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Inovace řídicího systému výukového a demonstračního robota Festík

1 Úvod
Úkolem diplomové práce je najít vhodné řešení řídicího systému pro výukového a
demonstračního robota Festík znázorňujícího horní část lidského těla s pohyblivými
pažemi. Tento model je řízen dvěma programovatelnými automaty a má k sobě
připojeny bezpečnostní aplikace, které zaručují bezpečnost lidí v okruhu modelu.
Vysoká poruchovost a problémy se zapojením hardwarových částí modelu a
současná zastaralost řídicího systému vytvořeného v Excelu, který je primárně určen ke
zpracování dat, vedla k rozhodnutí vytvořit nový řídicí systém.
Cílem této diplomové práce je využít stávající mechanicko-elektropneumatický
model jako základnu pro mnohem kompaktnější a atraktivnější model robota. Model za
několik let svého provozování utržil rány v podobě rozpojených vodičů a několika
mechanických poškození, které je potřeba opravit, popřípadě zjednodušit zapojení
dílčích částí modelu.
Podle zadání diplomové práce je jedním z úkolů analýza možností softwarového
prostředí pro řízení modelu. Softwarovým prostředím se rozumí moderní SCADA/HMI
systém určený pro monitorování a ovládání průmyslových technologií. Lze vybírat
z několika vysoce kvalitních systémů pro tvorbu vizualizace. V současné době se
sjednocují komunikační možnosti automatů a SCADA/HMI systémů pomocí OPC,
DDE serverů a dalších. Je tedy důležitější zaměřit se spíše na přehlednost, intuitivnost
a příjemnost práce ve SCADA/HMI systémech. Dalším kritériem, které může přispět
k volbě, je čas potřebný k vývoji aplikace v daném SCADA systému a v neposlední
řadě jeho možnosti v oblasti hlasové a vizuální komunikace.
Model slouží jako demonstrační robot studentům, proto je důležité, aby jeho
součásti odpovídaly pokud možno současnému vývoji na poli automatizačních
technologií. Zatímco jeho hardwarová část zastarává pomalejším tempem, vývoj těchto
součástí je nákladnější a častá změna výrobního procesu, kterou inovace těchto výrobků
provází, je nerentabilní, softwarová část zaznamenává značné skoky již v horizontu
několika měsíců. SCADA/HMI systémy mají nové funkce podle potřeb zákazníků.
Několikrát ročně lze pořídit nové aktualizace tohoto softwaru, na jehož vývoji neustále
pracují týmy vývojářů.
Celý algoritmus chování robota bude přepracován a bude navrženo nové prostředí
pro snadné ovládání činností robota, zatímco zůstanou zachovány všechny jeho
7
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schopnosti, mezi které patří hlasová a vizuální komunikace. Jde o vytvoření co
nejspolehlivějšího hardwarového zapojení a softwarového řízení, které bude spolehlivě
sloužit při demonstracích.
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2 Základní specifikace
2.1 Laboratorní úloha
Festík je výukový a demonstrační robot. Slouží k demonstracím studentům,
k předvádění na různých akcích, jako je den otevřených dveří a další. Jedná se o model
trupu lidského těla. Jeho ruce se mohou ohýbat v loktech a v zápěstí (nahoru a dolů),
kývat ve dvou osách (nahoru a dolů, vpřed a vzad), dále se robot může předklánět a
blikat očima. Jako akční orgány pro pohyb rukou, paží a trupu slouží lineární a kyvné
pneumotory, oči jsou vytvořeny žárovičkami. Pneumotory jsou ovládány pomocí
rozvaděčů umístěných na ventilovém terminálu a třemi samostatnými třístavovými
rozvaděči. Program pro řízení je realizován pomocí dvou automatů FC34-FST a PS11
FC38-AL2.

Obr. 2.1 Schematický nákres výukového robota Festík – současný stav

Robot je komplexní úlohou, na které je ukázáno, jak lze spojit několik
simulovaných lidských schopností do jednoho projektu. Robot reaguje na hlas a dokáže
mluvit. Umí zareagovat na pohyb ve svém okolí. Dokáže poslat e-mail a komunikovat
prostřednictvím SMS. V případě, že se někdo přiblíží na dosah jeho paží, nejdříve
9
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požádá o odchod do bezpečné vzdálenosti, poté vypne přívod vzduchu, aby nemohl být
nikdo zraněn.

2.2 Etika v práci technika
Jelikož se v této práci jedná o robota, nejdříve bych rád uvedl na pravou míru, jak
to vlastně bylo se vznikem tohoto „slavného“ českého slova.
Slovo Robot vymyslel Josef Čapek. Je jedním ze dvou českých slov, které byly
přejaty do významných světových jazyků.
V jedné nestřežené chvíli napadla Karla Čapka látka na hru později nazvanou
RUR. Běžel s tím za tepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle a
maloval po plátně. Karel svému bratru Josefovi stručně vysvětlil, o co jde a navrhl
umělé dělníky nazvat Laboři, ale připadalo mu to poněkud papírové. Josef tedy
jednoduše řekl ať je nazve Roboti. Takto se tedy zrodilo slovo Robot [1].
Dle mého názoru by prvním krokem technika - vědce, který vyvíjí nové „stroje“
v oblasti robotiky a elektroniky, měla být četba některé z knih tohoto nadčasového
autora. A to ne z důvodu jakéhosi odrazování od realizace svého cíle, ale z důvodu
udržení si nadhledu nad celým projektem. Již mnohokrát v historii se stalo, že vědec
v zápalu své práce a vidině něčeho, co může být velkým pokrokem pro lidstvo,
nedomyslel všechny důsledky své práce. Toto nedomyšlení záporných důsledků mohlo
být nevědomé nebo dokonce potlačené vlastní sobeckostí z vidiny slávy a finančního
zajištění. Tato euforie však hodně často končila izolací vědce z důvodu zájmu „vyšší
moci“ nebo dokonce psychickým zhroucením.
Jedna fráze říká, že všechno zlé je pro něco dobré, ale na druhou stranu všechno
něco stojí. V historii lze najít hodně příkladů, kdy i ta nejhorší událost, do které řadím
světovou válku, pomohla k velkému pokroku člověka, ovšem opět je zde cítit
manipulaci neviditelné ruky vyšší moci. Ve většině případů jde o politické zadání, které
nutí techniky a vědce pracovat na projektech určených proti lidem.
Nejsem zastánce nařízení a regulací obzvláště ve vědě a technice, ale otázkou
zůstává, zda si je každý z nás schopen najít určitou hranici, přes kterou za žádných
okolností nepůjde. Žádoucí je tedy dojít k určitému kompromisu, kdy přínos věci
převažuje nad jejími zápory, kdy cena, kterou je potřeba zaplatit, není přehnaná či
dokonce vyvážená lidskými životy. Je důležité o tomto faktu diskutovat, protože diskuzí
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si člověk může pomoci k nastavení této hranice. Stálou diskuzi považuji za nepsaný
zákon, který nastavuje hranice.
Nyní se vrátím k začátku úvahy. Je důležité zanechat si nadhled nad celým
projektem, na kterém technik pracuje. K tomu je potřeba žít ve světě, který je kolem
nás, a neuzavírat se do vlastního světa a žít pouze pro projekt. Je důležité mít danou
hranici, přes kterou technik nepřekročí, a tuto hranici si udržovat svým nadhledem,
snažit se udržet objektivní názor na věc. Avšak i tato věc je dvousečná. Někdo by mohl
namítnout, že člověk, který se zcela neponoří do svého projektu, nemůže podávat
maximální výkony. Ano, toto je pravda a opět bych to nazval určitou cenou za to, že si
udrží lidskou tvář.
Dá se to popsat začarovaným kruhem, z kterého se těžko dostává ven. Všechno
má svá pro a proti. Pro technika – vědce je to cesta po tenké niti, z které se lehko padá
na obě strany.
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3 Popis původního stavu
3.1 Hardwarové vybavení
Hardwarové vybavení robota lze chápat jako tři autonomní části, kde každá plní
svoji jedinečnou funkci v rámci celého systému. Jedná se o řídicí elektronickou část,
která zahrnuje dva automaty. Dále pneumatickou část, do které patří všechny
pneumotory a zahrnují se do ní i elektropneumatické rozvaděče. Do třetí části patří
bezpečnostní modul a všechna čidla.

3.1.1 Řídicí elektronická část – automaty
Pro řízení robota jsou použity dva programovatelné automaty – FEC FC34-FST a
PS1 FC38-AL2. Každý z těchto automatů má 12 vstupů, 2 reléové a 6 tranzistorových
výstupů, napájeny jsou 24VDC. Mají operační systém podobný programu DOS a dvě
flash paměti A a B. Pamět A obsahuje základní operační systém, pomocí kterého
automat startuje. Do paměti B se nahrávají další ovladače a program. Jejich velkou
předností je komunikační rozhraní Ethernet 10BaseT, jež umožňuje komunikaci
v protokolu TCP/IP. Pro přenos dat může být využita standardní kabeláž pro rozvod sítě
internet. To umožňuje snadnou připojitelnost k PC. Další možností připojení k PC je
rozhraní dnes už poněkud zastaralé, ale stále v hojné míře používané, RS232c. Pomocí
tohoto rozhraní se provádí základní konfigurace automatů včetně nahrání ovladače pro
komunikaci po síti, bez tohoto ovladače automaty po síti nekomunikují. Automaty jsou
zapojeny do školní sítě pro lepší a hlavně pohodlnější komunikaci. Na síti je IP adresa
přiřazována DHCP serverem podle MAC adresy daného zařízení, to znamená že není
nutné přímo vypisovat IP adresu do nahrávaného ovladače, ale není to chybou.
Model FC38 je oproti FC34 vybaven GSM Radio Modemem. Ten umožňuje
obousměrnou komunikaci prostřednictvím SMS. Funkci tohoto systému můžeme
přirovnat k bezpečnostnímu zařízení, které se v současné době hojně prodává. Program
hlídá hodnotu některé z proměnných, ať už vstupní nebo výstupní, a v případě, že
proměnná této hodnoty nabude, pošle SMS. V opačném případě lze zaslat SMS ve
stanoveném formátu a automat spustí proces, nastaví funkční hodnotu nebo zašle na
vyžádání informativní SMS.
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Obr. 3.1 Programovatelný automat FEC FC34-FST [3]

Obr. 3.2 Programovatelný automat PS1 FC38-AL2 [3]

Pro doplnění technické specifikace automatů je uvedena následující tabulka.
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Tab. 3. 1 Technická specifikace automatů

Základní technické parametry automatů
AM80186/20MHz
512 kB/16 bit
256 kB Flash
24 VDC
Binární vstupy
Počet
12 (2 rychlé do 2 kHz, 2 inkrementální
čítače)
Napětí/proud
24 VDC / 7 mA
Napětí pro 1
min 15 V
Napětí pro 0
max 5 V
Zpoždění
Max 5 ms
Binární výstupy
Počet
8 (2x relé, 6x tranzistor)
Max. napětí
relé – 250 VAD, 30 VDC,
tranzistor – 24 VDC
Max. proud
relé – 5 A
tranzistor – 600 mA
Max. frekvence relé
25 Hz
Spínání tranzistor
1 kHz
Ovládací a signalizační prvky
Přepínače
Run/Stop
Run LED
tříbarevná: zelená, oranžová, červená
Power LED
Zelená
Seriová linka COM
Vlastnosti
asynchronní, RS232c, pasivní
Rychlost
300 – 9600 Bit/s
Seriová linka EXT (pouze PS1 FC38-AL2)
Vlastnosti
sériová, asynchronní, TTL úroveň
Rychlost
300 – 115000 Bit/s
Ethernet
Rozhraní
IEEE802.3 (10BaseT)
Rychlost
10 Mbit/s
Protokol
TCP/IP, EasyIP, HTTP, FTP
Procesor
Operační paměť
Paměť programu
Napájení

3.1.2 Pneumatická část
Hlavním srdcem pneumatické části robota je elektropneumatický ventilový ostrov
Festo CPV 14-GE, který obsahuje 5 monostabilních rozvaděčů 4/2 a jeden bistabilní
rozvaděč. Výhoda monostabilních rozvaděčů spočívá v tom, že stačí jeden ovládací
signál. To je v případě, kdy máme šestnáct výstupů z automatů, vhodná volba. Dále jsou
zde 3 elektropneumatické bistabilní rozvaděče Festo MVH 5/3G, 3 kyvné pneumotory
Festo, 4 lineární pneumotory Mecman, 1 lineární pneumotor Festo a v neposlední řadě 1
fluidní sval Festo. Fluidní sval je systém kontrakčních membrán, které je možno si
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Inovace řídicího systému výukového a demonstračního robota Festík
představit jako hadici, která se při nafukování vzduchem zkracuje. Nepropustná hadice
je potažena pevnými vlákny tvořícími kosočtvercový vzor. Při napouštění vzduchem se
kosočtvercová struktura podélně deformuje a vzniká tak tažná síla v axiálním směru.
Výhodou fluidního svalu je menší průřez při stejné síle a nižší spotřeba energie.

3.1.3 Bezpečnostní aplikace
Systém zabezpečení byl volen s ohledem na:
•

možnost zranění pneumotory, jejichž síla je velmi malá

•

četnost vystavení riziku zranění v případě, že se osoba dostane do
pracovního prostoru robota, uváděná četnost je také malá

•

možnost vyvarování se riziku, která je díky předvídatelnosti pohybu
pneumotorů po předem určených drahách vysoká

Jako bezpečnostní aplikace zde slouží dvě světelné závory.
Základní ochranu line 1 tvoří dvě světelná čidla Schneider XU2S18PP340L5
pracující na principu infra red paprsků, které mají jmenovitou detekční vzdálenost
8 metrů. Tato světelná čidla jsou připojena k bezpečnostnímu modulu Schneider
XPS-CE, který má reakční dobu kratší než 20 ms. V případě přerušení světelného
paprsku je vykonán stop kategorie 0, to znamená neřízené zastavení okamžitým
vypnutím přívodu vzduchu. Napájení robota stejnosměrným napětím o velikosti 24V
není nutné při nouzovém zastavení odpojovat (za bezpečné napětí je dle normy ČSN
33 0300 považováno stejnosměrné napětí do 100V). Bezpečná vzdálenost světelné
závory od robota byla výpočtem stanovena na 1400 mm [2].
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Tab. 3.2 Bezpečnostní modul XPS-CE [2]

Výrobek navržen pro použití v systémech
ovlivňující bezpečnost
Provozní teplota
Stupeň krytí svorek
Stupeň krytí skříňky
Napájení
Jmenovité izolační napětí
Jmenovité napětí odolnosti proti rázům
Bezpečnostní výstupy
Vypínací schopnost
Samoobsluha
Výstupy funkce utlumení
Ochrana proti zkratu

kategorie 2 (dle EN 61496-1 a EN 60825)
-10 až + 55 °C
IP 20 (dle IEC 529)
IP 40 (dle IEC 529)
Ss nebo stř. +24 V (± 20%)
300 V
4 kV
2 Z (svorky 13-14 a 23-24) bez napětí
zapínací 1800 VA
udržovací 300 VA
periodicky 5 ms
2 (svorky H1, H2 – max. 5 W)
4 A (pojistka typ gl )

Obr. 3.3 Bezpečnostní modul XPS-CE [2]
Tab. 3. 3 Infra red čidlo [2]

Jmenovitá snímací schopnost
Doba odezvy (včetně bezp. modulu)
Napájení
Provozní teplota
Maximální spínací frekvence
Stupeň krytí
Odolnost proti vibracím
Odolnost proti rázům
Zpoždění

8m
≤ 20 ms
Ss 24 V (10 – 30) V
-25 až + 55 °C
500 Hz
IP 67 (dle IEC 529)
7 g (dle IEC 68-2-6)
30 g (dle IEC 68-2-27)
≤ 1 ms

Zdvojená ochrana robota, z důvodu možného selhání jedné z ochran, je
realizována foto-elektrickým detektorem Telemecanique XUL-M06031. Je to reflexní
detektor. Vysílá a přijímá paprsky, které se odrážejí od odrazky a vyhodnocuje
přerušení světelného paprsku. Jmenovitá snímací vzdálenost tohoto foto-elektrického
paprsku je 6 metrů.
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Tab. 3. 4 Foto-elektrické čidlo [2]

Jmenovitá snímací schopnost
Doba odezvy
Napájení
Provozní teplota
Maximální spínací frekvence 20g
Stupeň krytí
Odolnost proti vibracím
Odolnost proti rázům
Maximální spínací napětí

6m
≤ 25 ms
20 – 240 V
-25 až + 60°C
20 Hz
IP 67 (dle IEC 529)
7 g (dle IEC 68-2-6)
20 g (dle IEC 68-2-27)
240 V

K robotu je dále připojeno světelné návěstí od firmy Schneider-Electric sloužící
k signalizaci stavů robota. Zelená značí bezpečí – normální chod, oranžová značí
varování před nebezpečím a červená signalizuje nouzové zastavení robota – zastavení
přívodu vzduchu.
Aplikace bezpečnosti slouží jako ukázka, jak lze chránit zdraví jedinců
pohybujících se v nebezpečném prostředí. Požadavky na ochranu zdraví se řídí normou
a je nutné dodržovat všechny zásady, které tato norma stanoví.

