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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a naprogramovat sekvenčně-logické úlohy 

v prostředí RSLogix 5000. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky programovatelných 

logických automatů, možnosti jejich programování a teorie způsobu návrhu sekvenčních 

logických systémů. Praktická část popisuje postup při programování úloh pomocí nástroje 

sekvenčního programování – SFC v prostředí RSLogix 5000. Dále jsou zde navrženy             

a naprogramovány tři programy pro řízení simulační jednotky mísící technologie.     

 

Klíčová slova: PLC, sekvenční-logický systém, RSLogix 5000, SFC 

 

Abstract 
The aim of this thesis is design and developement of a sequential logical tasks in the 

RSLogix 5000 software. It summarizes theoretical knowledge of programmable logic 

controllers, the possibilities of their programming and theory for prediction of sequential logic 

systems. The practical part describes the process of programming tasks using sequential 

programming tool - SFC in RSLogix 5000. There are also three tasks for control of simulation 

units for mixing technology designed and programmed.  
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Seznam použitých zkratek 
 

A/D  - Analog/Digital – analogově-digitální 

CPU  - Central Processor Unit – centrální procesorová jednotka 

D/A  - Digital/Analog – digitálně-analogový 

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory  

- elektricky mazatelná semipermanentní paměť  

EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory  

- mazatelná semipermanentní paměť 

FBD - Function Block Diagram – programovací jazyk funkčních bloků 

IEC - International Electrotechnical Commision  

- mezinárodní elektrotechnická komise, která vypracovává normy pro 

elektrotechniku a příbuzné obory 

IL  - Instruction List – programovací jazyk seznamu instrukcí tzv. mnemokódů 

I/O  - Input/Output – vstupně-výstupní modul 

IP  - Internet Protocol – internetový protokol 

LD  - Ladder Diagram – programovací jazyk kontaktních schémat 

LED  - Light-Emitting Diode – dioda vyzařující světlo 

MCR  - Master Control Relay – hlavní ovládací relé 

PAC  - Programmable Automation Controller – programovatelný řídící automat 

PLC  - Programmable Logic Controler – programovatelný logický automat 

RAM  - Random-Access Memory – paměť s přímým přístupem 

SFC  - Sequential Function Chart – sekvenční funkční diagram 

ST  - Structured Text – programovací jazyk strukturovaného textu  
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 1  Úvod  

PLC systémy se začaly vyvíjet koncem 60. let 20. století s cílem nahradit reléovou      

a bezkontaktní logiku. Základ tvořily instrukce pro logické operace – AND, OR a NOT, čítače 

a časovače. Během krátké doby se PLC systémy staly nepostradatelným prostředkem pro 

řízení strojů i kompletních výrobních linek. Dynamicky rozvíjející oblastí pro uplatnění 

dnešních PLC systémů je řízení budov. Pomocí programovatelných automatů lze v budovách 

ovládat a automatizovat vše, co je závislé na elektrické energii. Regulací osvětlení, vytápění, 

klimatizace a ohřevu vody lze ušetřit nemalé procento nákladů na energii. 

V teoretické části práce je obecně popsána architektura a vlastnosti programovatelného 

logického automatu. Jsou zde také popsány způsoby programování PLC systémů dle normy 

IEC 61131-3 a způsoby návrhu řízení sekvenčních logických úloh. Sekvenční úlohy 

představují většinu úloh, se kterými se člověk v praxi setkává. 

Praktická část práce popisuje programovací nástroj SFC v prostředí RSLogix 5000.  

Na cvičném příkladu jsou zde popsány základy práce s tímto nástrojem. Dále jsou v této části 

navrženy 3 úlohy řízení modelu mísící jednotky. Jako řídicí systém bylo použito PLC 

CompactLogix značky Allen-Bradley. Firma Allen-Bradley a její produkty, zejména použité 

PLC CompactLogix s procesorem 1769-L32E, jsou v této části také krátce představeny. 
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 2  Programovatelné logické automaty 

Programovatelný logický automat se dle normy IEC 61 131 definuje jako číslicový 

elektronický systém navržený pro použití v průmyslovém prostředí, který používá 

programovatelnou paměť pro uložení uživatelsky orientovaných instrukcí sloužících               

k implementaci specifických funkcí, jako jsou logické funkce, funkce pro vytváření sekvencí, 

funkce pro časování, funkce pro čítání a funkce pro aritmetické výpočty, a to za účelem řízení 

různých typů výrobních strojů a procesů pomocí číslicových a analogových vstupů a výstupů. 

[10]  

Zjednodušeně řečeno se jedná o automatizační prvek, který zpracuje a vyhodnotí 

vstupní signály a pomocí naprogramovaných instrukcí vydá povely realizované výstupními 

signály, které cíleně ovlivňují řízený systém. 

 2.1  Historie PLC 

Vznik prvních programovatelných automatů se datuje do roku 1968, kdy                     

v automobilce General Motors v USA hledali alternativní řešení náhrady reléového řídicího 

systému. Tehdejší řídicí systémy se vyznačovaly velkou poruchovostí, nákladným uváděním 

do provozu a komplikovanou a nákladnou změnou řídící funkce. Základním požadavkem na 

nový řídicí systém byla flexibilita a efektivnost. Za otce PLC je považován Dick Morley, 

který se svým prototypem s kódovým označením STUPID vyhrál soutěž a posléze založil 

firmu vyvíjející tento produkt nazvanou Modicon – Modular Digital Controller. Nový 

modulární programovatelný řídicí systém byl velmi odolný v průmyslovém prostředí a jeho 

programování připomínalo kontaktní reléové schéma.  V 70. letech 20. století nastal boom ve 

vývoji PLC systémů a tyto řídicí systémy se začaly běžně používat v mnoha odvětvích 

průmyslu. Vývojem a výrobou PLC systémů se také začalo zabývat více firem např. General 

Electric, Siemens či Allen Bradley. Každá firma měla svou variantu PLC, ale princip činnosti 

a programování zůstával stále stejný. 

