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Abstrakt 

Účelem této práce je souhrnný popis a rozbor problematiky úloh sekvenčního řízení, 

realizovaných za pomoci programovatelných logických automatů. Jejím cílem je pak návrh 

řešení vzorové úlohy, která může posloužit jako studijní či výukový materiál programování 

PLC.  

V její teoretické části je popsána oblast logického řízení a programovatelných 

automatů, včetně metod jejich programování. Praktická část je pak zaměřena na samotný 

návrh komplexnější úlohy sekvenčního řízení a možnosti jejího řešení. Pro tento účel byla 

vybrána úloha řízení dopravy materiálu v průběžné peci, jejíž simulace bude provedena ve 

vývojovém prostředí RSLogix 5000.  

Klíčová slova: sekvenční řízení, PLC, SFC, průběžná pec 

 

 

Abstract 

The purpose of this work is a comprehensive description and an analysis of the 

sequential task control issues, implemented using programmable logic controllers. Its goal is 

to design a solution of sample task which can serve as an educational or instructional material 

for PLC programming. 

The theoretical part describes the area of logic control and programmable controllers, 

including methods of their programming. The practical part is focused on an actual design of 

complex task of sequential control and its possible solution. For this purpose there was 

selected task of material transportation control in a continuous furnace, whose simulation will 

be performed in the RSLogix 5000 development environment.  

Keywords: sequential control, PLC, SFC, continuous furnace 



 

Obsah 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 1 

1 LOGICKÉ ŘÍZENÍ ......................................................................................................... 1 

1.1 Logické funkce ............................................................................................................. 2 

1.2 Booleova algebra .......................................................................................................... 2 

1.3 Vyjádření booleovských funkcí .................................................................................... 2 

1.4 Základní logické funkce ............................................................................................... 3 

1.5 Realizace logických funkcí .......................................................................................... 4 

1.6 Logické řídicí obvody .................................................................................................. 5 

2 PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY ................................................... 7 

2.1 Historie PLC ................................................................................................................. 8 

2.2 Výhody a nevýhody použití PLC ................................................................................. 8 

2.3 Hlavní charakteristiky PLC .......................................................................................... 9 

2.4 Vnitřní struktura PLC ................................................................................................. 10 

3 PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDKY A VÝVOJOVÁ PROSTŘEDÍ ...................... 10 

3.1 Programování PLC ..................................................................................................... 10 

3.2 Vykonávání programu PLC........................................................................................ 11 

3.3 Norma IEC 61131-3 ................................................................................................... 11 

3.4 Datové typy ................................................................................................................ 12 

3.5 Proměnné .................................................................................................................... 12 

3.6 Programovací jazyky pro PLC ................................................................................... 12 

3.6.1 Textové jazyky ........................................................................................................... 13 

IL - Instruction List (seznam instrukcí) ............................................................................ 13 

ST - Structured Text (strukturovaný text) ........................................................................ 14 

3.6.2 Grafické jazyky .......................................................................................................... 14 

LD - Ladder Diagram (kontaktní plán / liniové či reléové schéma) ................................. 14 

FBD - Function Block Diagram (schéma funkčních bloků)............................................. 16 

CFC - Continuous Function Chart (volně propojované bloky) ........................................ 16 

SFC - Sequential Function Chart (vývojové schéma) ...................................................... 16 

3.7 Vývojové prostředí ..................................................................................................... 20 



 

4 NÁVRH KOMPLEXNĚJŠÍCH ÚLOH SEKVENČNÍHO ŘÍZENÍ ........................ 22 

4.1 Popis úlohy ................................................................................................................. 22 

4.2 Popis pracoviště .......................................................................................................... 22 

5 REALIZACE ÚLOH SEKVENČNÍHO ŘÍZENÍ ...................................................... 24 

5.1 Vytvoření nového projektu ......................................................................................... 24 

5.2 Vytvoření nového programu main ............................................................................. 25 

5.3 Připojení vstupních a výstupních modulů .................................................................. 27 

5.4 Nastavení komunikace ............................................................................................... 29 

5.5 Deklarace proměnných ............................................................................................... 30 

5.6 Struktura programu SFC pro řízení modelu pece ....................................................... 31 

5.7 Program main a ovládání programu SFC ................................................................... 35 

5.8 Program pro řízení podavače materiálu...................................................................... 36 

5.9 Program pro řízení posuvu materiálu ......................................................................... 38 

5.10 Program pro řízení vytápění pece ............................................................................... 38 

5.11 Program pro obsluhu výtlačného zařízení .................................................................. 39 

5.12 Zhodnocení ................................................................................................................. 44 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 44 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................. 46 

 



 

1 

 

ÚVOD 

 Programovatelné automaty jsou významným nástrojem průmyslové automatizace pro 

řízení procesů v reálném čase. Cílem je vytvořit studijní materiál, v němž bude možné 

naleznout souhrn informací, týkajících se právě programovatelných automatů. 

 Ve své úvodní části budou popsány základní principy a prostředky diskrétního řízení. 

Následující kapitola bude věnována problematice programovatelných logických automatů. 

Počínaje krátkým úvodem, historií dále pak popisem jejich hlavních výhod a nevýhod ve 

srovnání s jinými řídicími systémy, dále zde budou popsány hlavní charakteristiky a vnitřní 

struktura těchto automatů. 

 Třetí kapitola bude věnována programovacím prostředkům a vývojovým prostředím 

pro PLC. Do této oblasti spadají informace o programování PLC, proto zde bude uvedena 

norma IEC 61131-3, která definuje používané programovací jazyky, datové typy, proměnné a 

programové organizační jednotky. Důraz zde bude kladen zejména na popis jednotlivých 

jazyků. Nejpodrobnější popis bude věnován jazyku SFC (Sequential Function Chart) známý 

též jako jazyk sekvenčních diagramů, který se používá pro návrh a realizaci rozsáhlejších 

řídicích projektů.  

 Čtvrtá kapitola bude věnována praktické úloze, jejímž cílem je navržení komplexního 

programu pro řízení modelu průběžné ohřívací pece. Bude zde uveden podrobný popis úlohy 

a pracoviště, na kterém bude tato úloha realizována. 

 V poslední části bude krok za krokem popsán postup realizace komplexního projektu 

ve vývojovém prostředí RSLogix 5000, prostřednictvím vzorové laboratorní úlohy s využitím 

několika programovacích jazyků včetně zmíněného jazyka SFC, který v úlohách sekvenčního 

řízení hraje významnou roli. 

1 LOGICKÉ ŘÍZENÍ  

Logické řízení je cílená činnost, při níž se za pomocí logických obvodů zpracovávají 

informace o řízeném procesu a podle nich se ovládají příslušná zařízení tak, aby se dosáhlo 

požadovaného cíle.  

Logická proměnná (dvouhodnotová proměnná, binární proměnná) je veličina, která může 

nabývat pouze dvou hodnot (označovaných 0 a 1). 

Logický obvod je obvykle elektronický obvod realizující logickou funkci. [1], [2] 
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1.1 Logické funkce  

Logická funkce je závislost výstupní logické proměnné na kombinaci, popř. na sekvenci 

kombinací hodnot vstupních logických proměnných (Obr. 1.1).  

 

 

 

 

  
 

 

Logické funkce lze rozdělit na: 

• kombinační - logický výstup závisí na okamžitých hodnotách vstupů; 

• sekvenční - logický výstup závisí na sekvenci kombinací vstupních hodnot v čase, tj. i 

na předcházejících hodnotách logických vstupů. [1], [2] 

1.2 Booleova algebra  

Používá tři základní funkce (negaci, konjunkci a disjunkci), ale lze jí vyjádřit 

libovolnou funkci. Základním požadavkem je minimalizovat každou logickou funkci, to 

znamená vyjádřit ji co nejmenším počtem základních logických funkcí. Tím se při realizaci 

spotřebuje nejmenší počet logických prvků a následná technická realizace je pak 

nejjednodušší, nejekonomičtější a také se zvýší její spolehlivost. [1], [2] 

1.3 Vyjádření booleovských funkcí  

Nejčastěji používané prostředky pro vyjádření Booleových funkcí jsou: 

• Slovní zadání. 

• Pravdivostní tabulka. 

• Algebraický zápis - rovnice popisující logický obvod. 

• Karnaughova mapa - eventuálně jiné mapy. 

• Blokové schéma - schématické značky pro logické členy. 

Slovní zadání je v praxi velmi časté, protože všechny procesy můžeme zapsat pomocí 

slovního zadání. Pro složitější zadání zkonstruujeme ze slovního zadání pravdivostní tabulku, 

a pro jednodušší zadání píšeme přímo algebraický zápis. [1], [2] 

logické 

vstupy 

logický 

výstup 
M

 

logické 

funkce 

Obr. 1.1 Blokové schéma logické funkce 
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1.4 Základní logické funkce 

Negace (NOT) - hodnota výstupu této funkce je vždy opačná, než je hodnota na jejím vstupu. 

NOT 
A Y 
0 0 
1 1 

Tab. 1.1 Pravdivostní tabulka funkce NOT 

Logický součin (AND) - funkce může být definována pro dvě a více vstupních proměnných. 

Výstupní proměnná je rovna 1 pouze v případě, když všechny vstupní proměnné nabývají 

hodnoty 1. 

AND 
A B Y 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

Tab. 1.2 Pravdivostní tabulka funkce AND 

Negovaný logický součin (NAND) - možnost definice pro více vstupních proměnných. 

Hodnota výstupní proměnné je rovna jedné, když alespoň jedna ze vstupních proměnných 

nabývá hodnotu 0. 

