE CPX 

 

Terminál disponuje krytím IP65, IP67 a možností instalace až 9 modulů pro elektrické 

vstupy a výstupy, případně rozhraní pro pneumatiku a síťových modulů. Dále je možná 

instalace řídicích bloků, diagnostických zařízení, koncových desek, rozhraní CP/CTEL, 

vstupů pro tlak nebo teplotní články, digitální vstupy a výstupy. Charakteristické je pro 

tento terminál volitelnost připojení elektrického napájení a velká tolerance napájecího 

napětí [10]. 

 

1.2.3 ŘÍZENÍ TERMINÁLŮ CPX 

 

Integrované automaty CPX-CEC umožňují programování v softwarovém prostředí 

CODESYS, který má rozsáhlou knihovnu funkcí. Diagnostiku je pak možné provádět 

pomocí Festo Software Tool. Dále je zde také možnost přístupu pomocí Modbus/TPC 

nebo EasyIP, stejně jako komunikace po průmyslových sítích. Tyto automaty mohou 

pracovat vzdáleně (remote controller), nebo se propojit s nadřazeným PLC. S využitím 

OBR. 6 – VARIANTA ŘÍZENÍ TERMINÁLU CPX [10] 
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např. EasyIP je možná libovolná výměna dat mezi řídicími bloky, řada dalších IT služeb a 

také např. diagnostika na dálku [10]. 

 

1.3 TERMINÁL FMT 

 

Festo motion terminal VTEM se od jiných terminálů liší filosofií, na základě které byl 

vynalezen. Liší se především tím, že je softwarově ovládaný aplikacemi „Motion Apps“, 

to je umožněno univerzálním ventilem „VEVM“ (ventil popsán níže v podkapitole 1.3.2), 

který mění/staví svou vnitřní strukturu dle programování v Motion Apps [20]. Myšlenka 

tohoto způsobu řízení dále tkví v tom, že není zapotřebí měnit hardware při změně 

aplikace v provozu. V minulosti a u jiných terminálů bylo a je zapotřebí měnit hardware 

při změně výroby [21]. Hlavními koncepty tohoto terminálu je softwarově řízený pohyb 

pneumatických aparatur, a to pomocí nových univerzálních ventilů VEVM a energetická 

úspornost [21]. 

 

1.3.1 FUNKCE A CHARAKTERISTIKA MOTION TERMINÁLU  

 

Motion terminal se v dnešní době provozuje společně s terminálem CPX, kde CPX 

zajišťuje řízení. Samostatně je modulární terminál CPX firmy FESTO využíván pro mnoho 

aplikací v automatizaci a FMT může využívat řadu modulů CPX. Podle počtu ventilů jsou 

dostupné tři varianty: 2, 4 nebo 8 pozic pro ventily a podle počtu ventilů je dále možné 

připojit další moduly. Podle aplikace se vybírá varianta terminálu, např. FMT se 2 ventily 

pro menší aplikace, ale s možností připojení modulu s 8 vstupy. S více ventily může 

stoupat komplexnost použití (např. sekvenční úlohy) [21]. 

OBR. 7 – FESTO MOTION TERMINAL [21] 
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Mezi výhody Motion terminálu patří [21]: 

 

- Snadná montáž, servis a dlouhá životnost  

- Čidla sledující stavy sepnutí ventilů a tlaků  

- Není nutné vyměňovat ventily pro změnu jejich funkcí  

- Pilotní ventily (až o 90 % menší spotřeba vzduchu, dlouhá životnost, 

vysoká rychlost spínání) 

- Funkce škrcení je integrovaná, odpadá tak ruční nastavování  

- Proporcionální regulace tlaku  

- Pohyb ECO 

- Soft-Stop (mohou tak odpadnout tlumiče nárazů)  

OBR. 8 – VNITŘNÍ STAVBA FMT [21] 
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- Diagnostika úniků a netěsností systému (sledování každého výstupu a 

ventilu) 

- Měkký chod 

- Rychlý chod 

- Pohyb s omezením vibrací 

- Pohyb se snížením hluku 

 

1.3.2 UNIVERZÁLNÍ VENTIL VEVM 

 

Jak je již zmíněno v úvodu podkapitoly 1.3, jde o univerzální ventil řízený pomocí Motion 

Apps, na základě jejichž programování mění svou vnitřní strukturu. Vnitřní stavba 

tohoto ventilu viz obr. 9. 

 

1) Čtyři membránové sedlové ventily: individuální řízení jednotlivých ventilů přináší 

nejvyšší možnou přizpůsobivost [21]. 

2) Čtyři kazety se 2 piezopilotními ventily: sedlové ventily řídí proporcionálně a 

přesně energeticky úsporné řídicí ventily s piezo technikou [21]. 

3) Elektronika s čidly uvnitř ventilu: integrovaná čidla teploty, polohy a tlaku se 

starají o optimální regulaci a názorné sledování stavu (condition monitoring) 

[21]. 

 

 

 

 

OBR. 9 – VENTIL VEVM [21] 
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Ventil VEVM se skládá ze čtyř 2/2 membránových sedlových ventilů zapojených do 

můstku, kdy každý z těchto ventilů je proporcionálně řízen a regulován piezoelektricky. 

Napájecí port ventilu se nachází nahoře a odvětrávání dole. Na portech 2 a 4 je měřen 

tlak a čidla měří zdvih jednotlivých ventilů. Je tak možné regulovat tlak a průtok na 

portech 2 a 4. Na základě vnitřního uspořádání těchto komponent VEVM ventilu, může 

ventil zastávat funkci až 50 komponent (zahrnující např. 2x ventil 2/2; 2x ventil 3/2; 

ventil 4/3 a další) [21]. 

 

1.3.3 MOTION APPS 

 

Motion Apps [20] je softwarová aplikace, která je používána pro přiřazování funkcí a 

parametrů pro ventily VEVM. Podle informací na webu Festo [20], existují základní 

funkce, pomocí kterých jsou ventily řízeny. Tyto funkce lze jednoduše přiřazovat pomocí 

PC nebo PLC. 

  

OBR. 10 – SCHÉMA STAVBY VENTILU VEVM [21] 

OBR. 11 – VÝKRESOVÉ SCHÉMA VENTILU VEVM [21] 
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VYUŽITÍ FMT 

 

Díky výše uvedeným funkcím je možné FMT využít v řadě pneumatických aplikací, je 

vhodný například do výroby, kde je zapotřebí přizpůsobování podle zrovna probíhajících 

výrobních sérií nebo postupů [22]. Využít se tak FMT dá v balících linkách, robotice, 

textilní výrobě, výrobě z gumových materiálů, dále se dá využít i pro řízení 

manipulátorů a robotů nebo např. v zábavním průmyslu [20] [23]. 

 

Následují funkce Motion Apps, které jsou převzaty z webu Festo [20]. 

 

FUNKCE SPÍNACÍCH VENTILŮ 

 

Tato funkce umožňuje jednotlivým VEVM ventilům simulovat běžné ventilové rozvaděče 

3/2, 4/2 a 4/3. 

 

PROPORCIONÁLNÍ REGULACE PRŮTOKU  

 

Jde o dva proporcionální průtokové ventily integrováné v jednom tělese pro úsporné a 

kompaktní řešení. VEVM ventil se chová buď jako jediný proporcionální 4/3 ventil nebo 

jako dva proporcionální průtokové ventily 3/3.  

 

PROPORCIONÁLNÍ REGULACE TLAKU 

 

Na portech 2 a 4 lze nezávisle na sobě samostatně regulovat a měřit tlaky, a to i při práci 

s vakuem. 

 

PROPORCIONÁLNÍ REDUKCE TLAKU PODLE MODELU  

 

Tato funkce nevyžaduje externí senzoriku, tlak je uživatelem nastavován přímo na 

prvcích a vztah mezi tlakem na portech ventilů a na výkonovém prvku je určen 

matematickým modelem. 

 

ŠKRCENÍ PŘÍVODU A ODVĚTRÁNÍ 

 

Na portech lze naprogramovat škrcení přívodu i odvětrávání vzduchu.  
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POHYB ECO 

 

Motion terminál napájí ventil VEVM stlačeným vzduchem o tlaku 6 barů a podle fáze 

pohybu a břemen se tlak v plněné komoře omezuje škrcením přívodu vzduchu na úroveň 

pouze nezbytnou pro daný pohyb. 

 

PŘEDVOLBA ČASU POHYBU 

 

Tato funkce provádí samočinné řízení škrcení, a to tak, aby doba přejezdu odpovídala 

předepsané době pohybu. Dosahuje se tak velmi dobré kontinuity.  

 

VOLITELNÝ TLAK ECO 

 

Pro jednotlivé zvolené pohyby lze nastavit tlaky na libovolnou úroveň a lze 

parametrizovat otevření větrání ventilu VEVM.  

 

SOFT STOP 

 

Soft stop zaručuje zároveň rychlé dynamické, ale i plynule se pohybující úlohy bez 

tlumičů nárazů. Pohyby jsou tlumeny zpětným tlakem před koncovou polohou. To 

umožňuje zkrácení doby cyklu až o 70 %.  

 

DIAGNOSTIKA ÚNIKŮ 

 

Tato funkce umožňuje v samostatném cyklu změřit a najít netěsnosti v  rozvodech 

stlačeného vzduchu. Lze tak nastavit automatickou preventivní údržbu podle 

definovaných prahových hodnot.  

 

POLOHOVÁNÍ 

 

Pohyby lze řídit pomocí mezních rychlostí, zrychlení a měření tlaku. Toto pozicování je 

možné na celém pracovním rozsahu zdvihu motoru.  
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1.4 PARKER HANNIFIN 

 

Podle internetových zdrojů [24] [25] [26] je PARKER v pneumatickém odvětví rozdělený 

podle ventilů, které nabízejí. 

 

1.4.1 PVL-B10 

 

PVL-B10 je kompaktně provedený, má nízkou 

hmotnost a maximální průtok až 15 l/min. Disponuje 

modulárním provedením, BUS protokoly, Profibus DP, 

Devicenet, ASI, Interbus S a je možné připojit až 16 

ventilů v provedení: 3/2, 5/2, nebo 5/3, případně 

v konfiguraci s 32 vstupy a výstupy [27]. 

 

1.4.2 MODUFLEX 

 

MODUFLEX jsou pneumatické solenoidní ventily a dle [28] jsou využitelné v obecném 

pneumatickém řízení nebo např. robotice a podobných dynamických aplikacích (balící 

stroje, montáž vozidel atp.) Podporují připojení přes DeviceNet, Profibus-DP, AS-I, 

CANopen, Interbus-S, IO-Link. 

 

1.5 NORGREN  

 

Značka NORGEREN [29] se pojí s dalšími značkami: Buschjost, Herion FAS a Maxseal. 

Norgeren vnímá ventilové terminály jako sady ventilových terminálů instalovaných do 

jedné jednotky, ve webovém katalogu mají široký sortiment ventilů v konfiguraci 2x 2/2, 

2x 3/2, 5/2 a 5/3, rozdělených do řad (např. V10, VM15, VS18, VS26, V40 nebo V41) [30]. 

 

1.5.1 VM10 A VM15 

 

VM10 mají průtok 430 l/min a šířku 10 mm, v jediném terminálu je možné mít osazených 

až 16 ventilů [31]. VM15 mají průtok až 1000 l/min a šířku 15 mm. Jde o šoupátkové 

nepřímo ovládané ventily o maximálním tlaku 8 barů s dlouhodobou životností až 100 

000 000 cyklů. Je možné je individuálně zapojit, nebo využít vícepólového konektoru 

a Fieldbusu [32]. 

 

OBR. 12 – PVL-B10 [27] 
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1.5.2 VS18 A VS26 

 

Série VS18 a VS26 o velikostech 18 a 26 mm dle mají provozní tlak 10, nebo 16 barů 

(měkké těsnění/lapované šoupátko). Jde o šoupátkové nepřímo ovládané ventily 

s vestavěnou sběrnicí Fieldbus [33] [34]. 

 

1.6 EMERSON AVENTICS 

1.6.1 SERIES 501 

 

Řada 501 může mít s využitím G3 Fieldbusu nebo 580 

Fieldbusu až 128 pozic pro cívky. Ventily mohou být 

v konfiguracích: 2x 3/2, 5/2 a 5/3 s tlakem od vakua až 

do 8 barů s individuálním řízením pro každý ventil a 

průtokem až 460 l/min. Obě verze Fieldbusu mají 

displej pro snazší diagnostiku, úvod do provozu, 

vizualizaci stavů, nastavování IP adres nebo dalších 

systémových nastaveních. Fieldbus podporuje DeviceNet, Ethernet, Profibus, Profinet, 

IO-Link a Charms. G3 Fieldbus podporuje Canopen, CC-Link, DeviceNet, Modbus, 

Profibus a Profinet [6]. 

 

1.6.2 SERIES 502 

 

Řada 502 může mít obdobně jako série 501 využití 

G3 Fieldbusu, nebo 580 Fieldbusu, a to pro až 80 

pozic pro ventily ve stejných konfiguracích jako 501. 

Zkráceně se tato série od série 501 liší především 

použitými ventily. Na webu Emerson Aventics [6] je 

zmíněný maximální průtok této série až 650 l/min. 

 

1.6.3 SERIES 503 

 

Řada 503 disponuje také využitím G3 Fieldbusu, nebo 

580 Fieldbusu, a to pro až 80 ventilů ve stejných 

konfiguracích jako 501/502 s průtokem až 1400 l/min [6]. 

 

 

 

OBR. 13 – EA S501 [6] 

OBR. 14 – EA S502 [6] 

OBR. 15 – EA S503 [6] 
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1.7 SMC 

 

Firma SMC má dle jejich webu [35] terminály rozdělené podle osazených ventilů a 

ventilových bloků. 

 

1.7.1 JSY 

 

Řada 1000 Série JSY jsou kompaktně provedené ventily (šířka 6,4 mm) s  průtokem až 

244 l/min, provozním tlakem až 7 barů v 2x 3/2, 5/2 a 5/3 provedeních. Rozdělují se 

elektrickým připojením: individuální, sériové připojení EX, nebo např. paralelní D-sub 

[36]. Řady 3000 a 5000 se liší v možném průtoku, šířkou ventilů, příkonem a hmotností 

(řada 3000 s průtokem až 567 l/min a 5000 průtok až 1551 l/min [36]. 

 

1.7.2 SQ 

 

Ventily řady SQ jsou navrženy pro vysokou rychlost, vysokou frekvenci, dlouhou 

životnost a nízký čas odezvy. Mají maximální provozní tlak 7 barů a rozdělují se na řady 

1000 a 2000 podle velikostí a průtoků ventilů. Připojují se stejně jako JSY [37]. 

 

1.7.3 SV 

 

Ventily SV se dělí na řady SV 1000, 2000, 3000 a 4000. Podle webového SMC katalogu 

[38] mají kompaktní ventily SV životnost až 50 milionů cyklů, pracovní tlak až 7 barů. 

Maximální počet cívek na jeden ventilový blok je 32. Maximální tlak jednotlivých řad: 

SV 1000 220 l/min, SV 2000 700 l/min, SV 3000 1200 l/min. 

 

1.7.4 VQC 

 

Řady 1000 a 2000 série VQC mají kompaktní provedení s vysokým průtokem. Podle 

webu Emerson Aventics [39] disponují dobrou reakční dobou, dlouhou životností a 

ochranou proti prachu a vlhkosti. Řady 4000 a 5000 mají navíc úsporné a hygienické 

provedení. 
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2 Didaktický set TP260 

Didaktický set TP260 je určen pro základní nahlédnutí do světa softwaru a hardwaru 

pneumatických systémů a jejich digitalizace. Po zapojení instrumentace pneumatického 

obvodu podle popsaných ukázek v [40] (komponenty popsány níže) je možné se 

seznámit s konkrétními ukázkami softwaru řízení několika úloh, které jsou přímo 

z praxe. Podle zmíněných ukázek je možné navrhnout a optimalizovat pneumatický 

obvod, konfigurovat PLC, nastavit OPC server a komunikační sítě. TP260 tak poskytuje 

ukázku zkušeností z praxe. Tento set se skládá z nezbytně nutných hardwarových 

komponent, které jsou pro práci 

s ním zapotřebí v jediném kufříku 

[40]. Vzniku tohoto setu 

předcházely sety především TP 101 

a TP 201, které se v tomto pořadí 

kvalifikují pro výuku základní 

pneumatiky a základní elektro-

pneumatiky [41]. 