Vývoj a výroba programovatelných logických automatů byl zahájen také v tehdejším 

Československu. Nejvýznamnějším výrobcem se stala Tesla Kolín, která v roce 1976 uvedla 

svůj první programovatelný automat.  
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 2.2  PLC vs. PAC 

Zkratka PLC se překládá jako Programovatelný Logický Automat - z anglického 

Programmable Logic Controller. V současné době se u mnoha výrobců automatizační 

techniky začíná objevovat označení PAC, překládáno jako Programovatelný řídící automat  – 

z anglického Programmable Automation Controller. Důvodů k této změně je hned několik. 

Moderní programovatelné automaty řeší nejen logické úlohy, ale také zpracovávají analogové 

veličiny, což dříve bylo možné jen pomocí specializovaných regulátorů. Dále jsou tyto 

automaty schopny řešit úlohy Petriho sítí, tvořit chytré algoritmy či neuronové sítě.  Pro 

moderní programovatelné automaty je charakteristický a nepostradatelný velký výpočetní 

výkon, možnost programování vyššími programovacími jazyky a zejména možnost 

komunikace.  I přes velké rozdíly není mezi moderními a řekněme tradičními automaty pevně 

nastavena hranice, kdy se jedná o PLC a kdy PAC. 

 2.3  Architektura PLC 

První PLC byly jednoduché systémy umožňující zpracování binárních signálů, jádro 

tvořil bitový procesor a paměť pro program byla oddělena od paměti pro data. Systémy 

zpracovávaly jen logické operace a programování bylo realizováno grafickým jazykem 

vycházejícím z reléových schémat zapojení. 

Dnes se i u malých PLC používají výkonné slovně orientované mikroprocesory           

a paměť je tvořena jednou operační pamětí. 

 2.3.1  Konstrukce PLC 

Mikro PLC 

Jedná se o nejmenší a nejlevnější kompaktní PLC systémy, které nabízejí pevnou 

sestavu vstupů a výstupů. Obvykle nabízejí jen binární sestavy, například 6 binárních vstupů/ 

6 binárních výstupů pro nejmenší systém, pro větší pak sestavy 4/4, 8/8, 12/12 atd. Díky 

svému kompaktnímu provedení, malým rozměrům a nízké pořizovací ceně se mikroPLC řadí 

do kategorie „spotřebního materiálu.“[1] 
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Kompaktní PLC 

Kompaktní PLC je systém, kde se v jednom modulu nachází CPU s komunikačním 

rozhraním, pevně daná kombinace vstupů a výstupů a někdy také zdroj. Součástí modulu 

kompaktního PLC bývá i mini obrazovka a tlačítka pro zadávání programu. Rozšiřitelnost 

kompaktních PLC je omezena na jeden nebo několik přídavných modulů. Sortiment rozšíření 

je však velmi omezen. Montáž kompaktních PLC se provádí na DIN lištu v rozvaděči nebo na 

panel. Blokové schéma  na obr. 1 znázorňuje vnitřní strukturu kompaktního PLC. 

 

Modulární PLC 

Jedná se o systém, kde jsou jednotlivé komponenty rozděleny do samostatných 

modulů. Základem je 16 nebo 32 bitová sběrnice kolem které je vystavěn celý automat. Mezi 

základní moduly patří: 

• CPU 

• modul vstupů a výstupů 

• funkční moduly 

• zdroj. 

Podstatou modulárních PLC je jejich snadná rozšiřitelnost. Připojením speciálních 

modulů se  jednoduše rozšíří funkční možnosti PLC. Sortiment rozšiřujících modulů je velmi 

bohatý. Jedná se o moduly binárních vstupů a výstupů, analogové moduly, polohovací 

moduly, speciální inteligentní moduly, moduly regulátorů apod. Vnitřní strukturu modulárního 

PLC znázorňuje obr. 2. 

 

Obr.1 Blokové schéma kompaktního PLC [6] 
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 2.3.2  Centrální procesorová jednotka 

Centrální procesorová jednotka je jádrem PLC určujícím jeho výkonnost.  Liší se        

v závislosti na velikosti a provedení PLC a může obsahovat i několik procesorů, kde každý    

z nich má svou funkci. 

 

Základní funkce CPU jsou: 

• aktualizace vstupů a výstupů 

• provedení logických či aritmetických operací 

• komunikace s pamětí 

• skenování aplikačních programů vytvořených programátorem 

• komunikace s programovací jednotkou 

 

Výkonnost určuje zejména doba odezvy neboli doba trvání cyklu, jež se pohybuje       

v hodnotách od desítek milisekund po jednotky milisekund. U kompaktních PLC, kde modul 

tvoří jen jeden procesor a vykonává tyto funkce samostatně, je odezva systému zákonitě 

pomalá. Naopak u velkých modulárních PLC, kde je kladen velký důraz na zajištění potřebné 

odezvy a rychlosti zpracování dat v reálném čase, je použita architektura více procesorů. CPU 

tvoří jeden hlavní procesor, který zpracovává řídící algoritmus vytvořený programátorem. 

Další procesory jsou podřízeny hlavnímu procesoru a zajišťují funkce jim dané.      

Obr.2 Blokové schéma modulárního PLC [6] 
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Paměť 

V paměti dat, která je typu RAM, se nachází uživateli dostupné uživatelské registry, 

zápisníkové registry, čítače, časovače a obvykle i vyrovnávací registry pro obrazy vstupů        

a výstupů. Možnosti programovatelného automatu se odvíjejí od počtu těchto registrů. 

Adresovatelný prostor vymezený pro vstupy/výstupy omezuje počet připojitelných periferních 

jednotek. Důležitým parametrem jsou i rozsahy čítačů a časovačů. [2] 

Uživatelská paměť slouží k uložení PLC programu, tabulek a datových bloků. Tato 

paměť se, na rozdíl od paměti dat, v čase nemění. Její obsah se tvoří v edičním režimu. 

Novější typy programovatelných automatů přešly na paměť typu FLASH, z původně 

používané paměti typu EPROM či EEPROM. 

 2.3.3  Vstupy a výstupy 

Programovatelný automat může ve svém těle integrovat vstupy a výstupy. Lze je 

většinou rozšířit dalšími moduly připojenými přes lokální paralelní rozhraní nebo přes 

průmyslovou sběrnici. 

Binární vstupy a výstupy 

Binární vstupy slouží k připojení prvků s dvouhodnotovým charakterem výstupního 

signálu. Jedná se zejména o tlačítka, vypínače a přepínače, ale také o senzory tlaku, teploty    

a hladiny s dvouhodnotovým výstupním signálem. 