NAND 
A B Y 
0 0 1 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Tab. 1.3 Pravdivostní tabulka funkce NAND 

Logický součet (OR) - možnost definice pro více vstupních proměnných, výstupní proměnná 

nabývá hodnoty 1 vždy, když je alespoň jedna vstupní proměnná rovna jedné. 

OR 
A B Y 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

Tab. 1.4 Pravdivostní tabulka funkce OR 
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Negovaný logický součet (NOR) - možnost definice pro více vstupních proměnných, 

výstupní proměnná nabývá hodnotu 1 pouze tehdy, když jsou hodnoty všech vstupních 

proměnných rovny nule. 

NOR 
A B Y 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 

Tab. 1.5 Pravdivostní tabulka funkce NOR 

Ekvivalence (XNOR) a nonekvivalence (XOR) 

V případě ekvivalence nabývá výstupní proměnná hodnotu 1 v případech, kdy jsou si 

hodnoty všech vstupních proměnných rovny. Tedy v případě, když všechny nabývají hodnotu 

0 nebo když všechny nabývají hodnotu 1. 

Opačnou funkcí je nonekvivalence, u které je výstupní proměnná rovna jedné pouze 

v případech, kdy si hodnoty vstupních proměnných nejsou rovny. [1], [2] 

XNOR XOR 
A B Y A B Y 
0 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 

Tab. 1.6 Pravdivostní tabulky funkcí XNOR a XOR  

1.5 Realizace logických funkcí  

Spínání, které bude realizovat změnu jednoho stavu na druhý, může být realizováno 

několika způsoby: 

• mechanicky (pomocí pák, vaček, …) - tento druh spínání je velmi pomalý, doby 

přechodu z jednoho stavu na druhý mohou dosahovat hodnot v řádu sekund; 

• hydraulicky (pneumaticky) - doby přechodu se pohybují v rozmezí cca. 10ms až 1s; 

• elektrickými obvody z diskrétních součástek - zde řadíme elektromagnetická relé 

(zpoždění v řádu desítek milisekund), tranzistory a diody (zpoždění pod 10ms); 

• číslicovými integrovanými obvody - tento způsob realizace je v současnosti nejvíce 

používaný. [1], [2] 
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1.6 Logické řídicí obvody 

 Logické řídicí obvody jsou integrované elektronické obvody, pracující s diskrétními 

signály. Tyto obvody bývají realizovány tranzistory zapojenými ve spínacím režimu a to buď 

bipolárními (obvody TTL) nebo unipolárními (CMOS). Další možností je realizace pomocí 

diod (DL), kombinací diod a tranzistorů (DTL), případně kombinací tranzistorů a rezistorů 

(RTL). 

Podle toho, jakou logickou funkci mají tyto obvody realizovat, je dělíme na 

kombinační a sekvenční. 

 Výstup kombinačních logických obvodů závisí pouze na aktuální kombinaci stavů na 

vstupech daného obvodu. Pomineme-li tedy prodlevu vznikající průchodem signálu 

elektronickými obvody, výstup kombinačních logických obvodů reaguje na změnu vstupu 

okamžitě. 

 Nejjednodušší kombinační logické obvody se nazývají hradla. Tato logická hradla 

slouží k realizaci základních logických funkcí Booleovy algebry.  

Základní logická hradla: 

• Invertor - realizující funkci negace. 

 
Obr. 1.2 Schematická značka hradla NOT 

• Hradla AND a NAND - realizující logický součin a negovaný logický součin. 

 
Obr. 1.3 Schematické značky hradel AND a NAND 

• Hradla OR, NOR, XOR a XNOR - pro realizaci funkcí logického součtu, 

negovaného logického součtu, nonekvivalence a ekvivalence. 



 

6 

 

 
Obr. 1.4 Schematické značky hradel OR, NOR, XOR a XNOR 

 Pro sekvenční logické obvody je charakteristické, že stav jejich výstupů nezávisí 

pouze na aktuálních hodnotách vstupů, ale závisí také na předchozích stavech obvodu. 

Sekvenci předchozích stavů obvodu označujeme jako vnitřní stav obvodu. Tento vnitřní stav 

je dán hodnotami vnitřních proměnných, uložených v paměťových členech sekvenčních 

obvodů. 

 Sekvenční logický obvod se tedy skládá z kombinační a paměťové části, přičemž obě 

tyto části je možné realizovat pomocí hradel. Zatímco kombinační část je realizována 

klasickým kombinačním logickým obvodem, paměťová část je realizována kombinačním 

obvodem se zavedenou zpětnou vazbou. Takovýto obvod pak nazýváme bistabilní klopný 

obvod. Zpětná vazba zde slouží pro zapamatování předchozího stavu i v případě, že tento stav 

již není k dispozici. 

Sekvenční logické obvody můžeme rozdělit na synchronní a asynchronní. 

Asynchronní sekvenční obvody jsou takové obvody, u nichž změna na vstupu způsobí 

okamžitou změnu stavu tohoto obvodu. Oproti tomu u synchronních sekvenčních obvodů se 

stav obvodu změní, pouze pokud je na vstup přiveden synchronizační signál.  

Podle druhu synchronizačního signálu dále rozdělujeme synchronní sekvenční obvody 

na obvody řízené úrovní, u kterých může sekvenční obvod měnit svůj stav po celou dobu, kdy 

je synchronizační signál v dané úrovni (log. 1) a na obvody řízené hranou synchronizačního 

signálu. Je-li sekvenční obvod tohoto typu, pak se jeho stav může měnit pouze s náběžnou 

nebo sestupnou hranou synchronizačního signálu. [1], [2] 

Základními druhy sekvenčních logických obvodů jsou: 

Klopné obvody - tyto obvody slouží jako paměťové členy. Podle počtu stavů, které 

jsou schopny stabilně zachovat, je dělíme na astabilní, monostabilní a bistabilní.  

Astabilní klopné obvody nemají žádný stabilní stav, jejich výstup je tedy v neustálé 

oscilaci. Využívají se tedy jako generátory impulzů.  

Monostabilní klopné obvody jsou takové obvody, které mají pouze jeden stabilní stav. 

Přivedením signálu na vstup se tento obvod překlopí na určitou dobu do nestabilního stavu.  
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Po uplynutí této doby se překlopí zpět. Využití nalezne jako generátor impulzu určité délky či 

jako zpožďovací prvek. 

Bistabilní klopné obvody slouží jako paměťové prvky. Název je odvozen od 

skutečnosti, že je obvod schopen udržet si stabilně kterýkoliv ze dvou možných stavů (1 nebo 

0). Mezi bistabilní klopné obvody řadíme klopné obvody RS, JK, D a T. 

Čítače - jsou sekvenční obvody, které jsou schopny čítat vstupní impulzy a vyjádřit 

jejich počet pomocí binárního či jiného kódu. Tyto čítače mohou být synchronní či 

asynchronní a podle směru čítání je můžeme rozdělit na čítače vpřed, vzad a vratné čítače, 

tedy takové, u kterých je možné zvolit směr čítání. 

Posuvné registry - tyto sekvenční obvody jsou kombinací několika propojených 

klopných obvodů (obvykle typu D nebo JK), které slouží k zapsání informace do paměti a 

jejímu následnému posouvání.  

Podle typu posuvného registru mohou informace vstupovat buďto sériově nebo 

paralelně. Každý klopný obvod posune uchovanou informaci ze svého výstupu na vstup 

následujícího při příchodu náběžné (případně sestupné) hrany synchronizačního signálu.  

Využití naleznou coby sériově-paralelní či paralelně-sériové převodníky dat, jako 

vyrovnávací paměť nebo jako zpožďovací člen. [1], [2]  

2 PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY   

Programovatelné logické automaty neboli PLC jsou základním stavebním kamenem 

většiny automatizačních projektů. Jsou využívány v mnoha aplikacích, kde je potřeba zajistit 

určitý druh řízení či regulace v reálném čase. PLC jsou například využívány pro řízení výroby 

v petrochemických, hutních či automobilových závodech. 

 Vzhledem k tomu, že jsou PLC využívány k takovýmto účelům, kladou se vysoké 

nároky na jejich spolehlivost a robustnost. Pokud by systém nepracoval správně, mohlo by to 

mít za následek velké finanční ztráty. Pokusy o určitou inovaci PLC s sebou přináší riziko 

snížení spolehlivosti a to je také důvod, proč je pokrok ve vývoji programovatelných 

automatů tak nevýrazný. 

 Z důvodu řízení procesů v reálném čase je dalším požadavkem na systémy PLC 

rychlost. Je totiž nezbytné, aby tento řídicí systém v případě potřeby dostatečně rychle 

zareagoval zásahem na systém řízený. Aby tedy měl dostatečně nízkou dobu odezvy. 
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 V neposlední řadě je vhodné, aby PLC ve všech ohledech nebyl příliš složitý. A to 

jednak z důvodu výše zmiňované spolehlivost, tak i proto, aby nebylo příliš komplikované jej 

zapojit, naprogramovat a obsluhovat. Současné potřeby však zapříčinily, že se zde bez jisté 

složitosti neobejdeme. Můžeme se například setkat s víceprocesorovými systémy a zapojení 

PLC do sítě ethernet či jiných komunikačních sběrnic je již běžnou záležitostí. 