3.2 Softwarové vybavení
Nadřízeným automatem je PS1 FC38, ve kterém běží program MASTER. Je to
hlavní program pro řízení sekvencí. Obsahuje program P0, který hlídá hodnotu
Flagwordu a podle této hodnoty spouští jeden z podprogramů. Každý z podprogramů
představuje určitou sekvenci pohybů. Nad programem v automatu běží GSM modem.
V druhém automatu FEC FC34 běží program SLAVE. Tento program slouží pro
čtení hodnot z automatu PS1 FC38 a pro zápis na své výstupy pomocí protokolu
TCP/IP. Aby bylo možné data z automatů číst, je potřeba mít v PC program, který to
umožní. Je to IPC Data Server. Jedná se o DDE server, jenž zprostředkovává výměnu
dat mezi aplikacemi a automaty.
Hlavním stavebním kamenem celého ovládání je program Microsoft Excel. Slouží
jako DDE klient a jsou v něm provedeny základní vizualizace a naprogramována makra
k jednotlivým tlačítkům, a klávesovým zkratkám, které odesílají hodnoty pomocí DDE
serveru přímo do automatu. Makra zde dále slouží k vyvolání programu pro syntézu
hlasu a vyvolání příslušného textu a inicializují přečtení [3].
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Na pozadí dále běží program Game Commander 2, který po zadaní jednotlivých
hlasových povelů vykoná zmáčknutí klávesových zkratek. Hlasové povely jsou
přiřazeny k jednotlivým podprogramům programu MASTER.
Detekce pohybu v okolí robota je realizována pomocí webkamery a programu
v PC s názvem Watcher. Tento program monitoruje pohyb v okolí robota a v případě
akce spustí program kamera.exe, který přepne do okna Microsoft Excel a spustí
podprogram s názvem kamera.

3.3 Důvody inovace systému
Hlavní důvod pro inovaci systému je v problému, který způsobilo přidání
bezpečnostních aplikací. Co se týče hardwarové části, byla bezpečnost zapojena
zbytečně složitě a tím pádem pro člověka hlouběji nezasvěceného do zapojení takřka
neopravitelně. Vodiče spojující části bezpečnosti byly pouze smotané. Při trhavých
pohybech robota došlo k jejich rozmotání a tím pádem k přerušení spojení a
nefunkčnosti celé bezpečnosti.
Dalším důvodem je vizulizační prostředí vytvořené v Microsoft Excelu. Tento
program je spíše tabulkovým editorem nežli programem určeným k vytváření
vizualizací, proto jeho funkčnost není stoprocentně spolehlivá. Ani práce s Excelem
není nikterak příjemná, v případě jakékoliv změny se musí přepisovat skripty psané v
jazyce Visual Basic.
Jednoduše shrnuto, důvodem pro inovaci systému je vytvoření uceleného
softwarového řešení s jednoduchým, ale robustním zapojením a srozumitelnou
dokumentací.
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4 Návrh nového softwarového řešení
Tato část diplomové práce se zabývá výběrem prostředí, ve kterém budu automaty
programovat, a dále výběrem vizualizačního prostředí pro vytvoření kvalitní
vizualizace. Zvláště na poli programů pro vytváření vizualizací je dnes velká možnost
volby. Je zde uvedeno několik nejzákladnějších a zároveň i velmi kvalitních prostředí.
Z těchto možností je následně zvoleno takové prostředí, které je pro řešení daného
úkolu nejlepší.

4.1 Prostředí pro programování automatů, norma IEC 1131-3
Mezinárodní norma IEC 1131-3 sjednocuje programovací jazyky pro PLC.
V rámci normy IEC 1131-3 jsou doporučovány čtyři programovací jazyky s přesně
definovanou sémantikou a syntaxí: LD, FBD, IL a ST. Jako pátý programovací jazyk se
často uvádí sekvenční funkční diagram – SFC [4].

4.1.1 Jazyk příčkového diagramu LD.
Jedná se o grafický jazyk. Někdy se tento jazyk nazývá jazykem kontaktních
schémat a je založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Můžeme si ho představit
jako grafické prvky propojené do sítě. Energie v síti jazyku LD jde zleva doprava a síť
je ohraničena svislými čarami nazývanými napájecí sběrnice. Mezi sběrnicemi se
nacházejí příčky, které se dále mohou větvit a mohou v nich být začleněny funkční
bloky, kontakty, cívky a další funkce.

Obr. 4.1 Část programu v jazyce LD

4.1.2 Jazyk funkčního blokového schématu FBD
Jedná se o grafický jazyk představující soubor vzájemně provázaných grafických
bloků podobných jako v elektronických obvodových diagramech, které zobrazují
chování funkcí, funkčních bloků a programů. Signály zpracovává systém prvků.
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Používají se zde standardní funkční bloky, jako jsou prvky pro detekci náběžné a
sestupné hrany, čítače, časovače, bistabilní prvky a další komunikační bloky. V případě
potřeby jsou doplněny speciální bloky jako jsou spínací hodiny, generátory pulzů,
komparátory apod.

Obr. 4.2 Část programu v jazyce FBD

4.1.3 Jazyk seznamu instrukcí IL
Je textovým jazykem označovaný také jako jazyk pokynů, seznam instrukcí
připomínající assembler. Jedná se o sekvenci instrukcí, z nichž každá začíná na novém
řádku a může obsahovat návěští ukončené dvojtečkou. Dále obsahuje operátor, který
může být doplněn modifikátorem, operand a může obsahovat i komentář. Modifikátory
mohou vyjadřovat negace, podmíněnost nebo nepodmíněnost instrukce skoků a další.

Obr. 4.3 Část programu v jazyce IL
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4.1.4 Jazyk strukturovaného textu ST
Jazyk strukturovaného textu ST je textový jazyk. Svoje kořeny má v jazycích jako
je Pascal a C, je to výkonný vyšší programovací jazyk. Jazyk je tvořen povolenými
výrazy a příkazy. Vyhodnocením výrazu složeného z operátorů a operandů (konstanta,
proměnná, funkce a další) vyjde hodnota v některém z definovaných datových typů.
Operátory pro jazyk ST jsou definovány pro sedmnáct typů operací např. AND, XOR,
OR apod. Je definováno deset typů příkazů, které jsou odděleny středníkem a může jich
být více na jednom řádku. V jazyce ST se dobře definují komplexní funkční bloky,
které pak mohou být použity v libovolném programovacím jazyce.

4.1.5 Sekvenční funkční diagram SFC
Sekvenční funkční diagram SFC slouží pro popis sekvenčního chování řídicího
programu. Je odvozen od Petriho sítí. Liší se od nich pouze tím, že grafická
reprezentace se zde převádí přímo do souboru výkonových řídicích prvků. Pomocí SFC
lze vytvořit strukturu vnitřní organizace programu a umožnit rozložení aplikace řízení
na zvládnutelné části a zachovat si současně přehled o chování celku. Jazyk je složen
z kroků a přechodů. Kroky reprezentují stavy řízeného systému a ke každému kroku
přísluší blok akcí. Přechody představují podmínky, které musí být splněny pro aktivaci
dalšího kroku a současně deaktivaci kroku minulého. Každý z obou prvků může být
naprogramován pomocí kteréhokoliv jazyka definovaného v normě. Základní struktury
SFC jsou lineární sekvence, alternativní větvení se spojením alternativních větví a
paralelní souběh více větví s jejich následnou synchronizací.

4.1.6 FST 4.02
Program FST 4.02 je program vytvořený přímo firmou Festo [5]. Je určen pro
různé řídicí systémy Festo, které určují sadu příkazů a typ programování. Lze ho použít
pro programování všech automatů firmy Festo. Umožňuje programování pomocí STL –
„seznam příkazů“. Prostředí má stromovou architekturu, která se větví na jednotlivé
části jako jsou alokační tabulka, konfigurace vstupů a výstupů, konfigurace driverů
automatu a samotné tělo programu. Program se dělí na jednotlivé kroky. Základním
stavebním kamenem takřka každého kroku je tato struktura STEP → IF → THEN.
Programování pomocí tohoto prostředí je snadné a dá se v něm rychle orientovat. Další
výhodou tohoto prostředí je, že lze sledovat hodnoty na vstupech, výstupech, hodnoty
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flagwordů, hodnoty markerů a dalších pomocí displeje, který sleduje online stav
automatu.
Pomocí tohoto prostředí se do automatu nahrávají různé drivery například pro
komunikaci po TCP/IP, GSM modem a další. Je však důležité správně nastavit, jak je
automat připojen, protože lze komunikovat jak po RS232c tak po TCP/IP.
Hlavní nevýhodou tohoto prostředí je, že nelze odladit program bez fyzicky
připojeného automatu. Další velkou nevýhodu vidím v přílišné jednoduchosti
programovaní, kde nelze kontrolovat hodnotu některého ze vstupů, například tlačítka
stop, nad celým programem, ale tato kontrola se musí provádět v každém kroku zvlášť a
to prodlužuje celkovou délku programu a ztěžuje práci programátorovi, který nesmí tuto
kontrolu opomenout.
Celkově bych toto prostředí označil za uživatelsky příjemné a jednoduché, avšak
málo funkční. Složitější aplikace se zde řeší s obtížemi.

4.1.7 Multiprog
Multiprog je prostředí od společnosti Klöpper und Wiege Software GmbH [6].
Hlavní výhodu tohoto prostředí je kompatibilita s normou IEC 1131. Program lze
realizovat jako sekvenční strukturní diagram, příčkový diagram (LD) nebo jazykem
funkčních bloků FBD. Orientace ve vývojovém prostředí je díky věrnému kopírovaní
normy snadná a rychlá, takže uživatel již předem tuší, kde může nalézt některou
z funkcí. Prostředí má stromovou architekturu, větví se na konfigurace, zdroje a úlohy.
Programy, funkční bloky a funkce se shromažďují v programových organizačních
jednotkách (POU). Jejich spuštění se řídí ve větvi úloh.
Další funkcí, která je v tomto prostředí velmi příjemná, je možnost simulace
programu

bez

fyzicky

připojeného

PLC.

Stačí

spustit

program

dodávaný

s Multiprogem, který se chová jako PLC a komunikuje pomocí speciálního ovladače.
Bohužel virtuální PLC nepodporuje komunikaci pomocí OPC serveru.
Celkově je toto prostředí uživatelsky složitější, ale logicky uspořádané. Po určité
době se na něj dá zvyknout. Prostředí je celkem nové a tak ještě není bohužel odladěné
a vyskytují se v něm chyby. Ovládání grafického prostředí není uživatelsky příjemné a
naučit se vkládat další přechody do již existující diagramu je na delší dobu.
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4.2 Výběr prostředí
Firma Festo vyrábí dva druhy automatů takřka stejného označení, stejných
hardwarových parametrů, ale jiného softwaru. Automaty s příponou FST lze
programovat v prostředí FST 4.02 a automaty s příponou MWT lze programovat
v prostředí Multiprogu. Naneštěstí není problém získat aplikaci, kterou firma Festo
nabízí ke stažení na stránkách své sesterské fimy Beck, a software v automatu přehrát.
Na stránkách jsem nalezl pouze program pro přehrání softwaru automatu FEC FC34. Po
konzultaci s pracovníkem firmy Festo mi bylo sděleno, že bohužel automat PS1
FC38-AL2 nepodporuje programovaní pomocí Multiprogu a software nelze přehrávat.
Východisko z této situace je jediné, i přes bezpočet výhod, které programovací prostředí
Multiprog poskytuje, zůstat u starého programovacího prostředí FST 4.02. Nezbývá než
doufat, že časem bude k dispozici nový software pro automat PS1 FC38-AL2 a bude
možné vyzkoušet naprogramovat robota pomocí prostředí Multiprog.

4.3 Prostředí pro vytvoření vizualizace
Zde jsou uvedeny tři prostředí určené k vizualizaci – InTouch, Reliance a dále
alternativní prostředí Delphi, ve kterém si lze s většími obtížemi vytvořit také vlastní
vizualizaci. Následně je uveden přehledový popis několika dalších prostředí. Program
Microsoft Excel zde uveden není, protože v něm byla vizualizace vytvořena do nynější
doby a neprojevil se jako spolehlivý vizualizační program.
Nejprve uvedu několik pojmů, které je potřeba znát. Prvním pojmem je HMI
(Human-Machine Interface). Toto označení slouží pro systémy vizualizující technické
procesy sloužící jako rozhraní mezi technologickým zařízením a obsluhou. Nejdříve se
toto označení používalo hlavně pro operátorské panely, ale s vývojem softwarových
aplikací se začalo používat i pro softwarové produkty, které splňují vysoké grafické a
funkční požadavky uživatelů. Pro rozsáhlejší a distribuované systémy se používá
označení SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition/Human-Machine
Interface).
Vizualizací průmyslových procesů je sbírání, ukládání a zobrazování informací ze
všech automatů do jednoho počítače. Zobrazení procesu v podobě barevných obrázků
na velké obrazovce počítačového monitoru má velké výhody. Jednotlivé etapy výroby
jsou zobrazeny názorněji a případné vyhledávání závad je snazší.
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Proces vizualizace je zpracován tak, aby obsluha mohla rychle a snadno získat
požadované informace, např. za pomoci myši po ukázání na část výroby získat
podrobný pohled a přehledné grafy se všemi údaji. Stanoví se důležité události, na které
je potřeba upozornit, a ty vyvolají alarm.
Hodnotná vizualizace by neměla postrádat vlastnost uchovávání podrobných
údajů o tom, kdy, kdo a co vyrobil, kolik spotřeboval energie, apod. Uchovávané údaje
mohou být dále použity např. pro analýzu děje, který předcházel závadě – např.
nedodržení technologického postupu, zanedbání údržby aj.
Pokud se jedná o rozsáhlý systém, kdy není možné zobrazit všechny údaje na
jedné obrazovce, využije se počítačových systémů, které umožní přístup k aktuálním
údajům i ze vzdálených míst pomocí internetu a WWW serveru. Takovým případem
může být např. dodávka elektrické energie ve městě.

4.3.1 Komunikační možnosti vizualizačních prostředí
Řídicí počítač může být s automatem fyzicky propojen několika různými způsoby,
např. některým druhem průmyslové sběrnice, pomocí linky RS232 nebo pomocí
počítačové sítě. V případě robota je počítač propojen s automatem pomocí školní
počítačové sítě.
V této kapitole je spíše upozorňováno na to, že různá vizualizační prostředí
používají různé způsoby výměny dat a taktéž automaty různých výrobců jsou schopny
komunikovat různými způsoby.
Nejméně běžné je, že vizualizační prostředí nepotřebuje pro svou komunikaci
žádného prostředníka, to znamená, že je schopno vyměňovat si data s automatem přímo.
Tato možnost je nejméně běžná a většinou se vyskytuje v případě, že máme automat a
vizualizační prostředí od stejného výrobce.
Možnost, která je více běžná, avšak už celkem zastaralá, je použití DDE serveru.
DDE je zkratka pro „dynamickou výměnu dat“. Je to nejjednodušší možnost, jak
vyměnit data mezi aplikacemi. Komunikace probíhá na základě „rozhovoru“ mezi
dvěma aplikacemi, kdy jedna aplikace rozhovor řídí (klient) a druhá aplikace pracuje
podle příkazů klienta, vykonává jeho požadavky a vrací mu získané výsledky. Pro jeden
konkrétní „rozhovor“ existuje vždy jeden klient a k němu server. Na jednom počítači
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může být více DDE spojení, která se mohou lišit jak serverem tak typem předávaných
dat [7].
Nejběžnější a nejpoužívanější možností pro předávání dat mezi automatem a
vizualizací je OPC komunikace. OPC (OLE for Process Control) je standardizovaná
specifikace založená na technologii firmy Microsoft pro aplikace, které se zaměřují na
řízení a monitorování procesů, a má architekturu podobnou DDE komunikaci tedy
klient-server. OLE definuje standard pro komunikaci mezi serverem a klientem, která
probíhá pomocí určitého rozhraní. Dalším používaným pojmem je zkratka COM.
Zkratka COM neboli Component Object Model specifikuje technické detaily OLE a je
často s OLE zaměňována. V dnešní době lze OPC server získat od firem, které vyrábějí
automaty, a tak jednoduše automat s vizualizací propojit [8].

