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Mechatronický model „Slip“ pro demonstraci ovladače 
řízení pohybu podle strojového vidění na platformě KINGSTAR 

 

Úkolem mechanické části modelu je zajistit náhodné umístění kruhového žetonu skluzem na pohyblivý pás.  

Následuje posun žetonu pásem pod kameru a dále pod rameno s magnetem, kde je žeton zachycen, vynesen vzhůru, 

přesunut nad skluz a upuštěn. Skluzem je do úlohy vnesen prvek náhody, proměnné umístění na pásu je detekováno 

kamerou a rameno s magnetem „ví“, kde žeton zachytit. Průběhy „operací“ jsou vizualizovány na monitoru a je 

možno nahlédnout, jak kamera vidí a zaměřuje každý žeton. 

Popis hardwarového řešení 
Řešení úlohy využívá klíčové vlastnosti softwarové platformy KINGSTAR. Záměrně byly vybrány komponenty různých 

výrobců, které spojuje jediná vlastnost: Schopnost komunikace s ovladačem v reálném čase sběrnicí EtherCAT. 

Jádrem hardware ovladače je řídicí počítač architektury IBM PC, standardní počítač PC v průmyslovém provedení.  

Popis softwarového řešení 
Softwarové řešení je z názorných důvodů realizováno pomocí několika kooperujících aplikací, napsaných různými 

prostředky v rámci platformy KINGSTAR. Řídící aplikace je napsána v KINGSTAR Soft PLC pomocí jazyka ST 

(strukturovaný text) dle normy IEC 61 131, HMI aplikace je napsána v C# Windows Forms / Net Framework 4.7. 

Aplikace pro zpracování strojového vidění je napsána v C++ s rozšířením pro běh pod RTX64 za použití knihoven 

OpenCV. Pro tvorbu aplikací byla použita vývojová prostředí KINGSTAR LogicLab a MS Visual Studio 2019. 

Komunikace mezi aplikacemi je realizována pomocí IPC (sdílené paměti), která je poskytována přímo platformou 

KINGSTAR. Kooperaci aplikací ukazuje následující obrázek: 
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KINGSTAR Soft PLC, které podporuje více způsobů zápisu programu (ST, Žebříček nebo FB), se výborně hodí pro 

customizaci, přizpůsobení funkcionalit ovladače specifickým potřebám koncového zákazníka. Je to proto, že jazyky 

PLC jsou mezi techniky nejvíce známé, jsou vzájemně velmi podobné (SIEMENS, Backhoff, KINGSTAR), jsou snadno 

použitelné a koncoví zákazníci většinou disponují specialisty s jejich znalostí. Naopak, některé speciální ovladače lze 

vytvořit v C++ a používat je z prostředí KINGSTAR Soft PLC, jako volání funkcí. Další možností je samozřejmě vytvořit 

celé řešení v C++. V případě modelu Slip běží jádro řídící aplikace (programy napsané v ST a C++) v reálném čase pod 

RTX64 a rozhraní HMI (v C#) běží standardně pod MS Windows. 

Popis SW PLC 
Aplikace 'SW PLC' je naprogramována v jazyce ST (KINGSTAR LogicLab). Sestává z následujících programových bloků, 

které tvoří páteř aplikace: 

• ProcessingStartup 

• ProcessingHmiInput 

• ProcessingObjects 

• ProcessingMotion 

• ProcessingDrivers 

• ProcessingHmiOutput 

ProcessingStartup 

Hlavní funkcí programového bloku je aktivace subsystému KINGSTAR.  