 

 

Komponenty setu TP260 [40]: 

 

- TIA Portal V15.1 

- PLC Simatic S7/1200 

- Notebook 

- Dvojčinný pneumatický motor 

- Kompresor 

- Rozvaděč 5/2 elektricky ovládaný a se zpětnou pružinou  

- Škrtící ventil 

- Jednotka na úpravu vzduchu 

- Flash disk s programy 

- Wi-Fi router 

- Proporcionální tlakový regulátor  

- Analogový průtokový senzor  

- Tlačítko s nouzovým stopem 

- Potřebné propojovací a síťové kabely  

 

 

OBR. 16 – DIDAKTICKÝ SET 260 [41] 
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3 JINÉ TÉMATICKY PODOBNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V této kapitole jsou představeny starší práce na téma pneumatické systémy a digitální 

pneumatika, které sloužily jako příprava na praktickou část této diplomové práce. Každá 

z nich obsahuje jiný pohled na tématiku související s pneumatickými systémy 

nebo digitální pneumatikou a všechny následně zmíněné zdroje slouží jako skvělý 

nástroj pro sebevzdělávání, pro účely cvičení a práce na dalších navazujících projektech. 

Všechny následující uvedené práce jsou dostupné, a to včetně příloh, na webu 

dspace.cvut.cz [42]. Další starší diplomové práce týkající se pneumatických systémů a 

podobné tématiky jsou k nalezení tamtéž. 

 

3.1 DIDAKTICKÉ ÚLOHY PRO DIGITÁLNÍ PNEUMATIKU S VYUŽITÍM FMT 

 

Ing. Jana Koubová měla dle jejího zadání prostudovat FMT jako celek, začala 

koncepčním vývojem pneumatiky, a to přes elektropneumatiku až po digitální 

pneumatiku. Dále prostudovala programovatelný automat PLC umístěný v  CPX 

terminálu spolu s FMT, navrhla a odzkoušela sadu výukových úloh na aplikaci FMT a 

zpracovala podrobnou didaktickou dokumentaci včetně zadání cvičení, seminárních 

prací a kontrolních znalostních testů [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA S POHYBLIVOU SEDAČKOU S VYUŽITÍM FMT 

 

Ing. Jan Janovský se zabýval historií pneumatických ventilových terminálů  od 

samostatně stojících rozvaděčů, přes ventilové bloky a několik typů ventilových 

terminálů, a to až po vývoj ventilového terminálu pro digitální pneumatiku FMT. Dále 

OBR. 17 – ZAPOJENÍ NA PRACOVIŠTI LAB. C1-109 [22] 
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podrobně prostudoval funkci FMT pomocí aplikačních příkladů zrealizovaných 

v laboratoři 109 ČVUT FS a nakonec navrhl systém kina s  pohyblivou sedačkou pro 

možné domácí použití, ovládané pomocí FMT [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 INOVACE ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO LISU – DIGITÁLNÍ PNEUMATIKA 

 

Tato diplomová práce, která bude odevzdána koncem léta 2021, je v rukou Bc. Filipa 

Šrámka. Dle jeho zadání se tato práce zabývá didaktickým setem TP260 a novým úlohám 

tohoto setu. Kolega se také věnoval rešerším ohledně digitální pneumatiky, základnímu 

pochopení a řešení komunikačního protokolu OPC UA. Navrhl inovaci instrumentace a 

řízení pneumatického lisu za účelem snížení spotřeby vzduchu a optimalizace parametrů 

výroby, a to prostřednictvím softwarů TIA portal a 

FluidSIM®. Na rozdíl od zadání této DP, má kolega řešit 

jediný pneumatický pohon, avšak má více specifikované 

zadání, co se požadovaných veličin týká. Nakonec navrhl 

SCADA/HMI projekt pomocí software Reliance pro 

zmíněný inovovaný stroj, který bude posléze s PLC 

řídícím pneumatickým lisem komunikovat pomocí 

protokolu OPC. I tato diplomová práce bude přístupná na 

výše uvedeném webu dspace.cvut.cz [42].  

  

OBR. 18 – PNEUMATICKÉ KOMPONENTY SEDADLA MX4D MOTION EFX [23]  

OBR. 19 – ZNÁZORNĚNÍ ÚLOHY [40] 
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SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

V první kapitole jsou představeny ventilové terminály, a to především značky FESTO, 

jelikož se tato diplomová práce přímo týká programování výrobků této firmy. Dále je 

věnována pozornost řadě výrobků značky: Parker Hannifin, Emerson a SMC. Uvedeny 

jsou základní specifikace a funkce podle internetových katalogů a uvedených zdrojů. 

Cílem bylo získání obecného přehledu o ventilových terminálech alespoň z  teoretického 

hlediska a byť s uvědoměním, že z hlediska praktického mohou být tyto informace méně 

významné. Dále, a především jsou uvedeny základní funkce CPX, FMT a VEVM. Druhá 

kapitola je věnovaná didaktickému setu TP260, jeho základní charakteristice a využití. 

Ve třetí kapitole jsou uvedeny a zkráceně popsány diplomové práce, které se zabývají 

pneumatickými systémy, digitální pneumatikou a podobnou tématikou, která úzce 

souvisí s touto diplomovou prací. Řada informací a cenných znalostí je převzata právě 

z těchto zdrojů.  

Témata, jako jsou např. jak pracovat v softwarovém prostředí CoDeSys nebo 

podrobnější principy programování Festo Motion Terminálu atp., jsou podrobněji 

vysvětleny v uvedených diplomových pracích. 
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4 Vývojová prostředí  

4.1 CODESYS 

 

Slovo codesys je možné v běžném rozhovoru slyšet ve spojení se souborem jazyků 

logického řízení, pomocí kterých se programují automaty PLC pod  normou  

IEC EN 61131-3. Jedná se o jazyky IL, ST, LD, SFC, FBD. CoDeSys  

(Controller Development System) je platforma, která umožňuje programování PLC a 

dalšího hardwaru, a to pro využití v moderních průmyslových projektech automatizace 

např. i v Průmyslu 4.0 [43], také umožňuje tvorbu vizualizace. Programování je možné 

v tomto prostředí čistě podle normy IEC EN 61131-3, tzn. je to prostředí nezávislé na 

výrobci programovaných komponent. Jiná prostředí jiných výrobců mají často zmíněné 

programovací jazyky upravené (např. Siemens nemá jazyk ST, ale SCL). CoDeSys navíc 

přidává grafický jazyk CFC (continuous function chart), který aplikuje objektového 

programování. Pomocí tohoto prostředí je možné testovat/simulovat programy offline. 

Konkrétně, co se firmy Festo týká, existuje kompatibilní verze tohoto prostředí pro Festo 

produkty a existují další verze pro různé platformy. Všechny základní verze CoDeSys jsou 

zdarma, avšak řada stáhnutelných balíčků/pluginů, je pro mnoho výrobců (ABB, Wago, 

Schneider, Festo, Beckhoff,…) zpoplatněna [44]. CoDeSys v profesionální verzi je 

zpoplatněn a podporuje například Git, CoDeSys UML, test manager a další funkce. 

 

OBR. 20 – PROSTŘEDÍ CODESYS 
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4.2 FESTO AUTOMATION SUITE 

 

Festo Automation Suite (FAS) by se dalo nazvat širší nadstavbou CoDeSysu, ale na rozdíl 

od CoDeSysu, se přímo jedná o software firmy Festo, přestože obsahuje všechny prvky 

CoDeSysu. Podle Festo zdroje [45], FAS kombinuje parametrizaci, programování a 

údržbu Festo komponentů v jediné aplikaci. Je uživatelsky přívětivý a přímo v aplikaci 

umožňuje stáhnutí všech balíčků a doplňků potřebných pro programování , 

parametrizaci a údržbu všech Festo komponentů, FAS jednoduše nabídne stáhnutí 

daných balíčku na základě výběru komponentů. Festo Automation Suite je zdarma ke 

stažení na webových stránkách Festa [46]. Projekty je možné mezi programy CoDeSys a 

FAS jednoduše a oboustranně migrovat. 

 

4.3 FLUIDSIM® 

 

Prostředí FluidSIM® [47] se rozděluje na 3 části: Pneumatics, Hydraulics a Electrical 

engineering. Každá z těchto částí funguje jako samostatné prostředí a je v  nich možné 

provádět design a real-time simulace pneumatických, hydraulických a elektrických 

OBR. 21 – PROSTŘEDÍ FESTO AUTOMATION SUITE  
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zapojení. FluidSim je prostředí určené především pro výukové účely a novější verze 

obsahují i předpřipravené výukové materiály v podobně funkčních schémat. 

 

  

OBR. 22 – PROSTŘEDÍ FLUIDSIM®4 
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5 PNEUMATICKÝ LIS 

5.1 PŮVODNÍ ZADÁNÍ ÚLOHY 

 

Body 2, 3 a 4 ze zadání této diplomové práce vychází z  původní semestrální úlohy [48] 

z předmětu Řízení Programovatelnými Automaty - „Úloha E - Přípravek pro zalisování“. 

 

Podle původního zadání má být po stisknutí tlačítka START postupně zalisován  daný 

počet obrobků, ten je možné změnit operátorem. Raznice upevněná na pneumotoru A 

jedním dlouhým a jedním krátkým úderem provede zalisování polotovaru. Následně, 

kdy zůstane motor A ve vysunuté poloze, nalisuje pneumotor B z  boku pojistný kolík do 

obrobku. Nalisování pneumotorem B je provedeno jedním pomalým a dvěma rychlými 

údery. Nakonec pneumotor C (vyhazovač) vysune hotový kus z  lisovacího ukotvení a 

výroba může pokračovat do dalšího cyklu [48]. 

 

 

V programu FluidSIM® je podle schématu [49] vypracováno zapojení pomocí 

Quickstepperu (obr. 24). 

 

  

OBR. 23 – NÁČTR SITUACE VÝROBY A DIAGRAMY [48] 
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OBR. 24 – SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚLOHY QUICKSTEPPER PODLE SCHÉMATU 01  
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OZNAČENÍ POPIS 

    

1C1 LOGICKÝ OR 

1C2 LOGICKÝ OR 

1C3 LOGICKÝ OR 

1C4 LOGICKÝ OR 

1C5 LOGICKÝ OR 

1C6 LOGICKÝ OR 

1S1 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S10 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S11 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S12 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S2 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 

1S3 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S4 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S5 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S6 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S7 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S8 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1S9 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1SQ1 QUICKSTEPPER 

1V1 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL. 

1V2 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL.  

1V3 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL. 

1V4 MONOSTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU OVL. 

1V5 MONOSTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU OVL.  

2V1 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 

2V2 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 

2V3 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 

3V1 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU 

3V2 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU 

3V3 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  

3V4 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  

3V5 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  

3V6 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  

4V1 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S TLAČÍTKEM 

4V2 5/2 VENTIL OVLÁDANÝ PÁKOU 

4V3 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S ARET. TL. 

A DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ MOTOR  

B DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ MOTOR  

C DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ MOTOR 

M_A MĚŘÍTKO 

M_B MĚŘÍTKO 

M_C MĚŘÍTKO 

 
              TAB. 1 – SEZNAM KOMPONENTŮ ÚLOHY QUICKSTEPPER 01 
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Pneumatické zapojení původního zadání, které je vytvořeno podle schématu Festo 

DIDACTIC, je řízeno pomocí quickstepperu. Základní funkce řízení (start, stop, 

auto/manuální režim) jsou zprostředkovány pomocí mechanických tlačítek. Tlačítko 

START je monostabilní ventil s vratnou pružinou, normálně uzavřený  

(normally closed – NC), 3/2 (3 vstupy/výstupy, 2 polohy) a s hřibovým tlačítkem bez 

aretace, po stisknutí je vyslán první řídicí signál pro zapnutí sekvence. Tlačítko STO P je 

stejného složení, ale jedná se o aretační tlačítko, aby sekvence byla přerušena po celou 

dobu sepnutí a nedošlo tak např. k nechtěnému zapnutí při příchodu jakéhokoliv jiného 

signálu. Tlačítko pro změnu režimu mezi automatickým a manuálním, je bistabi lní 5/2 

ventil, stav ventilu se mění pomocí páky s aretací polohy. Následuje 6 signálních vstupů 

(koncových spínačů), všechny mají dřík s kladkou a vratnou pružinu, jde o 3/2 NC ventily. 

Signály z těchto koncových spínačů a jejich kombinace jsou použity pro řízení 

quickstepperu a jeho krokování. Následuje quickstepper s  využitím všech 12 vstupů i 

výstupů. Výše jsou logické řídicí prvky (ventilová hradla): logické ventily OR a logické 

ventily AND, využité k logickému řízení řídicích rozvaděčů pro nepřímé ovládání motorů. 

Zmíněné rozvaděče jsou bistabilní, 4/2 a ovládány tlakem. Jako prvky přiřazené motoru, 

tedy prvky řízení rychlosti, je využita kombinace škrtících ventilů a monostabilních 3/2 

ventilů s vratnou pružinou, pneumaticky řízených.  

 

Zadání úlohy lze řešit i dalším, o něco složitějším, způsobem, vizte schéma (obr. 25) a 

krokový diagram (obr. 26).  
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OBR. 25 – SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚLOHY QUICKSTEPPER 02  
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OZNAČENÍ POPIS 
    

1C1 LOGICKÝ OR 
1C10 LOGICKÝ OR 
1C2 LOGICKÝ OR 
1C3 LOGICKÝ OR 
1C4 LOGICKÝ OR 
1C5 LOGICKÝ OR 
1C6 LOGICKÝ OR 
1C7 LOGICKÝ OR 
1C8 LOGICKÝ OR 
1C9 LOGICKÝ OR 
1CT1 ČÍTAČ 
1S1 KOMPRESOR 
1S2 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 
1S3 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 
1S4 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 
1S5 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 
1S6 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 
1S7 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 
1S8 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

1SQ1 QUICKSTEPPER 
1SQ2 QUICKSTEPPER 
1V1 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL. 
1V2 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL.  
1V3 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL.  
2C1 LOGICKÝ OR 
2C2 LOGICKÝ OR 
2C3 LOGICKÝ OR 
2C4 LOGICKÝ AND 
2C5 LOGICKÝ OR 
2V1 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL.  
2V2 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL.  
2V3 BISTABILNÍ 4/2 VENTIL, PNEU. OVL.  
2V4 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 
2V5 ŠKRTÍCÍ VENTIL 
2V6 ŠKRTÍCÍ VENTIL 
2V7 ŠKRTÍCÍ VENTIL 
3V1 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  
3V2 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  
3V3 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  
3V4 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  
3V5 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  
3V6 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S KLADKOU  
4V1 3/2 VENTIL S OVLADACÍM TLAČÍTKEM  
4V2 3/2 VENTIL S OVLADACÍM TLAČÍTKEM  
4V3 5/2 VENTIL OVLÁDANÝ PÁKOU 
4V4 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S OVL. TL. 
4V5 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL S OVL. TL.  
4V6 BISTABILNÍ 3/2 VENTIL PNEU. OVL. 
5V1 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL OVL. TL. 
5V2 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL OVL. TL.  
5V3 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL OVL. TL.  
5V4 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL OVL. TL.  
5V5 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL OVL. TL.  
5V6 MONOSTABILNÍ 3/2 VENTIL OVL. TL. 

A DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ MOTOR  
B DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ MOTOR  
C DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ MOTOR  

D_A MĚŘÍTKO 
D_B MĚŘÍTKO 
D_C MĚŘÍTKO 

 
                                          TAB. 2 – SEZNAM KOMPONENTŮ ÚLOHY QUICKSTEPPER 02 
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5.2 NOVÉ ZADÁNÍ ÚLOHY 

 

Instrumentace pro původní úlohu vychází ze starších Festo didactic komponentů, a 

z toho vychází bod 2 zadání této DP. V  bodě 2 je za úkol navrhnout inovaci 

instrumentace starších komponentů lisovacího přípravku, s  ohledem na variabilitu dané 

sekvence a jejích parametrů, a to s respektem k možnosti snížení spotřeby vzduchu, 

optimalizací parametrů výroby a možností zařazení inovovaného stroje do 

automatizované výroby. Avšak v zadání není řečeno, jakých rozměrů mají motory 

maximálně dosahovat, maximální provozní zatížení, síla a zdvih definovány také nejsou. 