 Jedním z hlavních aspektů, který nás bude zajímat, máme-li se zabývat problematikou 

programovatelných logických automatů je software, který je s nimi spojený. A to jednak 

software, který využíváme pro jejich naprogramování, tedy jejich vývojové prostředí. Ale 

zejména bychom se měli zajímat, jakým způsobem je možné PLC naprogramovat, tedy jaké 

programovací se k tomuto záměru využívají. Za účelem standardizace byla vytvořena norma 

IEC EN 61131-3, která pojednává o metodice programování PLC a definuje pět základních 

programovacích jazyků.  

2.1 Historie PLC 

 Vývoj moderních programovatelných logických automatů, neboli PLC (Programmable 

Logic Controller) započal koncem šedesátých let v USA, vlivem potřeby velkých 

automobilových společností, především společnosti General Motors, nahradit dosavadní 

složité řídicí systémy, realizované za pomoci elektromagnetických relé, elektromechanických 

časovačů a sekvencerů a dedikovaných regulátorů.  

 Společnost MODICON (Modular Digital Control), vedená Richardem Morleym 

navrhla v roce 1968 první PLC a o rok později jej uvedla do provozu. U zrodu PLC stála i 

společnost Allen Bradley v čele s Dr. Odo Strugerem, které zkratka „PLC“ a termín 

„Programmable Logic Controller“ náleží, jakožto registrovaná obchodní známka. Dalšími 

společnostmi, které později začaly PLC vyrábět jsou především General Electric, Omron, 

Mitsubishi a Siemens. U nás byl první PLC zkonstruován v 70. letech podnikem Tesla Kolín 

a v současné době je nejznámějším českým výrobcem průmyslových řídicích systémů 

kategorie PLC společnost Teco a.s.. [16], [17], [18] 

   

2.2 Výhody a nevýhody použití PLC 

 Důležitou předností dnešních programovatelných logických automatů je jednoduché 

programování a možnost neustále obměňovat zadání. Během uvádění do provozu a zejména 

během finalizace zakázky se často mění požadavky, odstraňují se chyby a jiné nedostatky, což 

je při použití řídicích systémů s pevnou logikou velice komplikované. Pokud však použijeme 
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PLC, stačí v takových případech jen změnit uživatelský program, doplnit moduly a pak 

všechno znovu odladit a ověřit. 

 Další výhodou je vysoká spolehlivost těchto automatů. Jsou zkonstruovány tak, aby 

obstály i v těžkých průmyslových podmínkách. To znamená, že jsou dostatečně robustní a 

odolné proti poruchám či rušení. Pro průběžnou kontrolu mají PLC v sobě zabudovány i 

vnitřní diagnostické funkce, které mohou včas zjistit hrozící závadu. Tu pak lokalizují a tím 

pomohou k jejímu odstranění.  

 Mezi nejdůležitější výhody PLC však musíme zmínit velmi snadnou a rychlou 

realizaci systému a možnost vystavění velké hierarchické struktury dle potřeby. Není nutné, 

aby uživatel vyvíjel technické vybavení, ale jen objednal vhodnou konfiguraci 

programovatelného automatu pro určitou aplikaci. Dále se jen musí vytvořit projekt, odladit 

uživatelský program a vše se pak uvede do chodu. 

 Nevýhodou programovatelných logických automatů je například ve srovnání 

s minipočítači nižší programátorský komfort a nezbytnost hierarchické architektury při 

propojování do větších celků. [10] 

 

2.3 Hlavní charakteristiky PLC  

 PLC je zařízení zkonstruované pro účely řízení strojů a procesů. Tento řídicí systém 

musí reagovat na změny vstupů (čidel) a své řídicí zásahy musí provádět s co nejmenší 

časovou prodlevou, prakticky v reálném čase. 

 Velký důraz je kladen na spolehlivost a dlouhodobou životnost těchto systémů. Po 

výpadku elektrické energie musí programovatelný automat pokračovat ve své činnosti tam, 

kde ji předtím zakončil. 

 Jádrem PLC je mikroprocesor, který vykonává aritmetické a logické operace. Uživatel 

nemusí znát procesor, ani operační systém PLC. Pro programování je možné využít jeden 

z pěti programovacích jazyků definovaných normou, případně je možné je kombinovat. 

 Programovatelný automat disponuje autodiagnostickými funkcemi. Systém watchdog 

při zjištění odmlky programu po dobu delší než stanovený limit tento program ukončí a 

nastaví výstupy automatu do definovaných hodnot. 

 Řídicí program PLC je vykonáván cyklicky. [19] 
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2.4 Vnitřní struktura PLC  

 Programovatelné automaty si podle provedení můžeme rozdělit na kompaktní, tj. 

takové, které mají všechny své komponenty v jednom pouzdře. A dále na modulární, u 

kterých je kompletní řídicí systém složen z propojených modulů, kde každý modul 

představuje jednu základní komponentu. [1], [2] 

  
Obr. 2.1 Blokové schéma vnitřní struktury PLC 

Základní části PLC: 

• Napájecí zdroj. 

• Procesor. 

• Paměť. 

• Sběrnice. 

• Vstupní jednotka. 

• Výstupní jednotka. 

3 PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDKY A VÝVOJOVÁ 

PROSTŘEDÍ 

3.1 Programování PLC 

 Na mnohé technologické procesy můžeme nahlížet jako na posloupnost periodicky se 

opakujících akcí. Například otevírání a zavírání ventilů, čekání na dosažení určité hladiny 

kapaliny v nádrži, spouštění a vypínání pohonů. 

 Algoritmus řízení pro úlohu takového typu pak představuje sekvenci předem známých 

kroků. Pojmem řídicí program rozumíme zápis tohoto algoritmu takovým způsobem, který 

dokáže programovatelný automat zpracovat.  
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 Obvykle si před tvorbou vlastního programu nejdříve graficky znázorníme návrh 

požadovaného algoritmu ve formě vývojového diagramu. Vývojový diagram je tvořen 

geometrickými obrazci, které představují jednotlivé kroky algoritmu a jsou propojeny 

spojnicemi. Pro způsob zápisu řídicího programu si pak můžeme vybrat z několika 

programovacích jazyků určených výhradně pro programování PLC. [9] 

3.2 Vykonávání programu PLC 

 Uživatelský program PLC je posloupnost instrukcí, které jsou vykonávány cyklicky. 

Na rozdíl od klasického programování se tedy u PLC programátor nemusí starat o to, aby se 

program po dokončení poslední instrukce vrátil zpět na začátek. Toto zajistí systémový 

program. 

 Po provedení poslední instrukce systémový program aktualizuje hodnoty vstupů a 

výstupů. Hodnoty uložené v paměti jako obrazy výstupů přepíše do registrů výstupních 

paměťových modulů a hodnoty ze vstupních modulů zkopíruje do paměťových obrazů 

vstupů. Následně aktualizuje časové údaje pro registry a časovače a provedení několika další 

režijních úkonů a následně je opět řízení předáno první instrukci uživatelského programu. [9], 

[10] 

3.3 Norma IEC 61131-3 

 Norma IEC 61131 je mezinárodní standard věnovaný popisu obecně uznávaných 

pravidel v oblasti programovatelných logických automatů. Tato norma je rozdělena do osmi 

částí.  

• IEC 61131-1: Všeobecné informace, 

• IEC 61131-2: Požadavky na zařízení a zkoušky, 

• IEC 61131-3: Programovací jazyky, 

• IEC 61131-4: Podpora uživatelů,  

• IEC 61131-5: Komunikace,  

• IEC 61131-6: Funkční bezpečnost, 

• IEC 61131-7: Programování fuzzy řízení,  

• IEC 61131-8: Směrnice pro aplikace a implementace programovacích jazyků. 

Její třetí část (IEC 61131-3) je věnována popisu programovacích jazyků, které je 

možné pro programování PLC využít. Tato část normy dále definuje prvky společné pro 

všechny programovací jazyky, a to zejména datové typy a proměnné. [5], [7], [8] 
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3.4 Datové typy 

Slouží v programování k definici druhu proměnné. Tímto například předejdeme 

nechtěným matematickým operacím. [5], [8], [12] 

Základními datovými typy jsou: 

Datový typ Zkratka Počet bitů Rozsah 

Boolean BOOL 1 0/1 

Short 
Integer 

SINT 8 -128 ~ 127 

Integer INT 16 -32,768 ~ 32,767 

Double 
Integer 

DINT 32 
-2,147,483,648 ~ 

2,147,483,647 

Real 
Number 

REAL 32 
+/-3.402823E38 ~ 
+/-1.1754944E-38 

String STRING 8 max. 255 znaků 

Tab. 3.1 Přehled základních datových typů 

3.5 Proměnné 

Proměnná představuje úložiště informace, tedy vyhrazené místo v paměti. Rozsah 

hodnot, které daná proměnná může nabývat, závisí na datovém typu, který je této proměnné 

přiřazen. Proces pojmenování, přiřazení datového typu a inicializační hodnoty se označuje 

jako deklarace proměnné.  

Proměnné nám slouží k reprezentaci vstupů, výstupů či jako prostředek pro uchování 

hodnot výpočetních operací. 

Podle rozsahu platnosti dělíme proměnné na lokální, což je taková proměnná, jejíž 

použití je omezeno pouze pro programovou organizační jednotku, ve které byla deklarována. 

Zatímco ke globálním proměnným lze přistupovat ze kterékoliv programové organizační 

jednotky v programu (funkce, funkčního bloku či programu). [5], [8], [20] 

3.6 Programovací jazyky pro PLC 

Programovací jazyky pro PLC můžeme rozdělit na grafické a textové. 
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3.6.1 Textové jazyky 

IL - Instruction List (seznam instrukcí) 

 Textový programovací jazyk Instruction List je obdobou programovacího jazyka 

Assembler, který se používal pro programování jednočipových mikroprocesorů. Program se 

zde vytváří pomocí posloupnosti textových zkratek několika základních instrukcí, z nichž 

každá je na novém řádku a pomocí operandů reprezentujících jednotlivé registry a paměťová 

místa.  