Binární výstupy se používají jak k připojení akčních členů s dvouhodnotovým 

vstupním signálem, tak k připojení prvků světelné a zvukové signalizace, opět                         

s dvouhodnotovým vstupním signálem. 

Analogové vstupy a výstupy 

Na analogové vstupy se připojují taková čidla nebo převodníky, která generují spojitý 

signál. Jedná se o čidla pro měření tlaku, teploty, hladiny, průtoku, rychlosti apod. Pro převod 

spojitých proudových a napěťových signálů je součástí programovatelného automatu A/D 

převodník, který tyto signály převádí na číselné hodnoty, se kterými pak PLC pracuje. 

Analogové výstupy slouží k připojení akčních členů a zařízení se spojitým 

charakterem signálu. Jedná se zejména o servopohony a frekvenční měniče. Zde je zařazen  

D/A převodník signálu, který  převádí číselné hodnoty na analogové proudové či napěťové 

signály. 
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 2.3.4  Komunikace 

Programovatelné logické automaty dříve byly autonomní systémy, které pro 

komunikaci s dalšími řídicími systémy nebyly uzpůsobeny. Současné automaty  se              

bez komunikačních schopností prakticky neobejdou a tato schopnost je běžná i u těch 

nejmenších modelů PLC. Pro komunikaci s vlastním okolím se nejčastěji používá  

ethernetová sběrnice. Slouží ke komunikaci PLC s operátorským panelem, se souřadnými       

i nadřízenými systémy, s podsystémy, se vzdálenými moduly vstupů a výstupů a jinými 

inteligentními přístroji. Ethernetová komunikace může také sloužit ke spojení PLC s počítači 

a jejich sítěmi, čímž se mohou tvořit distribuované systémy. [2] 

Pro komunikaci s ostatními řídicími systémy se také využívají průmyslové sběrnice 

ProfiBus, Modbus, AS Interface apod. 
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 2.4  Charakteristiky PLC 

Programovatelné automaty jsou v dnešní době jedním z nejdůležitějších 

automatizačních prvků. Nejčastěji se využívají pro řízení strojů – téměř z 90 %, dále pro 

řízení procesů – kolem 60 % a ze 40 % se využívají pro řízení pohybu. Dynamicky rozvíjející 

oblastí pro uplatnění PLC systémů je řízení budov. 

Mezi základní charakteristiky programovatelných logických automatů patří: 

Cyklické vykonávání programu 

Prvotní i současné PLC vykonávají své programy cyklickým způsobem, což je 

odlišuje od řídících počítačů. Cyklus se skládá ze 4 dílčích kroků, jak je znázorněno na 

obrázku č. 3 :    

 

1. Načtení vstupů 

2. Vykonávání programu 

3. Vysílání výstupů 

4. Aktualizace proměnných a komunikace 

 

Prodloužení odezvy 

Doba odezvy programovatelného automatu je v porovnání s řídicími systémy s pevnou 

logikou delší. Odezva PLC je dána dobou průchodu programu a nabývá obvykle hodnot od 

desítek milisekund po jednotky milisekund. Je také závislá na rychlosti procesoru a délce 

aktivní větve programu. Doba odezvy  řídicích systémů s pevnou logikou je, na rozdíl od 

PLC, dána jen celkovým zpožděním logických členů. U integrovaných obvodů to pak bývají   

řádově nanosekundy až mikrosekundy. Pro běžně používané aplikace je doba odezvy PLC 

dostačující, ale v některých případech to může způsobit problémy.  [1] 

Nespojitost v čase 

Důležitou vlastností programovatelných logických automatů je časová nespojitost 

zpracování. Algoritmus je vykonáván cyklicky, ale během doby trvání cyklu nereaguje na 

změny vstupních hodnot. Při návrhu a programování systému je třeba na tento fakt brát zřetel, 

aby nedocházelo k chybám, ztrátám krátkého vstupního impulsu či k nevyhodnocení hrany 

signálu apod. [1] 

1. 

2. 

3. 
4. 

Obr.3 Cyklické vykonávání programu PLC 
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Snadná realizace  

Důležitou předností PLC je rychlá realizovatelnost systému, jelikož uživatel nemusí 

technické vybavení vyvíjet. Dle návrhu uživatel objedná vhodnou sestavu modulů 

programovatelného automatu pro danou aplikaci a poté se již může soustředit na správné 

napsání a odladění uživatelského programu. [1] 

Nízká poruchovost 

Programovatelné logické automaty se vyznačují svou robustností, spolehlivostí           

a odolností proti rušení a poruchám. V drsných průmyslových podmínkách je extrémní 

odolnost a spolehlivost technického vybavení systémů velmi důležitá. [1]  
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 3  Způsoby programování PLC 

K programování PLC systémů jsou používány specializované jazyky, které byly 

původně navrženy pro snadnou realizaci logických funkcí. Jazyky systémů různých výrobců 

jsou podobné, nikoliv však stejné. Přenositelnost programů mezi PLC různých výrobců není 

možná, běžná je jen přenositelnost mezi různými typy automatů jednoho výrobce.[1]   

Tento problém řeší mezinárodní norma IEC 61131-3, která sjednocuje a přesně 

definuje čtyři programovací jazyky pro PLC. Norma dále popisuje nástroj pro strukturovaný 

popis sekvenčních úloh. 

Jazyk kontaktních schémat 

V jazyku kontaktních schémat (LD - „Ladder diagram“) má program formu 

kontaktního schématu a je velmi podobný liniovému schématu v elektrotechnice. Schéma je 

ohraničeno dvěma svislými čarami (sběrnicemi) a jednotlivé funkce jsou realizovány 

vodorovnými kontaktními obvody („příčkami“ v pomyslném žebříku) s kontakty zapojenými 

v sério-paralelních kombinacích. Kontakty reprezentují vstupní, výstupní nebo vnitřní 

proměnné. Mezi kontakty mohou být i obdélníkové značky funkčních bloků. Nejčastěji to 

jsou generátory impulzů od hran, klopné obvody typu set a reset, čítače a časovače aj. 

Výstupy jsou zde značeny jako „cívky“ - mohou mít charakter běžné cívky relé (přímé nebo 

negované) nebo paměťového obvodu s funkcí přednostního zápisu (set) nebo přednostního 

nulování (reset).[4] Základní prvky jazyka kontaktních schémat jsou seřazeny v tabulce 1. 