4.3.2 Vizualizační prostředí Reliance
Reliance je český vizualizační systém vyvinutý firmou Geovap, spol. s r.o., která
vznikla v roce 1991 a od počátku se zaměřuje na systémovou integraci v oblasti
pokročilého zpracování grafických dat, vývoje grafických informačních systémů a
průmyslové automatizace [9].
Reliance byla poprvé uvedena na trh v roce 1997 jako nástupce systému
EP_DRAW. Původně byla určena pouze pro řídicí systémy Tecomat a regulátory
Tecoreg na českém trhu. Reliance byla prezentována jako firemní vizualizační systém
firmy Teco, a.s. Časem se však ukázalo, že je nutné systém integrovat i s řídicími
systémy a regulátory dalších firem jako jsou Schneider-Modicom, Sauter a jiné.
Komunikační možnosti systému jsou dalekosáhlé. Dokáže komunikovat s DDE
serverem jako klient nebo se dokonce DDE serverem stát. Firma Geovap je členem
sdružení OPC Foundation zabývající se vývojem standardních rozhraní definujících
komunikační propojení hardwarových zařízeni a softwarových aplikací. Součástí
systému je tedy OPC klient, díky němuž je komunikace s libovolným OPC serverem
snadná, z čehož vyplívá, že připojení zařízení, které má ve svém softwarovém vybavení
OPC server, je otázkou chvilky [10].
Systém Reliance má modulární strukturu. Jeho 4 moduly jsou:
•

vývojové prostředí Reliance Design
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•

běhové moduly Reliance Runtime, Reliance server, Reliance runtime
server

•

webový klient Reliance J

•

komunikační ovladače

Vývojové prostředí Reliance Design slouží pro tvorbu projektů. Je dosti podobné
výrobkům firmy Borland jako je Delphi nebo C++. Nástroje, jako jsou systém nabídek,
nástrojové lišty, horké klávesy, správce objektů a další, usnadňují a urychlují práci.
Prostředí je dobře logicky uspořádané a i bez použití nápovědy se dá velice rychle začít
pracovat na svém projektu. Při vytváření vizualizace se postupuje přibližně
v následujícím pořadí, které však není úplně nutné dodržet, např. přidávat stanice se dá
kdykoliv. Po založení nového projektu je dobré nejdříve nadefinovat stanice a v rámci
stanice nadefinovat proměnné, které odpovídají proměnným v jednotlivých zařízení.
Proměnné je možno přidávat jednotlivě nebo je lze importovat ze souboru či OPC
serveru. Dalším krokem je návrh grafického rozhraní, které se skládá z obrazovek –
vizualizačních oken. Do okna se umísťují komponenty. Komponenty se dělí na statické
a dynamické. Toto dělení se váže na to, jestli lze ke komponentě přiřadit některou
z proměnných či skriptů a tím ovlivňovat její zobrazování. Tato komponenta je
dynamickou komponentou. Může jí být tlačítko, aktivní obrázek či ručička ukazatele.
Statickou komponentou se rozumí komponenta, která je zobrazována bez ohledu na stav
zařízení. Je jím např. obrázek, text nebo čára. Systém umí pracovat s hladinami, do
kterých se vkládají komponenty. Hladinu je možné skrýt či uzamknout. Toto ulehčuje
práci při vytváření složité vizualizace, kde je potřeba použít větší množství komponent.
Velkou výhodou je např. schopnost hromadně měnit vlastnosti komponent různého
typu. Dále je to rychlá duplikace komponent nebo přímo duplikace celého okna, kde se
nahradí vazby na proměnné. Pokud je potřeba spravovat některou z části projektu,
poslouží k tomu dobře členění správci. Mezi tyto správce patří správce stanic,
proměnných alarmů, skriptů a další. Není zde třeba psát žádný program což usnadňuje a
zrychluje práci a snižuje se riziko chyby, která může vzniknout při psaní kódu.
V případě, že je potřeba použít některou speciální funkci, existuje možnost použít
správce skriptů pro naprogramování skriptu v jazyce Visual Basic. Případná chyba
v takto vytvořeném programu nezpůsobí závažnou havárii celého projektu. Chyby
v kódu skriptu jsou uživateli oznámeny pomocí standardního hlášení uvádějící chybový
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řádek a sloupec. Další vlastností, která může významně urychlit práci, je koncepce
jediné verze vizualizačního projektu nakonfigurovatelného pro libovolné množství
počítačů. Ve vizualizačním projektu se definuje každý počítač a jeho vlastnosti, které
jsou pro počítač specifické. Definuje se seznam stanic a dalších zařízení připojených
k počítači.
Běhový modul je program zajišťující běh vizualizačního projektu. Umožňuje
získávat data z komunikačních ovladačů, získávat data a alarmy z jiných běhových
modulů, generovat, zpracovávat alarmy a poskytovat je ostatním běhovým modulům.
Relinace Runtime umožňuje zobrazovat vizualizační okna v běhu s aktuálními daty.
Reliance Server je program, který umožňuje připojení a obsluhu webových klientů
Reliance J. Zajišťuje vykonávání povelů získaných od webových Reliance J modulů.
Neumožňuje však zobrazování oken vizualizace. Modul Reliance Runtime Server je
modulem, který do sebe zahrnuje všechny funkce programů Reliance Runtime a Relince
Server. Webový klient Reliance J je programem napsaným v jazyce Java umožňující
spustit projekt v prostředí webového prohlížeče. Komunikuje prostřednictvím Reliance
Serveru nebo Reliance Runtime Serveru.
V případě, že je potřeba, aby vizualizační projekt běžel na více počítačích
propojených vzájemně počítačovou sítí a tento projekt zaktualizovat, slouží k tomu
program Reliance Repote Control Center ve spojení s funkcí automatická aktualizace
projektu. Kopie projektu na každém ze vzdálených počítačů je aktualizována
z centrálního úložiště. Při úpravě stačí nahrát upravený projekt do centrálního úložiště a
vynutit aktualizaci na všech počítačích, kde se projekt provozuje. Projekt slouží i pro
dálkové ovládání běhových modulů prostřednictvím sítě s podporou protokolu TCP/IP.
Program umožňuje zobrazit průběh aktualizačních operací na každém z aktualizovaných
počítačů.
Technologie Postmort umožňuje zaznamenávat a zpětně přehrávat průběh
sledovaného procesu. Postmort lze používat podobně jako videorekordér. Záznam je
možné pouštět od kteréhokoliv časového okamžiku námi zvolenou rychlostí včetně
krokování a případného pozastavení. Technologie je optimalizována tak, aby
zaznamenávala pouze změny dat a zbytečně nezaplňovala pevný disk. Délka záznamu je
omezena právě velikostí pevného disku počítače. Dále tato technologie umožňuje
tvorbu „živých“ prezentací. Nejdříve se technologií Postmort nahraje libovolná část
procesu a pak se např. u zákazníka spustí, jak by mohla vypadat vizualizace
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technologického procesu. Tato technologie je velice užitečná právě v případech, kdy
nastanou nestandardní situace, na které nebylo myšleno při návrhu celého systému nebo
v případech havárie, kdy můžeme jednoduše analyzovat data a zjistit příčinu havarijního
stavu, dále navrhnout změny v systému, aby již k havárii nemohlo dojít.

4.3.3 Vizualizační prostředí InTouch
InTouch je poměrně rozsáhlé objektově orientované grafické programové
vybavení od firmy Wanderware Corporation USA, v ČR zastupované firmou Pantek
Hradec Králové. Umožňuje vytvářet grafické zobrazení procesu a jeho ovládání. Je
určeno pro sběr dat, vizualizaci a supervizní řízení jakýchkoliv technologických procesů
a výrobních procesů na PC na platformě Microsoft Windows [11].
Velkou výhodou systému je orientace na objektově orientovanou grafiku, což
umožňuje rychlou editaci, přemísťování a animaci. Toto jde rychleji než u bit-mapy.
Nástroje jsou dostupné z menu nebo toolboxu. Počet animovaných objektů není omezen
a lze si objekt vybrat z knihovny, kde jsou předdefinovány nebo je možné vytvořit si
vlastní objekt, který může být velmi složitý např. i v AutoCadu. Tyto objekty se
v InTouch nazývají SmartSymbol a tvoří se z nich šablony. Z těchto šablon se nasazují
do aplikace jejich odvozené objekty tzv. instance. Výhodou takto použitých šablon je
dědičnost, kdy v případě, že změníme funkčnost šablony, se změní automaticky i ve
všech již nasazených instancích. Každá nasazená instance může mít různou velikost od
své šablony.
Šablony objektů SmartSymbol jsou členěny do knihoven, kde si uživatel sám
nadefinuje členění do kategorií. Pomocí knihoven se jednoduše spravují všechny
šablony a přenášejí se mezi projekty.
Animace instancí funguje tak, že její vlastnosti jsou svázány s proměnnými, které
jsou definovány v databázi InTouch.
Jednoznačnou výhodou programu je organizovanost a pružná reakce na změny.
Nové aplikace mohou být rychle tvořeny a stávající aplikace mohou být rychle
rozšířeny o další šablony objektů SmartSymbol. Při použití SmartSymbol je rozšíření
otázkou minut, takže není problém pro vývojové pracovníky okamžitě reagovat na
změnu v procesu a požadavky koncových uživatelů.
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InTouch umožňuje uživateli výběr souboru s aktuálními nebo historickými daty a
zobrazení na časovém grafu. Součástí je i schopnost importovat nebo exportovat data
do/z tabulkových editorů nebo jiných databází. Dále umožňuje dynamickou výměnu dat
na různých uzlech sítě a také aktualizace aplikací buď automatické nebo na zásah
operátora.
InTouch je jednou z nejrozšířenějších aplikací ve světe. Za svoje kvality již získal
řadu ocenění.

4.3.4 Možnosti vytvoření vizualizace pomocí programu Delphi
Program Borland Delphi není čistě prostředkem k vytváření vizualizace, ale je to
spíše program k vytváření programů, proto od něj nemůžeme čekat, že bude uživatelsky
příjemný a jednoduchý. Prostředí Borland Delphi je určeno k programování v jazyce
Pascal (jde o klon jazyka Pascal – objektově orientovaný), proto vyžaduje znalosti
programování v daném jazyce.
Program Delphi je možno příjemně ovládat pomocí menu nebo pomocí toolboxu.
Má dvě části – programovou a formulář. V horní části je lišta, která slouží pro vkládání
jednotlivých objektů do formuláře. Podobně jako ve vizualizačních systémech můžeme
vkládat tlačítka, obrázky, texty a mnoho dalších. Tyto objekty není nutno programovat,
po vložení se zapíší sami do programové části.
Pro komunikaci mezi vizualizací vytvořenou v Delphi a automatem použijeme
IPC data server, který je DDE serverem od firmy Festo.
Prvním krokem, který by se musel učinit, je naprogramování DDE klienta. Dále
by bylo nutné ke každému tlačítku a animaci správně nadefinovat proměnnou, podobně
jako je tomu v jiných programech. Zde ovšem není možno použít předpřipravené
aplikace, vše se musí naprogramovat ručně.
Program Delphi je rozhodně zajímavou alternativou, ale jak už bylo napsáno, není
čistě vizualizačním prostředím, a proto je práce v něm zdlouhavá a případné změny ve
vizualizaci jsou pracné a je zapotřebí, aby se uživatel orientoval v programovacím
jazyce.
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4.3.5 Další vizualizační programy – přehled
Mezi další vizualizační programy můžeme zahrnout objektově orientovaný systém
Control Panel vyvíjený a dodávaný firmou Alcor Zlín sloužící ke generování měřících,
řídicích a regulačních aplikací. Zajišťuje v reálném čase sběr dat, jejich zobrazování,
archivaci a prezentaci a následné matematické zpracování a vyhodnocení dat. Lze
vytvářet programy pomocí textového nebo grafického editoru a libovolně mezi nimi
přecházet, změny se vzájemně akceptují.
Program Trend Accord je vyvinutý firmou AutoCont Ostrava. Tento program je
především určen pro operátorské a dispečerské stanoviště na bázi PC. Jde o plně
grafický software orientovaný na uživatele. Má v sobě implementovány subsystémy,
jako jsou alarmní systém pro monitorování stavu alarmů a řízeného procesu, systém
umožňující sledovat stavy a historii systému a dále tato data exportovat, recepční
systém umožňující archivovat často používané sady dat. Je jednoduchý bez potřeby znát
další programovací jazyk a je určen pro prostředí MS-DOS, což zmírňuje náklady na
software, protože většina ostatních programů je určena pro Microsoft Windows.
Další vizualizační programový systém se jmenuje Citech. Má svůj původ
v Austrálii. Dovoluje zpracovávat informace z velkého množství zařízení. Citech
komunikuje přímo s řídicími a monitorovacími jednotkami. Systém má velké množství
grafického vyjádření a lze jednoduše použít předdefinované grafické stránky podle
požadavků uživatele. Systém Citech používá strukturovaný programovací jazyk
podobný C nebo Pascalu.

4.4 Výběr vizualizačního prostředí
Prostředí, které bude vybráno, musí v první řadě splňovat všechny komunikační
nároky. Musí umět komunikovat buď pomocí DDE nebo OPC serveru. Pro hlasové
ovládání a pro hlídání pohybu v okolí robota je potřeba, aby jednotlivá tlačítka šla
ovládat pomocí klávesových zkratek. Dále je potřeba, aby daná aplikace uměla spouštět
jiné aplikace a případně přehrávat zvuky. V neposlední řade musí být možno aplikace
stáhnout v použitelné demo verzi nebo musí mít škola zakoupenou licenci.
Všechny tyto nároky splňuje nejlépe vizualizační program Reliance od firmy
Geovap. Reliance je v dnešní době nejlepší český produkt na poli vizualizačního
softwaru. Získává řadu ocenění a je to software, který je úspěšný i v zahraničí.
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Pracuje se v něm velice příjemně. Ze stránek Geovapu lze stáhnout nejnovější
Relinace demo verzi, která je pro naše účely svým rozsahem naprosto dostačující. Další
výhodou tohoto softwaru je jeho česká verze a kvalitně zpracovaná nápověda.
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5 Možnosti hlasové komunikace
Hlasová komunikace člověka a počítače je v současnosti velmi atraktivním
oborem. V dnešní době jsou nejpoužívanějším prostředníkem, jakým předat informaci
do počítače či do jiného zařízení pracujícího podobně jako počítač, klávesnice, myš
nebo tužka, pomocí které je možno psát na displej. Stejně tak způsob, kterým získáváme
informaci z počítače, je ve většině případů čtení zobrazovaného textu nebo obrázků na
displeji. Pro člověka je nepřirozenější, nejrychlejší a nejpohodlnější dorozumívat se
pomocí hlasu. Proto se většina současných výrobců softwaru snaží vyvinout program,
který bude spolehlivě pracovat dle hlasových příkazů a bude schopen mluvit.

5.1 Programy pro realizaci hlasového vstupu
Problém v tomto oboru není ve snímaní hlasu, to už je vyřešeno několik desítek
let. Problém spočívá v úspěšné identifikaci, kdy je potřeba řeč správně rozpoznat a
udělat akci, která je požadována.
Současný stav neumožňuje plynulou komunikaci na poli člověk – počítač.
Omezení vychází především z problému s rozpoznáváním plynulé řeči a zároveň
i omezenými možnostmi součinnosti procesu klasifikace hlasového signálu a procesu
porozumění smyslu posloupnosti klasifikovaných slov. V současné době jsou využívány
systémy, ve kterých má člověk nadefinovány předem dané fráze nebo komunikuje na
dané téma pomocí omezeného slovníku a daných pravidel.
Hlouběji

se

problémem

zabývá

vědní

obor

fonoskopie.

Fonoskopie

(audioskopická expertíza) se zabývá převážně analýzou řeči a to jak fonetickou a
lingvistickou (tzv. subjektivní), tak elektroakustickou (přístrojovou - tzv. objektivní).
Přitom je elektroakustická analýza často měřitelným vyjádřením analýzy fonetické.
Zásadní význam pak má elektroakustické zkoumání (měřitelné vyjádření fonetických
vlastností), kdy se sleduje rychlost řeči ve slabikách za sekundu, výška základního
hlasového tónu a její statistická analýza, průběh okamžitého spektra řeči (sonogram),
křivka melodie řeči či výška základního hlasového tónu.
Hlasový vstup je u robota omezen pouze kvalitou softwaru. Je potřeba, aby byl
software zdarma stahnutelný a provozovatelný. Je potřeba, aby na zadané hlasové
povely robot reagoval provedením předdefinované akce, např. sekvencí pohybů a
odříkáním textu [12].
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5.1.1 Program JetVoice
Pod tímto názvem se skrývá hlasové ovládání počítače. Tento program umožňuje
nahrát pomocí mikrofonu řadu příkazů a pak už jen stačí příkaz vyslovit a JetVoice jej
provede. Příkazem může být např. spuštění nějakého programu, zmáčknutí klávesové
zkratky nebo otevření CD-ROM. Záleží jen na uživateli, jaké příkazy si vytvoří.
JetVoice je i poměrně nenáročný, co se týče nároků na hardware počítače [13].
Program je k dispozici ve volně šiřitelné verzi, kterou je potřeba jednou za čas
zaktivovat časovým kódem. Časový kód lze nalézt na stránkách tvůrce tohoto
programu.
Program má širokou škálu nastavení. Základní záložky pro různá nastavení jsou
např. „Sekvence kláves“, „Ovládání myši“, „Spustit soubor“ a další.
Na stránkách tvůrce je výborná nápověda, pomocí které se dá lehce začít pracovat
s kteroukoliv funkcí.
Tento program má i výbornou referenci od občanského sdružení Petit, které ho
testovalo s pomocí postižených dětí. V případě, že počítač ovládají lidé, kteří nejsou
schopni mluvit, stačí, aby vyloudili dva různé zvuky např. dupnutí nebo tlesknutí, a
program spolehlivě tyto zvuky rozpozná.