 
Obr. 3.1 Porovnání zápisu programu jazykem IL a LD  

 Touto metodou je možné psát programy bez zbytečných přesunů dat, odskoků a 

volání. Z čehož vyplývá, že takovéto programy pak mohou být rychlé a zároveň nezabírají 

příliš mnoho místa v paměti. Je však zřejmé, že se tato metoda příliš nehodí pro zápis 

programu složitých úloh, neboť by jeho psaní bylo zdlouhavé a program sám by byl 

nepřehledný.  
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ST - Structured Text (strukturovaný text) 

 Je dalším textovým programovacím jazykem. Na rozdíl od metody Instruction List se 

jedná o programovací jazyk vyšší úrovně, což znamená, že jedna jeho instrukce představuje 

několik instrukcí v IL. Tento programovací jazyk bychom tedy mohli přirovnat k jazyku C 

nebo Pascal, kterému je svou syntaxí podobný. Je zde definováno deset typů příkazů 

(přiřazení, vyvolání funkce, návrat, výběr apod.), je možné využít větvení programu pomocí 

podmínek IF-THEN-ELSE a CASE OF a používají se zde i iterační příkazy FOR, WHILE a 

REPEAT. Jednotlivé příkazy se oddělují pomocí středníku a může jich být více na jednom 

řádku.  

 Tato metoda je vhodná pro psaní složitých řídicích algoritmů logického, numerického 

či smíšeného typu. Můžeme ji použít pro definování komplexních funkčních bloků, které pak 

můžeme využít v libovolném programovacím jazyku. Je ideální pro zpracování analogových 

signálů, například pro realizaci digitálních filtrů a linearizaci signálů. A navíc umožňuje 

relativně snadnou manipulaci a práci s bloky dat, databázemi i textovými řetězci.  

 Nevýhodou této metody je horší přehlednost logických operací a průchodu signálu 

strukturou programu. Je nutné znát příkazy a syntaxi zápisu programu a není příliš vhodná pro 

zpracování velkého množství logických signálů tedy velkého počtu vstupů a výstupů. 

3.6.2 Grafické jazyky 

LD - Ladder Diagram (kontaktní plán / liniové či reléové schéma) 

PLC jsou odvozeny od řídicích systémů na bázi relé. Tato skutečnost vedla 

k vytvoření programovacího jazyka zvaného reléové, kontaktní či liniové schéma, příčkový 

diagram nebo též Ladder Diagram.  

Tato programovací metoda tedy reprezentuje program grafickým diagramem, 

založeným na obvodovém schématu původní hardwarové reléové logiky. Toto schéma pak 

znázorňuje zapojení spínacích nebo rozpínacích elektrických kontaktů, které umožňují či 

zabraňují průchodu elektrického proudu, představující hodnotu TRUE (log. 1), mezi póly 

napájecí sběrnice. Napájecí sběrnice je znázorněna pomocí dvou svislých čar. Levá napájecí 

sběrnice představuje kladný pól, pravá představuje uzemnění. Zátěž neboli výstup je prvek 

umístěný nejvíce vpravo na spojnici, který může být cívka elektromagnetického relé, žárovka, 

siréna či jiný spotřebič. 

Jednotlivé funkce jsou tedy realizovány vodorovnými kontaktními obvody (příčkami 

metaforického žebříku), jejichž kontakty v různých kombinacích sérioparalelního zapojení 
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reprezentují vstupní, výstupní nebo vnitřní proměnné. Kromě kontaktů můžeme obvykle 

vkládat i funkční bloky, které představují čítače, časovače, sekvencery, generátory impulzů a 

klopné obvody. Tyto funkční bloky jsou dle daného typu aktivovány náběžnou či sestupnou 

hranou jejich vstupních signálů.  

Pro snazší pochopení principu funkce nám mohou posloužit názorné příklady realizace 

základních logických funkcí. 

 
Obr. 3.2 Zápis základních logických funkcí pomocí LD 

Výhoda ladder diagramu spočívá v jeho relativní jednoduchosti. Jeho zápis je 

přehledný a má jasně definovanou posloupnost. Umožňuje rychlé programování logických 

operací s funkcemi čítání a časování a je vhodný pro zpracování velkého počtu vstupních a 

výstupních signálů.  

Negativní stránka LD spočívá v jeho rychle narůstající délce s rostoucí složitostí 

programu. To je dáno i tím, že logické vazby jsou zprostředkovány pouze prostřednictvím 

jmen proměnných, nikoliv viditelnými spoji. Je proto vhodný spíše pro tvorbu méně 

rozsáhlých projektů s algoritmy logického typu. A také není příliš vhodný pro výpočetní 

úlohy a pro práci s daty (ASCII znaky, řetězci).  
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FBD - Function Block Diagram (schéma funkčních bloků) 

 Schéma funkčních bloků je grafický programovací jazyk, jehož základ tvoří tzv. 

funkční bloky, které představují integrované obvody neboli hradla, plnící danou logickou 

funkci. 

 Kromě standartních bloků pro vyjádření logických funkcí se zde používají také čítače, 

časovače, komunikační a jiné speciální bloky. Oproti funkčním blokům u ladder diagramu, 

kde je možné mezi prvky přenášet pouze hodnoty typu BOOL, mohou spojnice u metody 

funkčních blokových schémat přenášet hodnoty libovolného typu. 

 Tato metoda je vhodná pro zpracování velkého počtu logických signálů. Není však 

vhodná pro hromadnou manipulaci s velkým množstvím dat a znaky ASCII a také není 

vhodná pro programování složitých algoritmů. 

CFC - Continuous Function Chart (volně propojované bloky) 

 Je další grafický programovací režim, který však není normou IEC 61131-3 definován. 

Má podobu volně propojovaných bloků, které reprezentují aritmetické či logické funkce, 

čítání, časování apod. Oproti FBD jsou zde volnější zásady pro kreslení blokových schémat.  

 Menší programy se vyznačují přehledností směru šíření signálu od vstupu k výstupu. 

Hodí se proto i k návrhu zpětnovazebních algoritmů. U rozsáhlejších projektů se však 

přehlednost vytrácí. Tato metoda tedy není vhodná pro zpracování velkého množství 

vstupních a výstupních signálů. 

SFC - Sequential Function Chart (vývojové schéma) 

 Je grafická programovací metoda s vysokou vyjadřovací schopností, která je zvlášť 

vhodná pro řešení složitějších úloh sekvenčního řízení. Považujeme jej za prostředek vhodný 

jak k popisu činnosti programu již v počátečních fázích analýzy a zadávání požadavků na 

řídicí program, tak i k zápisu algoritmu řízení technologické soustavy. Jejím předchůdcem je 

programovací jazyk Grafcet, který vychází z teorie Petriho sítí.  

 Program napsaný metodou SFC má tedy podobu přechodového grafu, podobného 

vývojovému diagramu, který modeluje sekvenční chování řízeného systému. Větví se na 

základě rozhodovacích podmínek a je rozdělen na konečnou množinu stavů neboli kroků. Ty 

znázorňujeme pomocí obdélníků a obvykle je ke každému kroku připojen blok akcí, které 

mají být vykonány.  

 Jednotlivé kroky jsou spojeny přechody, ke kterým je přidružena množina podmínek. 

Za předpokladu splnění podmínek přechodu (tzn. hodnota proměnné typu BOOL, která 
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odpovídá podmínce přechodu, je rovna log. 1) se řízení předává z jednoho nebo více kroků do 

jednoho nebo více kroků následujících.  

Každý prvek, tzn. přechod i blok akcí, může být naprogramován v libovolném jazyku 

definovaném v normě, včetně vlastního SFC. Jazyk umožňuje i větvení programu se spojením 

alternativních větví a paralelní souběh více větví s jejich následnou synchronizací. [6], [7], 

[8], [9] 

Krok (Step) 

Určuje stav, kdy je chování vstupů a výstup dané programové organizační jednotky 

definováno přidruženými akcemi. 

Step_i – název kroku. 

Step_i.x – příznak kroku typu BOOL, který udává, zda je daný krok aktivní či neaktivní. 

Step_i.T – příznak datového typu DINT, který udává čas, po který setrvá SFC v daném kroku. 

 
Obr. 3.3 Základní prvky programu v SFC 

Bloky akcí a jejich kvalifikátory 

 Každému kroku může být přiřazen jeden či více bloků akcí. Tyto akce pak obsahují 

popis určitého chování, které by se mělo projevit jako výsledek aktivace daného kroku. 



 

18 

 

K tomuto účelu můžeme využít zápis pomocí kteréhokoliv z jazyků zahrnutých v normě IEC 

61131-3. 

Tělem akce tedy může být: 

• Proměnná typu BOOL. 

• Posloupnost instrukcí (IL). 

• Posloupnost příkazů (ST). 

• Posloupnost příček (LD). 

• Propojení bloků (FBD). 

• Další SFC. 

Každá akce používá kvalifikátor, který určuje, kdy se akce začne provádět a kdy je 

provádění této akce ukončeno. Výchozím kvalifikátorem je kvalifikátor N (Non-stored). 

Tento kvalifikátor zajistí spuštění akce při aktivaci kroku a její ukončení při deaktivaci tohoto 

kroku. 