Tento jazyk je nejčastěji využíván při programování nejjednodušších logických 

operací nebo pracuje-li se systémem personál, který nezná tradiční počítačové programování. 

  

Funkce Symbol 

Spínací kontakt -| |- 

Rozpínací kontakt -|/|- 

Cívka s přímou funkcí -( )- 

Cívka s negovanou funkcí -(/)- 

Cívka s funkcí set -(S)- 

Cívka s funkcí reset -(R)- 

Tabulka 1  Základní prvky LD 
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Jazyk funkčních bloků 

Jazyk funkčních bloků ( FBD - „Function Block Diagram“) je opět grafický 

programovací jazyk. Základní logické operace jsou popsány pomocí obdélníkových značek. 

Výška značky je přizpůsobena počtu vstupů. Ucelené funkční bloky, jako např. čítače, 

časovače, posuvné registry, paměťové členy, ale i aritmetické a paralelní logické instrukce, 

mají své vlastní značky. Jednotlivé značky jsou propojeny spojnicemi.[1] Na obr. 4 je 

zobrazen příklad zápisu logické funkce v jazyku funkčních bloků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk seznamu instrukcí 

Program v jazyku seznamu instrukcí (IL - „Instruction List“) se skládá z textových 

zkratek několika základních instrukcí tzv. mnemokódů. Je obdobou programovacích jazyků 

typu assembler pro programování počítačů. Většina operací se v tomto jazyce provádí podle 

schématu: 

 Výsledek: = výsledek OPERATOR operand 

Požadovaná operace se provádí s poslední hodnotou ve střádači a s programovatelným 

operandem, který reprezentuje jednotlivé registry a paměťová místa. Výsledek je poté opět 

uložen ve střádači. Pro realizaci logických úloh jazyk disponuje mnemokódy instrukcí pro 

různé typy operací. Některé instrukcí lze doplnit modifikátorem, který stanoví, že operandem 

bude negovaná operace – N nebo zahajuje odloženou operací – realizuje otevírací závorku 

výrazu.[4] 

  

Obr. 4 Logická funkce v jazyce FBD [7] 

12 
 



Jazyk strukturovaného textu 

Jazyk strukturovaného textu ( ST - „Structured Text“) je velmi výkonný textový jazyk 

a má kořeny v jazycích typu Pascal nebo C. Jedná se o objektově orientovaný programovací 

jazyk, který se stal velmi účinným nástrojem pro zápis složitých algoritmů a vytváření 

komplexních funkčních bloků. Významnou schopností jazyka je aparát pro zápis výrazů. 

Výrazy jednak vyčíslují hodnoty dílčích výsledků pro uložení do adresovaných proměnných, 

ale také vyčíslují hodnoty podmínek pro další příkazy. [4]  

Vyhodnocení výrazu se provádí aplikováním operátorů na operandy a současně musí 

být respektována priorita operátorů. Nejdříve se aplikují operátory s nejvyšší prioritou, pak se 

postupně používají operátory s klesající prioritou, dokud není vyhodnocení výrazu 

dokončeno. Operátory se stejnou prioritou se používají v pořadí zleva doprava. Vlevo od 

výrazu je umístěn symbol přiřazení :=. Před ním bývá často umístěn identifikátor proměnné, 

který určí, kam má být výsledek dosazen.[4] 

Nástroj sekvenčního programování 

Nástroj sekvenčního programování (SFC – „Sequential Function Chart“) je grafický 

nástroj pro zápis chování programu. Má formu přechodového grafu objektu, kde obdélníky 

představují jednotlivé časově oddělené kroky. Obdélníky jsou spojeny spojnicemi. Na nich 

jsou vodorovnými čárkami zobrazeny přechody, které se uskuteční při splnění dané 

podmínky. Při přechodu se aktivuje následující krok a deaktivuje se krok předchozí.[4]        

Na obr. 5 je zobrazena ukázka struktury programu nástroje sekvenčního programování. 

Programování pomocí SFC je podrobněji rozebráno v praktické části práce.    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Obr. 5 Ukázka struktury SFC 

Start

Funkce

Funkce

Funkce
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 4  Sekvenční logické systémy 

U sekvenčních logických funkcí jsou hodnoty výstupů závislé nejen na kombinaci 

vstupů, jak je tomu u kombinačních funkcí, ale také na stavu systému a jeho vývoji, na čase  

a na posloupnosti vstupních kombinací. Sekvenční logická funkce tedy zpracovává jak 

vstupní proměnné, tak i soubor vnitřních stavových proměnných – paměť.[1] 

V praxi je většina úloh řídicího systému sekvenční povahy. V průběhu běžného 

provozu řídicí systémy střídají různé stavy, z nichž vypočítávají dané výstupy. V jednotlivých 

stavech se tedy systémy chovají odlišně. Tyto systémy bývají složité a obtížné na navržení 

řešení. K návrhu řízení sekvenčních logických systémů je možné použít několik různých 

postupů návrhu. Pro jednodušší sekvenční systémy lze použít techniky vývojových diagramů 

nebo sekvenčních bitů. U komplikovanějších systémů se využívají stavové diagramy, Petriho 

sítě či nástroj sekvenčního programování SFC. Použití jednotlivých metod návrhu                

dle charakteristiky systému je zobrazeno na obr. 6. [5] 

           

  

kroky 
s různými 

odchylkami 

jednoduchý s. složitý s. 

jasné kroky 

jediný proces více procesů 

kratší doba 
vývoje 

SEKVENČNÍ BITY 

VÝVOJOVÝ 
DIAGRAM 

STAVOVÝ 
DIAGRAM 

PETRIHO SÍTĚ/ 
SFC 

SEKVENČNÍ SYSTÉM 

BLOKOVÁ LOGIKA 

důležité je 
provedení 

ROVNICE 

Obr.6 Rozdělení metod návrhu řešení sekvenčních úloh 
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 4.1  Sekvence bitů 

Tato metoda návrhu řešení se používá u systémů, ve kterých se vyskytují sekvence 

opakujících se kroků. Jednotlivé kroky v sekvenci lze lehce identifikovat. Postup návrhu 

řešení programu při využití kontaktních schémat je následující: 