5.1.2 Program Myvoice
Program Myvoice byl vyvinut s cílem pomoci zejména handicapovaným lidem v
přístupu k počítačové technice a k informačním technologiím. Umožňuje ovládat
počítač a na něm nainstalované programy výhradně pomocí hlasových povelů. Těmito
povely lze uskutečnit tytéž akce, k jejichž provedení by jinak byla nutná klávesnice a
myš [14].
Mezi další funkce programu slouží možnost diktovat text po jednotlivých
písmenkách či předem připravených celých slovech nebo frázích. Diktování po slovech
je ovšem omezeno jen na omezený okruh slov a vyžaduje pečlivou výslovnost. Pro
tento účel je připraven malý slovník 10 000 nejčastěji používaných českých slov. Další
slova či fráze si uživatel může do slovníku programu přidat podle vlastní potřeby.
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Program je schopen okamžitě rozpoznávat hlasové povely od libovolné osoby,
nevyžaduje tedy, aby tato osoba předem cokoliv namluvila. Program je již od
dodavatele vybaven několika stovkami základních povelů, které jsou rozděleny do
skupin, např. povely pro diktování (po jednotlivých hláskách), pro ovládání myši, pro
textový editor Word, atd. Uživatel má možnost přidávat si své vlastní povely či
modifikovat stávající, čímž si může usnadnit práci se svým oblíbeným programem.
Uživatel si může, zejména pro účely diktování, sestavit seznam nejčastěji používaných
slov nebo frází či krátkých vět, které poté může vkládat jediným hlasovým povelem.
Tvořením vlastních povelů lze postupně rozšiřovat možnosti hlasového ovládání na
nově instalované programy i hardwarové komponenty.
Program umožňuje hlasové ovládání počítače všem osobám, které jsou schopny
dobře vyslovovat krátké české povely a zároveň očima sledovat dění na obrazovce
počítače.
Dle referencí, které je možné nalézt na webových stránkách různých sdružení
[15], je tento program jeden z nejdokonalejších softwarů na hlasovou komunikaci
s počítačem. Bohužel tento program nelze stáhnout v jakékoliv neplacené verzi.

5.1.3 Program Game Commander 2
Program je vytvořen za účelem ovládání počítačových her a simulací. Běží na
pozadí a naslouchá předdefinovaným příkazům. Když zaslechne jeden z příkazů a
rozpozná ho, vyvolá akci jako například stisknutí klávesy pro zadaný povel. Protože
Game Commander tiskne klávesy stejně, jako kdyby je stiskl člověk, může být použit
pro jakoukoliv hru která má klávesové povely. Z toho důvodu jakákoliv windowsovská
aplikace (jako CAD, malovací programy, e-mailový software, webové prohlížeče), která
má klávesové příkazy, může být ovládána pomocí Game Commanderu. Tento program
umožňuje navolit až 256 povelů [16].
Game Commander se skládá ze dvou hlavních komponent: Command Centra a
Studia. Command Centrum je hlavním rozhraním Game Commanderu. Zobrazují se
přes něj informace o stavu, umožňuje rychlý přístup k základnímu ovládání, spouští
Studio a zpřístupňuje přídavné zdroje na internetu. Studio umožňuje přístup k srdci
celého ovládacího systému. S použitím studia mohou být vytvářeny příkazy, editovány
profily a upravovány příkazové soubory i s příkazy, které obsahují.
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Game Commander používá rozpoznávací systém nezávislý na jednotlivém
mluvčím. Proto tedy nemusí být trénován na určitého mluvčího. Zapsání slova nebo
fráze do kolonky přibližného znění povelu stačí Game Commanderu k rozpoznání, jak
by měl příkaz znít. Navíc zde stále zůstává možnost navolení hlasového tréninku povelu
pro případ obtížného rozpoznání a nebo pro případ užití neanglických povelů.
Tento program je dodáván jako trial verze, která umožňuje měsíční omezené
bezplatné užívání na detekování pěti nadefinovaných příkazů. Po této době se program
sám znepřístupní a je nutná nová instalace.

5.2 Programy pro realizaci hlasového výstupu
Již dlouhá léta se lidé snaží vytvořit mechanismus, který bude napodobovat lidský
hlas. O této problematice se ovšem ví jen velmi málo, protože zpočátku nebylo jasné,
k čemu by takový mechanismus krom zábavy sloužil. První pokusy o vytvoření
mechanismu jsou zaznamenány před více než dvěma sty roky. Jak se postupem času
analýza řeči vyvíjela, byla objevena tzv. analýza formantů a na její bázi pracující
syntéza. V jádru jde o reprezentaci signálu hlasu, která se dá použít jak pro
rozpoznávání, tak pro syntézu řeči. Vzniká ovšem problém zaznamenat řeč tímto
způsobem beze ztráty informací. Proto ani takto provedená syntéza není dokonalá.
Problémem stále zůstává, jak udělat to, aby řeč byla plynulá, přirozená a pokud
možno se nedala odlišit od řeči analogové, tedy námi produkované. Syntéza hlasu je věc
složitých algoritmů dotýkajících se až umělé inteligence. Stále je ale těžko
rozpoznatelné, zda chceme, aby věta byla přečtena vesele či rozhořčeně. Jednoduše
řečeno nelze napodobit emoce. I když mluvíme klidně, frekvence hlasu kolísá.
Představa stroje, který dělá přednášku je děsivá. Právě emoce a další aspekty řeči, které
jsou nepředvídatelné a svým způsobem nenapodobitelné, dělají řeč jedinečnou.
V dnešní syntéze hlasu se postupuje dle následujícího postupu. Jako základ se
použije nahrávka projevu skutečného mluvčího. Mluvčí přečte text, který musí být
dostatečně dlouhý, bohatý na fonémy a změnu intonace. Při čtení textu psaného
v českém jazyce je důležité vyslovovat znělé souhlásky tak, jak má být. Jiné jazyky
mají svá vlastní úskalí. Namluvený text se zanalyzuje. Pomocí analýzy se snažíme
získat co nejvíce charakteristik daného mluvčího. Dále následuje fonetický přepis,
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pomocí kterého se celá nahrávka rozdělí na jednotlivé fonémy, ze kterých se pomocí
syntetizéru skládají jednotlivá slova nebo věty.
Hlasový výstup je potřeba u robota udělat pomocí softwaru, který se spustí na
příkaz řídicího systému robota a odříká zadaný text.

5.2.1 Program Řekni to
Program Řekni to zaujme svou velikostí (927 kB) a také jednoduchostí ovládání.
Tento program je nastaven na přehrávání českých textů. Cizojazyčné texty bude číst
jako české. Má možnost zapnutí podpory reakce intonací na otazník, rychlost
mluveného slova je nastavitelná a umožňuje různě modulovat výstupní vlnovou syntézu
echa a výšku hlasu. Lze nastavit, jaký řečník mluví, jestli muž, žena či dítě. Jeho
autorem je firma Gb-soft.

5.2.2 Program Winamp
Winamp je programem, který umí přehrát libovolný nahraný zvuk. Jedná se již
o profesionální přehrávač, který umožňuje širokou škálu nastavení a je velice oblíbený
pro přehrávání zvuku ve formátu MP3.
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6 Možnosti vizuální komunikace
Jako příklad obtížnosti realizace video vstupu tzn. ovládaní robota pomocí
vizuálních signálů uvedu, jak se s tímto problémem vypořádali pracovníci firmy Honda
při výrobě robota ASIMO. Asimo používá kameru jako hledáček pro značky umístěné
na podlaze. Každá demonstrace tohoto robota potřebuje individuální přípravu, kdy je
nejdříve potřeba naplánovat cestu, spočítat vzdálenosti, výšku schodů a jejich počet.
Dále je potřeba nalepit značky na zem a robot může vyrazit na cestu. Podle webových
stránek Hondy umí Asimo rozpoznávat gesta a obličeje. Pokud rozpozná známou tvář,
dokáže pozdravit a podat ruku, ale o spolehlivosti těchto dovedností lze pochybovat po
návštěvě Asima v České Republice, kdy z těchto dovedností předvedl pouze část. Při
pokusu potřást si rukou podruhé, selhal. O tom, proč selhal, lze pouze spekulovat. Buď
měl naprogramováno pouze jedno potřesení rukou nebo rutiny rozpoznávající okolí
nefungují až tak spolehlivě [17].

Obr. 6.1 Způsob rozpoznávání gest robota Asimo [3]

U robota Festík jde spíše o to, aby studentům bylo ukázáno, co lze vytvořit
s trochou fantazie a nápadu. Téma vizuální komunikace by mohlo být samostatným
tématem diplomové práce. U robota se zatím spokojíme se základní ukázkovou aplikací.

6.1 Detekce přítomnosti v okolí robota
K nestandardním, ale v poslední době používaným detektorům pohybu patří
detekce pomocí digitální webkamery připojené k osobnímu počítači. Snímací prvky
jsou dvojího typu. Levnější a s horšími snímacími parametry využívají prvků CMOS.
Dražší a lepších výsledků dosahuje technologie CCD. Většina kamer je připojena k PC
přes USB port. Lze se setkat i s bezdrátovými kamerami, které jsou schopny posílat
signál až na vzdálenost několika desítek metrů. Maximální snímková frekvence se
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pohybuje mezi 25 až 30 snímky za sekundu. Standartní provozní rozlišení je 640x480
pixelů. V současné době se však s nárůstem výkonu osobních počítačů zvyšuje
i rozlišení dodávaných kamer. Součástí dodávky bývá softwarové vybavení, které ve
většině případů umí provozovat kameru v sledovacím módu, tzn. pokud se před
objektivem nic neděje, je systém uspán. Pokud se však před objektivem něco pohne (je
vyhodnocena diference mezi dvěma snímky), je možno tento snímek automaticky zaslat
pomocí e-mailu. Některé z těchto programů mají speciální funkci spuštění libovolné
aplikace.
Webkameru lze využívat i pro hlídání domu. Stačí mít připojen počítač a lze
nastavit i posílání obrázku na mobilní telefon pomocí MMS.

6.2 Program Watcher
Program Watcher je programem pro užívání webkamery. Může běžet v několika
módech, jako jsou monitorování, naslouchání a vysílání. Nastavení tohoto programu je
velice snadné. Je to malá utilita, která rozšiřuje možnosti webkamery.
Jako první se nastavuje tzv. všeobecné nastavení, tj. v jakém módu má aplikace
běžet, zda má být ukryta, pokud běží na pozadí, a které funkce mají být aktivovány.
Dále se nastavuje zdroj a formát video signálu, jeho rozlišení, frekvence snímání a
komprese obrazu. Nastavení, kterému věnuji největší pozornost, je nastavení
monitorovacího režimu. Volí se zde míra citlivosti na pohyb a oblast obrazu, kterou
chceme monitorovat. V nastavení záznamu videa volíme jeho maximální délku a dobu,
po které se má ukončit. Dále nastavíme e-mail pro případ, že chceme, aby nám přišla
fotka narušitele sledované oblasti. Můžeme nastavit i FTP, pokud si přejeme ukládat
fotky na vzdálený server. Pro nás je důležitý poplach programový, kdy se spustí námi
určený program, který zalarmuje řídicí systém robota. Dále je možno volit poplach
zvukový a telefonický.
V programu můžeme také nastavit i naslouchací mód, při kterém aplikace
naslouchá video signálu ze vzdáleného zdroje. Dále zde nalezneme nastavení připojení
přes síť LAN, DSL nebo přes modem vytáčeným připojením.
Program má bohužel dvě slabiny. První z nich je, že nesprávně vyhodnotí změnu
osvětlení jako pohyb, a druhou slabinou je, že v případě pohybu robota samotného
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považuje tento pohyb za pohyb v okolí robota. Příčinu těchto slabin přisuzuji mj.
nevhodnému umístění kamery na robotovi.

6.3 Program Aktive Webcam
Tento program je druhou alternativou k programu Watchdog. Má podobné funkce
a nastavení jako program předcházející. Jeho nespornou výhodou je možnost připojení a
monitorování více zařízení najednou a současné nahrávání z těchto zařízení. Tento
program umožňuje ovládání pomocí web prohlížeče ze vzdáleného počítače. Program je
ovšem náročnější na systém a nastavování je díky velkému množství funkcí, které
nejsou potřeba, náročné na čas i z hlediska základních funkcí.
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7 Grafické předpoklady pro vytvoření vizualizace
Při tvorbě vizualizace nestačí ovládat práci v grafickém editoru, je takřka
nezbytné ovládat základní znalosti o barvě, kompozici, rytmu, písmu, světle, stínu aj.
Bez těchto znalostí alespoň v základu, nelze vytvořit plnohodnotný projekt, který bude
pro uživatele příjemný. Ve vizualizaci se jako základní forma sdělování používá
sdělování zrakového, proto je vhodné značky a barvy volit tak, aby na první pohled bylo
jasné, k čemu je daná část vizualizace určena. Je nutné dodržovat orientační,
informační, bezpečnostní a další typy značení, které se jako formy zrakového sdělování
vyvíjí odnepaměti společně s lidstvem a ostatními formami komunikace. Od primitivní
potřeby zanechat informaci o potravě, nebezpečí, směru pohybu se tato oblast
komunikace rozvinula do široké škály forem a způsobů předávání grafických informací.
Dnes tato oblast nazývaná SIGN reprezentuje velmi rozsáhlý obor zahrnující v sobě jak
prvky informatiky, tak i oblast designu. Je zřejmé, že i přes jazykové rozdíly je většina
symbolů nebo uskupení znaků (WC, INFO atd.) používaných v moderním světě např.
na informačních tabulích buď úplně stejná nebo podobná [18].

7.1 Vizuální komunikace
Existuje mnoho způsobů vizuální komunikace (gesta, mimika, malování aj.).
Z hlediska orientačního značení je podstatné sdělování za pomoci znaků a symbolů.
Znaky zastupují jednotlivé hlásky verbální komunikace (písmena) a v souhrnu tvoří
texty. Další podobou znaků jsou číslice sloužící k vyjádření počtu nebo množství určité
veličiny. U informací sdělovaných znaky je zřejmý vliv použitého jazyka. Některé
uskupení znaků získaly postupem času význam téměř bez ohledu na jazykové prostředí
(TAXI, SOS, MAX, MIN aj.). Je-li možné nějaký jev přímo jednoduše zobrazit,
používá komunikace figuru. V případě, že by se daný jev zobrazoval přímo s obtížemi,
použijeme znak nebo symbol vybraný na základě historických souvislostí nebo
srovnávací systémové analýzy. Znaky nebo symboly se pak užívají na základě
nezávazné společenské konvence nebo na základě konvencí různého typu dosahu a
závaznosti. K závazným konvencím širokého dosahu patří mezinárodní normy ISO,
které jsou obdobou pravidel pravopisu hláskové řeči. Zabývají se grafickými symboly
včetně šipek, barvami a tvary tabulek. Na unifikaci vizuální komunikace lze nahlížet ve
dvou pohledech:
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•

Soudobé vědecké poznatky říkají, že vizuální komunikace se rozrostla do
takové šíře a kvality, že bez sjednocení a určení by byla její funkčnost
využita jen z velmi malého procenta. To by byla pro mezinárodní
komunikaci v soudobé vizuální epoše škoda.

•

Podle některých názorů není dobré podřizovat praktickou vizuální
komunikaci (tedy výběr symbolů i užití barev) přísným všeobecně
platným mezinárodním konvencím. Vede to prý ke zbytečné uniformitě.
Vizuální komunikace může prý fungovat spontánně bez sjednocování a
učení.

7.1.1 Užití barev
Velmi důležitými prvky při předávání informací vizuální cestou jsou barvy.
Použití barev při předávání vizuálních informací je typickým příkladem dohody
vycházející z přirozeného působení daného podnětu na člověka. Např. zelenou barvu
vnímá člověk jako klid, bezpečí, pohodu a proto je použita v barevném normalizovaném
systému (ISO) jako informace o bezpečí.
Příčiny, proč člověk reaguje na dané barvy tak, jak reaguje, hledejme ve vývoji
člověka. Už od útlého věku se dítě učí od svých rodičů reagovat na dané podněty stejně.
Např. příroda je reprezentována uklidňující zelenou barvou. Žlutá barva slunce
přestavuje neznámo a v neposlední řadě červená je barvou krve.
Barvy se dají používat analogicky, což znamená že barva odpovídá skutečnosti
např. v mapě, nebo konvenčně, kdy užití barev tvoří systém obecného informačního
kódu. Základní barvy a jejich užití uvádím v následujícím textu:
•

Bílá barva je složenina mnoha barev dalo by se až říci, že neznamená nic,
ale představuje neutrální tón. Používá se pro neutrální oznámení, jako
barva návěsti informace. Dále se používá jako kontrastní barva při
zobrazování znaků a struktur ve tmavých plochách.

•

Zelená barva je člověkovi blízká. Znamená život a bezpečí z rostlinné
přírody. Je využita pro oznamování bezpečí.

•

Žlutá je barvou slunce, které si spojujeme s energií a aktivitou. Je barvou
s nejvyšším jasem. Aktivita každé součásti přírody si vyžaduje pozornost
jejích dalších součástí, proto je žlutá přidělena výstraze.
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•

Modrá je barvou vody a ledu, proto si ji spojujeme s chladem. Je jí
přisouzen chladný význam příkazu.

•

Červená je barvou ohně a krve. Je proto spojena s nebezpečím, omezením
a zákazem.

•

Šedá je odstínem mlhy, popele a prachu. Proto je užívána ke zrušení
informace.

•

Černá barva je neutrální barvou tíhy a tmy. Používá se pro kontrastní
neutrální zobrazení znaků a struktur ve světlých plochách tabulek.