Dva ze tří pneumatických motorů by měly být vybrány s vedením (A a B), protože jde  

o válce použité k lisování. 

 

Pro případ programování této diplomové práce, přesněji tedy programování bodů 3 a  4, 

je zadání rozšířeno o parametrizaci výrobní sekvence, různých dávek a sběru dat. 

Krokový diagram se tak lehce obecně změnil, viz obr. 26 a 27. 

 

 

 OBR. 26 – OBECNÝ KROKOVÝ DIAGRAM SEKVENCE  
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OZNAČENÍ POPIS 

    

INIT Počáteční poloha 

A+ Vyjetí pístu A 

A- Zajetí pístu A 

B+ Vyjetí pístu B 

B- Zajetí pístu B 

C+ Vyjetí pístu C 

C- Zajetí pístu C 

A1 Koncová poloha vyjetého pístu 

A0 Koncová poloha zajetého pístu 

B1 Koncová poloha vyjetého pístu 

B0 Koncová poloha zajetého pístu 

C1 Koncová poloha vyjetého pístu 

C0 Koncová poloha zajetého pístu 

START Zapnutí sekvence 

Counter Čítač cyklů 

NC/N Aktuální počet cyklů 

V1 až Vx Aktuální rychlost pístu 

Tau Časová prodleva v kroku 

Nx Nastavení časové prodlevy 

TAB. 3 – POPIS STAVOVÉHO A OBECNÉHO KROKOVÉHO DIAGRAMU 

OBR. 27 – STAVOVÝ DIAGRAM PRO ZOBECNĚNOU ZÁKLADNÍ SEKVENCI  
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6 Návrh inovace instrumentace pneumatického přípravku 

Tato kapitola je věnována návrhu inovace instrumentace pneumatického přípravku. 

Jelikož v zadání nejsou upřesněny parametry výroby, je tato inovace spíše zaměřena na 

řízení než na parametrický výběr hardwaru. 

 

6.1 PROGRAMOVACÍ JAZYK GRAFCET 

 

GRAFCET (jednoduchá ukázka viz obr. 28[53]) je grafický jazyk, používaný v logickém 

řízení, využívaný např. v prostředí FluidSIM®. Původní úloha je vytvořena s pomocí 

quickstepperu a pokud je za úkol inovovat toto řízení, je dalším stupněm řízení např. 

PLC, a to např. s využitím programovacího jazyka GRAFCET, nebo SFC a dalších jazyků 

logického řízení. Na první pohled mezi jazyky GRAFET a SFC není rozdíl a lze narazit na 

zdroje (např. [50]), kde mezi těmito jazyky neřeší žádné rozdíly. GRAFCET stojí pod 

normou DIN EN 60848 [51] a vychází z Petriho sítí [52]. SFC je pak pod známější normou 

EN 61131-3, pod kterou stojí společně se zbylými logickými programovacími jazyky (IL, 

LD, FBD, ST). SFC je původně známé především z programovacího prostředí STEP 7.  

 

 

 

 

 
OBR. 28 – UKÁZKA JAZYKU GRAFCET [53] 
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6.2 NÁVRH PROJEKTU 

 

Celý projekt této simulace je vytvořen v  prostředí FluidSIM®4, verze pro pneumatické 

systémy. Bylo rozhodnuto, že program řízení této úlohy bude v  jazyce GRAFCET. 

 

6.2.1 INSTRUMENTACE 

 

Nejprve bylo nutné navrhnout pneumatický obvod. V obr. 29 je znázorněno schéma 

simulace pneumatického zapojení a v obr. 30 pak schéma elektrického zapojení 

virtuálního (obecného, nezávislého na platformě) PLC a virtuálního „bezpečnostního“ 

PLC pro řízení programu v jazyce GRAFCET. V prostředí FluidSIM® není možné plně 

napodobit funkci bezpečnostního PLC, proto je zde zdůrazněno, že jde o pouhou 

simulaci (kapitoly 6.2.4. a 6.2.5. jsou věnovány bezpečnosti, kde je řada hardwarových 

a softwarových řešení na toto téma vysvětlena).  

 

  

OBR. 29 – SCHÉMA PNEUMATICKÉHO ZAPOJENÍ LISU - INOVACE 
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PNEUMATICKÉ SCHÉMA, ZÁKLADNÍ POPIS KOMPONENT: 

 

AIR ON/OFF 

 

Ventil 3/2 NC (1C1), který je ovládaný aretačním tlačítkem je využit jako manuální 

vypínač vzduchu. Typicky se toto tlačítko nachází před jednotkou pro úpravu vzduchu. 

 

ESTOP (STO) 

 

Za jednotkou pro úpravu vzduchu se nachází 3/2 ventil  (monostabilní, normálně 

zavřený, solenoid, pilotní, zn. 1C2), který je využit pro nouzové zastavení. 

Zároveň se za jednotkou pro úpravu vzduchu nachází tlakový snímač (PS), využitý pro 

zjištěný přítomnosti tlakovaného vzduchu.  

 

Ventily pro řízení pneumotorů  

 

Bylo navrženo ovládání motorů pomocí 5/2 ventilů ovládaných solenoidy (1V1, 1V2, 1V3), 

jedná se o dva monostabilní ventily a jeden bistabilní. Nestandardně je využita tato 

kombinace ventilů, typicky se využívá jednoho typu pro danou aplikační část. Použity 

byly oba typy z výukových důvodů, aby budoucí studenti mohli pozorovat rozdílné 

programování, které je v jazyce GRAFCET velmi jednoduché pochopit. Ovládací signál  

u monostabilního ventilu je nutné v každém dalším kroku držet sepnutý, pokud má být 

i v dalším kroku ventil přepnutý. Pro bistabilní ventil stačí nastavit požadovaný stav 

v daném kroku a není nutné ho držet sepnutý po celou dobu, než má nastat jeho 

přepnutí. Tímto způsobem je naprogramována hlavní logická část algoritmu, na základě 

splnění podmínek z koncových spínačů na konci každého kroku. 

 

Dvojčinné pneumatické motory 

 

Dvojčinné pneumatické motory (A a B) s jednou pístnicí jsou použity k simulaci lisování 

v zadané úloze. Jejich koncové polohy jsou snímány koncovými spínači. 

 

Zpomalení výsuvu pneumotorů  

 

Pro zpomalení výsuvu pneumotorů v programu je využito jednosměrných škrtících 

ventilů (2V1 až 2V3) v kombinaci s 3/2 monostabilními, solenoidovými ventily (4V1 a 

4V2) pro rychlé vypuštění vzduchu. Díky této kombinaci komponentů je možné přepínat 

dvě rychlosti výsuvu pístů pro dané pneumotory.  
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OBR. 30 – SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ GRAFCET “PLC” - INOVACE 
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA, ZÁKLADNÍ POPIS KOMPONENT: 

 

PLC 

 

Čtyři GRAFCET virtuální PLC jsou využity k řízení celého programu. Tři z nich jsou 

simulována jako „klasická PLC“ (vstupy I01 až I16 a P01; výstupy O01 až O16) a poslední 

jako „bezpečnostní PLC“ (vstupy SI17, SI18 a SI19; výstupy SO17, SO18 a SO19).  

 

Vstupy PLC 

 

Na vstupy klasických PLC jsou vedeny signály z  koncových spínačů (1P1 až 3P2), 

signalizujících, v jakých koncových polohách jsou písty pneumotorů. Rozpínacího 

tlačítka STOP je využito k pozastavení sekvence výroby. Signál ze spínacího tlačítka 

START je v algoritmu použitý pro zapnutí sekvence. Přepínač AUTO/MANUAL slouží pro 

přepínání mezi automatickým a manuálním režimem. Zbylé přepínače A_MAN, B_MAN 

a C_MAN jsou využity pro přepínání vysunuté/zasunuté polohy pneumotorů 

v manuálním režimu. Tlakový snímač je již zmíněný v základním popisu pneumatických 

komponent, výstup z jeho relé (K01) je využitý pro indikaci přítomnosti tlakovaného 

vzduchu. 

 

Vstupy do „bezpečnostního PLC“ jsou jen tři. Prvním je spínací tlačítko RESET, které je 

využito v případě pozastavení sekvence a jejího resetování (inicializační poloha, reset 

čítače a skok do inicializace programu). Druhým tlačítkem je ESTOP, jde o aretační 

rozpínací tlačítko využité pro nouzové zastavení stroje. Posledním vstupem je pak signál 

ze spínacího tlačítka CONTROL_VOLT_ON, které slouží jako aktivace ovládacího napájení 

(akčních členů). Detailněji jsou funkce spojené s bezpečnostním PLC vysvětleny 

v kapitolách 6.2.4. a 6.2.5. 

 

Výstupy PLC 

 

Solenoidy 1M1, 1M2, 2M1 a 3M1 jsou využity pro ovládání poloh ventilů, řídících 

pneumatické pohony, kde 1M1 a 1M2 patří k bistabilnímu 5/2 ventilu 1V1. 2M1 je solenoid 

monostabilního 5/2 ventilu 1V2 a 3M1 je solenoid monostabilního 5/2 ventilu 1V3. 

Výstupy, které vedou na solenoidy 4M1 a 5M1, jsou v programu využity k ovládání 

ventilů 4V1 a 4V2, pomocí kterých je řešena rychlost vysouvání pneumotorů. Signalizace 

zapojené v další části: INIT, RUN, SEQ DONE, ERR, READY a MANUAL slouží pro indikaci 

jmenovitých stavů stroje. 
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Výstupy z „bezpečnostního PLC“ jsou jen tři. Na prvním výstupu je signalizace 

STOP_LED, signalizující zastavení stroje. Na další výstup je připojený solenoid 6M1, který 

ovládá ESTOP ventil 1C2. Na poslední využitý výstup je připojená signální kontrolka ON, 

která signalizuje, zda aktuálně stlačený vzduch pohání pneumotory.  

Hlavním vypínačem MAIN_SWITCH je možné vypnout elektřinu v  celém stroji. 

 

V následující tabulce je seznam komponent celého projektu.  

 

OZNAČENÍ POPIS 

    

0PR1 ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU 

0PR2 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU 

1C1 3/2 VENTIL 

1C2 3/2 VENTIL 

1M1 SOLENOID 

1M2 SOLENOID 

1P1 KONCOVÝ SPÍNAČ 

1P2 KONCOVÝ SPÍNAČ 

1V1 5/2 SOLENOID. VENTIL 

1V2 5/2 SOLENOID. VENTIL, PILOTNÍ 

1V3 5/2 SOLENOID. VENTIL, PILOTNÍ 

2M1 SOLENOID 

2P1 KONCOVÝ SPÍNAČ 

2P2 KONCOVÝ SPÍNAČ 

2V1 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 

2V2 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 

2V3 JEDNOSMĚRNÝ ŠKRTÍCÍ VENTIL 

3M1 SOLENOID 

3P1 KONCOVÝ SPÍNAČ 

3P2 KONCOVÝ SPÍNAČ 

4M1 SOLENOID 

4V1 3/2 VENTIL 

4V2 3/2 VENTIL 

5M1 SOLENOID 

6M1 SOLENOID 

AUTO/MANUAL PŘEPÍNAČ 

A DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ 

MOTOR 
A_M PŘEPÍNAČ 

B DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ 

MOTOR 
B_M PŘEPÍNAČ 

C DVOJČINNÝ PNEUMATICKÝ 

MOTOR 
C_M PŘEPÍNAČ 

CONTROL_VOLT_ON SPÍNAČ 

ERR LED INDIKACE 

ESTOP ROZPÍNACÍ ARETOVACÍ 

TLAČÍTKO 
K01 RELÉ 

     TAB. 4 – SEZNAM VŠECH KOMPONENTŮ ÚLOHY INOVACE  

      Pozn.: pokračování tabulky je na další straně. 
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OZNAČENÍ POPIS 

  

K01 Relé 

PS (K01) Tlakový snímač 

MAIN_SWITCH Hlavní vypínač (přepínač) 

MANUAL LED Indikace 

ON LED Indikace 

INIT LED Indikace 

READY LED Indikace 

RESET Spínač 

RUN LED Indikace 

SEQ DONE LED Indikace 

START Spínač 

STOP Rozpínací aretovací tlačítko 

STOP_LED LED Indikace 
                                          

              TAB. 4 – SEZNAM VŠECH KOMPONENTŮ ÚLOHY INOVACE  

 

6.2.2 NÁVRH ALGORITMU PROGRAMU LISU 

 

Program začíná typicky počátečním krokem INIT, ve kterém je zajištěna inicializace 

akčních členů, v případě pneumatické úlohy jde tedy o správné nastavení ventilů. Jak je 

již uvedeno v základním popisu pneumatických komponent, k řízení pneumotorů jsou 

využity dva monostabilní ventily a jeden bistabilní. Tyto ventily jsou ovládány signály 

z PLC, ty jsou ovládány programem v jazyce GRAFCET. Monostabilní ventily se do 

počáteční polohy nastaví samostatně, bistabilní ventil je tak v inicializaci vždy 

přednastaven. 

 

Následná kontrola počátečních podmínek, vede na blok „S1_OK“. Ten v přechodu 

zajišťuje signalizaci a vynulování čítače. Čítač „XEcnt“ je využit pro opakování celé 

sekvence, v inicializaci je pevně nastaven na hodnotu 0 a na konci každého celého cyklu 

se hodnota zvýší o 1. Celý cyklus se opakuje, dokud není hodnota čítače rovna podmínce 

na konci sekvence (na obr. 34 dole, je čítač nastaven na 4 cykly [XEcnt = 4]). Pokud je 

splněna rovnost, tedy jsou provedeny 4 cykly sekvence, nastavené přechodové 

podmínky pošlou program na začátek. Tímto způsobem je možné ovládat počet cyklů 

celé sekvence. 

 

Za blokem „S1_OK“ je řada větví programu, ve kterých čeká program na splnění 

podmínek pro: nouzové zastavení – ESTOP, STOP, manuální režim pro manuální ovládání 

pneumotorů, nebo pro pokračování do automatického režimu. Zároveň, pokud dojde  

k vypnutí proudu hlavním vypínačem, se v rámci simulace program přepne do 

nouzového zastavení. Při splnění podmínky vstupu do režimu manuálního ovládání 
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pneumotorů, se v rámci hlavní sekvence pouze čeká na podmínku vypnutí tohoto 

režimu, zmíněný režim je ovládán ve vlastní větvi programu/vlastním podprogramu. 

Nouzové zastavení vypne energetický přívod do akčních členů a program pak čeká na 

opětovné sepnutí „ESTOP“ a „CONTORL_VOLT_ON“, pro nový náběh energie do akčních 

členů. ESTOP má také dodatečné řízení ve vlastním podprogramu. Samostatné 

podprogramy jsou vysvětleny v následujících odstavcích. STOPem je pak možné pouze 

pozastavit cyklus v daném kroku, kde je možné jej znovu zapnout po zpětném sepnutí 

tlačítka STOP, ovšem pokud je namísto toho sepnuté tlačítko RESET, dojde k  resetování 

celé sekvence přechodem do inicializace. V jednotlivých krocích je vždy indikace 

daného stavu: 

INIT = počáteční poloha 

RUN = sekvence v chodu 

SEQ DONE = daný cyklus je hotový  

ERR = chyba, READY = je možné zapnout automatický režim  

MANUAL = je zapnutý režim manuálního ovládání pneumotorů. 

 

Tímto způsobem pokračuje krokování v celém programu. Od kroku „S2_Aplus“ je využit 

stejný postup zmíněných podmínek pro ESTOP, STOP a pokračování v  automatickém 

režimu. V podmínkách pro přechod do dalšího kroku v  hlavní sekvenci se vždy nachází 

časová prodleva, přednastavená na 3 sekundy, kterou je možné změnit a tím tak měnit 

prodlevy mezi jednotlivými kroky, tzn. lze řídit čas, po který pneumotory setrvají 

v daném stavu. Bohužel GRAFCET nepodporuje časové proměnné, je možné měnit 

pouze konkrétní parametry v podmínkách přechodu. Režim manuálního ovládání 

motorů je možné zapnout pouze na začátku sekvence, ještě před spuštěním 

automatického režimu, aby nedošlo k jeho nechtěnému zapnutí. Dále v automatickém 

režimu může dojít k simulované chybě („ERR“), po které je nutné chybu zresetovat 

tlačítky „STOP“ a „RESET“. K této chybě může dojít, pokud mezi některými kroky ve 

výrobní sekvenci nebude 10 sekund dostatečně tlakovaný vzduch. Rychlost vysouvání 

pneumotorů je možné měnit pouze manuálním nastavením škrticích ventilů, 

v kombinaci s programovým ovládáním paralelně zapojených ventilů pro rychlé 

odvětrání. 