• porozumění procesu 

• popsání jednotlivých kroků sekvence a přiřazení čísla krokům 

• přiřazení bitu každému kroku 

• sestavení kontaktního schématu a přiřazení bitů       

• sestavení kontaktního schématu k vykonání funkce jednotlivých kroků 

• přesměrování posledního kroku na první krok u opakujících se sekvencí kroků. [5]   

 4.2  Časový diagram   

Návrh řešení za pomoci časových diagramů je výhodný u systémů, jejichž logika je 

závislá výhradně na čase. Časové diagramy zobrazují změny systému v čase, tedy vymezují 

počáteční a konečné časy. K zapínání a vypínání výstupů v přesně definovaném čase se 

používají časovače. [5] Jednotlivé kroky návrhu řešení za použití kontaktních schémat jsou 

následující: 

• porozumění procesu 

• identifikace výstupů závislých na čase 

• zakreslení časových diagramů pro výstupy 

• přiřazení časovače pro každý čas, kdy dochází k vypínání/zapínání výstupu 

• sestavení kontaktního schématu k ověření hodnot časovače a výstupů v každém čase. 

[5]   

 4.3  Vývojový diagram 

Vývojový diagram je grafickou metodou návrhu řešení programu. Využívá se zejména 

u menších sekvenčních systémů, ve kterých je určena posloupnost procesu, kterou lze 

jednoduchým rozhodnutím změnit. Jedná se tedy o sled grafických symbolů, které představují 

jednotlivé operace a které jsou spojeny šipkou, jež určuje pořadí jednotlivých kroků. 

Používané symboly a jejich význam jsou zobrazeny na obr. 7. [5]   

Program musí vždy začínat symbolem „Start“, málokdy se naopak používá symbol „Stop“, 

jelikož PLC programy zastavují jen sporadicky. [5]   
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Obecné kroky pro sestrojení vývojového diagramu jsou: 

• pochopení procesu 

• určení hlavních operací, které se zakreslí do diagramu pomocí symbolů 

• určení sekvencí operací, které se zakreslí do diagramu pomocí šipek 

• může-li se sekvence změnit, je třeba použít symbol „rozhodnutí“ pro rozvětvení 

diagramu. [5]   

 

K sestavení kontaktního schématu programu, který vychází z vývojového diagramu, 

existují dvě základní metody: 

• bloková logika 

• sekvence bitů. 

 4.3.1  Bloková logika 

Základem této metody je pojmenování každého funkčního bloku ve vývojovém 

diagramu, jak je zobrazeno na obr. 8.  

 

 

Obr. 7 Symboly vývojového diagramu   

START/STOP

OPERACE

PODMÍNKA

VSTUP/
VÝSTUP

Disk PODPROGRAMPAMĚŤ/DISK 
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Každý pojmenovaný blok je poté přepsán do bloku kontaktního schématu. K přepsání 

bloků se používá instrukce MCR – Master Control Relay. 

MCR instrukce 

Část logiky je umístěna mezi dva řádky, které obsahují MCR instrukci. Je-li aktivní 

(true) první MCR instrukce, tak bude provedena všechna logika až po řádek s druhou MCR 

instrukcí. Pokud je první MCR instrukce neaktivní (false), bude všechna logika v bloku 

vypnuta. Jsou-li v MCR bloku umístěny výstupy, jsou také nuceně vypnuty. Z tohoto důvodu 

se při použití MCR bloků používají také přídrže. Tato instrukce nám tedy umožňuje vypnout 

část kontaktního schématu. Ke zvýšení rychlosti provádění programu ovšem nedojde, jelikož 

je stále skenována logika. [5] 

 Na obr. 9 je uveden příklad použití MCR instrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Vývojový diagram pro řízení napouštění a vypouštění nádrže  
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Když A je neaktivní (false), následující výstupy budou vynuceně vypnuty. V tomto 

případě X bude vypnuto a Y ponecháno ve svém posledním stavu. Když A bude aktivní (true) 

následující logika bude provedena následovně: X se bude rovnat B, Y bude zapnuto pomocí 

C a vypnuto pomocí D.  

  

Obr. 9 MCR blok [5]  
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 4.3.2  Přechodová logika 

Při použití této metody jsou pojmenovány nejen všechny funkční bloky ve vývojovém 

diagramu, ale také všechny přechody, tak jak je ukázáno na obr. 10. Tyto přechody určují, kdy 

je aktivován další funkční blok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Při sestavení kontaktního schématu se nepoužívají MCR bloky ani přídrže. Dodržuje 

se jen to, aby logika pro přechody byla pohromadě a byla umístěna před stavovou logiku. 

  

Start

Otevři výstupní ventil
Zavři výstupní ventil

Zmáčknuto Start ?

Otevři vstupní ventil
Zavři výstupní ventil

Je nádrž plná?

Zmáčknuto Stop ?

Otevři výstupní ventil
Zavři vstupní ventil

ANO

NE

NE

NE

ANO

ANO

F3

F2

F5

F4

F6

F1

T5

T1

T3

T2

T4

T6

Obr. 10 Vývojový diagram s označenými bloky a přechody 

Otevři výstupní ventil
Zavři vstupní ventil
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 4.4  Stavový diagram 

Stavový diagram je grafický způsob zápisu chování systému. Definuje stavy 

systému a přechody mezi jednotlivými stavy. Na obr. 11 je zobrazen stavový diagram se 

dvěma stavy a přechody mezi nimi A, B. 

 

Při převádění stavového diagramu do jazyka kontaktních schémat se používají MCR 

bloky nebo stavové rovnice. Pří převádění je také důležité dodržet posloupnost operací.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

STAV 1 STAV 2 

A 

B 

Obr. 11 Stavový diagram  
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 5  Allen-Bradley 

Allen-Bradley je značka automatizační techniky mezinárodní společnosti Rockwell 

Automation.  

 5.1  Řídicí systém CompactLogix 

Řídicí systém CompactLogix vychází z platformy Logix a společně tvoří robustní, 

vysoce škálovatelný a kompaktní programovatelný automat. Pro všechny řídicí systémy 

vycházejících z platformy Logix je charakteristické: 

• programování jednotným softwarovým prostředím 

• možnost společného řízení strojů a procesů, 

• široká možnost komunikace - standardy Ethernet/IP, DeviceNet a ControlNet. 