Kvalifikátory akcí: 

N Non-stored Vykonávání akce, když je krok aktivní. 

S Stored 
Po aktivaci kroku je akce aktivní, dokud není 
ukončena akcí s kvalifikátorem R. 

L time Limited 
Po aktivaci kroku je akce aktivní, deaktivace 
nastane po uplynutí přednastaveného času, nebo 
pokud krok přestane být aktivní. 

D time Delayed 
Akce se spustí po uplynutí předem stanoveného 
času, pokud není krok do této doby deaktivován. 
Ukončí se po deaktivaci kroku.  

P Pulse 
Jednorázové provedení akce při aktivaci i 
deaktivaci kroku.  

P0 Pulse (falling edge) Jednorázové provedení akce při aktivaci kroku.  

P1 Pulse (rising edge) Jednorázové provedení akce při deaktivaci kroku.  

DS Delayed and Stored 
Akce spuštěna určitý čas po aktivaci kroku, pokud 
není krok do této doby deaktivován.  Ukončení 
akce pomocí akce s kvalifikátorem R. 

SD Stored and time Delayed 

Akce spuštěna určitý čas po aktivaci kroku, i 
pokud je krok deaktivován před uplynutím této 
doby. Ukončení akce pomocí akce s kvalifikátorem 
R. 
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SL Stored and time Limited 

Akce aktivní při aktivaci kroku. Zůstává aktivní, 
dokud neuplyne stanovená doba nebo dokud není 
přerušena akcí s kvalifikátorem R. A to, i pokud 
před tím dojde k deaktivaci kroku.  

R Reset Ukončení akcí s kvalifikátorem S, SD, DS a SL. 

Tab. 3.2 Kvalifikátory akcí SFC [15] 

Přechod (Transition) 

 Představuje podmínku, po jejímž splnění se řízení předává z jednoho nebo více 

aktuálně vykonávaných kroků do jednoho nebo více kroků následujících. Chceme-li, aby 

přechodová podmínka daného přechodu byla splněna vždy, přiřadíme tomuto přechodu 

hodnotu 1. 

Větvení programu 

 Větvení programu můžeme rozdělit na: 

• Divergentní – takto označujeme vícenásobná spojení z jednoho prvku (kroku nebo 

přechodu) na několik prvků opačného typu. Pojem jednoduchá divergence představuje 

spojení jednoho kroku s několika přechody. Dvojitou divergencí označujeme spojení 

jednoho přechodu s několika kroky. 

• Konvergentní – vícenásobné spojení z několika prvků do jednoho prvku opačného 

typu. Jednoduchá konvergence tedy znamená spojení několika přechodů s jedním 

krokem, dvojitá konvergence pak znamená spojení několika kroků s jedním 

přechodem. 

• Alternativní větvení – je zpracována pouze ta větev, která nejdříve splní podmínku 

přechodu. Pro alternativní větvení je typická jednoduchá divergence a následná 

jednoduchá konvergence. 

• Simultánní větvení – tento druh větvení programu využijeme, chceme-li, aby se 

všechny větve, po splnění společné přechodové podmínky, vykonávaly současně. 

Simultánní větvení je ohraničeno dvojitou divergencí a konvergencí. [15], [20] 



 

20 

 

 
Obr. 3.4 Druhy větvení SFC programu 

3.7 Vývojové prostředí 

Vývojová prostředí umožňují zápis uživatelského programu, jeho úpravy, převod 

tohoto programu do strojového kódu, přenos do PLC a jeho následné ladění online. Umožňují 

také přenos programu z PLC zpět do PC, či simulaci a ladění programu offline. 

Na trhu existuje celá řada výrobců PLC. Běžně se můžeme setkat např. s automaty 

firmy Siemens, Omron, ABB, Tecomat, Mitsubishi Electric, Allen-Bradley, atd.. Každá 

z těchto firem dodává ke svým produktům software potřebný pro tvorbu programů, 

vizualizaci a komunikaci se svými automaty.  

Pro tvorbu programu pro řízení modelu průběžné pece bude použito programovací 

prostředí RSLogix 5000 společnosti Rockwell Automation. Tento software komunikuje 

s PLC prostřednictvím lokální počítačové sítě. Uživatel tedy vytvoří projekt a prostřednictvím 

sítě LAN jen nahraje do paměti PLC. Následně může být tento program cyklicky vykonáván i 

po odpojení či vypnutí počítače. 

Vytvořený projekt se může skládat z jedné nebo více úloh („task“), které se mohou 

skládat z jedné nebo více programů, tedy z hlavního programu („main routine“) a několika 

podprogramů, tzv. subrutin. Každá z těchto subrutin, volaných hlavním programem (rutina 

s označením „main“), může být napsána kterýmkoliv z jazyků definovaných normou IEC 

61131-3.    
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Typy úloh: 

Typ úlohy 
Okamžik 

vykonávání 
Popis 

Průběžná úloha Neustále. 

Průběžná úloha běží na pozadí. Veškerý výkon 
CPU, který není věnovaný jiným operacím 
(periodickým úlohám či úlohám vyvolané 
událostí) je věnován vykonávání průběžné 
úlohy. Průběžná úloha je vykonávaná po celou 
dobu. Ve chvíli kdy se dokončí, okamžitě se 
automaticky restartuje. Použití průběžné úlohy 
není nezbytné. Pokud ji však chceme využít, 
můžeme mít ve svém projektu pouze jednu. 

Periodická úloha 
Periodicky, např. 
každých 100ms. 

Periodická úloha provádí svou funkci při 
stanovení periodě. Po uplynutí tohoto 
stanoveného času periodická úloha přeruší 
všechny úlohy s nižší prioritou, jednou vykoná 
svou činnost a následně navrátí řízení tam, kde 
skončila předchozí vykonávaná úloha. Periodu 
vykonávání je možné nastavit v rozsahu 0,1ms 
až 2000 s. Výchozí nastavení je 10ms. 

Úloha vyvolaná 
událostí 

Okamžitě při 
vyskytnutí dané 

události. 

Úloha vyvolaná událostí je provedena pouze, 
když ji vyvolá daná událost (spouštěč). Když se 
tedy tento spouštěč objeví, úloha vyvolaná 
událostí přeruší všechny úlohy s nižší prioritou, 
jednou vykoná svou činnost a následně navrátí 
řízení tam, kde skončila předchozí vykonávaná 
úloha. Spouštěčem může být například: změna 
na digitálním vstupu, nový vzorek analogových 
dat, instrukce typu EVENT. 

Tab. 3.3 Typy úloh a jejich specifikace [15] 

 Nutnou součástí projektu je také konfigurace PLC. Jinými slovy výběr typu PLC, 

revize firmware, slotu, vstupních a výstupních modulů, definice komunikační cesty a 

přiřazení vstupů a výstupů. 
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4 NÁVRH KOMPLEXNĚJŠÍCH ÚLOH SEKVENČNÍHO 

ŘÍZENÍ 

4.1 Popis úlohy 

 Cílem je navrhnout program pro řízení dopravy a ohřevu materiálu v modelu průběžné 

pece. Program bude vytvořen ve vývojovém prostředí RSLogix 5000 a pro jeho stěžejní část 

bude využit programovací jazyk SFC. 

 Řízením procesu by mělo být zajištěno spuštění dopravníkového pásu, podávání 

materiálu v pravidelných intervalech, spouštění a regulace ohřevu, zastavení dopravníku a 

podavače poté, co ohřátý materiál dorazí ke konci pece, vytlačení ohřátého materiálu a zpětné 

zasunutí výtlačného trnu.  

Po návratu výtlačného trnu do výchozí polohy by se měl dopravníkový pás a podávací 

mechanismus opět rozběhnout. Samozřejmostí je ošetření havarijních stavů 

4.2 Popis pracoviště 

 Základními komponenty jsou:  

Model průběžné pece (Obr. 4.1), která je tvořena zásobníkem materiálu (kovových 

tyčinek kruhového průřezu) s podávacím mechanismem. Zásobník tvoří násypka a vodící 

drážky, které předcházejí nahromadění a následné zaseknutí materiálu. Podávací 

mechanismus představuje dvojice ozubených kol, umístěných na hřídeli, která je otáčena 

stejnosměrným motorem. Na této hřídeli je rovněž umístěn systém pro snímání otáček 

v podobě děrovaného kotouče a optozávory, na které můžeme pohlížet jako na generátor 

impulzů. 

Další částí tohoto modelu je řetězový dopravník poháněný stejnosměrným motorkem, 

tři tepelné zdroje (halogenové reflektory) pro zajištění vícezónového ohřevu a na výstupu se 

nachází výtlačný mechanismus. Ten je tvořen optickou závorou pro indikaci materiálu na 

konci pece, motorem, výtlačným trnem a dvěma koncovými spínači, které indikují vysunutí a 

zasunutí výtlačného trnu. Pro tento účel je použita inverzní logika, což znamená, že při 

sepnutí spínače získáme na jeho výstupu hodnotu log. 0.  

Konstrukce tohoto modelu je blíže popsána v literatuře [11]. 
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Obr. 4.1 Model průběžné pece 

Programovatelný automat - jedná se o modulární systém společnosti Rockwell 

Automation s označením 1769-L32E CompactLogix (Obr. 4.2). Tento systém je vybaven 

komunikačním rozhraním Ethernet a RS232, 750 kB uživatelské paměti a je možné jej rozšířit 

až o 16 vstupních a výstupních modulů. 