 

Hlavní sekvence programu je pro zobrazena v obr. 31, 32, 33 a 34.  
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OBR. 31 – PROGRAM V GRAFCETU ČÁST 1 - INOVACE 



UNIVERZÁLNÍ PNEUMATICKÝ LISOVACÍ PŘÍPRAVEK – DIGITÁLNÍ PNEUMATIKA                                      LADISLAV ČERVINKA 2021  

52 

 

OBR. 32 – PROGRAM V GRAFCETU ČÁST 2 - INOVACE 
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OBR. 33 – PROGRAM V GRAFCETU ČÁST 3 - INOVACE 
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Jak je již výše uvedeno, režimy ESTOP (obr. 35) a manuální ovládání pneumotorů  

(obr. 36) mají vlastní podprogramy, ve kterých jsou jejich hlavní funkce ovládány. Pokud 

je program přepnutý do režimu manuálního, čeká se pouze na přepínání vstupů pro 

vysunutí a zasunutí pístů pneumotorů. Podle splnění těchto podmínek se program 

pohybuje do kroků, kde jsou písty vysunuty nebo zasunuty.  

Přepínačem AUTO/MANUAL je možné inicializovat pneumotory a program se vrátí zpět 

do hlavní sekvence. 

 

Inicializace bezpečnostních prvků v podprogramu ESTOP začíná signalizací STOP LED a 

po zapnutí ovládacího napětí je redundantně zajištěna inicializační/počáteční poloha 

řídicích ventilů pneumotorů. Po skoku do dalšího kroku přes podmínky splnění 

bezpečnosti („ESTOP“ ve stálém sepnutém stavu a stisk tlačítka zapnutí ovládacího 

napětí „CONTORL_VOLT_ON“). V následujícím kroku jsou vynulovány ovládací signály 

OBR. 34 – PROGRAM V GRAFCETU ČÁST 4 - INOVACE 
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solenoidů. Jde o redundantní řešení inicializované polohy. Zároveň se přenastaví ESTOP 

(STO – safe torque off) ventil a rozsvítí se „ON“ LED, která signalizuje přístup energie 

k akčním členům. Pokud dojde ke stisku nouzového stopu, dojde k vypnutí energie ke 

všem akčním členům, tlakovaný vzduch z pneumotorů bude vypuštěn, písty přestanou 

lisovat a začne signalizovat LEDka STOP. Ventil ESTOP je zpět v  zavřené poloze, dokud 

nebude opět odaretováno tlačítko ESTOP a stisknuto tlačítko pro zapnutí ovládacího 

napětí. Po splnění těchto podmínek dojde k zapnutí ovládacího napětí, nastavení 

pneupohonů do počátečních poloh a rozsvícení signalizačních LED „ON“ a „INIT“. 

Výpadek proudu je v programu simulován tak, že se po přepnutí „MAIN_SWITCH“ 

nastaví na „bezpečnostním“ PLC všechny výstupy na logickou 0 a přepne řídicí ventil 

pneumotoru A tak, aby se vracel do inicializované polohy (zbylé pneumotory, resp. 

jejich řídicí ventily, se po deaktivaci ovládacího napětí inicializují samostatně  díky 

monostabilním ventilům). 

V časovém diagramu (obr. 37) lze sledovat průběh provedení dvou cyklů a v oblasti 140. 

sekundy je provedeno nouzové zastavení, následuje několika sekundová prodleva a 

opětovné spuštění sekvence.  

OBR. 35 – BEZPEČNOSTNÍ PODPROGRAM - INOVACE 
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TAB. 5 – POPIS PŘECHODŮ V GRAFCET PROGRAMU 

OZNAČENÍ KROKU POPIS 

Hlavní sekvence: - 

INIT Krok pro vykonání počátečního stavu 

S1_OK Signalizace počátečního stavu a reset čítače 

S2 až S13 Hlavní kroky sekvencéru - vykonávání lisování v krocích 

AUTO Vstup do automatického režimu 

HAND/MANUAL Vstup do režimu manuálního ovládání 

STOPx Přechod pro nouzové zatavení  

ES_x Přechod pro pozastavení kroku 

ERR Chybový přechod 

SEQ_DONE Inkrementace čítače 

DONE Reset čítače 

Manuální režim: - 

AY, BY, CY Inicializace pneumotorů 

A1_H, B1_H, C1_H  Vyjetí pístu pneumotoru 

A0_H Zajetí pístu motoru 

MAN_INIT Inicializace pneumotorů po vypnutí režimu 

Bezpečnostní sekvence: - 

ESTOP_BUTTON Inicializace bezpečnosti 

EB_00 
Inicializace pneumotorů a nulování bezpečnosti 

 při přepnutí MAIN_SWITCH v provozu 

EB_init 
Po zapnutí ovládacího napětí, nulování výstupů 

 ovládacích signálů ventilů 

EB Vypnutí ovládacího napětí a signalizace 

EB_00 Zapnutí ovládacího napětí a inicializace pneumotorů 

OBR. 36 – PODPROGRAMY MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ PNEUMOTORŮ - INOVACE 



UNIVERZÁLNÍ PNEUMATICKÝ LISOVACÍ PŘÍPRAVEK – DIGITÁLNÍ PNEUMATIKA                                      LADISLAV ČERVINKA 2021  

57 
 

OBR. 37 – UKÁZKA ČASOVÉHO DIAGRAMU - INOVACE 
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6.2.3 NÁVRH HMI 

 

FluidSim nepodporuje implementaci Human Machine Interface (HMI), v praxi by byl 

využit panel s hardwarovými tlačítky START, STOP, RESET, VÝCHOZÍ POLOHA, ESTOP 

(emergency stop – nouzové zastavení, hřibové tlačítko), tlačítko ZAPNUTÍ VZDUCHU, 

VYPNUTÍ VZDUCHU a ZAPNUTÍ OVLÁDACÍHO NAPĚTÍ a případně také VYPNUTÍ 

OVLADÁCÍHO NAPĚTÍ. Senzor obrobku, čítač, reset s editací čítače a přepínač 

automatického a manuálního režimu by na panelu neměly chybět. Pro případ úlohy 

s parametrizací by byl vhodný i dotykový ovládací panel, uložený ve slotu např. nad 

hardwarovými tlačítky, pomocí kterého by bylo možné ovládat manuální režim 

programu, výrobní sekvence, výrobní dávky a jejich parametry. V následujícím obrázku 

je schématicky naznačeno možné složení HMI panelu, použit k tomu je Siemens SIMATIC 

KTP 400 [54]. 

 

 

  

OBR. 38 – NÁVRH HMI PANELU - INOVACE 
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6.2.4 BEZPEČNOST A NOUZOVÝ STOP 

 

Následuje obecný popis některých vybraných bezpečnostních prvků a je provedena 

analýza nouzového zastavení pro tuto úlohu. 

 

Řešení bezpečnosti se rozlišuje u nových strojů a strojů již provozovaných, kde novým 

strojem se rozumí i rekonstrukce stoje již existujícího. 

 

Bezpečnostní prvky musí splňovat normy, zákony a nařízení vlády. Jde o nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb. [55] a také nařízení vlády č. 176/2008 Sb. [56] a mezi některé 

nejznámější normy patří: ČSN EN ISO 12100 (833001) Bezpečnost strojních zařízení - 

Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika [57]; ČSN EN ISO 

13850:2017 - Funkce nouzového zastavení [58]. 

 

V praxi se pak řada norem může snadno splést a při návrhu bezpečnostních prvků 

v zařízení se spíše dodržují zavedená (firemní) pravidla, výsledky se pak ošetřují pomocí 

vytvořených manuálů (ať už firemních nebo od zákazníka). 

Vhodné je také zmínit, že výrobci bezpečnostních komponent mají své směrnice, 

kterými se musí řídit při výrobě těchto prvků a výrobce dodává ke svým výrobkům 

prohlášení o shodě (zákonů a nařízení vlády s normami), které v České republice 

certifikuje TÜV SÜD CZECH, které tak potvrzuje, že je stroj v souladu s normami [59]. 

Festo má také své směrnice pro funkční bezpečnost v pneumatických a elektrických 

řešení [60]. 

 

Nouzové zastavení 

 

V České republice existuje norma ČSN EN ISO 13850:2017 – Funkce nouzového zastavení 

[58], která uceluje jednu z více podstatnějších věcí a tou je právě zmíněný nouzový stop 

– jeho design a označení. Tato norma nejprve říká, že nouzové zastavení by nemělo být 

v pozadí označeno textem, jde tedy pouze o doporučení. Dále se v této normě píše  

o tom, že toto tlačítko musí být navrženo tak, aby bylo zabráněno neúmyslnému 

spuštění, a to především jeho umístěním, a ne konstrukčním opatřením, pokud je to 

v dané aplikaci možné. 

 

ISO norma IEC 60417 – 5638 [61] uceluje pravidla nouzového zastavení ve světě, a to ve 

smyslu označení nouzového stopu. V následujícím obr. 39 [62] je žluto-černé logo, které 

je pod hřibovým tlačítkem nouzového stopu. Bez ohledu na to, že někdo nemusí 
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rozumět nápisu nad a pod tlačítkem, vždy pozná vykřičník s  trojúhelníkem v kruhu, 

který vždy značí tlačítko nouzového zastavení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice STOP podle ISO 13850 a IEC 61800-5-2 [63] 

 

Existují 3 základní kategorie/definice STOP:  

 

- Kategorie 0 

 

Pod definici této kategorie spadá zastavení stroje pomocí okamžitého odpojení 

poháněcí síly akčních členů. Je možné přirovnat toto zabezpečení k odpojení kabelu od 

elektrického pohonu. Jde tak o neřízené zastavení stroje. 

 

- Kategorie 1 

 

Podle kategorie 1 jde o řízené zastavení stroje, akční členy se po stop signálu nastaví do 

předem dané polohy a po zastavení je vypnutý přívod energie. 

 

- Kategorie 2 

 

Jde o řízené zastavení stroje, je to stejné jako klasický produkční STOP, tzn. akčním 

členům se nevypíná energie, stroj se zastaví v  dané poloze a je možné jeho produkci 

obnovit a pokračovat dále v daném cyklu. 

 

Světelná indikace stavů 

 

Běžně se v praxi využívají LED sloupové majáky pro signalizaci stavu daného stroje, 

typickým příkladem je např. GYR TL 50 [64]. 

OBR. 39 – LOGO ESTOP [62] 
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V tab. 6 je zkráceně popsáno, jaké signalizace se mohou používat pro jaký stav  stroje.  

 

Signál Bliká / Opakuje se Svítí / Stálý 

Červená Menší chyba Větší chyba 

Žlutá Příprava stroje Stroj připravený 

Zelená Příprava auto módu Auto mód připravený 

Zvuk Větší chyba Kritická chyba 
 
TAB. 6 – SIGNALIZACE STAVŮ 

Používá se i modrá barva, a to např. pro signalizaci přímo pro operátory.  

 

Dvoukanálová bezpečnost – relé s nuceným vedením kontaktů 

 

Nucené vedení v relé znamená, že má navzájem mechanicky spojené kontakty spínací a 

rozpínací, zamezí se tak současnému zavření rozpínacího a spínacího kontaktu  (existují 

i relé, které mají kontakty oba spínací). Pro případ, že jeden z kontaktů se přivaří, je tím 

tak druhý mechanicky zablokován, jelikož jsou mechanicky spojené [65]. Je tak 

spolehlivě rozpoznáno rozpojení. Na základě tohoto zapojení jsou vyráběna 

bezpečnostní relé, pomocí kterých se např. monitorují bezpečnostní vstupy.  

  
OBR. 41 – RELÉ S NUCENÝM VEDENÍM [65] 

OBR. 40 – LED MAJÁK [64] 



UNIVERZÁLNÍ PNEUMATICKÝ LISOVACÍ PŘÍPRAVEK – DIGITÁLNÍ PNEUMATIKA                                      LADISLAV ČERVINKA 2021  

62 

Reléové PLC 

 

Pro bezpečnou aplikaci řízení strojů není vhodné využívat starších PLC nebo PLC, k teré 

nemají výstupy řešené pomocí polovodičových obvodů. Např. reléové výstupy se totiž 

časem opotřebovávají, může dojít i ke svaření kovových kontaktů, což snadno vede 

k chybám na výstupech PLC, tzn. nebezpečným stavům. 

To však neznamená, že se nepoužívají, spínají se nimi například různá napětí, využití je 

tak v závislosti na aplikaci. 

 

Fail-Safe CPU / Safety PLC 

 

Existuje řada výrobců PLC, kteří mají ve svých katalozích tzv. fail-safe PLC (nebo fail-safe 

CPU a Safety PLC), jde např. o SIMATIC S7-1200F [66], který má na sobě typicky 

rozpoznávací žlutý proužek a označení F. Rozdíl od klasického PLC je ten, že mají vnitřní 

design založený na dvou kanálech, to znamená, že dva integrované procesory se 

navzájem monitorují a automaticky testují vstupní a výstupní obvody a přepnou  

fail-safe modul do „safe“ stavu, pokud zjistí chybu. Může se také využívat výstup  

Safety PLC, připojený na vstup klasického PLC, a to pro případnou kontrolu v  programu, 

zda nenastala chyba a tím je pak možné vypnout program.  

 

Safety PLCopen, Performance Level (PL) a Safety Integrity Level (SIL) 

 

Řešení PLCopen Safety obsahuje standardizaci bezpečnostních aspektů v  souvislostí 

s vývojovými prostředími v IEC 61131–3. Firma PLCopen tak převzala, upravila a vydala 

bezpečnostní směrnice, které se zaměřují na nastavení pravidel při řešení bezpečnosti. 
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Přehled bezpečnostních standardů Safe Motion[67] je uveden v obr. 42. 

 

Performance Level (PL) a Safety Integrity Level (SIL) 

 

Podle normy EN ISO 13849-1 - Bezpečnost strojních zařízení [68], existují požadavky na 

řídicí systémy, a to podle úrovně nebezpečí daného stroje – v této normě se zkráceně 

píše o přímé úměře mezi velikostí možného nebezpečí a velikostí požadavků na 

bezpečnost řídicích systémů. Bylo vytvořeno pět základních úrovní, do kterých se stroje 

řadí (Performance level: a - e), jak lze vidět na obr. 44 [69]. Podle norem EN 61508, EN 

61511 a EN 62061 vzniklo pak určení požadované úrovně integrity bezpečnosti (SIL) , vizte 

obr. 43 [69]. Výhodou těchto řešení může být to, že např. po otevření Festo katalogů je 

u každého ventilu možné vidět symboly pro danou bezpečnostní funkci, kterou daná 

část hardwaru zvládne. Na základě již zmíněných informací vytvořilo Festo směrnice  

(Safety@Festo [69]), podle kterých si určuje základní kroky k určení bezpečnosti 

aplikace. 

 

OBR. 42 – BEZPEČNOSTNÍ STAVY AKCEPTOVANÉ SAFETY PLCOPEN [67] 
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LOTO SYSTÉM 

 

Pro bezpečnost je vhodné také zmínit ESTOP uzamykací mechanismy, pomocí kterých si 

údržba nebo jiná obsluha může uzamknout nouzový stop. Zamezí se tak nechtěnému 

zapnutí stroje, ať už při údržbě nebo jen pro prosté uzamčení stroje. Tento bezpečnostní 

prvek lze uzavřít až 6 zámky, vizte obr. 45 [70]. 

 

  

OBR. 43 – URČENÍ POŽADOVANÉ ÚROVNĚ INTEGRITY BEZPEČNOSTI [69] 

OBR. 44 – URČENÍ POŽADOVANÉ ÚROVNE PL [69] 
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Spínací ventily s pomalým náběhem tlaku 

 

Tyto ručně ovládané ventily 3/2 s pomalým náběhem tlaku slouží ke spouštění a 

odvětrání pneumatických zařízení, je možné na jejich připojení 3 přidat tlumič hluku 

nebo odvést odvětrávání mimo pozici obsluhy. V uzavřeném stavu je lze uzavřít loto 

systémem nebo visacím zámkem. Typickým příkladem tohoto ventilu je např. spínací 

ventil řady MS4 firmy Festo [71]. Tento typ spínacího ventilu by bylo možné využít pro 

manuální spouštění nebo odvětrání stlačeného vzduchu. 