ProcessingHmiInput 

Programový blok zprostředkovává komunikaci s HMI přes sdílenou paměť. Přístup ke sdílené paměti je 

implementován přes proměnnou 'abytDataArray', která je přímo namapována na sdílenou paměť subsystému 

KINGSTAR. Další možný přístup ke sdílené paměti je přes systémovou proměnnou 'ksSharedMemory', která je přímo 

namapována na sdílenou paměť subsystému KINGSTAR. Pro ukázku jsou použity pomocné funkce pro konverzi pole 

Bytů na konkrétní datový typ. Další možností je založení uživatelského datového typu (struktury) a její namapování 

na sdílenou paměť. Pak je možné číst hodnoty ze sdílené paměti přes položky struktury (klasický přístup 

k proměnným). 

 

Ukázka části zdrojového kódu v jazyku ST: 
 

  IF (bytDataFlag <> 0) THEN 

     

    objConvertBytesToUInt(pabytDataArray := ?abytDataArray, 

                          intDataOffset := 0, 

                          uintValue => uintDataId); 

     

    CASE (uintDataId) OF 

         

      ... 

         

      PACKET_RECEIVE_CONVEYOR_VELOCITY: 

         

        objConvertBytesToDInt(pabytDataArray := ?abytDataArray, 

                              intDataOffset := 2, 

                              dintValue => dintConveyorVelocity); 

         

        IF ((dintConveyorVelocity >= 1) AND 

          (dintConveyorVelocity <= 5000)) THEN 

          gdintConveyorVelocity := dintConveyorVelocity; 

        END_IF; 

         

      ... 

         

    END_CASE; 

     

    bytDataFlag := 0; 

     

  END_IF; 
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ProcessingObjects 

Programový blok zprostředkovává komunikaci s procesem 'CameraProc.rtss' přes sdílenou paměť a následně 
zařazení nalezených objektů do pole. Objekty jsou průběžně aktualizovány dle chodu dopravníku (aktualizace 
polohy). Poté se detekují objekty pro odebrání z dopravníku. 

ProcessingMotion 

Programový blok zprostředkovává logické řízení pohybů manipulátoru, dopravníku a aktivace/deaktivace magnetu. 
Celá logika je implementována jako stavový automat. 

ProcessingDrivers 

Z Programového bloku jsou volány funkční bloky pro ovládání pohonů. Funkční bloky zprostředkovávají řízení 
pohonů a čtení jejich aktuálních stavů pomocí standardních funkcí jako např. 'MC_Power', 'MC_MoveAbsolute', 
'MC_MotionReletive', 'MC_ReadActualPosition' atd. Nastavení parametrů jednotlivých pohonů jako je například 
přepočet jednotek, režim řízení pohonu, mezní hodnoty atd. je možné nastavit ve vývojovém prostředí KINGSTAR 
LogicLab v sekci Resources/Axis … Některé parametry jako je např. 'Acceleration' nebo 'Deceleration' je možné 
modifikovat při volání funkcí 'MC_MoveAbsolute', 'MC_MotionReletive' atd. 
 
 

Ukázka části zdrojového kódu v jazyku ST: 
 

  IF (@psrcDrive.intState = DRIVE_STATE_POSITION) THEN 

     

    objDrvMoveAbsolute(AxisIn := srcAxis, 

                       Execute := TRUE, 

                       Position := TO_LREAL(dintCommandPosition) * 1.0, 

                       Velocity := TO_LREAL(dintCommandVelocity) * 10.0, 

                       Acceleration := TO_LREAL(dintCommandAcceleration) * 10.0, 

                       Deceleration := TO_LREAL(dintCommandDeceleration) * 10.0, 

                       CommandAborted => blnAborted, 

                       Done => blnDone, 

                       Busy => blnBusy, 

                       Error => blnError, 

                       ErrorId => enuErrorId); 

     

    IF (blnAborted = TRUE) THEN 

      ... 

    ELSIF (blnDone = TRUE) THEN 

      ... 

    ELSIF (blnError = TRUE) THEN 

      ... 