Sestava CompactLogix je tvořena procesorem, I/O moduly, komunikačním modulem              

a napájecím zdrojem. Celý tento systém je možné umístit na DIN lištu nebo na panel. [8]   

Systémy CompactLogix jsou vhodné pro řízení malých až středně velkých aplikací. 

 5.1.1  Použité PLC 

  

 Obr. 12 Použitá PLC sestava 
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K testování a odladění modelu mísící jednotky byl použit programovatelný automat 

CompactLogix ze školní laboratoře. PLC je tvořeno procesorem 1769-L32E, napájecím 

zdrojem, 2 moduly digitálních vstupů, 2 moduly digitálních výstupů a jedním modulem 

analogových vstupů/výstupů. Dále je na společném rámu připojen procesor pro komunikaci, 

frekvenční měnič, spínaný zdroj a operátorský dotykový panel PanelView Plus 600. Celá 

sestava je zobrazena na obr. 12. 

 5.2  RSLogix 5000 

RSLogix 5000 je vývojové prostředí pro všechny programovatelné automaty založené 

na platformě Logix. Software umožňuje programování uživatelské aplikace pomocí jazyka 

kontaktních schémat, funkčních bloků, strukturovaného textu a pomocí nástroje sekvenčního 

programování. Jednotlivé části aplikace lze programovat v různých jazycích. Software také 

umožňuje on-line programování, vytváření vlastních datových typů a instrukcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 6  Programovací nástroj SFC v prostředí RSLogix 5000 

Jedná se o programovací nástroj nejvyšší úrovně, který zajišťuje systematickou práci 

s vysokou mírou produktivity a spolehlivosti. Programování pomocí sekvenčních funkčních 

diagramů je výhodné zejména pro ty systémy, které obsahují opakující se procesy nebo 

procesy, jež vyžadují blokování či souběh operací. Umožňuje také volání podprogramů 

napsaných v jakémkoliv programovacím jazyce uvedeném v kap. 3. 

Programování pomocí SFC je velmi podobné kreslení vývojového diagramu. Program 

se vytváří jako série jednotlivých kroků, které jsou odděleny podmínkami přechodu. 

Základní rozdělení struktury programu SFC 

Sekvence – obr. 13 

Kroky jsou vykonávány jeden po druhém při splnění podmínky přechodu (true). 

Není-li podmínka přechodu splněna (false), krok se opakuje.  

 

Simultánní větvení – obr. 14 

Ve stejný čas je vykonáváno dva a více kroků. Na začátku a na konci simultánní větve 

musí být podmínka přechodu. Aby program mohl pokračovat dále, musí být vykonány 

všechny kroky simultánní větve. 

 

 

 

 

 

 

 
KROK 1 KROK 2

KROK 2

KROK 1

PODMÍNKA 1

PODMÍNKA 2

 Obr.10 Sekvence   Obr.11 Simultánní větvení  Obr. 13 Sekvence SFC   Obr. 14 Simultánní větvení SFC 
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Podmíněné větvení – obr. 15 

Program na základě podmínek přechodu vybere, kterou sekvenci kroků bude 

vykonávat. Ve výchozím nastavení program skenuje podmínky zleva doprava a vykoná první 

sekvenci s vyhovující podmínkou přechodu. Prioritu skenování lze ručně nastavit. 

 

Smyčka – obr. 16 

Přechod kroku lze nasměrovat na jakýkoliv předcházející krok a vytvořit tak smyčku 

neboli cyklus.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojování prvků 

Spojování prvků se provádí pomocí spojovacích bodů, které jsou na horní a spodní 

hraně každého kroku i přechodu. Kliknutím levým tlačítkem myši na spojovací bod se objeví 

zelená tečka. Lze spojovat jen ty spojovací body, u kterých se objeví zelená tečka. Možnosti 

spojování jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Spojované prvky Spojované hrany Výsledné spojení 

krok - přechod horní – spodní, spodní - horní přímka 

vznikne sekvence 

rok - krok horní – horní, spodní - spodní dvojitá vodorovná přímka 

vznikne simultánní větev 

přechod - přechod horní – horní, spodní - spodní jednoduchá vodorovná přímka 

vznikne podmíněná větev 

KROK 2 KROK 3

KROK 1

KROK 2

KROK 1

 Obr.13 Smyčka   Obr.12 Podmínečné větvení    Obr. 15 Podmíněné větvení SFC     Obr. 16 Smyčka SFC 

Tabulka 2  Možnosti spojování prvků 
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Kvalifikátory akcí 

Kvalifikátor určuje, kdy akce začne a kdy skončí. V tabulce 3 jsou popsány dva 

nejpoužívanější kvalifikátory. 

 
 

 
Při použití kvalifikátoru D je třeba nastavit dostatečnou dobu trvání kroku. Není-li 

tento čas dostatečný, nedojde k vykonání akce. 

Podmínky přechodu 

Podmínka přechodu nabývá dvou hodnot – true nebo false. Je-li hodnota podmínky 

true, program pokračuje na následující krok. V opačném případě program vykonává aktuální 

krok. K definování podmínky přechodu se používají 2 základní metody: 

• použití booleovského výrazu 

• použití subrutiny – výraz pro volání subrutiny je “JSR(název_subrutiny)“.  

Univerzální podmínka přechodu je výraz “předchozí_krok.dn“. Tento výraz znamená, 

že podmínkou přechodu je ukončení předchozího kroku. 

 

 

Na ukázku programování pomocí nástroje SFC vytvoříme cvičnou úlohu. Úloha 

napustí nádrž po hladinu H1 a poté nádrž vypustí. Vstupy a výstupy nejsou nadefinovány.   

 

 

 

 

    

Název Označení Popis 

Non – stored N akce je aktivní, když je krok aktivní 

Time Delayed D akce začne se zpožděním od aktivace kroku => akce 

začne, když hodnota časovače (Timer) dosáhne zadané 

hodnoty (Preset) 

Tabulka 3  Nejpoužívanější kvalifikátory 
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 6.1  Vytvoření nového projektu  

1. Po spuštění softwaru RSLogix 5000 vybereme záložku “New Project“- obr. 17. 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2. Zobrazí se nám následující tabulka - obr. 18. Zde nakonfigurujeme řídicí systém. 