Použit digitální vstupní modul umožňuje připojení šestnácti vstupních signálů k PLC a 

nese označení 1769-IQ16, výstupní modul s označením 1769-OB16 a umožňuje vyvedení až 

šestnácti výstupních signálů. Třetím modulem je vstupně/výstupní analogový modul nesoucí 

označení IF4XOF2. K tomuto modulu je možné připojit čtyři napěťové či proudové vstupní 

signály a můžeme z něj vyvést dva proudové či napěťové výstupní signály.  

 
Obr. 4.2 Nákres použitého PLC 1769-L32E CompactLogix [15] 

 Dalšími komponenty použitými pro tuto úlohu jsou stolní PC s nainstalovaným 

softwarem RSLogix 5000, laboratorní zdroj a vstupně/výstupní interface, zkonstruovaný pro 
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tuto úlohu, sloužící zejména pro zesílení signálů z PLC a řízení příkonu vytápění pomocí 

pulzně-šířkové modulace. 

Seznam signálů použitých pro řízení modelu pece: 

M40.01KZ Podávání materiálu zapnout 

M40.01QZ Podávání materiálu zapnuto 

M40.01QF Podávání materiálu porucha 

M40.01QS Podávání materiálu impulz polohy 

M40.02KZ Posun materiálu zapnout 

M40.02QZ Posun materiálu zapnuto 

M40.02QF Posun materiálu porucha 

M40.02QS Posun materiálu impulz polohy 

M40.02QG Materiál u výtlačky 

M40.03KZ1 Výtlačka ven 

M40.03KZ2 Výtlačka zpět 

M40.03QZ1 Výtlačka vysunuta 

M40.03QZ2 Výtlačka zasunuta 

M40.03QF Výtlačka porucha 

M40.04KZ Vytápění 1 zapnout 

M40.04KS Vytápění 1 příkon 0 – 100 % 

M40.04QZ Vytápění 1 zapnuto 

M40.04QF Vytápění 1 porucha 

M40.05KZ Vytápění 2 zapnout 

M40.05KS Vytápění 2 příkon 0 – 100 % 

M40.05QZ Vytápění 2 zapnuto 

M40.05QF Vytápění 2 porucha 

M40.05KZ Vytápění 3 zapnout 

M40.05KS Vytápění 3 příkon 0 – 100 % 
Tab. 4.1 Tabulka vstupních a výstupních signálů 

5 REALIZACE ÚLOH SEKVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

5.1 Vytvoření nového projektu 

Po spuštění programu RSLogix 5000 se nám zobrazí nabídka Quick Start, kde 

vybereme možnost New Project, případně můžeme nový projekt vytvořit přes hlavní menu 

(File/New).  
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 Následně se nám zobrazí dialogové okno (Obr. 5.1), které slouží pro zadání názvu 

projektu a volbu typu PLC, revize firmware a umístění projektu. Zvolíme tedy kontrolér 

1769-L32E, revize 19 a zadáme název projektu. 

 
 Obr. 5.1 Dialogové okno nového projektu v prostředí RSLogix 5000 

  

5.2 Vytvoření nového programu main 

V postranním panelu po levé straně (Controller Organizer), po rozvinutí adresářů 

Tasks/MainTask/MainProgram nalezneme předpřipravenou rutinu MainRoutine, která je 

připravena pro zadávání programu v jazyce LD. Dále zde nalezneme položku Program Tags, 

která slouží pro zobrazení, zadávání a editaci proměnných. 

 Chceme-li, aby naše main routine byla jiného typu než LD, například SFC, musíme 

předdefinovanou rutinu odstranit a vložit zde novou. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na 

složku MainProgram vybereme možnost New Routine (Obr. 5.2).  
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 Obr. 5.2 Cesta pro vytvoření nové rutiny 

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém zadáme název nové rutiny, její typ, respektive 

jazyk ve kterém bude napsána, v sekci Assignment pak vybereme možnost Main (Obr. 5.3). 

 
 Obr. 5.3 Dialogové okno vytvoření nové rutiny 

 Obdobným způsobem můžeme vytvořit podprogramy, do kterých pak můžeme dle 

potřeby skákat z hlavního programu či jiného podprogramu pomocí instrukce či funkčního 

bloku JSR. Používání podprogramů je výhodné při realizaci rozsáhlejšího projektu, kde každý 
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z podprogramů po svém zavolání vykoná určitou část řízení a to do té doby, než narazí na 

instrukci RET, po které se řízení navrací do místa, kde předtím volající program skončil. 

5.3 Připojení vstupních a výstupních modulů 

  
 Obr. 5.4 Cesta pro přidání nového modulu 

Další úkonem, který je při tvorbě nového projektu vykonat je nastavení komunikace 

pro vstupní a výstupní moduly. Po rozvinutí složky I/O Configuration v panelu Controller 

Organizer můžeme po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku CompactBus vybrat 

možnost New Module (Obr. 5.4). Alternativou je vybrat tuto možnost přes v hlavním menu 

(File/New Component/Module). 
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 Obr. 5.5 Dialogové okno pro výběr nového modulu 

 V tuto chvíli se nám zobrazí dialogové okno (Obr. 5.5), kde vybereme typ použitého 

vstupního modulu (v našem případě 1769-IQ16) a volbu potvrdíme. Tím se dostáváme 

k dalšímu dialogovému oknu (Obr. 5.6), ve kterém můžeme zvolit název modulu pro lepší 

orientaci a dále zde musíme vybrat slot, ve kterém je tento modul fyzicky umístěn. Po 

potvrzení je vstupní modul nakonfigurován. 

 Obdobný postup aplikujeme pro výstupní modul. V tomto případě zvolíme modul 

s označením 1769-OB16, pojmenujeme například output a vybereme příslušný slot, ve kterém 

se nachází. 

 Vzhledem k tomu, že pro řízení ohřevu budeme využívat pulzně šířkovou modulaci a 

faktu, že ne vstup tohoto regulátoru potřebujeme přivádět analogový napěťový signál, je 

zapotřebí nakonfigurovat ještě třetí modul, a sice analogový vstupně výstupní modul 

IF4XOF2. 
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 Obr. 5.6 Dialogové okno konfigurace nového modulu 

 Po přidání těchto tří modulů by struktura I/O konfigurace v Controller Organizeru 

měla vypadat takto: 

 
Obr. 5.7 Struktura I/O konfigurace v Controller Organizeru 

5.4 Nastavení komunikace 

 Dalším krokem nezbytným pro nahrání vytvořeného programu do uživatelské paměti 

PLC je zajištění komunikace mezi rozhraním RSLogix a samotným automatem, a to zadáním 

komunikační cesty do pole Path. Toto provedeme kliknutím na tlačítko Who Active (Obr. 

5.8). 
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 Obr. 5.8 Cesta pro nastavení komunikace s PLC 

 Tímto se dostaneme k dialogovému oknu (Obr. 5.9), kde vyhledáme zařízení, se 

kterým chceme komunikaci navázat, což následně potvrdíme tlačítkem Set Project Path.  

 
Obr. 5.9 Dialogové okno pro nastavení komunikace 

5.5 Deklarace proměnných 

 K deklaraci proměnných se v prostředí RSLogix 5000 dostaneme rozkliknutím 

položky Program Tags, která se nachází ve složce MainProgram. Po tomto úkonu se v dolní 

části obrazovky přepneme z panelu Monitor Tags na panel Edit Tags (Obr. 5.10). 
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Obr. 5.10 Okno pro deklaraci proměnných a přiřazený vstupů a výstupů skrze parametr alias 

 Zde zadáváme jména proměnných, jejich datový typ, styl zobrazení a v případě, že má 

proměnná sloužit jako obraz pro vstupní nebo výstupní signál do respektive z PLC, pak 

v kolonce sloupce Alias For vybereme příslušný vstupní či výstupní modul a vybereme jeden 

konkrétní bit, ke kterému bude daný signál připojen.   

5.6 Struktura programu SFC pro řízení modelu pece 

 Pro realizaci projektu je výhodné začít vytvořením stěžejní struktury programu 

v jazyce SFC. Vytvoříme si tedy rutinu typu sequential function chart a následně ji 

rozklikneme, po čemž se nám zobrazí panel projektu SFC s inicializačním krokem a jedním 

přechodem. Další prvky (kroky, akce a přechody) můžeme přidávat přetažením těchto prvků 

z nástrojové lišty umístěné nad panelem projektu. 
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Obr. 5.11 Program pro řízení modelu pece v jazyce SFC 

 Začneme tím, že odstraníme předem vložený přechod a namísto něj zde z nástrojové 

lišty přetáhneme alternativní větvení. Toto větvení bude mít dvě větve, tedy dva přechody a 

bude sloužit k vyhodnocení poruchových signálů. Bude-li některý z chybových signálů ve 

stavu log. 1, pak bude program pozastaven. Pokud žádný z těchto signálů nebude aktivní, pak 

bude program moci přejít k samotnému řízení procesu.  

Tento požadavek ošetříme vhodnou volbou podmínek přechodů. Zápis provedeme 

přechodu v pravé dolní části a zapsáním podmínky ve tvaru „podavani_porucha or 

posuv_porucha or vytlacka_porucha or vytapeni_porucha“ (bez uvozovek) pro první přechod 

a „not (podavani_porucha or posuv_porucha or vytlacka_porucha or vytapeni_porucha)“ pro 

druhý přechod. Klíčové slovo not slouží jako negace a způsobí tedy, že jsou-li dané signály ve 

stavu log. 0, je zde splněna přechodová podmínka a program dále pokračuje touto cestou. 
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Obr. 5.12 Část programu týkající se první fáze řízení 

 Zde se dostáváme k simultánnímu větvení (Obr. 5.12), které zajistí současnou aktivaci 

tří kroků. Tyto kroky jsou zde proto, aby reprezentovaly vykonání tří základních řídicích 

celků. A sice proces dávkování resp. podávání materiálu ze zásobníku na dopravník, posuv 

řetězového dopravníku s materiálem a proces spuštění a regulace ohřevu materiálu, tedy 

vytápění pece. 