 

6.2.5 ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ PRO TUTU ÚLOHU 

 

Analýza nouzového zastavení (emergency stop – ESTOP) a bezpečnosti je zásadní věc, 

která se týká především ochrany lidského zdraví a také majetku. Problematika této 

bezpečnosti však nemá jedno jasné řešení pro všechny stroje, a vícero řešení může být 

možné zprovoznit pro jediný stroj (např. pro pneumatický lisovací stroj). Proto je 

OBR. 45 – LOTO BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK [70] 

OBR. 46 – SPÍNACÍ VENTIL MS4 VČETNĚ SCHÉMATICKÉHO OZNAČENÍ [71]  
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nezbytně nutné se zamyslet nad podstatou zadané úlohy a na základě toho vytvořit 

návrh bezpečnosti (SW, HW). Jednoduchým příkladem pro porovnání  řešení může být 

pneumatický lis a vakuové chapadlo, kde by se po stisku tlačítka ESTOP měla dít 

podobná, avšak jiná posloupnost akcí. U pneumatického lisu se dá např. vypnout přívod 

vzduchu, aby došlo k ukončení lisovací akce, naopak u vakuového chapadla je zapotřebí, 

aby chapadlo neupustilo břemeno, které nese, mohlo by při pádu a porušení ochranné 

klece (další ochranný bezpečnostní prvek) způsobit zdravotní újmu člověku nebo 

poškodit majetek. Zmíněné vakuové zabezpečení by se také dalo řešit zásobníky vakua.  

 

Aby bylo možné rozhodnout, jaká řešení použít, je vhodné provést tzv. start/stop 

analýzu. Tuto analýzu je zapotřebí provést vzhledem k technologii. Také je nutné se 

zamyslet, co se má stát závisle na aktuálním kroku, ve kterém nouzové zastavení nastalo  

a zda se pak např. mají vždy pneumotory uvést do předem zadaného stavu. 

 

Řešení nouzového zastavení pro řízení pneumatického lisu pomocí GRAFCETu nebylo 

jednoznačné a bylo zapotřebí se zamyslet nad samotnou úlohou a jednotlivými stavy. 

Muselo být vyřešeno, zda bude simulováno zapojení pomocí bezpečnostního relé (tedy 

zapojení přes dva kanály, vysvětleno v předchozí podkapitole), dále zda bude nouzové 

zastavení řešeno v logice programu a jakým způsobem to bude řešeno elektricky a 

pneumaticky. 

 

Tlačítko nouzového zastavení je vždy aretovací a elektricky rozepínací. 

 

Zároveň byl do elektrické části přidán přepínač „MAIN_SWITCH“, který v rámci 

zjednodušeného schématu simuluje přítomnost hlavního vypínače na rozváděči, kterým 

je možné vypnout elektřinu v celém stroji. V rámci tohoto vypínače je také řešeno 

vypnutí tlakovaného vzduchu, nastane-li vypnutí/výpadek elektrického proudu, resp. 

je-li tato událost simulována tímto vypínačem. 

 

Z elektrického hlediska by bylo možné také řešit možnost shození nuly  v důsledku 

stisknutí tlačítka nouzového zastavení, tedy odpojení ovládacího napětí. 

 

Ventil 3/2, který je monostabilní a manuálně řízený pomocí aretačního tlačítka a je 

normálně zavřený (NC), je využitý jako manuální zapínání/vypínání vzduchu, otázkou 

pouze bylo, kam tento ventil umístit. Na základě zkušeností kolegy z praxe bylo vybráno 

umístění mezi kompresorem a redukčním ventilem pro úpravou vzduchu tak, aby bylo 

možné manuálně odpojit přívod vzduchu. Z toho následně vyplynulo umístění tlačítka 

ESTOP (ventil 3/2, NC, pilotní, monostabilní) , které se nachází za úpravou vzduchu. 
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Další věcí k řešení bylo, zda se po stisku tlačítka ESTOP odepne napětí z  akčních členů 

(ovládací napětí), nebo jestli se nejdřív nastaví ovládací ventily do poloh, pro přepnutí 

všech pneumotorů do předem nastavených poloh (např. výchozí poloha). Následně bylo 

řešeno, zda v této poloze bude tlakem držena poloha, nebo jestli se má tlak následně 

vypnout. Řešena byla tzv. zbytková nebezpečí a výběr možnosti, která bude z hlediska 

této pneumatické úlohy nejbezpečnější v okamžicích po stisknutí tlačítka ESTOP.  

 

Jedním z možných řešení problematiky „co se má stát po stisknutí tlačítka ESTOP“ bylo 

využití 5/3 odvětrávacích ventilů. V případě sepnutí tlačítka ESTOP (resp. stisknutí, kdy 

dojde k jeho elektrickému rozepnutí), se ventil přepne do prostřední polohy, dojde tak 

k odvětrání vzduchu z pneumatické části instrumentace. Tím by tak došlo k nouzovému 

zastavení typu STO (safe torque off), z  pneumotorů by se vypustil tlak a bylo by možné 

s nimi hýbat. Nevýhodou tohoto řešení u lisovaní je, že lisovací pneumotor by se mohl 

vysunout vlastní vahou. Mohl by být také vybrán 5/3 ventil s blokací, takže by po stisku 

nouzového zastavení došlo k nastavení prostřední polohy ventilu, a tak  zastavení 

pneumotorů, jejichž pohyb by byl blokován již přítomným tlakovaným vzduchem. 

 

Nakonec bylo zvoleno řešení, kdy po stisku tlačítka „ESTOP“ nastane vypnutí napětí 

z akčních členů, resp. všechny signály, kterými se řídí ovládací ventily pneumatických 

pohonů, jsou vynulovány, tzn. je vypnuto ovládací napětí. Zároveň „ESTOP“ vypíná 

vzduch přiváděný do pneumatické části stroje, dojde tak ke stavu STO stop. Po 

odaretování nouzového hřibového tlačítka, je nutné stisknout tlačítko 

„CONTROL_VOLT_ON“, kterým se ovládací napětí zpátky zapíná, toto tlačítko má být 

správně v rámci elektrického bezpečnostního okruhu, v  této simulaci je zapnutí napětí 

řešeno softwarově v programu. Nakonec je zapotřebí stisknout tlačítko „RESET“, které 

v rámci klasického PLC nakonec kvituje vzniklou chybu ztrátou bezpečnosti, to pak 

zresetuje celý výrobní cyklus a zajistí motory v inicializační poloze. 

 

6.3 DALŠÍ MOŽNÁ ŘEŠENÍ ÚLOHY 

 

Výrobci řešené instrumentace mají obchodní konzultanty, technické poradce a 

referenty, kteří jsou specializováni v technických řešení a dokážou vymyslet řešení 

pomocí standardních dílů. Následující řešení jsou založena na základě předešlé rešerše 

a znalostí z výuky. 
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6.3.1 FESTO MOTION TERMINAL VTEM 

 

Využití již dříve zmíněného Festo Motion Terminálu VTEM je vhodné pro mé zadání 

z toho důvodu, že FMT disponuje funkcemi, které jsou pro mou úlohu stěžejní a je 

relativně snadné je naprogramovat. Navíc jako velký bonus, pokud by došlo ke změně 

výroby / zadání úlohy, není potřeba měnit žádný hardware (případné přidávání VEVM 

ventilů není započítáno), jelikož jsou VEVM ventily ovládány pomocí Motion Apps, 

stačilo by tak upravit program (základní charakteristika FMT je vysvětlena  

v kapitole 1.3). FMT využívá k řízení hlavních výkonových částí ventilů piezoventily 

pomocí kterých je možné proporcionální řízení, a to i s obrovským snížení spotřeby 

energie. Už jen na základě právě zmíněných funkcí FMT je vhodné jej pro mou úlohu 

použít. FMT disponuje dalšími funkcemi: „Diagnostika aplikace“, „Pohyb ECO“, 

„Volitelná úroveň tlaku“, „Pohyb s omezením vibrací“ a další funkce, které by bylo 

možné použít. 

 

6.3.2 PŘÍMOČARÝ POHON S ODMĚŘOVÁNÍM POLOHY 

 

Pomocí přímočarého pneumatického pohonu s odměřováním polohy 

(servopneumatika) je možné řešit řízení polohy, síly a rychlosti s možností v podstatě 

libovolného programování/parametrizací. Od značky Festo existuje řada těchto 

pneupohonů, avšak pro lisovací úlohu je vhodné vybírat z  řad výrobků, které mají vodící 

tyč, tzn. např. DNCI nebo DDPC. Tyto dva zmíněné typy válců mají integrované 

bezdotykové odměřování. Nelze však tyto válce použít samostatně, podle katalogu 

Festa [72] se tyto válce používají v daném systému s komponenty: 

- Modul ovladače pro odměřování CPX-CMPX nebo CPX-CMAX 

- Proporcionální průtokový ventil 5/3 VPWP 

- Rozhraní pro čidla CASM-S-D3-R7 

- Válec dle norem DNCI nebo DDPC s odměřovacím systémem  

 

6.3.3 PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 

 

Proporcionální ventil 5/3 (např. Festo MPYE [73]) je možné použít pro lisovací aplikaci, 

a to společně s pneumatickým pohonem (např. dvojčinný pneumotor typ ADNGF, 

s vodicí tyčí). Proporcionální ventily jsou standardní hardware a v  průmyslů se běžně 

používají. Běžně je v praxi prostřední stav ventilu 5/3 využívaný k odvětrávání (kvůli 

zbytkovému tlaku ve válcích a bezpečnosti) nebo k držení aktuální polohy (záleží na 

vnitřní stavbě ventilu). Pomocí těchto ventilů je možné parametricky ovládat 
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pneumatické pohony (rychlost, poloha, časování...). Lze tak s jejich využitím splnit 

požadavky zadané úlohy a řešit i další funkce nad rámec úlohy (bezpečnost, zrychlení,..). 

 

Z určitého úhlu pohledu se dá na proporcionální ventily nahlížet jako na předchůdce 

FMT a jeho ventilů VEVM, které mají řadu stejných funkcí. 

 

6.3.4 RYCHLOODVĚTRÁVACÍ VENTIL 

 

Rychloodvětrávací ventily se využívají k rychlému odvětrání pracovního prostoru 

naplněného stlačeným vzduchem do atmosféry. S využíváním tohoto ventilu se může 

zvýšit spotřeba vzduchu. Tyto ventily značky Festo není možné nastavit jinak, než 

manuálně. Bylo by je možné využít v případě, že by vyhovovalo pouhé přepínaní mezi 

pevně danými rychlostmi. Ventily by tak mohly být pevně nastaveny a řešení by 

vycházelo pouze z přepínání mezi předem nastavenými rychlostmi. 

 

6.4 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMU 

 

Běžně k obsluze stroje probíhají školení zaměstnanců, kteří mají za úkol seznámit se 

s daným procesem, naučit se stavy stroje a ovládání pomocí HMI a dalšího hardwaru.  

K obsluze stroje musí být uveden návod a obsluha je zmocněna k ovládání stroje pouze 

v jeho rozsahu. Následně je popsána obsluha simulace tohoto projektu.  

 

6.4.1 NÁVOD K SIMULACI PROGRAMU – PROJEKT INOVACE 

 

Spuštění 

Po spuštění simulace je nutné přepnout hlavní  elektrický vypínač „MAIN_SWITCH“ pro 

zapnutí elektřiny. Následuje stisk aretačního tlačítka „AIR ON/OFF“ (manuální zapnutí a 

vypnutí vzduchu), které tak zůstane v aretované poloze. Po následném stisku tlačítka 

„CONTROL_VOLT_ON“ (ovládací napětí) je tlakovaný vzduch již v celém pneumatickém 

obvodu a je možné pokračovat do automatického nebo manuálního režimu. 

 

Automatický režim 

V okamžiku, kdy je správně provedeno spuštění, je nastavena inicializační poloha 

(výchozí poloha). Nyní je ihned možné spustit automatický cyklus pomocí tlačítka 

„START“, protože ve výchozí poloze je v simulaci nastaven na přepínači „AUTO/MANUAL“ 

právě automatický režim sekvence. 
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Aretačním tlačítkem „STOP“ je možné dočasně zastavit výrobní proces v jakémkoliv 

kroku. Pokud si obsluha přeje sekvenci spustit v  bodě, kde byla pozastavena, stačí 

odaretovat tlačítko „STOP“ a sekvence pokračuje dál. Druhou možností je sekvenci 

vypnout a uvést do inicializované polohy pomocí tlačítka „RESET“. Pro plně 

inicializovaný stav je nutné „STOP“ po inicializaci odaretovat.  

 

Tlačítkem „ESTOP“ je simulováno nouzové zastavení, při jeho stisku dojde k  nouzovému 

zastavení (simulováno jako STO stop). Vypne se tak vzduch přiváděný do akčních členů  

a vypne se jejich napájecí proud. Jedinou další možnou akcí je odaretování nouzového 

zastavení a zapnutí ovládacího napětí, čímž je program zpátky v inicializované poloze. 

 

Prodlevy mezi kroky je možné upravit, a to změnou hodnot parametrů t1 v přechodech 

hlavního sekvencéru, jak je již výše uvedeno, v jazyce GRAFCET není možné pracovat 

s časovými proměnnými a je tak nutné prodlevy měnit ručně.  

 

Počet cyklů lze měnit nastavením proměnné „XEcnt“ na úplném konci programu, a to 

v podmínkách pod krokem „OKK“. Ve výchozím nastavení jsou provedeny 4 cykly. 

 

Manuální režim 

Tento režim je možné zapnout pouze, pokud jsou motory v inicializované poloze, tzn. 

po správném spuštění nebo dokončení automatické sekvence. Pro vstup do manuálního 

ovládání pneumatických pohonů je nejprve zapotřebí přepnout „AUTO/ MANUAL“ do 

polohy manuálního režimu a následně stisknout tlačítko „START“. Nyní je možné ovládat 

polohy pístů všech 3 pneumotorů pomocí přepínačů „A_MAN“, „B_MAN“ a „C_MAN“, 

jejichž poloha je v simulaci výchozí, po přepnutí kteréhokoliv z  nich dochází k vysunutí 

daného pístu. Po přepnutí kteréhokoliv přepínače zpět do výchozí polohy dojde 

k zasunutí daného pístu. 

Pro vypnutí manuálního režimu stačí přepnout „AUTO/MANUAL“ do výchozí polohy a 

stisknout tlačítko „RESET“ 

 

Další stavy 

Program simulace obsahuje určitá pojištění a také redundantní řešení bezpečnosti, 

např. pro simulovaný výpadek elektřiny (přepnutí hlavního vypínače).  
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6.5 ÚSPORA VZDUCHU 

 

Existuje dlouhá řada úhlů pohledu, jak na úsporu vzduchu v  pneumatických úlohách 

nahlížet a jak tuto problematiku řešit. Samo o sobě to může být téma k vytvoření např. 

bakalářských nebo diplomových prací.  

 

Z obecného hlediska je možné uvažovat nad touto tématikou z  hlediska výběru 

komponent pro danou úlohu, a to od hadiček, přes pneumatické pohony, až po ventilové 

terminály. Není totiž zapotřebí používat předimenzovaných a zbytečně těžkých 

komponent, pokud to není v úloze zadané. Např. hmotnost pneumotorů (resp. válců, 

pístnic,…) a velikost zdvihu, může přímo ovlivnit spotřebu energie a spotřebovaného 

vzduchu, a to kvůli síle, kterou je zapotřebí vyvinout pro samotný pohyb a tření (větší 

tření = menší úspora energie). Dále je Festem doporučováno [74], vybírat ventilové 

terminály přímo dimenzované pro zadanou výrobu pro optimální výkon, také se např. 

vyhnout výběru ventilů s příliš malým a příliš velkým průtokem vzduchu nebo využívat 

terminály namísto samostatně stojících ventilů. Stejně tak by se nemělo zapomínat na 

řádné těsnění pneumatických komponent, používání těchto komponent v co nejméně 

prašném prostředí, využívání lubrikovaných vzduchových kompresorů nebo vypínání 

tlakovaného vzduchu, pokud je stroj déle neaktivní . 