 

Type – typ procesoru. 

Revision – číslo revize firmwaru řídicího systému. 

Name – název systému. 

Chassis type - typ sběrnice systému, u systému CompactLogix L3x je toto pole 

neaktivní. 

Slot – číslo pozice zásuvného systému. 

Create in – umístění složky, ve které je projekt uložen. 

   

   

Obr. 18 Konfigurace řídicího systému  

Obr. 17 Vytvoření projektu  
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3. Software automaticky vytvoří hlavní úlohu “MainProgram“ s hlavní rutinou 

“MainRoutine“ pro programování pomocí jazyka LD. Vytvoření vlastní úlohy 

provedeme tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na záložku MainTask a poté 

levým tlačítkem potvrdíme výběr “New Equipment Phase“, jak je zobrazeno             

na obr. 19.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MainRoutine – každý program musí obsahovat hlavní rutinu, která řídí vykonávání 

ostatních rutin v programu. 

 

4. Následně úlohu pojmenujeme – obr. 20. Klikneme na OK. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 19 Vytvoření vlastní úlohy  

Obr. 20 Pojmenování vlastní úlohy 
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5. Pro vytvoření SFC rutiny klikneme pravým tlačítkem myši na vytvořenou úlohu 

“test“ a levým tlačítkem potvrdíme výběr “New Routine“. – obr. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina – poskytuje programu kód instrukcí. 

 

6. Rutinu pojmenujeme a vybereme nástroj SFC – obr. 22. Klikneme na OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 22 Výběr nástroje SFC 

Obr. 21 Vytvoření nové rutiny  

28 
 



7. Organizér poté vypadá následovně – obr. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 23 Organizér projektu Misic 
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 6.2  Nástroj SFC 

1. Panel nástrojů s prvky SFC je zobrazen na obr. 24. Pro výběr prvku z panelu nástrojů 

klikneme levým tlačítkem myši na odpovídající ikonku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dvojklikem levého tlačítka myši otevřeme prázdnou rutinu SFC. Automaticky se 

v hlavním poli vytvoří inicializační krok a podmínka přechodu, jak je vidět na obr. 25. 

  

Obr. 25 Inicializační krok a podmínka přechodu 

Obr. 24 Panel nástrojů SFC 
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3. Vytvoříme další dva kroky s přechodem. Všechny kroky spojíme s přechody a vznikne 

nám sekvence tří kroků. Poté spojíme poslední přechod s inicializačním krokem 

a vznikne nám smyčka. Obr. 26 zobrazuje, jak bude vypadat hlavní pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vytvoříme akci inicializačního kroku. Pravým tlačítkem myši klikneme na 

inicializační krok. Levým tlačítkem vybereme “Add action“. Hlavní pole bude 

vypadat jako na obr. 27.  

 

 

 

 

 

 

 

Akcí lze přidat neomezené množství, ale poté je třeba určit jejich pořadí např. pomocí 

časovače.  

Obr. 26 Smyčka tří kroků 

     

Obr. 27 Přidaná akce  

31 
 



5. Klikem levého tlačítka myši na  v poli “Action_000“ se zobrazí následující 

tabulka - obr. 28. Zde nastavíme vlastnosti akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifier – kvalifikátor; určuje, kdy akce začne a skončí.  

Preset – hodnota, kdy akce začne nebo skončí (ms) dle použitého kvalifikátoru. 

Timer – doba trvání akce (ms). 

Count – čítač. 

 

6. Nastavíme kvalifikátor N, přepneme na záložku “Tag“ a přejmenujeme akci na 

“Zavreni_ventilu“. Klikneme na OK. Krok bude vypadat následovně – obr. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Tabulka parametrů akce  

Obr. 29 Pojmenovaná akce  
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7. Dvojklikem myši na symbol “?“ otevřeme pole akce, kam zadáme instrukci v jazyce 

strukturovaného textu - obr. 30. Akce má za úkol zavřít napouštěcí ventil SV1 a dva 

vypouštěcí ventily SV4, SV5.  

 

 

 

 

 

 

 

  symbol indikuje, že nejsou nadefinované proměnné a nemají přiřazeny výstupy. 

 

8. Nastavíme vlastnosti kroku “Step_000“. Levým tlačítkem myši klikneme na symbol 

  v poli “Step_000“. Zobrazí se nám tabulka z obr. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 30 Zápis instrukce v jazyce ST  

Obr. 31 Tabulka parametrů kroku  
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Initial – inicializační krok, musí být součástí každého programu SFC. 

Preset – hodnota přednastaveného času (ms). 

 

9. Ponecháme nastavení kroku, jak zobrazeno na obr. 31. Přepneme na záložku “Tag“ a 

krok přejmenujeme na Inicializace. Klikneme na OK. 

 

10. Klikem levého tlačítka myši na  v poli Tran_000 a zobrazí se nám tabulka 

vlastností přechodu, v záložce “Tag“ přechod přejmenujeme na “Start“. 

 

11. Dvojklikem myši na symbol “?“ v poli přechodu “Start“ se nám zobrazí pole pro zápis 

podmínky přechodu – obr. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Do pole zapíšeme výraz “Inicializace.dn“ – obr. 33. Tento výraz vyjadřuje, že 

podmínkou přechodu je ukončení kroku “Inicializace“.  

 

 

 

 

 

 

 

Výraz podtržený červenou vlnovkou indikuje nedefinovanou proměnnou.   

Obr. 32 Pole pro zápis výrazu podmínky  

Obr. 33 Inicializační krok s podmínkou  
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13. Krok “Step_001“ přejmenujeme na “Napousteni“. Vytvoříme akci s názvem 

“SV1_otevrit“. Výraz pro otevření ventilu SV1 je “SV1_KO:=1“. 

 

14. Přechod “Tran_001“ přejmenujeme na “Plny_Tank“. Podmínka přechodu je dosažení 

maximální hladiny snímané hladinoměrem H1. 

 
15. Krok “Step_002“ přejmenujeme na “Vypousteni“. Vytvoříme akci “SV1_zavrit“. 

Výraz pro zavření ventilu SV1 je “SV1_KO:=0“. Vytvoříme druhou akci s názvem 

“Vypust_otevrit“. Výraz pro otevření výpustních ventilů SV4 a SV5 je 

“SV4_KO:=1;SV5_KO:=1“. 