 Pro každý z těchto procesů je vytvořen podprogram, čímž je zajištěna větší 

přehlednost celého projektu. V této části programu je ke každému kroku přidružena akce, 

v jejímž těle je zapsán příkaz pro skok do daného podprogramu.  

Příkazy jsou psány v jazyce ST a kvalifikátor akce je volen Non-stored, čímž je 

zajištěno, že tato rutina skáče do zvolené subrutiny po celou dobu, po kterou je krok aktivní. 

Zápis je proveden ve tvaru např. „jsr(podavani);“ kde „podavani“ označuje název volané 

subrutiny a „jsr();“ je instrukce skoku do podprogramu v jazyce ST (jump to subrutine). 

 Provedou-li podprogramy určité zásahy (například změny výstupů), po deaktivaci 

kroku, kterým jsme podprogram zavolali, nedojde k navrácení změn do původního stavu. 

Spustíme-li tedy například nějaký pohon (podavač materiálu, posun dopravníku) a chceme-li 

aby po deaktivaci kroku došlo k jeho zastavení, musíme toto nějakým způsobem ošetřit.  

 V případě dané úlohy byla krokům, kterých se problém týká, přiřazena akce 

s kvalifikátorem P0. Tedy akce, která je provedena pouze jednou a to při deaktivaci kroku. 

V jejím těle je zapsán příkaz, který přiřadí příslušnému výstupu hodnotu 0 

(podavani_zapnuto:=0; resp. posuv_zapnut:=0;). V případě vytápění toto ošetření není 

žádoucí, neboť chceme, aby bylo spuštěno i v následujícím kroku. 
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 Společnou podmínkou, která rozhoduje o deaktivaci těchto tří kroků a o aktivaci 

následujících kroků, tedy výstupní přechodovou podmínkou tohoto simultánního větvení je 

skutečnost, zdali ohřátý materiál dorazil na konec průběžné pece. Tato informace je 

vyhodnocována optozávorou v zadní části pece u výtlačného mechanismu (proměnná 

„materiál_u_vytlacky“). 

 
Obr. 5.13 Část programu týkající se druhé fáze řízení 

   Je-li tedy tato podmínka splněna, přejde řídicí program do další části. V této fázi je 

tedy zastaveno podávání i posuv materiálu a potřebujeme zajistit vytlačení ohřátého 

materiálu, případně dále regulovat vytápění pece. Proto tedy opět využijeme simultánního 

větvení a dvou současně aktivovaných kroků, ke kterým budou přiřazeny akce, v jejichž těle 

bude příkaz pro skok do podprogramu obsluhujícího řízení procesu vytlačení respektive 

vytápění pece. 

 Po vytlačení materiálu a zpětného zasunutí výtlačného trnu je potřeba zajistit, aby se 

opět rozběhnul dopravník a podávací mechanismus zásobníku. Indikace dokončení procesu 

vytlačování je zajištěna pomocnou proměnnou „vytlacka_zasunuta“. Vzhledem k tomu, že 

tato proměnná není fyzicky napojena na žádný spínač nebo čidlo, je potřeba ji před skokem 

do podprogramu pro obsluhu výtlačky vynulovat. 

 Opětovné spuštění dopravníku a podavače zajistíme propojením posledního přechodu 

s inicializačním krokem. Tím zajistíme opakování celého cyklu řídicího procesu. 
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5.7 Program main a ovládání programu SFC 

 Chceme-li mít větší kontrolu nad celým projektem, je vhodné vytvořit program main 

v jazyce LD, pomocí něhož budeme moci naši SFC rutinu dle libosti spouštět, zastavovat a 

restartovat (Obr. 5.14). 

 
Obr. 5.15 Program main v LD 

 Rutina SFC tedy bude subrutinou, kterou budeme volat pomocí funkčního bloku JSR. 

Aktivaci tohoto bloku provedeme sepnutím spínacího kontaktu (XIC), kterému je přiřazena 

pomocná proměnná start. Po skoku do subrutiny SFC započne vykonávání této subrutiny od 

inicializačního kroku. 

 Pro případ, že budeme chtít vykonávání programu SFC pozastavit, můžeme využít 

instrukci (blok) SFP. Sepnutím spínacího kontaktu umístěného před tímto blokem bychom 

pak toto pozastavení vyvolali. Program SFC by pak byl pozastaven po celou dobu, po kterou 

by tato větev byla aktivní. Tedy až do opětovného rozepnutí spínače. 

 Pro úplné zastavení programu můžeme využít blok SFR (Sequential Function chart 

Reset), který po své aktivaci přinutí SFC program pokračovat v kroku, který si v bloku SFR 

zvolíme v kolonce Step Name. Zvolíme-li tedy, aby program pokračoval v kroku Step_006 

(Obr. 5.15), který předchází instrukci Stop, bude vykonávání programu SFC po aktivaci bloku 

SFR ukončeno. Pro aktivaci bloku SFR použijeme tlačítko ONS (One Shot), které po své 

aktivaci vyšle jednorázový impulz. Použití klasického spínacího kontaktu XIC není vhodné, 

neboť by se instrukce SFR vykonávala po celou dobu jeho sepnutí. 
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Obr. 5.16 Krok v SFC volaný po aktivaci proměnné stop 

 Budeme-li chtít, aby se program SFC opět spustil, můžeme opět požít blok SFR 

aktivovaný tlačítkem ONS, tentokrát však vybereme inicializační krok jako místo, od kterého 

by měl běh programu po restartu pokračovat. 

5.8 Program pro řízení podavače materiálu 

 Pro naprogramování jednotlivých podprogramů pro řízení podavače, vytápění, 

dopravníku a výtlačného zařízení, je použit programovací jazyk LD, stejně jako u programu 

main. Prvním funkčním celkem, který je potřeba ošetřit je zařízení pro podávání materiálu. 

 Na první větvi podprogramu v LD by se měl nacházet blok SBR (Subroutine). Od 

tohoto místa se také začne podprogram po svém zavolání vykonávat. Po bloku SBR musí být 

zařazena určitá výstupní instrukce. Je vhodné zde umístit instrukci MCR (Master Control 

Reset). Tato instrukce je párová, umístíme tedy druhou na poslední větev programu. Tímto 

ohraničíme oblast ladder diagramu, která má být aktivní. 

 Samotný řídicí proces by měl vypadat tak, že po vydání jednoho kusu materiálu se 

musí zastavit motor, který otáčí hřídelí podavače. Toto je nutné proto, aby mezi jednotlivými 

kusy materiálu na dopravníku byly určité rozestupy.  

Po skoku do tohoto podprogramu se spustí časovač, který slouží pro nastavení 

prodlevy mezi podáváním jednotlivých kusů. V našem případě 5000ms. Po uplynutí této doby 

se aktivuje bit timer_podavani.DN, který přiřadíme ke spínači, který slouží pro sepnutí a 

vypnutí motoru otáčejícího hřídelí podavače (signál podavani_zapnuto přiřazený k výstupu 

z PLC).  
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Motor je tedy spuštěn a při otáčení hřídele čítáme impulzy z generátoru impulzů. 

Výstup generátoru impulzů je k PLC připojen přes digitální vstupní modul, konkrétně k bitu, 

který je nastaven jako alias proměnné „generator_impulzu_podavace“. Tato proměnná je 

přiřazena k tlačítku ONS, které je umístěno před samotným čítačem. 

 
Obr. 5.17 Program v LD pro řízení podavače materiálu 

 Po detekci stanoveného počtu impulzů, který odpovídá pootočení hřídele o takový 

úhel, kdy ze zásobníku vypadne na dopravník právě jeden kus materiálu, se aktivuje 

příznakový bit čítače „counter_podavace.DN“, který přiřadíme spínači umístěnému na další 

větvi. Po jeho sepnutí se aktivují instrukce RES, které resetují čítač i časovač. 

 Resetování deaktivuje příznakové bity DN. Podávání se tedy zastaví, rozběhne se 

odpočet prodlevy a čítač je připraven opět čítat přednastavený počet impulzů. Celý cyklus se 

tak opakuje do doby, než se v programu SFC přejde k další fázi resp. k dalšímu kroku.  
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5.9 Program pro řízení posuvu materiálu 

 Podprogram pro řízení posuvu je velice jednoduchý a bylo by možné jej sloučit 

s jiným podprogramem. Pro větší přehlednost je však vytvořen jako samostatná subrutina, 

která je volána ve stejné chvíli jako podprogram pro řízení podavače či vytápění. V zásadě jde 

pouze o aktivaci proměnné „posuv_zapnut“, která odpovídá výstupu z PLC, na který je 

připojen motor, který pohání řetězový dopravník. Po sepnutí posuvu je možné opustit 

podprogram instrukcí RET. 

 
Obr. 5.18 Program v LD pro řízení posuvu materiálu 

5.10 Program pro řízení vytápění pece 

 Vstupem pro regulátor příkonu topného tělesa je napěťový signál od 0 do 5V. 

Chceme-li tedy hodnotu napětí na výstupu z PLC měnit, musíme regulátor připojit přes 

analogový modul. Použitý analogový modul má dva výstupní napěťové kanály, jejichž 

maximální výstupní napětí je 10V. 