    END_IF; 

     

  END_IF; 

   

  @psrcDrive.dwrStatus := KsReadAxisStatusWord(srcAxis.Axis_Id); 

   

  objDrvReadVelocity(AxisIn := srcAxis, 

                     Enable := TRUE, 

                     Velocity => lrelVelocity, 

                     Valid => blnValid, 

                     Busy => blnBusy, 

                     Error => blnError); 

   

  IF (blnValid = TRUE) THEN 

    @psrcDrive.dintVelocityActual := TO_DINT(lrelVelocity / 10.0); 

  ELSIF (blnError = TRUE) THEN 

    @psrcDrive.dintVelocityActual := NONE_DINT; 

  END_IF; 

   

 

ProcessingHmiOutput 

Programový blok zprostředkovává komunikaci s HMI přes sdílenou paměť. Přístup ke sdílené paměti je 

implementován stejným způsobem jako v programovém bloku 'ProcessingHmiInput'. 
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CameraProc.rtss 
Aplikace 'CameraProc.rtss' je naprogramována v jazyce C++ (Visual Studio 2019 s rozšířením pro tvorbu aplikaci 

běžící pod RTX64 v real-time). Aplikace zprostředkovává zpracování obrazu z kamery pomocí funkcí 'OpenCV'.  

Konkrétně se jedná o detekci objektů v obraze, určení jejich pozice a distribuce dat do SW PLC a HMI. V tomto 

modelu je použita funkce 'cv::HoughCircles' pro detekci kružnic v obraze. Tato funkce byla použita dle faktu, že jsou 

detekovány objekty kruhového tvaru s velkým kontrastem vůči pozadí (povrchu dopravníku). 'OpenCV' nabízí velké 

množství funkcí pro zpracování obrazu, například funkci 'cv::matchTemplate' pro detekci objektu podle šablony 

(bitmapy). Data do SW PLC jsou distribuovaná přes sdílenou paměť pomocí funkcí 'WriteMemoryByte' a 

'WriteMemoryWord' v podobě pole obsahujícího souřadnice detekovaných objektů. Do obrazu pro HMI jsou 

vykresleny doplňující informace, jako je záměrný kříž, nebo označení detekovaných objektu. 

   

Ukázka části zdrojového kódu v C++: 
 

  for (;;) 

  { 

    if (capture->read(frameCameraMatA) != FALSE) 

    { 

      frameCameraMatB = cv::Mat(frameCameraMatA.rows, frameCameraMatA.cols, 

                                CV_8UC1, frameCameraMatA.data); 

      frameCameraMatA.copyTo(frameCameraMatB); 

 

      cv::flip(frameCameraMatB, frameCameraMatC, -1); 

 

      cv::resize(frameCameraMatC, frameCameraMatD, cv::Size(), 0.5, 0.5, INTER_LINEAR); 

 

      GaussianBlur(frameCameraMatD, houghCircleImageA, Size(uICommandMem.gaussKsizeW, 

                   uICommandMem.GaussKsizeH), uICommandMem.gaussSigmaX, 

                   uICommandMem.GaussSigmaY, BORDER_DEFAULT); 

 

      HoughCircles(houghCircleImageA, circlesA, CV_HOUGH_GRADIENT, uICommandMem.hCdp, 

                   uICommandMem.hCminDist, uICommandMem.hCparam1, uICommandMem.hCparam2, 

                   uICommandMem.hCminRadius, uICommandMem.hCmaxRadius); 

 

      ... 

 

      ReadMemoryByte(1200, &memoryFlag); 

 

      if (memoryFlag == 0) 

      { 

        for (i = 0; i < 20; i ++) 

        { 

          if (objectsActual[i].valid) 

          { 

            WriteMemoryWord(1201 + (i * 6) + 0, (WORD)(objectsActual[i].valid)); 

            WriteMemoryWord(1201 + (i * 6) + 2, (WORD)(objectsActual[i].posX + 1000)); 

            WriteMemoryWord(1201 + (i * 6) + 4, (WORD)(objectsActual[i].posY + 1000)); 

          } 

          else 

          { 

            WriteMemoryWord(1201 + (i * 6) + 0, 0); 

            WriteMemoryWord(1201 + (i * 6) + 2, 0); 

            WriteMemoryWord(1201 + (i * 6) + 4, 0); 

          } 

        } 

 

        WriteMemoryByte(1200, 1); 

      } 

 

      ... 