 

6.6 SHRNUTÍ KAPITOLY – INOVACE 

 

Na začátku je uveden programovací jazyk GRAFCET a následuje návrh samotného 

projektu simulace zadané úlohy v prostředí FluidSIM®4. V projektu inovace se nachází 

schéma pneumatického zapojení lisu, ve kterém je navržen pneumatický obvod, který 

je v úloze řízen, a to včetně popisu jednotlivých komponent a vysvětlení jejich funkce 

v obvodu. Následuje schéma elektrického zapojení, také včetně popisu všech 

komponent a vysvětlení jejich funkce v obvodu.  

 

V další části kapitoly je popsán kompletní návrh algoritmu programu lisu, za tímto 

popisem se nachází celý program v jazyce GRAFCET, dispozici i ukázka časového 

diagramu simulace. 

 

Jelikož FluidSIM® nepodporuje plnou implementaci HMI, bylo navrženo složení 

ovládacího panelu včetně HMI mimo FluidSIM® prostředí. 
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Následně je řešena bezpečnost v aplikacích z obecného hlediska. Uvedeny jsou základní 

normy a vládní nařízení, které je nutné v  oblasti řešené bezpečnosti sledovat. Stejným 

způsobem je také řešeno nouzové zastavení, včetně např. uvedení základních kategorií 

STOP nebo normovaného designu tlačítka nouzového zastavení. Uvedena je také další 

řada komponent a standardů, které je v oblasti bezpečnosti vhodné znát. Přestože se 

může jednat o zkušenosti z praxe, jsou uvedeny zdroje, podle kterých si lze dané 

informace dohledat. 

 

Dále je v této kapitole popsáno řešení nouzového zastavení pro tuto úlohu, uvedena je 

řada řešení s odůvodněními, včetně např. porovnání s vakuovým typem pneumatického 

stroje a úvahami nad jednotlivými bezpečnostními prvky v navrženém pneumatickém a 

elektrickém zapojení. Výsledné řešení se nachází na konci podkapitoly 6.2.5.  

 

Několik možných řešení této inovace pneumatického lisu je dále řešeno v  kapitole 6.3. 

Uveden je malý počet z dlouhé řady možných konečných řešení. Tyto úvahy jsou spíše 

obecně odůvodněny (co lze použít a proč). Jde např. o využití Festo Motion Termin al 

VTEM, přímočarých pohonů s odměřováním polohy a proporcionálních ventilů.  

 

Dále je sepsán krátký návod, jak simulovanou výrobu ovládat. 

 

Na konci kapitoly je řešena úspora vzduchu v pneumatických aplikacích. 

 

Byla tak navržena inovace instrumentace starého pneumatického lisovacího přípravku 

podle zadání bodu 2. 
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7 Návrh projektu řízení a vizualizace – standardní ventily 

V souvislosti se zadáním bylo rozhodnuto, že návrh tohoto projektu bude vypracován 

v programovacím prostředí CoDeSys. Prostředí Festo Automation Suite v  sobě obsahuje 

všechny programovací a vizualizační prvky CoDeSysu, proto toto prostředí lze v  rámci 

zadání využít. K řešení této úlohy byl vybrán programovací jazyk LD (ladder diagram).  

 

7.1 PROGRAMOVACÍ JAZYK LD 

 

LD je pravděpodobně nejznámější z  jazyků IEC 61131–3. Vychází z elektrických 

kontaktních schémat, je tak založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Program se 

zapisuje sítěmi, příčkami zleva doprava, s připojenými grafickými prvky (kontakty, cívky, 

funkční bloky a další funkce).  

 

7.2 NÁVRH PROJEKTU – STANDARDNÍ VENTILY 

 

Celý projekt byl zpracován bez fyzického přístupu k  hardwaru, tedy k PLC a zbylé 

elektrické a pneumatické instrumentaci. Při zahájení tvorby projektu byl vybrán řídicí 

modul CPX-CEC-C1-V3 a programovací jazyk LD. Po úvaze byly vybrány proporcionální 

průtokové ventily, a to kvůli následnému řešení rychlostí pneumatických lisovacích 

přípravků. Jak tyto ventily fungují, je možné pochopit z výukového videa [75].  

Další možností mohlo být obdobné řešení podle kapitoly 6, kde docházelo k přepínání 

mezi předem manuálně nastavenými rychlostmi pomocí škrtících a odfukových ventilů, 

a to s tím rozdílem, že by mohlo být využito více těchto prvků pro více rychlostí.  

OBR. 47 – PŘÍKLAD JAZYKA LD 

OBR. 48 – PACKAGE MANAGER FAS/CODESYS 
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Aby bylo možné zmíněný modul programovat, bylo zapotřebí do prostředí FAS stáhnout 

plugin pro řízení CPX, dále pluginy programování v prostředí CoDeSys a příslušné 

základní knihovny (vizte obr. 49). Dále byla stažena a nainstalována OSCAT knihovna 

(Open Source Community for Automation Technology – komunita otevřených zdrojů pro 

automatizační technologie), vizte obr. 48. Tato knihovna obsahuje řadu funkcí, které ve 

výchozí knihovně CoDeSys nejsou. OSCAT [76] dále pomáhá s prací např. s časem, 

matematickými funkcemi, logickými funkcemi. V tomto projektu je uvedená knihovna 

využita pro logování dat. 

 

Celý projekt je k nahlédnutí v přiložené příloze v nativním formátu CoDeSysu. Program 

je k nahlédnutí také ve formátu PDF a v příloze A, včetně všech proměnných, UDT (UDTs 

– user defined tags – uživatelem definované tagy) a funkčních bloků použitých v 

programu sekvence a HMI. 

 

7.3 NÁVRH ŘÍDICÍHO PROGRAMU – STANDARDNÍ VENTILY 

 

V rámci zadání bylo rozhodnuto, že „parametrizovatelnost“, o které se v zadání této 

práce píše, bude brána doslovně v tom smyslu, že byl navrhnut algoritmus, pomocí 

kterého je možné přímo přes HMI nastavit jednotlivé akce pneumotorů ve  vybraných 

krocích. Aby program nenabíral příliš vysoké složitosti, obsahuje maximálně 20 

parametrizovatelných kroků, avšak tento počet může být prakticky neomezený, pouze 

v závislosti na dané aplikaci a využitých proměnných. Tento přístup se tedy zaměřuje na 

„univerzálnost“ lisovacího přípravku. 

 

  

OBR. 49 – ULOŽIŠTĚ PLUGINŮ A KNIHOVEN FAS 
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Hlavní sekvence programu  

 

Program „PRG“ je vytvořen ze složených funkčních bloků, pomocí kterých je celá 

sekvence programu ovládána, k náhledu v obr. 50. 

 

Uvedené funkční bloky (FB) je možné zhlédnout v obr. 51 

 

Následující podkapitoly, které jsou věnovány funkčním blokům, pracují s řadou 

proměnných UDT typu Structure. UDT „Endpoints“ slouží jako proměnná koncových 

spínačů, „Seq“ slouží pro práci s jednotlivými kroky sekvencérů. „Transitions“ 

zprostředkovává práci pro vykonávání jednotlivých akcí pneumotorů včetně časů 

prodlev na konci kroků a nastavení rychlostí (resp. průtoků vzduchu). „Outputs“ je pak 

UDT pro práci s výstupy PLC, protože je nutné hodnoty upravit, než jsou využity jako 

ovládací signály proporcionálních ventilů. 

 

7.3.1 TRANSITION FB 

 

Tento podprogram slouží pro vykonání přechodů, tedy vykonání přednastavených 

jednotlivých akcí pneumatických pohonů pro nastavený krok, a to včetně časové 

prodlevy na konci kroku. Vykonává tak úkony v daných krocích, které byly 

přednastaveny pomocí HMI. 

OBR. 50 – MAIN TASK PRG - STANDARDNÍ VENTILY 

OBR. 51 – FUNKČNÍ BLOKY PROGRAMU - STANDARDNÍ VENTILY 
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7.3.2 STEP SETUP FROM HMI 

 

Tento blok slouží k nastavení akcí v jednotlivých krocích z HMI do programu. Po vybrání 

kroku, do kterého je v úmyslu ukládat, je možné vybrat akce pneumotorů, které je 

v úmyslu v daném kroku vykonat (vysunout/zasunout), a to včetně rychlostí. Program 

je ošetřený tak, aby nebylo možné naráz vybrat obě akce, protože jedna akce resetuje 

druhou, pokud by byly zadány pro stejný pneumotor. Po vybrání akcí pneumotorů pro 

daný krok, jsou tyto informace uloženy do bufferu, ze kterého jsou po stisknutí HMI 

tlačítka „SAVE“ uloženy do sekvence pro vybraný krok. „Save“ je nutné stisknout pro 

uložení parametrizace každého kroku.  

 

7.3.3 INIT SETUP FROM HMI 

 

Tento funkční blok funguje na totožném principu, jako „STEP SETUP FROM HMI“, pouze 

pracuje s proměnnými, vztahujícími se k inicializaci. 

 

7.3.4 SEQUENCER 

 

V tomto funkčním bloku se nachází hlavní sekvencér programu, ve kterém jsou ovládány 

akce pneumatických pohonů. Ve vlastním algoritmu tohoto FB dochází pouze 

k přepínání kroků na základě již vykonaných akcí nebo jiných signálů např. z HMI nebo 

jiných bloků. 

 

Sekvencér je navržený na základě algoritmu „samomazacího řetězce“, avšak nepracuje 

se setováním a resetováním proměnných, ale s přiřazováním hodnot do proměnné typu 

„DINT“, tzn. na konci každého kroku je tato hodnota inkrementován a a zároveň je tato 

inkrementovaná hodnota podmínkou pro zapnutí dalšího kroku.  

Takto navržený sekvencér je na rozdíl od běžného elektrického samomazacího řetězce 

snadné větvit, jeho editace je jednoduchá a je relativně snadné řešit reset. Naopak od 

samomazacího řetězce se může jevit jako nepřehledný při provazování kroků . 
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7.3.5 INITIALIZATION 

 

Tento funkční blok slouží k nastavení inicializační polohy, jde tak o samostatný 

inicializační sekvencér. Po stisknutí tlačítka „STOP“ je možné tlačítkem „INIT“ spustit 

sekvenci inicializování pneumotorů. Inicializační poloha pneumotorů je 

nastavitelná/parametrizovatelná v HMI. Inicializační část programu patří mezi ty 

složitější z výběru podprogramů tohoto projektu, protože se inicializační poloha může 

měnit v důsledku změny pomocí HMI. 

 

Tato část kódu je vytvořena pomocí algoritmu tzv. „samomazacího řetězce“, který je 

v jazyce LD běžně používaným algoritmem pro tvoření hlavních sekvencí programů, 

protože je jednoduché jej krokovat. Výhodou tohoto algoritmu je jeho snadný převod 

z/do jazyka SFC (sekvenční funkční diagram), poměrně snadná odladitelnost . 

Nevýhodou může být horší větvení např. na více sekvencí a méně snadná aplikace 

resetu. 

 

7.3.6 OUTPUTS FB 

 

„Outputs FB“ řeší úpravu výstupních hodnot programu na hodnoty použitelné jako 

výstup z PLC pro vstup do proporcionálních ventilů, a to s pomocí příručky 

proporcionálního průtokového ventilu MPYE [73]. 

 

7.3.7 INIT OUTPUT FB 

 

Tento funkční blok zajišťuje použitelnost výstupních hodnot z  FB „Initialization“ 

do „Outputs FB“. 

 

7.3.8 TRANSITION INIT FB 

 

Transition init FB vykonává inicializační přechody a je téměř totožný s Transition FB, 

avšak neobsahuje časovou složku přechodů, která v  inicializaci není nutná.  
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7.3.9 LOGGING 

 

Pomocí uvedené OSCAT knihovny je vytvořen funkční blok, který ukládá informace: čas 

trvání posledního cyklu, průměr času trvání posledních 50 cyklů, počet cyklů od 

poslední změny. 

 

7.3.10 INITIAL POSITION FB 

 

V tomto funkčním bloku jsou kontrolovány pozice pístů, podle nastavení parametrizace 

inicializace v jejím posledním kroku. 

 

7.4 NÁVRH VIZUALIZACE HMI – STANDARDNÍ VENTILY 

 

Návrh vizualizace tohoto projektu byl vytvořen v prostředí Festo Automation Suite, 

jehož možnosti jsou totožné s prostředím CoDeSys. Byly navrženy čtyři ovládací 

obrazovky s logickým rozdělením podle vytvořených funkcí programu.  

 

7.4.1 POPIS VIZUALIZACE 

 

HLAVNÍ MENU 

 

V okně „Main_menu“, které slouží jako hlavní a první otevřené okno vizualizace, 

se v horní části nachází spínací tlačítko „ON“, které zbylé ovládací prvky zviditelní. 

„Start“ slouží k zapnutí již nastavené sekvence a „Stop“ slouží k  okamžitému zastavení. 

Po stisku „Stop Cycle“ se dokončí poslední cyklus a následně se stroj zastaví.  Stiskem 

tlačítka „Init“ se spustí inicializační cyklus. Pomocí tlačítek ve spodní části je možný skok 

na jiné obrazovky vizualizace (masky). „Cycle settings“ slouží ke skoku na masku 

s nastavením lisovacích cyklů, „Init settings“ lze využít pro zobrazení ovládací obrazovky 

s nastavením inicializačních kroků a inicializované polohy. „Log“ odkazuje na masku, na 

které je možné sledovat a ukládat vybrané proměnné PLC, vstupy a výstupy.  
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NASTAVENÍ PARAMETRIZACE SEKVENCE  

 

Maska „Vis_Steps_setting“ nebo také „STEP SETTINGS“ slouží k nastavení parametrizace 

jednotlivých kroků. V horní části, pomocí šipek nahoru a dolu, je vybrán krok, který je 

v úmyslu parametrizovat. V levém horním rohu je možné nastavit hodnotu čítače 

sekvence, tzn. kolikrát se nastavená sekvence bude opakovat. Checkbox slouží 

k zapnutí/vypnutí vybraného kroku. Následuje parametrizace akcí jednotlivých 

pneumotorů ve vybraném kroku: 

   EXTEND -> Vysunutí pístu pneumotoru 

   RETRACT -> Zasunutí pístu pneumotoru  

AIRFLOW CONTROL -> Nastavení průtoku vzduchu,  

čímž se ovládá rychlost akce pneumotoru 

   TIME -> Nastavení časové prodlevy po provedení kroku  

   SAVE -> Tlačítko sloužící k uložení daného kroku 

   Back -> Tlačítko sloužící ke skoku do hlavního menu  

 

 

 

 

 

 

OBR. 52 – HLAVNÍ OBRAZOVKA - STANDARDNÍ VENTILY 
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NASTAVENÍ PARAMETRIZACE INICIALIZACE  

Maska „Vis_Init_setting“ nebo také „INIT SETTINGS“ je využívána pro parametrizac i 

inicializace. Rozhraní této masky je podobné s parametrizací kroků sekvence, a to s tím 

rozdílem, že chybí části parametrizace, které nejsou pro inicializaci podstatné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. 53 – OBRAZOVKA PARAMETRIZACE SEKVENCE - STANDARDNÍ VENTILY 
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DATA LOG 

Z hlavního menu je pomocí tlačítka „Log“ možné zobrazit obrazovku, na které se nachází 

tři trasovací grafy, pomocí kterých jsou zobrazovány vybrané hodnoty vstupů a výstupů 

v čase. Levý graf ukazuje reálné hodnoty výstupů PLC, pravý graf ukazuje polohu pístů 

pneumotorů, vstupy HMI a hodnoty aktivní sekvence. Spodní graf zobrazuje a ukládá 

hodnoty: čas trvání posledního cyklu, průměr času trvání posledních 50 cyklů, počet 

cyklů od poslední změny. Všechny tyto hodnoty lze pomocí těchto trasovacích grafů 

exportovat např. do excelu, pro další práci a vyhodnocování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR. 54 – OBRAZOVKA PARAMETRIZACE INICIALIZACE - STANDARDNÍ VENTILY 
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7.4.2 SIMULACE POMOCÍ HMI – CODESYS 

 

V rámci prostředí CoDeSys je možné prostřednictvím jeho vizualizace provádět 

simulace, např. pro ladění funkčnosti naprogramovaného algoritmu. K docílení 

simulovaného ladění je zapotřebí napsat dodatečný program (resp. upravit stávající), 

který simulaci řídí. Toho je docíleno např. pomocí časovačů, které mohou postupně 

spínat výstupy koncových spínačů, podle zadané sekvence. Další možností je vytvoření 

a navázání dalších vstupů ve vizualizaci (tlačítek), kterými je možné koncové stavy 

simulovat, a tím tak ovládat celý cyklus ručně. Z toho vychází, že takovou simulaci je 

možné provést vždy v závislosti na daném programu, resp. aplikaci. Dále také 

v závislosti, co je cílem simulace. V případě např. matematických funkcí nebo 

samostatnému škálování analogových vstupů a výstupů je možné pomocí simulace 

velmi dobře a relativně pohodlně dané programy odladit.  