Tab. 7.1 Přehled významu barev [18]

Barva

Informační význam

Zelená

Oznámení o bezpečí

Modrá

Příkaz

Žlutá

Výstraha

Červená

Zákaz

Šedá

Zrušení informace

Jakékoliv užití jiných barev (fialová, oranžová) má menší předpoklad ke správné
funkčnosti. Zlepšit funkčnost těchto barev se dá použitím zvláštních barev.
Barvy se také užívají pro lepší přehlednost znaků a symbolů. Některé znaky a
symboly se používají bez orámování. Výsledný účinek není tak vysoký. Tato metoda se
používá u různých ovladačů přístrojů pro oznámení a zákazy.

Obr. 7.1 Ukázka barevných znaků [18]

7.1.2 Užití tabulek a tvarů
Dalším důležitým faktorem při sdělování informací je tvar tabulky nebo tvar
jejího orámování. Tyto zvyklosti jsou užívány především v dopravním značení, ale
některé symboly jsou užívány a vnímány obecně. Jedná se zejména o zákazy
(přeškrtnuté symboly kruhu), výstrahy a vyznačení směru.
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Mezi používané tvary patří tvary popsané v následujícím textu:
•

Pravoúhlý čtyřúhelník prostým způsobem vymezuje plochu. Proto slouží
ve spojení s bílou plochou k neutrálnímu oznámení. V případě, že do
čtverce nakreslíme vlak, znamená to „Tady je nádraží.“. Ve spojení se
zelenou barvou nám oznamuje jev související s bezpečím.

•

Pětiúhelník ve formě šipky, konkrétně jeho hrot, nutí podívat se daným
směrem, neboť naznačuje tímto směrem pohyb. Proto se tabulka tvaru
šipky používá k neutrálním oznámením směrového charakteru. V případě,
že nakreslíme vlak do pětiúhelníku, obrazec nám říká „Nádraží tímto
směrem.“.

•

Hrany trojúhelníku svírají plochu. Ve srovnání s víceúhelníky jde
o nejpevnější sevření. Sevření souvisí s pocitem rizika, nebezpečí.
Trojúhelník se používá pro výstrahu, kterou můžeme posílit žlutou barvou.
V případě, že do trojúhelníku vybarveného žlutou barvou nakreslíme vlak
říká nám „Pozor nádraží.“.

•

Kruh vymezuje plochu tak, že nutí pozorovatele zahledět se soustředěně
do jeho středu. Podobá se oční duhovce stejně jako zornému poli jednoho
z očí, kterým se soustřeďujeme na jakýkoli detail. Kruh ve spojení
s chladnou modrou barvou vytváří optimální kombinaci pro příkaz. Kruh
spojený s „nebezpečnou“ červenou barvou vytváří dobrou kombinaci pro
informaci typu omezení. Přeškrtnutí červenou barvou vyvolává negaci,
dvojité přeškrtnutí tuto negaci stupňuje.

výstraha

příkaz

zákaz

oznámení

vyznačení směru

Obr. 7.2 Přehled významu tabulek [18]

Za další zajímavost považuji časovou posloupnost tabulek. Někdy je nutné
nejdříve upozornit na zákaz, poté zakázat a následně zase zákaz zrušit. I tato skutečnost
se řídí jistými zvyklostmi. Příklad uvádím na následujícím obrázku.
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Obr. 7.3 Časová následnost značek [18]

Uvedený příklad je z oboru silničních značek. Bohužel ne všechny silniční značky
mají vlastnosti, které se shodují s obecným tvarovým a barevným kódem, protože byly
tvořeny v době, kdy vizuální komunikace nebyla ještě vyvinuta.

7.1.3 Užití symbolů
Symboly jsou grafickými prvky, které nesou informace na základě podobnosti se
skutečnou věcí nebo dějem.

Obr. 7.4 Ukázka podobnostních symbolů [18]

Jedná-li se o předem učiněné dohody nebo zvyklosti, grafický symbol pak
vyjadřuje informaci, která je od zobrazeného symbolu odvozená.

označení směru jídelna

pitná voda

odlety

čekárna

Obr. 7.5 Ukázka zvyklostních symbolů [18]

Znaky i symboly bývají ohraničeny v určitém prostoru a to buď charakterem
podložky nebo grafickým prvkem (rámečkem), čímž vzniká informační prvek (tabule,
tabulka aj).

7.1.4 Užití šipek
Šipka je nejčastěji používaným symbolem v orientačních systémech. Nejčastěji se
používá tzv. belgická šipka (normalizovaná ISO), a to buď ve standardním provedení
nebo pouze její vrcholové části.

Obr. 7.6 Ukázka šipek I [18]
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Pro vyjádření změn směru, případně jiných informací souvisejících s pohybem se
používají další modifikované podoby šipky.

Obr. 7.7 Ukázka šipek II [18]

V ostatních oblastech značení je používáno mnoho dalších podob šipek a to ať
v souvislosti s vyjádřením směru a pohybu, tak i k vyjádření dalších informací (např.
rozměry aj.).

7.1.5 Principy používané pro značení ve zrakovém sdělení
Podmínkou funkčních a uživatelsky „pohodlných” orientačních systémů je
zejména dodržení následujících základních principů:
•

Princip nutného minima informací. Uživatel nemá být zahrnut větším
množstvím informací, než je nutné pro orientaci v situaci, ve které se
právě nachází. Prvotní informace mají zahrnovat základní (hrubé) dělení
cílů a postupně (dle logiky stromové struktury) se informace dělí na
detailnější.

•

Princip čitelnosti a přehlednosti. Na dodržení tohoto principu má zásadní
vliv několik faktorů:
o použitý druh (font) písma u znaků (včetně proporcí písma)
o jednoduchost grafiky symbolů
o míra kontrastu mezi znaky a symboly a podkladem
o velikost znaků a symbolu (čtecí vzdálenosti)
o vzájemná vzdálenost symbolů, znaků (vzdálenosti mezi písmeny,
slovy a řádky)
o použití barev jako pomocného prvku přehlednosti (dělení objektů
na barevné zóny aj.)
o respektování a případná optimalizace světelných podmínek místa
poskytování informace
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čitelnost dobrá

čitelnost střední

čitelnost špatná
Obr. 7.8 Ukázka čitelnosti symbolů [18]

•

Princip návaznosti informací. Předávané informace mají být kontinuální
zejména z hlediska jednotného názvosloví (názvy částí budov, obcí,
sektorů, pracovišť, odborností aj.) a z hlediska jednotného způsobu
lokalizace úrovní v objektu (dělení na patra nebo podlaží, způsob
označování mezipater, podzemních podlaží aj.).
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8 Realizace programů pro sekvenci pohybů
Programy pro sekvenci pohybů byly naprogramovány v softwaru firmy Festo
FST4.02. Software FST 4.02 umožňuje programovat v jazyce STL. Jeho strukturu tvoří
kroky, které používají základní příkazy IF a THEN.
Robot Festík nemá žádná čidla, která by indikovala vyjetí pneumotoru, proto
v sekvenci pohybů používáme časovače, které zajistí dostatečný čas na práci
pneumotorů a setrvání v koncovém stavu.
Při programování ve FST 4.02 se musí dbát na správné nakonfigurování
komunikace a driverů. Při prvním zapnutí je důležité nastavit připojení automatu přes
linku RS232c, nahrát program s drivery. Až poté automat komunikuje i po síti.
Nastavení komunikace je vidět z následujícího obrázku.

Obr. 8.1 Nastavení komunikace v programu FST 4.02

Dále uvádím nastavení driverů. Přiblížím nastavení pro automat PS1 FC38-AL2.
U programu pro automatu FC34 nebude driver EGSMRT, který slouží pro ovládáni
GSM modemu. Driver COMEXT slouží pro aktivaci druhého portu linky RS232c.
U automatu PS1 FC38-AL2 je nutné tento driver nahrát, protože přes něj komunikuje
již zmíněný GSM modem. V případě, že COMEXT nebude nahrán, automat se
„zakousne“ při restartu.
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Obr. 8.2 Nastavení driverů automatů

V automatu FC34 je program na výměnu dat po síti s automatem FC38. Tento
program si pouze přečte data z automatu FC38 a zapíše je na výstup.
V automatu FC38 se nachází řídicí program celého systému. Je rozdělen na jeden
hlavní označený jako P0 a pět podprogramů P1 až P5. Hlavní program P0 hlídá hodnotu
flagwordu a podle ní spouští sekvenční programy P1 až P5. Sekvenční programy
provedou sekvenci pohybů a vrátí robota zpět do počátečního stavu tj. vzpřímeného a
s rukama u těla. Program P1 je programem, kdy robot vykonává sekvenci pohybů a
komentuje vše slovy. Program P2 je programem, kdy se robot představí a předvede
několik pohybů jako demonstraci svých schopností. Při spuštění třetí sekvence robot
předpaží ruce a náležitě vše okomentuje. Čtvrtá sekvence má za úkol zamávat a
pozdravit a program P5 provede sekvenci pohybů a robot upozorní na pohyb ve své
blízkosti.
Robota je možné naprogramovat na libovolný počet sekvencí. Tyto základní
sekvence mohou být spouštěny ručně nebo pomocí hlasových povelů. Program P5 je
spouštěn také ručně nebo programem spouštěným kamerou.
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9 Realizace vizualizace a konfigurace programů
9.1 Vytvoření vizualizačního prostředí v programu Reliance
Vizualizace je srdcem celého projektu. Komunikuje s OPC serverem a se všemi
aplikacemi, které spouštějí sekvence pohybů.

9.1.1 Základní nastavení programu, komunikace s OPC serverem
Prvním krokem v programu Reliance je přidání a výběr OPC serveru. Ve správci
stanic přidáme pravým tlačítkem novou stanici a vybereme OPC server. Zobrazí se
nastavení OPC serveru. Klikneme na tlačítko s třemi tečkami a můžeme vybírat z OPC
zaregistrovaných na daném PC. V případě, že OPC server není zaregistrován, nelze ho
ani vybrat. Obrázek demonstruje výběr OPC serveru.

Obr. 9.1 Výběr OPC serveru

Druhým krokem je import proměnných z OPC serveru. Protože program Reliance
je demo verzí a může využívat pouze 25 datových proměnných, importujeme jen ty
proměnné, které budeme jistě používat. Není tedy nutné importovat celý obsah OPC
serveru. Import provedeme přidáním nové OPC grupy do proměnných a kliknutím na
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tlačítko „Importovat proměnné z OPC serveru“. Zobrazí se tabulka, kde vidíme všechny
proměnné OPC serveru. Import se provádí přetaháním proměnných pomocí myši a
odsouhlasením tlačítkem „OK“. Následně je nutné změnit datový typ z Byte na Bool u
všech proměnných.
Dalším krokem může být přidání virtuálních proměnných. To jsou proměnné
používané pro správnou funkci vizualizace, např. pro animaci pohybu objektů. Pro
virtuální proměnné je potřeba nejdříve vytvořit novou stanici klepnutím na pravé
tlačítko a výběrem „Virtuální stanice“ v nabídce stanic. Následně přidáme opět
klepnutím na pravé tlačítko myši a výběrem položky „Nová proměnná“ novou
proměnnou.

Obr. 9.2 Přidání proměnných

Poslední věcí v základním nastavení je připojení stanic. Bez připojení stanic
nebude vizualizace fungovat. Při spuštění Runtime modulu se nenaváže spojení s OPC
serverem. Stanice připojíme následujícím způsobem. V nabídce „Správci“ vybereme
„Správce struktury projektu“. Rozbalíme celou nabídku, pravým tlačítkem klepneme na
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položku „Stanice“ a z nabídky vybereme „Připojit stanice“. Zobrazí se nám okno, kde je
seznam všech možných připojitelných stanic. Dále již stačí vybrat stanici, kterou
chceme připojit, a potvrdit tlačítkem „OK“. Nestačí připojit pouze stanice, které se
připojují k jiným zařízením, ale musí se připojit i virtuální stanice. V případě, že
Runtime modul nemůže navázat spojení s danou proměnnou, zobrazí okolo objektu,
který je s danou proměnnou svázán, žluté orámování.

Obr. 9.3 Připojení stanic

Po nastavení komunikace se může začít „kreslit“ vizualizace. Na začátku je
důležité s rozmyslem rozvrhnout plochu ke kreslení, tzn. zda nám postačí právě jedna
plocha nebo zda bude použito více oken např. pro manuální ovládání. V okně „Správce
oken“ je možné přidat další okno a v parametrech lze nastavit, zda okno bude
standardní, dialogové nebo zda bude zobrazováno jako lišta na jednom z okrajů
hlavního okna.
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9.1.2 Grafická část vizualizace
V této části vizualizace je vytvářena grafická podoba projektu. U vizualizace
robota jsem zvolil dvě okna – jedno standardní/hlavní a druhé dialogové.
Ve standardním okně jsou tlačítka, která ovládají spouštění programů v automatu
a hlasu, který doprovází pohyby robota. Dále je zde animace, která znázorňuje pohyby
robota, tlačítko, které spouští okno manuálního ovládání, a displej zobrazující číslo
spuštěného programu.
Dialogové okno slouží pro manuální ovládání robota. Je spouštěno z hlavního
okna tlačítkem. Lze ho spustit jen v případě, že neběží žádný z pěti programů
v automatu a displej zobrazuje číslo 0. Nacházejí se zde jednotlivá tlačítka pro každý
pneumotor a žárovky očí. V případě, že je pneumotor ovládán bistabilním rozvaděčem,
jsou zde tlačítka dvě.

Obr. 9.4 Vizualizační okno robota

Princip vkládání tlačítek, obrázků (obrázek se může skládat z několika dalších
obrázků viditelných jen v některých stavech programu), textů a dalších objektů je
následující. K daným objektům lze přiřadit funkci svázáním s proměnnou nebo mohou
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být statické, tzn. že se nemění. Lze nastavit viditelnost, barvu, obrázky k jednotlivým
stavům objektu a mnoho dalšího. Velkou výhodou je, že u tlačítka lze nastavit hodnotu,
která se pošle do zadané proměnné přímo v automatu. Takto je možné posílat přímo
hodnotu flagwordu do automatu a není potřeba používat skript.
Možnost přiřadit obrázek k jednotlivým stavům obrázku vizualizace je využita
u rukou robota. Je nadefinována proměnná tipu integer (pro každou ruku zvlášť).
Hodnota této proměnné je upravena pomocí skriptu. S danou hodnotou proměnné se
zobrazí vždy obrázek vyjadřující aktuální stav robota.

Obr. 9.5 Okno nastavení tlačítka

Z obrázku je patrné, jak vypadají nabídková okna jednotlivých objektů. Jsou si
hodně podobná. V tomto případě se jedná o nabídkové okno tlačítka, kde je možné
tlačítko svázat s proměnnou. V případě, že napíšeme, jakou hodnotu chceme po
stisknutí tlačítka zapsat, změní se hodnota u proměnné tipu Bool z 0 na 1 nebo
obráceně. Dále můžeme aktivovat kterékoliv okno nebo spustit i externí aplikaci.
Takto je vytvořena celá vizualizace pomocí vložených nakreslených obrázků a
tlačítek. V některých případech je použito i skriptů.
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9.1.3 Nastavení komunikace, použití skriptů
Vizualizace musí přijímat data od programu, který rozpoznává hlas a požaduje
spuštění přiřazených sekvencí pohybu. Dalším programem, který má možnost ovládat
robota, je program, který monitoruje pohyb v robotově okolí. Dále je potřeba spouštět
zvuk, tzn. hlas robota, kdy robot komentuje svoji činnost.
Programy rozpoznávající hlas mají ke každému hlasovému povelu přiřazenu
klávesovou zkratku. V případě rozpoznání hlasu tedy provedou virtuální zmáčknutí
klávesové zkratky. Podobně funguje i program kamery. V případě, že program zjistí
v okolí robota pohyb, aktivuje samostatný program kamery vytvořený v programu
Microsoft Visual Basic 6.0, a ten zaktivuje okno vizualizace, zmáčkne klávesovou
zkratku. Reliance umožňuje pro danou klávesovou zkratku naprogramovat skript
pomocí jazyka Visual Basic. Tento skript je naprogramován tak, že v případě
nepřerušené světelné závory (viz kap. 3.1.3 Bezpečnostní aplikace) přičte k hodnotě
flagwordu hodnotu požadovaného programu a spustí zvuk.
Zvuk je možné spustit několika způsoby. Reliance umí přímo spouštět zvukovou
stopu ve formátu wav nebo oblíbeném formátu mp3. Druhou možností je spustit některý
z programů na syntézu hlasu. Tato možnost však vede k dalšímu ovládacímu programu
vytvořenému v Microsoft Visual Basic 6.0 a větší nepřehlednosti celého balíku
programů. Skripty využívané pro tyto činnosti, tedy pro aktivaci sekvence pohybů a
spuštění zvuku pomocí klávesové zkratky, se nazývají „Klávesové“.
Pro ovládání animace pohybů robota využíváme další skript, který se nazývá
„Periodický“. Tento skript je naprogramován tak, že několik hodnot typu Bool převede
na jednu hodnotu typu integer. Tato funkce je využita u animací rukou robota, kdy je
několik poloh každé ruky reprezentováno více proměnnými. Na každé ruce je několik
pneumotorů. „Periodický“ se nazývá proto, že po určité časové periodě, uživatelem
zadané, zkontroluje hodnoty proměnných typu Bool a přepočítá hodnotu proměnou typu
integer. Veškeré úpravy skriptů se provádí ve „Správci skriptů“, který je k nalezení
v nabídce „Správci“. Okno správce uvádím na následujícím obrázku.