 
Tab. 5.1 Pozice bitů pro změnu výstupní hodnoty napětí analogového modulu  

    Každý z těchto výstupů se ovládá pomocí 16 bitů (Tab. 5.1), z nichž polovina slouží 

pro nastavení velikosti výstupního napětí. Jedná se o bity 7 až 14. Bity 0 až 6 a bit 15 by měly 

být nulové. Chceme-li se tedy vyhnout jejich přepsání, můžeme pro zápis výstupní hodnoty 

použít instrukci MVM (move with mask) s maskou 7F80h.  
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 Pokud bychom chtěli na výstupu získat napětí plných 10V, museli bychom do 

konfiguračního souboru daného kanálu zapsat hodnotu 32640 desítkově, což odpovídá 

v binárním zápisu jedničkám na pozici bitů 7 až 14 a nulám na zbylých osmi bitech. 

 Chceme-li však na výstupu poloviční napětí, tedy 5V zapíšeme do tohoto souboru 

hodnotu 16320. Jednoduchá verze pro řízení vytápění tedy může vypadat následovně (Obr. 

5.18). 

 
Obr. 5.19 Program v LD pro regulaci vytápění 

5.11 Program pro obsluhu výtlačného zařízení 

 Posledním podprogramem, opakovaně volaným z rutiny SFC, je program pro řízení 

výtlačného zařízení. Tento podprogram je volán po tom, optozávora na konci pece detekuje 

přítomnost ohřátého materiálu.  

Výtlačné zařízení se skládá z motoru, který slouží jako pohon pro vysunutí a zasunutí 

výtlačného trnu. Pro řízení tohoto motoru slouží dva výstupní signály z PLC, jeden pro 

spuštění motoru vpřed (signál vytlacka_ven), druhý pro jeho reverzaci (vytlacka_zpet). Dále 

jsou zde dva koncové spínače, které jsou připojeny na vstup PLC (signály 

spinac_zasunute_vytlacky a spinac_vysunute_vytlacky) a signalizují vysunutí a zasunutí 

výtlačného trnu. Nutno podotknout, že u těchto koncových spínačů je použita inverzní logika 

signalizace. V případě, že je tedy spínač sepnutý, dostaneme na vstup PLC signál log. 0, 

naopak je-li rozepnutý, dostaneme log. 1. 

Průběh tohoto programu započne kontrolou polohy výtlačného trnu prostřednictvím 

koncových spínačů. Za tímto účelem byla vytvořena pomocná proměnná „kontrola_vysunuti“. 

Ta je v prvních dvou větvích přiřazena rozpínacímu kontaktu (XIO) (Obr. 5.19). V dalších 
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třech větvích tohoto podprogramu je tato proměnná přiřazena spínacím kontaktům, čímž 

zajistíme, že nebudou aktivní, dokud nenastavíme tuto proměnnou na hodnotu 1. 

 
Obr. 5.20 Část programu pro kontrolu vysunutí výtlačného trnu 

Pokud není výtlačný trn v žádné koncové poloze, dostaneme z obou koncových 

spínačů na vstup PLC hodnotu log. 1. Tím dojde k aktivaci instrukce latch přiřazené 

k proměnné „vytlacka_zpet“ a tedy k zasunutí výtlačného trnu do výchozí polohy.  

Jakmile je výtlačný trn ve výchozí poloze, dojde k deaktivaci signálu „vytlacka_zpet“, 

pokud byl tento výstup aktivní a k aktivaci proměnné „kontrola_vysunuti“, čímž je zajištěno, 

že mohou být vykonávány další větve programu, neboť na těchto větvích je proměnná 

přiřazena spínačům XIC. 

V této fázi chceme, aby došlo k úplnému vysunutí výtlačného trnu a tedy k vytlačení 

ohřátého materiálu. 
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Obr. 5.21 Část programu pro vysunutí a návrat výtlačného trnu 

 Díky inverzní logice nyní dostáváme z koncového spínače indikujícího zasunutí 

hodnotu 0 a ze spínače indikujícího vysunutí hodnotu 1. Proměnnou 

„spinac_vysunute_vytlacky“ tedy přiřadíme spínači XIC a „spinac_zasunute_vytlacky“ pro 

spínač XIO (Obr. 5.20). Dále se na této větvi bude nacházet spínač XIC přidružený k výstupu 

z optozávory, proto, abychom zajistili vykonávání této větve pouze v případě, kdy je 

optozávora přerušena materiálem či výtlačným trnem. Výstupem této větve je instrukce latch 

pro aktivaci proměnné „vytlacka_ven“, tedy pro spuštění vytlačování. 

 Po vysunutí výtlačného trnu jsou výstupní hodnoty z koncových spínačů opačné než 

v předchozím případě. Prohodíme tedy spínače XIO a XIC pro proměnné 

„spinac_zasunute_vytlacky“ resp. „spinac_vysunute_vytlacky“ a při jejich sepnutí resp. 

rozepnutí dojde k deaktivaci signálu „vytlacka_ven“, aktivaci signálu „vytlacka_zpet“ a také 

k aktivaci pomocné proměnné „vytlacka_vysunuta“, což povolí vykonávání poslední větve. 
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 Na další větvi opět přehodíme proměnné u spínačů XIO a XIC a přidáme jeden spínač 

XIC pro signál „vytlacka_vysunuta“. Ve chvíli, kdy se výtlačný trn vrátí opět do výchozí 

polohy, se deaktivují signály „vytlacka_zpet“ a „vytlacka_vysunuta“, pohon výtlačného 

mechanismu se tedy zastaví a současně se aktivuje pomocná proměnná „vytlacka_zasunuta“, 

což je proměnná přiřazená poslednímu přechodu v rutině SFC a její aktivace má za následek 

deaktivaci kroku ve kterém byl volán podprogram pro řízení výtlačného mechanismu a 

přechod k inicializačnímu kroku a následnému opakování celého cyklu řízení modelu pece. 

Tedy opětovné spuštění podavače a dopravníku.   
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Obr. 5.22 Kompletní program v LD pro obsluhu výtlačného zařízení 
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5.12 Zhodnocení 

Přestože je teoretický možné pro vytvoření kompletního programu pro řízení určitého 

procesu použít jediný programovací jazyk, mnohem efektivnější a také přehlednější (zejména 

u komplexnějších úloh) je využít kombinaci několika jazyků. 

Jak je vidět na praktické úloze, jazyk SFC je velice užitečný při vytváření základní 

struktury projektu. Může nám posloužit i jako náhrada vývojového diagramu. Jazyk ST je 

velice užitečný pro zápis podmínek přechodů a příkazů v těle akcí (například příkazu pro skok 

do podprogramu). Pro samotné podprogramy se pak nejčastěji hodí jazyk LD, případně FBD. 

ZÁVĚR 

 V úvodní části práce byly pro úplnost stručně popsány základy logického řízení, 

jelikož teorie logického řízení je základem pro pochopení principu funkce programovatelných 

automatů, kterými se tato práce zabývá. 

 Ve druhé kapitole je možné nalézt informace o historii, výhodách a nevýhodách a 

obecných charakteristikách programovatelných automatů. Dále je zde možné nalézt také popis 

zejména hardwarové části těchto zařízení. 

 Oproti tomu třetí a zároveň nejrozsáhlejší kapitola teoretické části je věnována 

problematice softwarové stránky logických automatů. Jsou zde popsány jednotlivé 

programovací jazyky, definované mezinárodní normou pro programování PLC, se zvýšenou 

pozorností věnovanou jazyku SFC, jehož osvojení usnadňuje tvorbu programů pro rozsáhlejší 

úlohy řízení. 

 Ve čtvrté kapitole se seznamujeme s praktickou úlohou, jejímž cílem je navrhnout a 

vytvořit program pro řízení laboratorního modelu průběžné ohřívací pece. Samotná tvorba a 

popis tohoto programu jsou obsaženy v poslední části této práce. Je zde zdokumentován 

kompletní postup jak vytvořit projekt v prostředí RSLogix 5000, volba a konfigurace 

kontroléru, přiřazení vstupních a výstupních modulů, nastavení komunikace mezi PC a PLC a 

deklarace proměnných včetně přiřazení vstupů a výstupů.  

Dále zde nalezneme popis řídicího programu počínaje jeho stěžejní částí vytvořenou 

v jazyce SFC v kombinaci s jazykem ST, která řídí systém jako celek. Popis programu main, 

který obsahuje instrukce pro ovládání podprogramu typu SFC, a následují popisy 

podprogramů vytvořených v jazyce LD, které slouží pro řízení jednotlivých funkčních celků, 

tedy pro řízení podavače materiálu, dopravníku, vytápění a výtlačného zařízení. 

 



 

45 

 

Cílem této práce bylo podání souhrnných informací z oblasti programovatelných 

automatů srozumitelnou formou. Zejména pak po stránce jejich programování se zvýšenou 

pozorností k jazyku SFC a realizaci projektu ve vývojovém prostředí RSLogix 5000. Čehož 

dle mého názoru bylo dosaženo.  

Pro demonstrační účely praktického využití jazyka SFC a postupu tvorby projektu 

v prostředí RSLogix byl vytvořen program pro řízení laboratorního modelu průběžné ohřívací 

pece, jehož funkčnost byla následně na tomto modelu ověřena. 

Práce tedy může posloužit případným zájemcům o studium programování PLC jako 

zdroj informací, což považuji za její hlavní přínos. 
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