 

V praxi ovšem na takové testování nemusí být čas a naprosto běžně dochází k  testování 

programu až přímo na daném stroji, provádí se tzv. I/O testing (pro digitální i analogové 

vstupy a výstupy) prostřednictvím aktuálně dopracované vizualizace nebo pouze na PLC 

daného zařízení pomocí simulátorů vstupů, multimetru s bzučákem nebo hardwarové 

analogové zkoušečky. 

OBR. 55 – OBRAZOVKA DATA LOG - STANDARDNÍ VENTILY 
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7.4.3 NÁVOD OBSLUHY PROGRAMU POMOCÍ HMI – STANDARDNÍ VENTILY 

 

Nečinný mód 

Pomocí spínače „ON“ se zviditelní zbylé vizualizační prvky. Dalším krokem je 

parametrizace kroků sekvence a parametrizace inicializace, stisknutí m „Cycle settings“ 

je možné otevřít obrazovku STEP SETTINGS, pomocí které je parametrizována celá 

výrobní sekvence a pomocí „Init settings“ je možné parametrizovat inicializaci. 

 

Parametrizace sekvence 

Po přechodu na ovládací obrazovku STEP SETTINGS je v  levém horním rohu možné 

nastavit počet cyklů, který je v úmyslu provést. Pokud je nastaveno 0 cyklů, sekvence 

se bude opakovat do nekonečna, pokud nedojde ke stisku tlačítka „STOP“ v hlavním 

menu. Následně je možné nastavit jednotlivé kroky, výběr kroku je proveden pomocí 

tlačítek nahoru a dolu. V každém kroku je možné nastavit akci všech tří pneupohonů, tj. 

vysunout („Extend“) a zasunout („Retract“). Zároveň lze nastavit rychlost těchto akcí 

pomocí vstupů „AIRFLOW CONTROL“ a časovou prodlevu před vykonáním následujícího 

kroku („TIME“). Checkbox „On“ slouží k zapnutí/vypnutí vybraného kroku a stiskem 

„SAVE“ je vždy nutné daný krok uložit. Maximální počet kroků této aplikace je 20. 

 

Parametrizace inicializace 

V ovládací obrazovce INIT SETTINGS je možné nastavit všech pět inicializačních kroků 

stejným způsobem, jako v parametrizaci sekvence (s absencí nastavení rychlostí 

a časové prodlevy). Je doporučeno v inicializaci jednotlivé akce motorů rozdělit do 

jednotlivých kroků a využít všech pět kroků z bezpečnostních důvodů v následujícím 

sledu akcí: A-, B-, C-, C+, C-. Pneumotor C funguje v této aplikaci jako vyhazovač 

obrobku. Nejdříve jsou akční členy uvedeny do inicializované polohy, následně je 

vyhozen obrobek z lisovacího přípravku a nakonec je vyhazovač také uveden do 

inicializovaného stavu. Pokud je v úmyslu inicializovat všechny pneumotory naráz, musí 

být všechny kroky nastavené totožně. 

 

Automatický režim 

V hlavním menu, po korektním nastavení inicializace a sekvence, je možné tlačítkem 

„Start“ zapnout sekvenci. Tlačítkem „Stop“ pak může být sekvence zastavena  a pokud 

nejsou pneumotory v inicializační poloze, je nutné stisknout „Init“ pro jejich 

inicializování. Po stisku tlačítka „Stop Cycle“ dojde k dokončení aktuálního cyklu 

a následnému zastavení stroje, pokud stroj neskončí v  inicializační poloze, tzn. poslední 

krok nevede na inicializační polohu, je nutné před startem stisknout „Init“.  
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Vyhodnocování dat 

 

Pomocí ovládací obrazovky DATA LOG, kterou je možné spustit v hlavním menu, 

je možné v trasovacích grafech sledovat a ukládat vybrané hodnoty proměnných v  PLC, 

HMI a poloh pístů pneumotorů. 

 

  
OBR. 56 – FLOWCHART OBSLUHY PROGRAMU – STANDARDNÍ VENTILY 
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7.4.4 TVORBA A NASTAVENÍ VIZUALIZACE 

 

Pomocí funkce „Input Asistant“ se navazují vytvořené proměnné z programu s  prvky 

vizualizace. Např. pro zapnutí manuálního ovládání pneumotorů je vhodné vybrat funkci 

„Toggle“, která daný stav drží od chvíle, kdy je tlačítko stisknuto, a to až do chvíle, kdy 

je stisknuto znovu. Pro jiná tlačítka je např. využita funkce „Tap“, která seplý stav drží 

pouze po dobu stisku daného tlačítka, záleží to však na dané funkci v programu. 

 

Visualization manager (správce vizualizací) slouží k  nastavení vizualizačních 

stylů/vzhledů, fontů, správy uživatelů, vizualizačních instancí, dialogových oken a také 

k nastavení jazykové preference. 

 

Formát vytvořené vizualizace byl snadno nastaven v  „Properties“, dále je možné 

v tomto okně nastavit např. přístupy pomocí vytvoření uživatelů a uživatelských úrovní.  

 

OBR. 57 – NAVAZOVÁNÍ POMOCÍ INPUT ASISTANT  

OBR. 58 – VISUALIZATION MANAGER – VIZUALIZAČNÍ SPRÁVCE 
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7.5 SHRNUTÍ KAPITOLY PROJEKTU – STANDARDNÍ VENTILY 

 

Byl vytvořen kompletní projekt v prostředí Festo Automation Suite pro ovládání tří 

pneumatických pohonů pomocí proporcionálních průtokových ventilů. Tyto ventily 

umožňují v tomto projektu ovládat rychlosti akcí pístů pneumotorů. Dále je v projektu 

vybrán řídicí modul CPC-CEC-C1-V3 a programovací jazyk LD (jazyk příčkového 

diagramu). Byl vytvořen návrh řídicího algoritmu, ve kterém jsou akce pneumotorů 

krokovány a jednotlivé kroky jsou plně parametrizovatelné. Byla vytvořena kapacita 20 

kroků, kde v každém z nich lze změnit koncovou polohu všech pneumotorů, a to včetně 

rychlostí vykonání těchto akcí. V jednotlivých krocích lze parametrizovat také časovou 

prodlevu, která je vykonána po dokončení akcí příslušného kroku. 

 

Dále byla vytvořena vizualizace projektu, obsahující čtyři obrazovky. V hlavním menu 

„Main menu“ jsou prvky k ovládání sekvence „Start“, „Stop“ a „Inicializace“ a prvky pro 

skok na zbylé obrazovky. Parametrizaci sekvence kroků lze nastavit na obrazovce  

„Vis Steps setting“. Tato obrazovka obsahuje prvky, které jsou ve vizualizaci popsány 

s pomocí kterých je možné intuitivně měnit parametrizaci kroků (celkově 20 kroků). 

Pomocí obrazovky „Vis Init setting“ je možné parametrizovat inicializační kroky  (celkově 

pět kroků). Na poslední obrazovce „Vis Log“ je možné sledovat a ukládat důležitá 

provozní data pro jejich další vyhodnocení.  

 

OBR. 59 – NASTAVENÍ VIZUALIZACE 
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Podle zadání bodu 3, byl vytvořen projekt řízení a vizualizace lisovacího přípravku 

s využitím instrumentace standardních proporcionálních průtokových ventilů 

s možností zadávat různé výrobní sekvence, různé parametry výrobních sekvencí, různé 

výrobní dávky a možnost sběru provozních dat pro jejich vyhodnocení.  
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8 Návrh projektu řízení a vizualizace – FMT 

Podle zadání bylo rozhodnuto, že návrh tohoto projektu bude vypracován 

v programovacím prostředí CoDeSys. Programovací jazyk ST byl vybrán pro kompletní 

zpracování řídicí sekvence pro ovládání FMT, resp. VEVM ventilů. V rámci projektu řízení 

FMT byla vybrána MotionApp – aplikace funkcí č.8 „selectable pressure level“ - 

„volitelná úroveň tlaku“. 

 

8.1 PROGRAMOVACÍ JAZYK ST 

 

ST (Structured text – jazyk strukturovaného textu) je výkonný vyšší programovací jazyk, 

který obsahuje podstatné prvky jiných známých jazyků, jako jsou například větvení IF – 

THEN – ELSE, CASE – OF a dále smyčky FOR, WHILE, REPEAT. ST spadá pod normované 

programovací jazyky IEC 61131-3. 

Typické příklady jazyka ST: 

IF [boolean expression] THEN 

  STATEMENT; 

END_IF; 

 

counter := 0; 

WHILE counter < 10 DO 

  counter := counter + 1; 

  machine:= counter * 10; 

END_WHILE; 

 

CASE selector OF 
Label: 
Statement; 
 
Label: 
Statement; 
END_CASE; 
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8.2 NÁVRH PROJEKTU – FMT 

 

Celý projekt byl zpracován bez fyzického přístupu k FMT. Proto nebylo možné program 

odzkoušet a ladit. Algoritmus a jednotlivé kroky byly navrženy pomocí větvení CASE – 

OF a podmínek IF – THEN. Základní sekvence byla navržena podle obecného krokového 

diagramu na obr. 26 a stavového diagramu na obr. 27 v podkapitole 5.2, a to s tím 

rozdílem, že bylo přidáno cyklování lisování pneumotorem B a díky funkcím FMT bylo 

přidáno ovládání nejen rychlosti pneumotorů a časových prodlev, ale také tlaků. 

Stavový diagram se tak změnil do podoby v  obr. 60.  

 

  

OBR. 60 – STAVOVÝ DIAGRAM – FMT 
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OZNAČENÍ POPIS 

INIT Inicializace 

A+, B+, C+ Akce pneumotorů vysunout 

A-, B-, C- Akce pneumotorů zasunout 

vX Rychlost pístu 

PX Tlak vzduchu 

Tau Časová prodleva 

NX Délka časové prodlevy 

Counter Čítač 

NC Limit čítače 

START Startovací tlačítko 

A1, B1, C1 Píst vysunut 

A0, B0, C0 Píst zasunut 
TAB. 7 – POPIS STAVOVÉHO DIAGRAMU 

 

Aby bylo možné začít řešit celý projekt a samotné programování úlohy, bylo zapotřebí 

v rámci projektu zvolit typ řídicího modulu CPX-CEC a programovací jazyk, ve kterém 

bude program pro PLC založen. Řídicí zařízení bylo zvoleno CPX-CEC-S1-V3 a byl také 

vybrán jazyk strukturovaného textu k programování tohoto projektu. 

Ve správci knihoven byla přidána knihovna „Festo_VTEM_DevCon“, která je nutná pro 

návrh celého projektu. 

 

Aby bylo možné začít s programováním, bylo prvním krokem vytvořit programovou 

organizační jednotku (POU) a uvnitř ní založit funkční bloky (FB) pro MotionApp č.8, 

kterými se řídí všechny tři pneumotory, resp. ventily. Tyto bloky je možné vytvořit 

pomocí funkce „Input Asistant“, a to v důsledku přidání uvedené knihovny, v obr. 60 

OBR. 61 – SPRÁVCE KNIHOVEN PROJEKTU 
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jsou funkční bloky „FB_ValveControl“ a „FB_StateInterpreter_MA_08“ z této knihovny. 

Vstupy a výstupy uvedených bloků jsou navázány na globální proměnné, se kterými 

funkční bloky pracují. 

 

Celý projekt je k nahlédnutí v příloze v nativním formátu CoDeSysu. Program je dále 

k nahlédnutí i ve formátu PDF a také v příloze B, stejně jako seznam všech proměnných 

použitých v programu sekvence a HMI. 

V obr. 62 a obr. 63 se nachází dokumentace k funkčním blokům. 

 

OBR. 62 – ZAPOJENÍ FUNKČNÍCH BLOKŮ - FMT 

OBR. 63 – DOKUMENTACE FUNKČNÍHO BLOKU STATEINTERPRETER MA 08 
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Tabulka v obr. 64, slouží k řešení úlohy, resp. vede k informacím, které jsou nezbytně 

nutné k programování VEVM ventilů v módu MotionApp č.8 a přesně popisuje, jaké 

hodnoty náleží daným proměnným, které jsou využité k ovládání zmíněných funkčních 

bloků. 

 

8.3 NÁVRH ŘÍDICÍHO PROGRAMU – FMT 

 

Po vytvoření celého projektu bylo dalším krokem vytvoření programu v jazyce ST podle 

připraveného stavového diagramu v obr. 60. 

 

Hlavní sekvence programu  

 

Hlavní část programu je složená z  větvení pomocí CASE – OF a IF – THEN, tedy skoku 

mezi jednotlivými číslovanými kroky a vykonávání akcí po splnění zadaných podmínek. 

Na začátku programu se nachází deklarace časovačů a čítačů. Dále před částí, která je 

vytvořená pomocí CASE – OF, se také nachází ovládání tlačítka ON ve vizualizaci 

programu, stejně jako krátké větvení pro ovládání prvku „spin control“. Typicky se 

v praxi program pro HMI nebo např. také pro alarmy nachází v jiné části projektu, tedy 

OBR. 64 – DOKUMENTACE FUNKČNÍHO BLOKU VALVECONTROL 

OBR. 65 – CBUS PROTOCOL VTEM MOTION APP 8 
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mimo hlavní sekvencér, ovšem v tomto případě je program pro HMI krátký, a proto bylo 

usouzeno, že celý program bude v jediném celku. 

 

Program začíná v „IDLE“ stavu, ve kterém čeká na přepnutí BOOL vstup „ON_OFF“ 

z HMI. Po splnění této podmínky se v HMI zobrazí zbylé ovládací prvky HMI.  

 

Pro nastavování parametrů jednotlivých kroků slouží HMI prvek „spin control“ a tři 

vstupy pro rychlost (INT), tlak (INT) a čas (REAL). Parametry jednotlivých kroků jsou 

uloženy v poli (array [1..8]) datového typu UDT, konkrétně Structure. Nastavená hodnota 

(INT) v HMI prvku „spin control“ (dále jako „výběr kroku“) se porovnává  

s aktuální hodnotou v bufferu a pokud se nerovnají, hodnota z výběru kroku se do 

bufferu nahraje. Poté se hodnoty v proměnných uvedeného UDT uloží do HMI 

proměnných, tak se v HMI tyto hodnoty zobrazí. Poslední větev IF zajišťuje ukládání 

z HMI, po stisku SAVE, do pole UDT. Tím se tak ukládají parametry všech kroků. 

 

Dále následují větvení pomocí CASE – OF. V nulovém kroku na začátku dochází 

k resetování/odstranění chybových hlášek ventilů. Následují vstupy pro inicializaci 

stavů ventilů, čítačů a parametrů ventilů, dále vstupy pro zapnutí automatického režimu 

a režimu manuálního ovládání ventilů. Pro zapnutí jednoho nebo druhého režimu je 

nutné pomocí HMI spustit inicializaci.  

 

V manuálním režimu je možné měnit parametry tlaku, rychlosti a také stavy 

pneumotorů, resp. ventilů pro: blokaci, větrání, vysunutí a zasunutí pístů pneumotorů. 

Skok z manuálního režimu vypne inicializovaný stav, a je tak nutné v HMI znovu tento 

stav přepnout. 