    } 

  } 
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CamereShow.exe 
Aplikace 'CamereShow.exe' je naprogramována v jazyce C++ (Visual Studio 2019).  Aplikace pouze zprostředkovává 

zobrazení výstupu kamery v HMI. Pro komunikaci s procesem 'CameraProc.rtss' přes sdílený buffer jsou použity 

funkce 'RtGVOpenSharedBufferA', 'RtGVSharedBufferPop' a 'RtGVSharedBufferPushToEmptyList'. 

   

Ukázka části zdrojového kódu v C++: 
 

  for (;;) 

  { 

    bufferFrames = RtGVOpenSharedBufferA("ShowFrameList"); 

 

    if (bufferFrames == NULL) 

    { 

      continue; 

    } 

 

    failedFramePopAttempts = 0; 

 

    while (failedFramePopAttempts < 10) 

    { 

      bufferFrameA = NULL; 

      bufferFrameB = RtGVSharedBufferPop(bufferFrames); 

 

      while (bufferFrameB) 

      { 

        if (bufferFrameA != NULL) 

        { 

          RtGVSharedBufferPushToEmptyList(bufferFrames, bufferFrameA); 

        } 

 

        bufferFrameA = bufferFrameB; 

        bufferFrameB = RtGVSharedBufferPop(bufferFrames); 

      } 

 

      if (bufferFrameA == NULL) 

      { 

        failedFramePopAttempts ++; 

      } 

      else 

      { 

        failedFramePopAttempts = 0; 

 

        imageFrame = ((char*)bufferFrameA) + bufferFrameA->offsetToImageData; 

 

        Mat imageMat(bufferFrameA->height, 

                     bufferFrameA->width, 

                     bufferFrameA->CvArrayType, 

                     imageFrame); 

 

        imshow("Kingstar Rtx Demo Chute Camera Show", imageMat); 

 

        RtGVSharedBufferPushToEmptyList(bufferFrames, bufferFrameA); 

      } 

    } 

 

    RtGVCloseSharedBuffer(bufferFrames); 

  } 

 

 

HMI.exe 
Aplikace 'HMI.exe' (Windows Forms, NET 4.7) je naprogramována v jazyce C#. Pro komunikaci se 'SW PLC' jsou 

použity funkce rozhraní 'IntervalZero.KINGSTAR.dll'. Prvním krokem je vytvoření přístupu k subsystému KINGASTAR. 

Poté je možné volat funkce pro přístup ke sdílené paměti např. 'ReadMemoryByte' nebo 'WriteMemory'. 
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Ukázka části zdrojového kódu v C#: 
 

using IntervalZero.KINGSTAR.Class; 

 

private static ISubsystem mifcSubsystem; 

 

public static void Initialize() 

{ 

  mifcSubsystem = new Subsystem(); 

  ... 

} 

 

private static void SharedMemoryWriteData(ref byte[] abytBuffer, int intAddress) 

{ 

  int intIndex; 

 

  for (intIndex = 0; intIndex < abytBuffer.Length; intIndex ++) 

  { 

    mifcSubsystem.WriteMemory(intAddress + intIndex, abytBuffer[intIndex]); 

  } 

} 

 

private static void SharedMemoryReadData(ref byte[] abytBuffer, int intAddress) 

{ 

  int intIndex; 

 

  for (intIndex = 0; intIndex < abytBuffer.Length; intIndex ++) 

  { 

    abytBuffer[intIndex] = mifcSubsystem.ReadMemoryByte(intAddress + intIndex); 

  } 

} 

  