54

Inovace řídicího systému výukového a demonstračního robota Festík

Obr. 9.6 Okno Správce skriptů

9.2 Konfigurace OPC serveru
Podkapitola slouží jako návod na konfiguraci OPC serveru firmy Festo. Tento
software je nezbytný pro komunikaci mezi automatem a vizualizací. Jeho role se dá
přirovnat k roli tlumočníka.
Po nainstalování je na výběr mezi třemi moduly.
Pomocí modulu Administrátor lze zjistit jaké OPC servery jsou zaregistrovány na
daném počítači. Podává komplexní informace o všech modulech v počítači.
Modul OPC Client se dá použít pro testování programu v automatu. Dokáže se
připojit k jakémukoliv serveru a měnit přímo hodnoty proměnných.
Pro vytváření nových OPC serverů slouží modul s názvem Editor. Po spuštění
vyskočí nabídka, zda chceme vytvořit nový projekt, otevřít nebo klonovat již vytvořený
projekt.
V případě, že vytvoříme nový projekt musíme nejdříve vybrat jakým protokolem
bude OPC server komunikovat s automatem. U Festíka je to pomocí FstEasyIp
protokolu. Na následujícím obrázku je nabídka možných protokolů.
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Obr. 9.7 Výběr komunikačního protokolu

Následujícím krokem je připojení zařízení, které se provede kliknutím pravým
tlačítkem na položku „Namespace“ a výběrem položky „Add resource“. Zde stačí
vepsat IP adresu připojovaného zařízení.

Obr. 9.8 Připojení zařízení

Každé zařízení má své vstupy, výstupy, registry a flagwordy. Nabídka, která je
vidět na následujícím obrázku, je pomocníkem k vytvářením skupin, které lze přirovnat
k adresářům v počítači.
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Obr. 9.9 Vytváření skupin

Pak již stačí jediné – do každé skupiny přidat proměnné, se kterými chceme
pracovat. Např. v případě nastavení offsetu na nulu a bitu také na nulu se jedná
o proměnnou ve tvaru F0_0. Když nastavíme offset na desítku a bit na nulu, jedná se
o proměnnou ve tvaru F10_0.

Obr. 9.10 Přidání jednotlivých proměnných dle tipu

9.3 Konfigurace aplikací pro syntézu a rozpoznávání hlasu
9.3.1 Nastavení programu Řekni to
U programu Řekni to není potřeba žádného konfigurování. V programu je
přednastaven text, který se po spuštění přečte. V případě nutné konfigurace je práce
velice snadná. Následující obrázek názorně ukazuje, že možnosti nastavení tohoto
programu nejsou široké, ale pro účely projektu jsou dostatečné.
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Obr. 9.11 Okno nastaveni programu Řekni to

9.3.2 Nastavení programu JetVoice
Po spuštění programu je nutné nejprve zvolit zařízení, ze kterého se bude přijímat
zvuk (pokud má počítač zvukovou kartu, tak bude na výběr buď mapovač zvuku nebo
název nahrávacího zařízení; pokud zvukovou kartu nemá nebo není správně
nainstalována, nebude na výběr nic). Poté klikneme na tlačítko „Příjem dat“. Program
nejprve provede kalibraci, která trvá několik vteřin, během kterých je spektrogram
vybarven oranžově. Mezitím by uživatel neměl vydávat hlasité zvuky (kalibrací se zjistí
koeficient hluku, který se bude odečítat). Po skončení spektrogram zmodrá a už se může
začít s vlastním nahráváním.
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Obr. 9.12 Okno nastavení programu JetVoice

Dalším krokem je kliknutí na tlačítko „Přidat“, které přidá položku do seznamu
akcí. Její název lze změnit. Potom je třeba kliknout na „Nahrávání“ a říci slovo (popř.
vytvoříme zvuk), chvilku počkat (stačí asi 1s) a zvuk zopakovat. Pokud budou zvuky
dostatečně podobné, tak se tlačítko samo odmáčkne a zvuk se přiřadí vybrané položce.
Nakonec klikneme na „Vybrat akci“ a zobrazí se formulář, kde je na výběr
několik typů akcí – spuštění souboru, sekvence kláves, pohyb myší, předvolené příkazy
a práce s okny. Po správném vyplnění se program vrátí zpět do hlavního formuláře.
Může se zaškrtnout políčko „Potvrzení akce“. V tomto případě se po hlasovém povelu
objeví tabulka, zda opravdu chceme provést požadovanou akci.

59

Inovace řídicího systému výukového a demonstračního robota Festík

Obr. 9.13 Přidání akce v programu JetVoice

Poslední dva kroky je možné zaměnit – buď nejprve vybrat nějakou akci a až
potom k ní nahrát zvuk nebo naopak. Stejně tak je možné přidat do seznamu třeba deset
položek a pak k nim v různém pořadí přiřazovat akce a zvuky.
Klávesové zkratky použité ve vizualizaci jsou Ctrl+Q pro program Představení,
Ctrl+R pro program Tance, Ctrl+W pro program Tělocviku, Ctrl+U pro program
Pozdravení a Ctrl+K pro program Kamery.

9.4 Konfigurace programu webkamery Watcher
Jelikož se jedná o freeware verzi, je potřeba vždy na začátku oddálit registraci
zmáčknutím tlačítka „Later“. Stejnou proceduru je potřeba udělat i při ukončování
programu.
Program slouží primárně k monitorování prostoru před robotem. Program je
potřeba nastavit tak, aby spustil jiný program a poslal e-mail. Do nastavení se po
spuštění lze dostat kliknutím na tlačítko tvaru kruhu v levém horním rohu a výběrem
položky „Settings“ .
Pro správnou funkci stačí nastavit tyto základní tři nabídky v adresáři „Monitoring
Settings“.
První nastavení se týká citlivosti kamery a času, který máme na to opustit
monitorovaný prostor před spuštěním monitorovacího procesu. Citlivost je potřeba
nastavit spíše na stranu Insensitive, protože program vyhodnocuje jako pohyb i změnu
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osvětlení. Dále je zde možno nastavit přímo část z prostoru, který kamera snímá
k monitorování.

Obr. 9.14 Nastavení monitorování v programu Watcher

Druhým nastavením je posílání e-mailu v případě pohybu před kamerou. V horní
části lze nastavit, zda se má společně s oznámením pohybu zaslat i fotka příčiny, která
spustila tento poplach, a jaký má být minimální čas mezi dvěma poplachy. Dále je třeba
nastavit e-mail, na který bude zpráva poslána a případně kopii, SMTP server (pro
laboratoř smtp.fsid.cvut.cz), port zůstává 25. V záložce „More Email Settings“ lze
nastavit text poslaného e-mailu.
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Obr. 9.15 Nastavení zasílání e-mailů v programu Watcher

Posledním nastavením pro správnou funkci je nastavení tzv. „Other Alerts“, kde
lze nastavit spouštění programu v počítači v případě pohybu před kamerou. V našem
případě je potřeba spouštět program Kamera.exe, který zaktivuje okno Reliance a
zmáčkne klávesovou zkratku Ctrl+k.

Obr. 9.16 Nastavení spouštění aplikace v programu Watcher
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9.5 Konfigurace GSM modemu
Takto vybavený automat je použitelný pro kontrolu procesů na odlehlých
pracovištích bez možnosti monitoringu pomocí pevné sítě, případně na pohybujících se
objektech. V následujících kapitolách popíši postup konfigurování rozhraní GSM
modemu programem EasyGSM a způsob přístupu k jednotlivým proměnným.
Po spuštění je třeba program zaregistrovat pomocí přiložené licence. Pak je
přístupná následující obrazovka ke konfiguraci všech položek. Pomocí volby „File“ a
následně „New“ se založí nová konfigurační sestava.

Obr. 9.17 Základní konfigurační okno EasyGSM modemu

Pod položkou „Tools“ a „Communication“ se objeví okno s volbou pro typ
připojení s PC, ke kterému je FC38 momentálně připojen. Na výběr je připojení přes
sériovou linku na kanálech COM1 a COM2 s nastavením komunikační rychlosti nebo
propojení pomocí TCP/IP komunikace s volbou adresy automatu. Obě volby jsou
vybaveny volbou Find, která vyhledá všechna připojená zařízení.
Po vstupu do volby „Startup“ můžeme zadat tyto hodnoty jako jméno zařízení,
pod kterým se bude PLC hlásit při komunikaci pomocí SMS, dále PIN vložené SIM
karty a telefonní číslo SMS centra daného operátora. Poslední volbou je, zda chceme
přidat do odchozí SMS informaci o čase.
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V okně „Properties“ je možno vložit informace o uživateli, firmě a komentář
k vytvářenému objektu. Informace o datu založení a poslední úpravě na projektu jsou
doplněny automaticky.
U volby hlídacího programu Watchdog se volí telefonní číslo, kam má být zaslána
informace o chodu IPC, frekvence zasílání zpráv a volba, zda má dojít k novému
odpočtu vždy po odeslání SMS.
Ve volbě povolených uživatelů „User Command“ se zadávají telefonní čísla
oprávněných operátorů. Pokud uživatel není na seznamu oprávněných uživatelů a chtěl
by přesto ovládat automat, musí zadat do těla zprávy heslo uložené v druhém řádku.
Volba nastavení zasílání požadovaných dat „Data Acquisition“ slouží pro data,
která budou zasílána v pravidelných intervalech. Nejdříve se nastavuje frekvence
zasílání, pak číslo, kam bude zpráva zaslána. Ve spodní části se volí typ proměnné,
která má být z automatu sejmuta a zaslána pomocí SMS.
V záložce „Symbolic Names“ je možno vytvořit symbolické jméno k proměnné,
lze ho adresovat i bitově. Tato operace je nutná k následující volbě „Alarm Processing“.
„Alarm Processing“ slouží k zasílání zpráv v případě události, kterou lze v tomto
okně nadefinovat ve spodní části. K symbolickému jménu je připojena funkce hlídající
podmínku: =, >, =>, <, <= a hodnota, se kterou má být symbolická proměnná
porovnávána.
Okno ovládání vzdálené stanice „Remote Stations“ umožňuje definovat dálkově
ovládané zařízení, které může být připojeno k automatu pomocí TCP/IP.
Nahrání do automatu se provede pomocí volby „File“ a „Download
Configuration“, nebo stlačením ikony fialové šipky směřující dolů. Dále je nutno
aktivovat GSM driver pomocí Register driver.
V programu vytvořeném ve FST 4.02 je pak nutno mít vloženy dva drivery
COMEXT a EGSMRT. První aktivuje druhý sériový port na FC38 a druhý aktivuje
připojení GSM modemu k řídicí jednotce.
Pomocí SMS je možno se dotazovat na položky a také je měnit. Následuje jen
krátký výběr některých z nich:
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•

Zobrazení hodnoty operandu se provede odesláním SMS v následujícím
tvaru <OP><N>?, např. FW0=?

•

Zobrazení hodnoty symbolické proměnné se provede odesláním SMS
v následujícím tvaru <SYMBOLIC_NAME>?, např. PROGRAM?

•

Změna hodnoty operandu <SYMBOLIC_NAME>=<VALUE>, např.
PROGRAM=1

Toto je jen několik příkazů, pomocí kterých se lze dotazovat na hodnoty
v automatu pomocí SMS, úplný seznam příkazů je uveden v literatuře [19].
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10 Hardwarové propojení systému
Jak již bylo napsáno, celý systém lze rozdělit na tři dílčí části. Jednotlivé zapojení
těchto částí je uvedeno v následujících kapitolách. Propojení celého systému je uvedeno
na následujícím obrázku. Snahou bylo co nejvíce oddělit bezpečnostní aplikace od
zbytku systému. Bezpečnostní aplikace pouze předávají data o svém stavu na vstup
automatu FC38 a uzavírají přívod vzduchu v případě vstoupení do druhé části
monitorovaného prostoru.

Obr. 10.1 Hardwarové propojení celého systému
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10.1 Zapojení pneumatické části
Na přívodu vzduchu do robota je elektropneumatický ventil, který zajišťuje
přerušení dodávky vzduchu v případě narušení bezpečnostní zóny robota. Dále je
vzduch rozveden do ventilového pole, kde se nachází 5 monostabilních rozvaděčů a
jeden bistabilní, a do třech samostatných bistabilních elektropneumatických rozvaděčů.

Obr. 10.2 Schématický nákres zapojení pneumotorů a rozvaděčů [3]

Vedení vzduchu je zajištěno speciálními hadičkami. Při nefunkčnosti pneumatické
části je dobré zkontrolovat tlak vzduchu. V případě nízkého tlaku pneumotory
nepracují.

10.2 Zapojení elektronické řídicí části – automatů
Napájení automatů vyplívá z technické specifikace. Automaty jsou zapojeny do
sítě pomocí UTP kabelu. Zapojení automatů a rozvaděčů je uvedené v následujících
tabulkách.
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Tab. 10.1 Přiřazení výstupů FEC FC34-FST k rozvaděčům akčních orgánů

Funkce
Set LEVY loket
Reset LEVY loket
Reset ohybu LEVE rameno
Set ohybu LEVE rameno
Reset PRAVY loket
Set PRAVY loket
Rozsvitit LEVE oko
Rozsvitit PRAVE oko

Výst. Pin na PLC
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Označení
Z4
Y4
Z6
Y6
Y3
Z3
A1
A2

Tab. 10.2 Přiřazení výstupů a vstupů PS1 FC38 AL2 k rozvaděčům akčních orgánů

Funkce
Sevřeni PRAVE ruky
Pohon PRAVE lopatky
pohon zad
Pohon LEVE lopatky
Sevřeni LEVE ruky
Set ohybu PRAVE rameno
Reset ohybu PRAVE rameno
Vstup od fotočidla
Vstup od závory

Výst./Vst. Pin na PLC
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
0.1

Označení
Y1
Y7
Y9
Y8
Y2
Z5
Y5
B1
B2

10.3 Zapojení bezpečnostních aplikací
Bezpečnost má tři základní části – modul XPS-CEP s čidly jako line 1,
foto-elektrické čidlo jako line 2 a světelné návěští, které slouží pro signalizaci. Jak
modul, tak foto-elektrické čidlo jsou připojeny k automatu FC38 a v případě narušení
monitorovaného prostoru se přeruší signál na vstup automatu. Foto-elektrické čidlo je
připojeno pouze k automatu a světelné návěsti. Po přerušení paprsku line 2 není potřeba
opětovné aplikace, stačí pouze uvolnit prostor. Dále je k line 1 připojen
elektropneumatický rozvaděč, který v případě přerušení paprsku odpojí napájení
vzduchem. Pro znovupřipojení vzduchu je potřeba zmáčknout tlačítko na jednom ze
stojanů pro čidla line 1. Zmáčknutím tlačítka se opět zaktivuje činnost line 1.
Při přerušení line 2 se rozsvítí oranžové světlo na návěstidle a zelené zůstane
svítit. V případě přerušení line 1 zhasne zelené a rozsvítí se červené světlo.
Na následujícím obrázku je zobrazeno elektrické schéma zapojení line 1. Dále
uvádím vysvětlení funkce.
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Obr. 10.3 Schéma elektrického zapojení modulu XPS-CEP a line 1
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Obr. 10.4 Funkční diagram bezpečnostního modulu XPS-CEP [2]

V případě, že je line 1 aktivní, prochází relátkem K1 proud. Tím je sepnut
kontakt, který napájí zelené světlo v návěstidle a kontakt, který dává signál automatu a
stavu line 1. Při přerušení paprsku se rozpojí obvod v modulu a relé K1 je odpojeno od
napájení. Sepne se obvod červeného světla a obvod elektropneumatického rozvaděče,
který odpojí vzduch.
V následující tabulce jsou uvedeny barvy vodičů a jednotlivé zapojení do modulu
XPS-CEP. Více viz [20].
Tab. 10. 3 Přiřazení vodičů čidel ke kontaktům modul XPS-CEP

Barva vodiče
Označení kontaktu
dva hnědé (vysílač a přijímač)
U+
dva modré a oranžový
Ufialový
T1 nebo T2
Černý
Z1 nebo Z2
U robota se jedná o zapojení s dvěma senzory tzn. pár vysílače s přijímačem.
Jeden pár se zapojuje na horní stranu modulu a druhý na spodní stranu modulu.
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11 Softwarové propojení a popis funkce systému
Srdcem celého projektu je vizualizace v Relianci. Vizualizace sbírá data od
ostatních programů nebo uživatelů a nakládá s nimi podle toho, jak byla vytvořena. Ve
všech případech se jedná o jednosměrnou komunikaci, kdy vizualizace pouze data od
daného programu přijímá nebo naopak požaduje provedení akce po některém
z programů. Hodnoty přijatých dat zobrazuje na displeji Runtime modulu.
V případě programů pro hlasovou komunikaci provede program zmáčknutí
klávesové zkratky a zaktivuje daný skript ve vizualizaci.

Obr. 11.1 Schéma návaznosti jednotlivých bloků při realizaci hlasového povelu

U programu na syntézu hlasu se spustí program pomocí skriptu ve vizualizaci,
poté se spustí program pro aktivaci hlasu a na konci daného procesu se spustí program
na vypnutí syntézy hlasu. V druhém případě pouští vizualizace přímo zvuk ve formátu
mp3.