 

V algoritmu sekvencéru automatického režimu se vždy opakují dva kroky pro vykonání 

jedné celé akce pneumotoru (např. vysunutí pístu). První krok, po splnění IF podmínky 

(inicializovaný stav, nebo sepnutí koncového spínače z akce předešlého kroku a 

případně doběhnutí časovače), slouží v této posloupnosti k provedení: resetu časovače, 

nastavení parametrů rychlosti, tlaku a časové prodlevy po vykonání kroku,  vykonání 

akce pneumotoru (vysunout píst/zasunout píst) a skok do dalšího kroku. Druhý krok 

slouží pro vykonání časové prodlevy po vykonání akcí z  předešlého kroku. Pro lepší 

přehlednost jsou tyto dva kroky oddělené, avšak pro funkci tohoto algoritmu to není 

nutné (počet větví IF – THEN není nijak omezený ve větvích CASE – OF). Na konci 

sekvencéru je čítač, pomocí kterého je řešené opakování celé sekvence. Počet cyklů se 

nastavuje v HMI a do výše tohoto čísla se postupně inkrementuje hodnota po každém 

dokončeném cyklu hlavní sekvence. Pokud je čítač ve své maximální přednastavené 
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hodnotě, tzn. uběhl daný počet cyklů sekvence, skočí program do nulového kroku a tím 

je celý cyklus u konce. Akce pneumotoru B jsou stejným způsobem zacyklené od 40. až 

do 60. kroku. Počet lisovacích akcí pneumotorem B je možné v  HMI nastavit stejným 

způsobem, jako počet cyklů celé sekvence. Parametry pro cyklus lisování pneumotorem 

B jsou také parametrizovatelné, ovšem jsou stejné pro celý cyklus. 

 

8.4 NÁVRH VIZUALIZACE HMI – FMT 

 

Návrh vizualizace byl vytvořen také v prostředí CoDeSys. Pro co nejjednodušší ovládání 

HMI byla navržena jediná obrazovka, pomocí které je možné program ovládat, vizte 

obr. 65. 

 

8.4.1 POPIS VIZUALIZACE 

 

V horní části se nachází ovládací tlačítka pro: zapnutí/zviditelnění HMI prvků (ON), start 

sekvence (START), inicializace ventilů a pneumatických pohonů (INIT), AUTO MODE a 

MANUAL MODE pro přepínání mezi automatickým režimem a manuálním ovládáním 

pneumotorů. Níže se pak nachází prvky pro zmíněné manuální ovládání, a to včetně 

signalizací, ve kterém stavu se který akční člen nachází.  

Pomocí tlačítek lze v této části HMI měnit: 

- EXTEND -> VENTIL V POLOZE PRO VYSUNUNUTÍ PÍSTU PNEUMOTORU  

- RETRACT -> VENTIL V POLOZE PRO ZASUNUTÍ PÍSTU PNEUMOTORU  

- EXHAUST -> VENTIL V POLOZE PRO VĚTRÁNÍ VENTILU/PNEUMOTORU 

- BLOCK -> VENTIL V POLOZE PRO BLOKACI PÍSTU PNEUMOTORU  

 

Zmíněné signalizace ukazují stavy i při automatickém režimu. V prostřední a spodní části 

se nachází nastavení parametrů pro jednotlivé kroky, a to včetně tlačítka pro uložení 

nastavení (SAVE). Pomocí šipky nahoru a dolu lze měnit krok, který je v  úmyslu 

parametrizovat. V nejspodnější části lze přenastavit a sledovat hodnoty čítače pro celou 

sekvenci (včetně aktuálních hodnot) a čítače pro počet zalisování pneumotorem B 

(PRESET – přednastavení, ACTUAL COUNTER STATE – aktuální stavy čítačů, SEQUENCE 

DONE – indikace dokončení celé přednastavené sekvence). 

Parametry, které lze měnit ve spodní části: 

- OPENING AIR FLOW CONTROL -> NASTAVENÍ RYCHLOSTI 

- PRESSURE -> NASTAVENÍ TLAKU 

- TIME -> NASTAVENÍ ČASOVÉ PRODLEVY PO PROVEDENÍ KROKU  

- SEQUENCE COUNTER PRESET -> NASTAVENÍ ČÍTAČE SEKVENCÉRU 
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- B PRESS COUNTER PRESET -> NASTAVENÍ ČÍTAČE ZALISOVÁNÍ B 

 

V pravé části se nachází trasovací grafy, ve kterých se vykreslují hlavní stavy stroje, které 

lze navíc exportovat do excelu, a to včetně časů, kdy tyto stavy nastaly. 

OBR. 66 – VIZUALIZACE - FMT 
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8.4.2 NÁVOD OBSLUHY PROGRAMU POMOCÍ HMI – FMT 

 

Inicializace – Idle mode 

Pro zapnutí vizualizačních prvků je nutné přepnout spínač v levém horním rohu. Poté 

se zviditelní část prvků, se kterou se dále pracuje. Tímto přepínačem se také zapnou 

VEVM ventily. Dále je zapotřebí inicializovat pohony pomocí „INIT“. Při inicializaci 

instrumentace je nastaven počáteční tlak a rychlost všech pneumatických pohonů. 

Následně je možné zapnout automatický a manuální režim tlačítky „AUTO MODE“ a 

„MANUAL MODE“. Program je v tuto chvíli v „nečinném módu“. 

 

Automatický režim 

Před zahájením automatického režimu je nutné parametrizovat všechny kroky sekvence 

ve spodní části vizualizace. Pomocí šipky nahoru a dolu je vybírán krok, který je v  úmyslu 

parametrizovat. Po vybrání kroku je zapotřebí nastavit rychlost („AIRFLOW OCNTROL“), 

tlak („PRESSURE“) a časovou prodlevu před vykonáním následujícího kroku („TIME“). 

Pokud jsou všechny parametry daného kroku nastaveny, tlačítkem „SAVE“ je nutné 

parametrizaci uložit. Tento proces je zapotřebí provést pro každý krok. V  úplně spodní 

části je možné nastavit čítače. „SEQUENCE COUNTER PRESET“ slouží pro nastavení počtu 

vykonání celé sekvence a „B PRESS COUTNER PRESET“ pro nastavení počtu lisovacích 

akcí pomocí pneumotoru B (parametrizace: krok 4 -> Vysunutí B, krok 5 -> Zasunutí B). 

 

Manuální ovládání 

Po zapnutí tohoto režimu je možné ve spodní části vizualizace parametrizovat rychlost 

a tlak pro vysouvání a zasouvání pístů pneumotorů. Parametrizace pro manuální chod 

pneumotoru A lze nastavit v kroku 9, pneumotoru B v kroku 10 a pneumotoru C  

v kroku 11. V horní části vizualizace je pak možné manuálně ovládat vysunutí 

(„EXTEND“), zasunutí („RETRACT“), plné blokování („BLOCK“) a plné větrání 

(„EXHAUST“) všech tří ventilů pomocí daných tlačítek.  

 

Sběr dat 

V pravé části vizualizace jsou připravené dva trasovací grafy, ve kterých jsou nastavené 

proměnné, které jsou po celou dobu sledovány. Všechna data, která těmito grafy 

projdou, jsou ukládána a je možné je exportovat do excelu pro následné vyhodnocení.  
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8.4.3 NASTAVENÍ VIZUALIZACE 

 

Základní nastavení vizualizace je v prostředí CoDeSys stejné, jako v prostředí Festo 

Automation Suite. Nastavení vizualizace projektu je tak provedeno stejným způsobem, 

jako je v projektu se standardními ventily (podkapitola 7.4.4). 

 

V trasovacích grafech, které jsou v této vizualizaci využity, bylo zapotřebí 

nakonfigurovat trigger (spoušť) pro zapnutí zobrazování aktuálních hodnot vysunutí 

pístů pneumotorů, také nakonfigurovat ukládání těchto a dalších zadaných hodnot. 

Všechny hodnoty proměnných, které jsou přidané v  konfigurátoru trasování, lze 

následně během spuštěného programu uložit do excelu, a to včetně časových stop všech 

stavů, pro následné vyhodnocování. V  obr. 66 je náhled nastavení uvedeného triggeru, 

v obr. 67 zadání jednotlivých proměnných. 

 

OBR. 67 – TRACE KONFIGURACE: TRIGGER - FMT 
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8.5 SHRNUTÍ KAPITOLY PROJEKTU – FMT 

 

Byl vytvořen kompletní projekt v prostředí CoDeSys pro ovládání tří pneumatických 

pohonů pomocí Festo Motion Terminal VTEM a VEVM ventilů, zahrnující volbu aplikace 

funkcí „Motion Apps“ č.8 s názvem „volitelná úroveň tlaku“, která dovoluje 

parametrizovat úroveň tlaku v milibarech a otevření větrání ventilu  v procentech – pro 

řízení rychlosti pístů pneumotorů. Dále je v  projektu vybrán řídicí modul CPC-CEC-S1-V3 

a programovací jazyk ST (strukturovaný text). Byla přidána knihovna 

„Festo_VTEM_DevCon“ pro následné programování zmíněného hardwaru.  

 

V rámci projektu byla vytvořena programová organizační jednotka, ve které se nachází 

funkční bloky přidané z výše zmíněné knihovny. Pro ovládání jednoho VEVM ventilu, 

v rámci aplikace funkcí č.8, byly přidány vždy dva funkční bloky ( tzn. celkově 6 bloků), 

pracující s globálními proměnnými, které jsou následně přímo ovlivňovány programem 

a ovládáním z vizualizace. Byl vytvořen návrh řídicího algoritmu VEVM ventilů pro 

ovládání tří pneumotorů. Toho bylo docíleno pomocí větvení CASE – OF a podmínek IF 

– THEN. Jednotlivé kroky sekvence lze parametrizovat (rychlost pístu pneumotoru, tlak 

a časová prodleva po vykonání kroku). Celou sekvenci je možné cyklit pomocí  čítače. 

Akce pneumotorem B je možné cyklit pomocí druhého čítače, a to uvnitř každého cyklu 

OBR. 68 – TRACE KONFIGURACE: ZADÁNÍ PROMĚNNÝCH - FMT 
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sekvence. Všechny tyto parametry, tedy rychlost, tlak, čas a oba čítače, lze měnit 

a sledovat jejich hodnoty ve vizualizaci. Byla tak vytvořena jediná ovládací obrazovka 

HMI, pomocí které je možné ovládat inicializaci a start sekvence, měnit zmíněné 

parametry v jednotlivých krocích a manuálně ovládat všechny pneumatické pohony. 

V této vizualizaci je také možné sledovat a ukládat provozní data pro jejich vyhodnocení.  

 

Podle zadání bodu 4, byl vytvořen projekt řízení a vizualizace lisovacího přípravku 

s využitím instrumentace pomocí technologie Festo Motion Terminal s možností 

zadávat různé výrobní sekvence, různé parametry výrobních sekvencí, různé výrobní 

dávky a sběru provozních dat pro jejich vyhodnocení.  
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9 Závěr 

V úvodu této práce byl nastíněn kontext digitální pneumatiky a Festo Motion Terminalu 

(FMT). Bylo také vymezeno, jakým tématům je tato práce věnována a jaké jsou její 

výchozí body. V motivaci je uveden kontext pneumatických systémů a jejich vývoj 

v průmyslu, v souvislosti s tím jsou naznačeny osobní cíle vzhledem k této práci. 

Nakonec úvodu byly definovány cíle práce a její členění.  

 

Dále byla věnována pozornost ventilovým terminálům značky Festo, Parker Hannifin, 

Emerson a SMC s cílem získání obecného přehledu o těchto průmyslových jednotkách.  

V kapitole 2 je popsán didaktický set TP260, k čemu slouží a proč je pro výuku dobrým 

pomocníkem. V následující kapitole byly představeny diplomové práce týkající se 

digitální pneumatiky, které sloužily k přípravě pro vypracování této práce. Byl tak splněn 

první bod zadání: 

1. Prostudujte podklady z didaktického setu TP260 – Digitální pneumatika a 

diplomové práce na téma digitální pneumatika.  

 

V Kapitole 4 jsou popsána vývojová prostředí, která byla využita k vypracování projektů 

této práce, jedná se o CoDeSys, Festo Automation Suite a FluidSIM®. V další kapitole je 

popsán lisovací přípravek pro zbylé body zadání, včetně pneumatických schémat a jejich 

vysvětlení, a to včetně krokových, stavových a časových diagramů. 

 

Kapitola 6 je první kapitola věnovaná praktické části. V této kapitole je řešen návrh 

inovace instrumentace pneumatického lisovacího přípravku. Celý projekt inovace byl 

vytvořen a simulován v prostředí FluidSIM®, řídicí program je navržen v jazyce GRAFCET. 

Bylo vytvořeno pneumatické zapojení tří pohonů, řízených jedním bistabilním a dvěma 

monostabilními solenoidovými ventily, a to s  možností dvou různých rychlostí. Dále bylo 

vytvořeno elektrické zapojení „PLC“ a „bezpečnostního PLC“, včetně ovládacích tlačítek 

a koncových spínačů pro ovládání vstupů PLC a také solenoidů ventilů a signalizačních 

diod ovládaných výstupy PLC. V rámci těchto zapojení byl vytvořen program, který 

s využitím tlačítek ovládá sekvenci lisovacího přípravku, a to s  možností nouzového 

zastavení, manuálního ovládání pneumotorů, programové parametrizace rychlostí, 

časových prodlev a cyklení sekvence. Byl vytvořen návrh HMI panelu (rozhraní člověk-

stroj), návod obsluhy programu, a nakonec byla řešena úspora vzduchu. Ve finále 

největší překážou byla úvaha nad bezpečností tohoto stroje, resp. jeho programu a 

hardwaru, v limitech použitého prostředí. Tím byl splněn další bod této práce:  

2. Navrhněte inovaci instrumentace starého pneumatického lisovacího přípravku se 

třemi pneumatickými pohony s ohledem na variabilitu zadané sekvence a jejích 
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parametrů. Při návrhu uvažte možnost snížení spotřeby vzduchu, optimalizaci 

parametrů výroby a možnost zařazení inovovaného stroje do automatizované 

výroby. 

 

V 7. kapitole je řešen projekt řízení a vizualizace v prostředí CoDeSys pro lisovací 

přípravek pomocí standardních ventilů. Úloha byla řešena pomocí proporcionálních 

průtokových ventilů, umožňujících ovládání rychlostí akcí pneumotorů. Program byl 

naprogramován v jazyce příčkového diagramu a byl rozdělen do funkčních bloků. Byl 

navržen program, pomocí kterého je možné parametrizovat jednotlivé kroky sekvence 

přístroje. V každém kroku je možné nastavit libovolné akce pneumotorů, jejich rychlost  

a čas prodlevy před dalším krokem. Algoritmus je limitován na 20 kroků, tento limit lze 

v programu snadno navýšit. Celou sekvenci je možné opakovat pomocí čítače. Následně 

byla vytvořena vizualizace, pomocí které lze program ovládat a parametrizovat. Pomocí 

jedné z vizualizačních obrazovek lze také sledovat, sbírat a exportovat provozní data pro 

jejich vyhodnocení. Tím byl splněn další bod této práce: 

3. Navrhněte projekt řízení a vizualizace inovovaného lisovacího přípravku se 

standardními ventily v prostředí CoDeSys. V projektu zajistěte možnost zadávání 

různých výrobních sekvencí, různých parametrů výrobních sekvencí, různých 

výrobních dávek a dále možnost dlouhodobého sběru provozních dat a jejich 

vyhodnocení. 

 

Posledním úkolem bylo vytvoření řízení a vizualizace v prostředí CoDeSys pro lisovací 

přípravek pomocí FMT. Byla vybrána FMT funkce aplikací č.8, která umožňuje ovládání 

tlaku a rychlosti pneumotorů. Pomocí FMT knihovny uvedené funkce byly vytvořeny 

funkční bloky, které jsou ovládány programem v jazyce strukturovaný text. Sekvence 

byla naprogramována včetně parametrizace každého kroku, lze měnit: rychlost a tlak 

lisování i časovou prodlevu mezi kroky. Pomocí dvou čítačů je možné nastavit výrobní 

dávky a počet akcí pneumotoru B v každém cyklu. Byla vytvořena vizualizace, pomocí 

které je program ovládán a parametrizován. Ve vizualizaci je také možnost sledovat, 

sbírat a exportovat provozní data pro jejich vyhodnocení. Byl vytvořen stručný návod 

obsluhy programu. Byl tak splněn bod této práce:  

4. Navrhněte projekt řízení a vizualizace inovovaného lisovacího přípravku 

s využitím instrumentace pomocí technologie Festo Motion Terminal (FMT), a to 

pro stejné požadavky projektu podle minulého bodu.  

 

Tím byly naplněny všechny body zadání této diplomové práce.   
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