Obr. 11.2 Schéma návaznosti jednotlivých bloků při realizaci hlasového výstupu

Program kamery Watcher neumí přímo komunikovat s vizualizací, proto je
vytvořen prostředník v komunikaci. Jde o spustitelný soubor napsaný v jazyce Visual
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Basic. Tento program je spouštěn při pohybu v blízkosti kamery robota v případě, že
běží monitorovací procedura. Program se spustí, přepne do aktivního okna vizualizace,
zmáčkne klávesovou zkratku a vypne se. Celý proces není nijak viditelný. Program
nemá žádné dialogové okno, které by bylo vidět na displeji počítače.
Vizualizace dále komunikuje s OPC serverem, kde je předávání dat obousměrné.
Vizualizace předává do OPC serveru hodnotu flagwordu, kdy se jedná o spuštění
požadovaného programu. V případě manuálního ovládání putují do OPC serveru přímo
hodnoty výstupů. Naopak v případě, kdy běží sekvenční program v automatech,
vizualizace pouze čte hodnoty výstupů pro animaci. OPC server předává a čte data
z automatů. Jedná se také o obousměrnou komunikaci.
Easy GSM modem je součástí automatu FC38. Na straně jedné komunikuje
prostřednictvím SMS s kterýmkoliv mobilním telefonem a na straně druhé vyměňuje
data s automatem. Easy GSM je schopný odpovídat na SMS dotazy ohledně stavu
proměnných nebo i proměnné měnit.
Přesnější popis komunikace jednotlivých programů se nachází v kapitole 9
Realizace vizualizace a konfigurace programů.
Na následujícím obrázku je názorně vidět celé softwarové propojení systému ve
své finální verzi.
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Obr. 11.3 Schématický nákres softwarového propojení systému
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12 Didaktická dokumentace
Tato kapitola slouží jako přehledný manuál softwaru robota a nastavení tohoto
softwaru. Všechny programy a projekty jsou přiloženy na DVD, které je součástí této
diplomové práce. Manuál popisuje jak nainstalovat a nastavit programy při nové
instalaci PC a bude i nápomocen při řešení případných komunikačních problémů.

12.1 OPC server
Nastavení OPC serveru je jednoduché. Stačí nainstalovat OPC server a přehrát již
vytvoření soubor festik1.edp do projektů nainstalovaného OPC serveru. Dále je potřeba
tento projekt otevřít a zaregistrovat. Kde lze najít registraci, uvádím na obrázku.

Obr. 12.1 Registrace OPC serveru na PC

Program OPC serveru má jednu nevýhodu. Nejedná se totiž o plnou verzi
programu a proto je potřeba při instalaci zvolit některé z omezení. Nejlepší volbou je
omezení, kdy se OPC musí po třiceti minutách vypnout. To znamená každých třicet
minut vypnout vizualizaci robota a znovu ji zapnout. Jedná se o nejpřijatelnější omezení
z daných. Vzhledem k faktu, že robot slouží pro krátké ukázky, není problém každou
půl hodinu vizualizaci restartovat.
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Dobré je zkontrolovat komunikaci s automaty pomocí programu TCP/IP. Tento
program ukáže i jméno stávajícího programu v automatu.

12.2 Reliance a hlasová komunikace
Aby vše fungovalo bez většího přenastavování, je důležité nainstalovat Relianci
do adresáře Program Files na disku C.
V případě vizualizace stačí projekt s názvem Festík nahrát do adresáře Projects
v adresáři Reliance3. Komunikace mezi vizualizací a OPC serverem bude fungovat až
po registraci projektu OPC serveru.
V adresáři Festik se nachází několik podadresářů. V podadresáři VBprog je
umístěn program kamery, dále dvě aplikace na ovládání programu Řekni to. Aplikace
hlas.exe slouží k aktivaci mluvení a aplikace hlaskonec.exe slouží k zavření programu
Řekni to. Cesta k těmto aplikacím je ve skriptech vizualizace nastavena právě do těchto
míst, takže v případě instalace dle návodu není třeba nic předělávat.
Program Řekni to je umístěn v podadresáři Zvukprog a spouští se přímo skriptem
ve vizualizaci. Cesta ve skriptu je opět nastavena na C:\Reliance3\Projects\Festik\
Zvukprog.
V podadresáři MMedia se nacházejí zvukové stopy spouštěné při sekvenčních
programech.
Pro ovládání hlasem je potřeba nainstalovat program JetVoice, správně jej
nakonfigurovat (viz. kapitola 9.3.2 Nastavení programu JetVoice) a vložit všechny
klávesové zkratky dle vizualizace.

12.3 Ostatní programy
V první řadě je důležité mít nainstalovaný ovladač kamery, poté nainstalovat
program Watcher a nakonfigurovat dle návodu (viz. kapitola 9.4 Konfigurace programu
webkamery Watcher). Program kamera.exe, který přepíná do okna vizualizace a mačká
klávesovou zkratku, se nachází v podadresáři vizualizace VBprog.
Programy automatů pro sekvenci pohybů a nastavení GSM modemu se
s přeinstalací systému nemění, jsou nahrané v automatech a jejich možnou změnu lze
provést dle předchozích kapitol (viz. kapitola 8 Realizace programů pro sekvenci
pohybů a kapitola 9.5 Konfigurace GSM modemu).
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12.4 Návod na spuštění Festíka
V tomto návodu je uvedeno bod po bodu co je potřeba udělat pro spuštění Festíka.
1. rozestavět stojany s čidly
2. připojit vzduch a zastrčit zásuvku do zástrčky
3. zapnout zdroj 24V a počkat až najedou automaty (všechny diody mají
zelenou barvu), přepínače na automatech musí být v poloze „RUN“
4. na PC zapnout projekt v Relianci (verze minimálně 3.7) s názvem Festik,
po spuštění projektu zapnout Runtime modul ikonkou s obrázkem zelené
šipky
5. pro hlasového ovládání spustit program JetVoice a v něm zapnout příjem
dat, v případě, že vypršel časový kód, tak kliknout na odkaz a opsat do
políčka ve spouštěcím okně časový kód ze stránek výrobce
6. pro monitorování spustit program Watcher, licenci stornovat tlačítkem
„Later“ a spustit monitování
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13 Závěr
Prvním krokem práce na zadaném úkolu bylo zhodnocení současného stavu
robota, oprava jeho hardwarového zapojení, včetně zjednodušení elektrického zapojení
bezpečnostních aplikací odebráním nadbytečných součástí. Bezpečnostní aplikace jsou
nyní více nezávislé na zbytku systému a tím je zvýšena spolehlivost celého systému.
Byla provedena analýza možností současných SCADA/HMI systémů a popsány
jejich vlastnosti a možnosti, dále průzkum v oblasti programů hlasové komunikace,
která je v současné době hojně využívaná pro lidi s omezenými pohybovými
možnostmi.
Pro stávající model bylo zrealizováno nové vizualizační prostředí vytvořené ve
SCADA/HMI systému Reliance. Vizualizace je schopna hlasové a vizuální komunikace
pomocí programů k tomu určených. Byly rozšířeny možnosti ovládání a vytvořeno
hlavní ovládací okno, z kterého je možné spouštět jednotlivé režimy jako jsou
automatický režim, kdy model předvádí sekvenci pohybů, a manuální režim, v kterém je
možno ovládat model ručně pomocí tlačítek na obrazovce monitoru.
V automatickém režimu je možné spustit několik nezávislých sekvenčních
programů. Tyto programy se spouští několika způsoby. První možností spuštění
sekvence je tlačítkem v okně vizualizace, dále klávesovou zkratkou, hlasem a
v neposlední řadě pomocí SMS zaslané na číslo SIM karty vložené v jednom
z automatů. Poslední možností, jak spustit program v automatickém režimu, je pohybem
před webkamerou umístěnou na těle robota. V případě detekce pohybu robot zašle
e-mail s přílohou fotky monitorovaného prostoru na zadanou adresu. Webakameru lze
použít i jako alternativu k zabezpečovacím systémům menších objektů. Je to méně
nákladné a prostor lze monitorovat i několika kamerami současně.
V manuálním režimu lze robota ovládat ručně, tzn. spouštět jednotlivé části
samostatně a tím zvedat ruce, ohýbat v pase nebo rozsvěcet diody očí. V případě
spuštění sekvenčního programu se robot přepne zpět do automatického režimu.
V okně vizualizace je možné pozorovat jednotlivé pohyby robota.
Pro další rozšíření robota bych doporučil možnost spouštění programů pomocí
dálkového ovládaní [21]. K realizaci je potřeba sestavit infračervený přijímač
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připojovaný do PC přes RS232 port COM a k ovládání použít libovolný dálkový
ovladač, např. od TV. Konfigurace PC se provede v programu Girder [22].
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I

I. Výpis programu z FEC FC34-FST
Tento program zajišťuje čtení dat pomocí předem definovaných procedur. Automat
FEC FC34 si pouze přečte data z automatu PS1 FC38 a zapíše je na výstup.
STEP
"" Nahraje tabulku IP s konfiguraci pro stanice 1 a 2
THEN CMP 1
'IP_TABLE
WITH
V1
" Set
WITH
V1
" Index 1 FC38
WITH
V147
WITH
V32
WITH
V164
WITH
V164
CMP 1
'IP_TABLE
WITH
V1
" Set
WITH
V2
" Index 2 FC34
WITH
V147
WITH
V32
WITH
V164
WITH
V165
LOAD
TO
TO
TO

V0
FW0
FW3
FW4

'Nactene slovo
'EasyIP status stanice 1
'Citac erroru

STEP loop
"" Zaslani EasyIP pozadavku na stanici 1 (147.32.164.164)
IF
FW3
'EasyIP status stanice 1
=
V0
THEN CMP 3
'EASY_R
WITH
V1
" Index 1 FC38
WITH
V1
" Operand type 1 (Flagword)
WITH
V2
" 2 operands
WITH
V0
" Our FW0-FW1
WITH
V10
" FW10-FW11 in destination
WITH
V3
" Use FW3 for status
LOAD
FW0
'Nactene slovo
TO
OW0
'vystup z automatu
"" Count communication errors for station 1
IF
(
FW3
'EasyIP status stanice 1
<>
V0
)
AND
(
FW3
'EasyIP status stanice 1
<>
V-1
THEN INC
FW4
'Citac erroru
LOAD
V0
TO
FW3
'EasyIP status stanice 1
IF
THEN

)

NOP
JMP TO loop

II

II. Výpis programu z PS1 FC38-AL2
Výpis programu, který je umístěn v automatu PS1 FC38, se skládá z jednoho hlavního
programu a pěti podprogramů.
""Takto se spousti jednotlive podprogramy
""Spusti program pro predvadeni pohybu
IF
FW0
'CISLO BEZICIHOPROGRAMU
=
V1
THEN SET
P1
'Predvadeci program
RESET
P2
'Resetovaci sekvence
RESET
P3
'Sekvence predpazeni
RESET
P4
'Sekvence pozdravu
RESET
P5
'program po aktivaci kamery
""Spusti sekvenci pro uvedeni do zakladni polohy
IF
FW0
'CISLO BEZICIHOPROGRAMU
=
V2
THEN SET
P2
'Resetovaci sekvence
RESET
P1
'Predvadeci program
RESET
P3
'Sekvence predpazeni
RESET
P4
'Sekvence pozdravu
RESET
P5
'program po aktivaci kamery
""Spusti sekvenci pro predpazeni
IF
FW0
=
V3
THEN SET
P3
RESET
P1
RESET
P2
RESET
P4
RESET
P5
""Spusti sekvenci pro pozdrav
IF
FW0
=
V4
THEN SET
P4
RESET
P2
RESET
P3
RESET
P1
RESET
P5
IF
THEN

FW0
V5
P5
P1
P2
P3
P4

=
SET
RESET
RESET
RESET
RESET

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU
'Sekvence predpazeni
'Predvadeci program
'Resetovaci sekvence
'Sekvence pozdravu
'program po aktivaci kamery

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU
'Sekvence pozdravu
'Resetovaci sekvence
'Sekvence predpazeni
'Predvadeci program
'program po aktivaci kamery
'CISLO BEZICIHOPROGRAMU
'program po aktivaci kamery
'Predvadeci program
'Resetovaci sekvence
'Sekvence predpazeni
'Sekvence pozdravu

""Demonstracni robot
""Programova sekvence jednoduchych kroku jdoucich po sobe
STEP 1
IF
THEN

N
SET
WITH

T1
T1
10s

'Casovac
'Casovac

mezi pohyby
mezi pohyby

STEP 2

III

IF
THEN

SET
SET
SET
SET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET

T1
O0.0
O0.3
O0.5
F10.3
O0.1
O0.2
O0.4
O0.6
O0.7
F10.0
F10.1
F10.2
F10.6
F10.4
F10.5
F1.0

'Casovac mezi pohyby
'Set LEVY loket
'Set ohybu LEVE rameno
'Set PRAVY loket
'Pohon LEVE lopatky
'Reset LEVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky
'Pohon PRAVE lopatky
'pohon zad
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Rozevreni LEVE ruky
'Set ohybu PRAVE rameno
'priznak STOPu

STEP 3
IF
THEN

N

T1
NOP

'Casovac

STEP 4
IF
THEN

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
7s

'Casovac

T1
O0.7
O0.6

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozsvitit LEVE oko

SET
WITH
STEP 5
IF
THEN SET
SET

mezi pohyby

mezi pohyby

STEP 6
IF
THEN

N

T1
NOP

'Casovac

STEP 7
IF
THEN

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
5s

'Casovac

T1
O0.7
O0.6

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozsvitit LEVE oko

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
4s

'Casovac

SET
WITH
STEP 8
IF
THEN RESET
RESET
STEP 9
IF
THEN
STEP 10
IF
THEN
SET
WITH

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

IV

STEP 11
IF
THEN SET
SET
SET
SET
RESET
RESET
RESET
RESET
SET
STEP 12
IF
THEN
STEP 13
IF
THEN
SET
WITH

T1
O0.1
O0.2
O0.4
F10.5
O0.0
O0.3
O0.5
F10.3
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'Reset LEVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset PRAVY loket
'Set ohybu PRAVE rameno
'Set LEVY loket
'Set ohybu LEVE rameno
'Set PRAVY loket
'Pohon LEVE lopatky
'pohon zad

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
7s

'Casovac

T1
O0.4
O0.2
F10.6
O0.1
F10.5
F10.2
F10.1
F10.3

'Casovac mezi pohyby
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Reset LEVY loket
'Set ohybu PRAVE rameno
'pohon zad
'Pohon PRAVE lopatky
'Pohon LEVE lopatky

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
5s

'Casovac

T1
F10.6
F10.2
O0.7
O0.6

'Casovac mezi pohyby
'Reset ohybu PRAVE rameno
'pohon zad
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozsvitit LEVE oko

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
6s

'Casovac

STEP 14
IF
THEN RESET
RESET
SET
RESET
RESET
RESET
SET
SET
STEP 15
IF
THEN
STEP 16
IF
THEN
SET
WITH
STEP 17
IF
THEN RESET
SET
SET
SET
STEP 18
IF
THEN
STEP 19
IF
THEN
SET
WITH

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

V

STEP 20
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
STEP 21
IF
THEN
STEP 22
IF
THEN
SET
WITH

T1
F10.3
O0.7
O0.6
F10.1

'Casovac mezi pohyby
'Pohon LEVE lopatky
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozsvitit LEVE oko
'Pohon PRAVE lopatky

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
6s

'Casovac

T1
O0.0
F10.0
F10.4

'Casovac mezi pohyby
'Set LEVY loket
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozevreni LEVE ruky

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
7s

'Casovac

T1
O0.1
O0.2
O0.4
F10.6
O0.0
O0.3
O0.5
O0.6
O0.7
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
O0.1

'Casovac mezi pohyby
'Reset LEVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Set LEVY loket
'Set ohybu LEVE rameno
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky
'Pohon PRAVE lopatky
'pohon zad
'Pohon LEVE lopatky
'Rozevreni LEVE ruky
'Set ohybu PRAVE rameno
'Reset LEVY loket

STEP 23
IF
THEN SET
SET
SET

STEP 24
IF
THEN
STEP 25
IF
THEN
SET
WITH
STEP 26
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
SET

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

STEP 27
IF
THEN

N

T1
NOP

'Casovac

STEP 28
IF
THEN

N

F1.0

'priznak STOPu

mezi pohyby

VI

SET
WITH

T1
6s

'Casovac

T1
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'pohon zad

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
5s

'Casovac

T1
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'pohon zad

N

T1
NOP

'Casovac

N

F1.0

'priznak STOPu

F10.7
T1
5s

'Reset pomocny
'Casovac mezi pohyby

T1
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

STEP 29
IF
THEN SET
STEP 30
IF
THEN
STEP 31
IF
THEN
SET
WITH
STEP 32
IF
THEN RESET
STEP 33
IF
THEN
STEP 34
IF
THEN
SET
SET
WITH
STEP 35
IF
THEN SET
SET

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

mezi pohyby

STEP 36
IF
THEN

N

T1
NOP

'Casovac

STEP 37
IF
THEN

N

F1.0

'priznak STOPu

T1
7s

'Casovac

T1
O0.6
O0.7
F10.7
O0.1
V0
FW0

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Reset pomocny
'Reset LEVY loket

SET
WITH
STEP 38
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
LOAD
TO

mezi pohyby

mezi pohyby

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU

""Demonstracni robot
""Programova sekvence pro robota, zatancuje

VII

STEP 1
IF
THEN

NOP
SET
WITH

STEP 2
IF
THEN SET
STEP 3
IF
THEN RESET

N

STEP 4
IF
THEN

T1
2s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'pohon zad

T1
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'pohon zad

NOP
SET
WITH

STEP 5
IF
THEN SET
SET
STEP 6
IF
THEN

N

STEP 7
IF
THEN

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.1
F10.3

'Casovac mezi pohyby
'Pohon PRAVE lopatky
'Pohon LEVE lopatky

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.1
F10.3
F10.2
O0.0
O0.5
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Pohon PRAVE lopatky
'Pohon LEVE lopatky
'pohon zad
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.0
O0.5

'Casovac mezi pohyby
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket

NOP
SET
WITH

STEP 8
IF
THEN RESET
RESET
RESET
SET
SET
SET
SET

STEP 9
IF
THEN
STEP 10
IF
THEN
SET
WITH
STEP 11
IF
THEN RESET
RESET

N

NOP

VIII

SET
SET
STEP 12
IF
THEN

N

STEP 13
IF
THEN
SET
WITH

N

STEP 16
IF
THEN
SET
WITH

STEP 19
IF
THEN
SET
WITH
STEP 20
IF
THEN RESET
RESET

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
F10.4
O0.1
O0.4
O0.0
O0.5
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozevreni LEVE ruky
'Reset LEVY loket
'Reset PRAVY loket
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.0
O0.5
O0.1
O0.4
F10.1
F10.4
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket
'Reset LEVY loket
'Reset PRAVY loket
'Pohon PRAVE lopatky
'Rozevreni LEVE ruky
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

NOP

STEP 17
IF
THEN RESET
RESET
SET
SET
RESET
RESET
RESET
SET
SET
STEP 18
IF
THEN

'Reset LEVY loket
'Reset PRAVY loket

NOP

STEP 14
IF
THEN SET
SET
RESET
RESET
SET
SET
RESET
RESET

STEP 15
IF
THEN

O0.1
O0.4

N

NOP

IX

STEP 21
IF
THEN

N

STEP 22
IF
THEN
SET

T1

N

STEP 25
IF
THEN
SET
WITH

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.6
O0.7
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'pohon zad

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.1
O0.4
O0.6
O0.7
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'Reset LEVY loket
'Reset PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'pohon zad

T1
V0
FW0

'Casovac

NOP

STEP 26
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
RESET

N

""Demonstracni robot
""Programova sekvence
STEP 1
IF
THEN
SET
WITH
STEP 2
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET

mezi pohyby

5s

STEP 23
IF
THEN SET
SET
SET

STEP 27
IF
THEN LOAD
TO

'Casovac

NOP

WITH

STEP 24
IF
THEN

T1
NOP

mezi pohyby

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU

pro robota, predpazi obe ruce
NOP
T1
6s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.1
O0.2
O0.4
F10.6
O0.0
O0.3
O0.5

'Casovac mezi pohyby
'Reset LEVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Set LEVY loket
'Set ohybu LEVE rameno
'Set PRAVY loket

X

SET
SET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
STEP 3
IF
THEN

N

STEP 4
IF
THEN

O0.6
O0.7
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5

'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky
'Pohon PRAVE lopatky
'pohon zad
'Pohon LEVE lopatky
'Rozevreni LEVE ruky
'Set ohybu PRAVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.3
F10.5
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Set ohybu LEVE rameno
'Set ohybu PRAVE rameno
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
7s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.0
O0.5
O0.6
O0.7
F10.0
F10.4
O0.4
O0.1
F10.5
O0.3
F10.6
O0.2

'Casovac mezi pohyby
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozevreni LEVE ruky
'Reset PRAVY loket
'Reset LEVY loket
'Set ohybu PRAVE rameno
'Set ohybu LEVE rameno
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Reset ohybu LEVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

'Casovac

mezi pohyby

NOP
SET
WITH

STEP 5
IF
THEN SET
SET
RESET
RESET
STEP 6
IF
THEN

N

STEP 7
IF
THEN

NOP
SET
WITH

STEP 8
IF
THEN SET
SET
SET
SET
SET
SET
RESET
RESET
RESET
RESET
SET
SET

STEP 9
IF
THEN
STEP 10
IF
THEN
SET

N

NOP
T1

XI

WITH

5s

STEP 11
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
SET
SET
RESET
RESET
STEP 12
IF
THEN

N

STEP 13
IF
THEN
SET
WITH
STEP 14
IF
THEN RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET

STEP 15
IF
N
THEN
LOAD
TO
""Demonstracni robot
""Programova sekvence
STEP 1
IF
THEN
SET
WITH
STEP 2
IF
THEN SET
SET
SET
SET
SET
RESET

T1
O0.6
O0.7
O0.0
O0.5
F10.0
F10.4
O0.1
O0.4
F10.6
O0.2

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozevreni LEVE ruky
'Reset LEVY loket
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Reset ohybu LEVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
3s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
F10.4
O0.0
O0.5
O0.6
O0.7
O0.2
F10.6
O0.1
O0.4

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozevreni LEVE ruky
'Set LEVY loket
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Reset LEVY loket
'Reset PRAVY loket

T1

'Casovac

V0
FW0

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU

NOP

mezi pohyby

pozdraveni
NOP
T1
1s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.1
O0.2
O0.4
F10.6
O0.3
O0.0

'Casovac mezi pohyby
'Reset LEVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Set ohybu LEVE rameno
'Set LEVY loket

XII

RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
SET
RESET
RESET
RESET
STEP 3
IF
THEN

N

STEP 4
IF
THEN

O0.3
O0.5
O0.6
O0.7
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5

'Set ohybu LEVE rameno
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky
'Pohon PRAVE lopatky
'pohon zad
'Pohon LEVE lopatky
'Rozevreni LEVE ruky
'Set ohybu PRAVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
2s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.5
F10.5
F10.0
O0.4
F10.6
O0.3
O0.2
F10.2

'Casovac mezi pohyby
'Set PRAVY loket
'Set ohybu PRAVE rameno
'Rozevreni PRAVE ruky
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Set ohybu LEVE rameno
'Reset ohybu LEVE rameno
'pohon zad

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
0.5s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

'Casovac

mezi pohyby

NOP
SET
WITH

STEP 5
IF
THEN SET
SET
SET
RESET
RESET
RESET
SET
RESET

STEP 6
IF
THEN

N

STEP 7
IF
THEN

NOP
SET
WITH

STEP 8
IF
THEN RESET
SET
SET
STEP 9
IF
THEN
STEP 10
IF
THEN
SET
WITH

N

NOP
T1
1.5s

XIII

STEP 11
IF
THEN SET
RESET
RESET
STEP 12
IF
THEN

N

STEP 13
IF
THEN
SET
WITH

N

STEP 16
IF
THEN
SET
WITH

STEP 19
IF
THEN
SET
WITH
STEP 20
IF
THEN RESET
SET

STEP 21
IF
THEN
SET
WITH

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
0.5s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
1.5s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
F10.5
F10.6
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Set ohybu PRAVE rameno
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
1s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.5
O0.4

'Casovac mezi pohyby
'Set PRAVY loket
'Reset PRAVY loket

NOP

STEP 17
IF
THEN SET
RESET
SET
RESET
RESET
STEP 18
IF
THEN

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

NOP

STEP 14
IF
THEN RESET
SET
SET
STEP 15
IF
THEN

T1
F10.0
O0.6
O0.7

N

NOP

NOP
T1
7s

'Casovac

mezi pohyby

XIV

STEP 22
IF
THEN
RESET
RESET
STEP 23
IF
THEN LOAD
TO

N

""Demonstracni robot
""Programova sekvence
STEP 1
IF
THEN
SET
WITH
STEP 2
IF
THEN SET
SET
SET
SET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
LOAD
TO
STEP 3
IF
THEN

N

STEP 4
IF
THEN

'Casovac

mezi pohyby

F10.6
F10.0

'Reset ohybu PRAVE rameno
'Rozevreni PRAVE ruky

T1
V0
FW0

'Casovac

mezi pohyby

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU

reakce na pohyb kamery
NOP
T1
1s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.1
O0.2
O0.4
F10.6
O0.0
O0.3
O0.5
O0.6
O0.7
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
V1
FW3

'Casovac mezi pohyby
'Reset LEVY loket
'Reset ohybu LEVE rameno
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno
'Set LEVY loket
'Set ohybu LEVE rameno
'Set PRAVY loket
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky
'Pohon PRAVE lopatky
'pohon zad
'Pohon LEVE lopatky
'Rozevreni LEVE ruky
'Set ohybu PRAVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
2s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.5
F10.5
F10.0
O0.4
F10.6

'Casovac mezi pohyby
'Set PRAVY loket
'Set ohybu PRAVE rameno
'Rozevreni PRAVE ruky
'Reset PRAVY loket
'Reset ohybu PRAVE rameno

T1
NOP

'Casovac

'priznak aktivace kamery

NOP
SET
WITH

STEP 5
IF
THEN SET
SET
SET
RESET
RESET
STEP 6
IF
THEN

T1

N

mezi pohyby

XV

STEP 7
IF
THEN

NOP
SET
WITH

STEP 8
IF
THEN RESET
SET
SET
STEP 9
IF
THEN

N

STEP 10
IF
THEN
SET
WITH

N

STEP 13
IF
THEN
SET
WITH

STEP 16
IF
THEN
SET
WITH
STEP 17
IF
THEN SET
RESET
RESET

mezi pohyby

T1
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
1.5s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
0.5s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
1.5s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.0
O0.6
O0.7

'Casovac mezi pohyby
'Rozevreni PRAVE ruky
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko

NOP

STEP 14
IF
THEN RESET
SET
SET
STEP 15
IF
THEN

'Casovac

NOP

STEP 11
IF
THEN SET
RESET
RESET
STEP 12
IF
THEN

T1
0.5s

N

NOP

XVI

STEP 18
IF
THEN

N

STEP 19
IF
THEN
SET
WITH

N

STEP 22
IF
THEN
SET
WITH

N

STEP 25
IF
THEN
SET
WITH

STEP 28
IF
THEN
SET
WITH
STEP 29
IF
THEN RESET
RESET
RESET

T1
1s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.5
O0.4

'Casovac mezi pohyby
'Set PRAVY loket
'Reset PRAVY loket

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
15s

'Casovac

mezi pohyby

T1
F10.5
F10.6

'Casovac mezi pohyby
'Set ohybu PRAVE rameno
'Reset ohybu PRAVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
1s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.6
O0.7
F10.6

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Reset ohybu PRAVE rameno

T1
NOP

'Casovac

mezi pohyby

T1
4s

'Casovac

mezi pohyby

T1
O0.6
O0.7
F10.0

'Casovac mezi pohyby
'Rozsvitit LEVE oko
'Rozsvitit PRAVE oko
'Rozevreni PRAVE ruky

NOP

STEP 26
IF
THEN SET
SET
RESET
STEP 27
IF
THEN

mezi pohyby

NOP

STEP 23
IF
THEN RESET
SET
STEP 24
IF
THEN

'Casovac

NOP

STEP 20
IF
THEN RESET
SET
STEP 21
IF
THEN

T1
NOP

N

NOP

XVII

STEP 30
IF
THEN
LOAD
TO

N

T1

'Casovac

mezi pohyby

V0
FW0

'CISLO BEZICIHOPROGRAMU

XVIII

III. Výpis skriptů z Reliance
Tato kapitola obsahuje výpis skriptů psaných v jazyce Visual Basic důležitých pro
funkci klávesových zkratek.
dim ValueBit, ValueWord, prog
ValueBit = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_INPUT_PRERUSENA_ZAVORA_I0_1")
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueBit Then
RSys.ExecApp "C:\Program
Files\Reliance3\Projects\Festik\Zvukprog\rekni_to_jmenuji_se.exe",""
R.SetVarValue "OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG",ValueWord+1
prog = 1
R.SetVarValue "VirtualFesto","zvuk",prog
End If
dim ValueBit, ValueWord
ValueBit = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_INPUT_PRERUSENA_ZAVORA_I0_1")
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueBit Then
R.SetVarValue "OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG",ValueWord+2
End If
dim ValueBit, ValueWord
ValueBit = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_INPUT_PRERUSENA_ZAVORA_I0_1")
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueBit Then
R.SetVarValue "OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG",ValueWord+3
End If
dim ValueBit, ValueWord
ValueBit = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_INPUT_PRERUSENA_ZAVORA_I0_1")
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueBit Then
R.SetVarValue "OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG",ValueWord+4
End If
dim ValueBit, ValueWord
ValueBit = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_INPUT_PRERUSENA_ZAVORA_I0_1")
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueBit Then
R.SetVarValue "OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG",ValueWord+5
RSys.PlaySound "kamera.wav"
End If
XIX

dim dlan_L, loket_L, rameno_L, LevaRuka
dlan_L = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_FLAGW_SLAVE_VYSTUP_F10_4")
loket_L = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_OUTPUT_FLUID-UPO0_0")
rameno_L = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_OUTPUT_PRAMENO-UP-O0_3")
LevaRuka = -(dlan_L*2^0+rameno_L*2^2+loket_L*2^1)
R.SetVarValue "VirtualFesto","LevaRuka",LevaRuka
dim dlan_R, loket_R, rameno_R, PravaRuka
dlan_R = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_FLAGW_SLAVE_VYSTUP_F10_0")
loket_R = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_OUTPUT_P-LOKETUP-O0_5")
rameno_R = R.GetVarValue("OPCFesto","MASTER_FESTIK_FLAGW_SLAVE_VYSTUP_F10_5")
PravaRuka = -(dlan_R*2^0+rameno_R*2^2+loket_R*2^1)
R.SetVarValue "VirtualFesto","PravaRuka",PravaRuka
dim rucne, ValueWord
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueWord = 1 Then
RSys.CloseWindow "Manualni_ovladani"
rucne = 0
R.SetVarValue "VirtualFesto","aut/ruc",rucne
End If
dim rucne, ValueWord
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueWord = 2 Then
RSys.CloseWindow "Manualni_ovladani"
rucne = 0
R.SetVarValue "VirtualFesto","aut/ruc",rucne
End If
dim rucne, ValueWord
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueWord = 3 Then
RSys.CloseWindow "Manualni_ovladani"
rucne = 0
R.SetVarValue "VirtualFesto","aut/ruc",rucne
End If
dim rucne, ValueWord
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueWord = 4 Then
RSys.CloseWindow "Manualni_ovladani"
rucne = 0
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R.SetVarValue "VirtualFesto","aut/ruc",rucne
End If
dim rucne, ValueWord
ValueWord = R.GetVarValue("OPC-Festo","MASTER_FESTIK_FLAGW_FG")
If ValueWord = 5 Then
RSys.CloseWindow "Manualni_ovladani"
rucne = 0
R.SetVarValue "VirtualFesto","aut/ruc",rucne
End If
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IV. Osobní postřehy
Při programování se vyskytly problémy, jejichž řešení není dostatečně popsáno ve
firemní literatuře, proto jsou uvedeny zde.
Pokud se používá u PS1 FC38 modemu GSM, je nutno v části Driver Configuration
nahrát soubory COMEXT a EGSMRT. První z nich aktivuje rozšířený com. Druhý pak
aktivuje přístup k modemu. Pokud se nahraje pouze EGSMRT, dojde při spouštění
v automatu k výjimce a k tzv. zamrznutí. Z něj lze automat dostat pouze následujícím
postupem. Nejdříve z příkazové řádky Windows spustíme program comm.exe nebo
program Hyperterminal, který je standardně ve Windowsech. Ten slouží ke komunikaci
po sériovém portu. Primárně je nastaven na COM1/9600. Poté mačkáme kombinace
kláves CTRL+c (cca. 20 vteřin). Tím se pouští na kanál žádost o přerušení. Komunikace
bohužel v této fázi probíhá s vypnutým zobrazováním textu. Zmáčkneme „y“, tím
potvrdíme žádost o přerušení. Napíšeme txon a zmáčkneme Enter. Tím zapneme
zobrazování dialogu. Zobrazí se nám aktuální jednotka – v tomto případě B. Dáme
smazat všechny soubory příkazem del *.*. Automat zresetujeme. Nyní by již měl
automat opět reagovat.
Automat můžeme připojit do sítě po opětovném nahrání programu s TCP/IP driverem.
Dřív nebude v síti reagovat.
Při programování EGSM rozhraní probíhá registrace ve dvou krocích. Nejdříve je třeba
registrovat samotný program pomocí licence přiložené v obálce. Dále je však třeba
registrovat i samotný driver a sice pomocí klíče, jenž je napsán na boku automatu.
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V. Obsah přiloženého DVD
\text\dp_2006_ales_kocina.pdf ------------------------------------------Text diplomové práce
\programy.zip ----------------------------------------------------- Zabalené programy automatů
\festik.zip ---------------------------------------------------------- Zabalený projekt vizualizace
\programy\---------------------------------------------- Instalační balíčky použitých programů
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