 
16. Přechod “Tran_002“ přejmenujeme na “Prazdny_Tank“. Podmínkou přechodu je 

vyprázdnění nádrže, tedy hladinoměr H3, který snímá minimální hladinu, nabyde 

hodnotu 0. 

 
17. Diagram vypadá následovně – obr. 34.  

  

Obr. 34 Diagram se signalizovanými chybami  
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18. Symboly  indikují chyby v zápisu. Abychom zjistili, o jaké chyby se jedná, 

klikneme v panelu nástrojů na ikonu  “ Verify Routine“. Zobrazí se nám 

chybové hlášení, jak je vidět na obr. 35. 

 

 

 

Dvojklikem na řádek Error se zobrazí místo, kde se nachází popisovaná chyba. 

Error řádek 1 až 6 indikuje nedefinované tagy. 

Error řádek 7 indikuje výraz v jazyce ST, který není ukončen symbolem “;“. 

Error řádek 8 indikuje neznámý symbol ve výrazu. 

 

19. Symbol “,“ nahradíme symbolem “;“. Dále nadefinujeme tagy. V organizéru 

dvojklikem otevřeme záložku “Phase Tags“. Nadefinujeme proměnné uvedené 

v chybovém hlášení. Datový typ proměnné H3 a H1 změníme na BOOL. Tabulka tagů 

je zobrazena na obr. 36. 

  

Obr. 35 Chybové hlášení 

Obr. 36 Phase Tags 
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20. Všechny proměnné jsou nyní červeným písmem a není zobrazen žádný symbol 

Výsledný diagram je zobrazen na obr. 37. 

  

Obr. 37 Výsledný diagram úlohy Misic 
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 7  Řízení modelu mísící jednotky 

Řízení modelu mísící jednotky je naprogramováno nástrojem SFC v prostředí 

RSLogix 5000 na základě vývojových diagramů jednotlivých programů.  

 7.1  Model mísící jednotky 

Aktivní model mísící jednotky simuluje funkci technologie, která je složena ze tří 

plnících tanků a jedné mísící nádoby. Jednotka je řízena šesti výstupy: 5 solenoidových 

ventilů a jednoho míchače. LED kontrolky simulují snímače výšky hladiny a jsou ovládány 

vnitřní procesorovou jednotkou. Je zde obsažena také jedna výstražná LED kontrolka, která 

simuluje chybová hlášení. [9] Model mísící jednotky je zobrazen na obr. 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při sepnutí ventilů SV1 až SV3 dojde k plnění odpovídajícího tanku o objemu 84 l. 

Rychlost plnění je 6 l za sekundu. Význam hladinoměrů je následující: 

• snímače H3, H5, H8 signalizují minimální množství kapaliny – cca 10 l 

• snímače H2, H7 signalizují naplnění tanku do poloviny objemu 

• snímače H1, H4, H6 signalizují plnou nádrž. 

  

Obr. 38 Model mísící jednotky 
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Mísící nádoba má objem 253 litrů. Rychlost plnění a vypouštění (ventily SV4, SV5) je 

18 l za sekundu. Přetečení kterékoliv nádoby je signalizováno rozsvícením LED diody ERR. 

Systém se vrátí do výchozího stavu tlačítkem RESET. Stlačením tlačítka RESET nebo 

zapnutím napájení se systém nastaví do inicializačního stavu – všechny nádoby jsou prázdné 

a bliká LED dioda ERR. [9]    

 7.2  Schéma mísící jednotky  

SV 4

SV 3SV 2SV 1

SV 5

H 1 H 6

H 7

H 8

H 4

H 5

H 2

H 3

MIX

Obr. 39 Schéma mísící jednotky 

39 
 



 7.3  Konfigurace I/O 

Každý I/O modul komunikující s procesorem musí být definován. Na obr. 40 je 

zobrazena struktura šasi systému CompactLogix. Je složena ze samotné  CPU, Ethernet/IP 

karty a sběrnice CompactBus Local.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Pravým tlačítkem klikneme na “CompactBus Local“ a vybereme záložku “New 

Module“ – obr. 41.  

  

Obr. 40 I/O organizér 

Obr. 41 New module 
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2. Rozbalíme záložku “Digital“ a vybereme položku “1769-IQ16“. Vložíme jméno 

a vybereme správnou pozici – obr. 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stejným způsobem vybereme položku “1769-OB16“. Pojmenujeme a vybereme 

správnou pozici – obr. 43. 

      

  

Obr. 42 Nastavení vstupní karty 

Obr. 43 Nastavení výstupní karty 
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Dále je třeba každé vstupní a výstupní proměnné přiřadit pozici na kartě. V tabulce 4 

jsou uvedeny všechny použité vstupy a výstupy včetně jejich pozic na kartě. 

 

 

 

 

1. Přiřazení pozice vstupním proměnným provedeme v záložce “Phase Tags“. Ve sloupci 

“Alias For“ klikneme na a pokračujeme dle obr. 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minitabulka s čísly 0-15 představuje pozice na vstupní kartě. Dle tab 4 přiřadíme 

pozice všem vstupním proměnným. 

  

Vstup Pozice Výstup Pozice 

H1 0 SV1_KO 0 

H2 1 SV2_KO 1 

H3 2 SV3_KO 2 

H4 3 SV4_KO 5 

H5 4 SV5_KO 4 

H6 7 MIX 6 

H7 6   

H8 5   

Tabulka  4  Vstupy/výstupy a jejich pozice 

Obr. 44 Pozice na vstupní kartě 
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2. Na obr. 45 je zobrazeno přiřazení pozic všem vstupním proměnným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obdobně přiřadíme pozice výstupním proměnným na výstupní kartě dle tab. 4. 

Tabulka proměnných bude vypadat následovně – obr. 46.   

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 45 Vstupní proměnné 

Obr. 46 Výstupní proměnné 
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 7.4  Příklad 1 

Zadání 

Po stisknutí tlačítka START se otevře ventil SV1, tank 1 se naplní na hladinu 

snímanou hladinoměrem H1. Poté se zavře ventil SV1, otevře se ventil SV5 a se zpožděním   

dvou sekund se otevře ventil SV4. Po vyprázdnění tanku se proces opakuje. 

Vývojový diagram  

Start

SV1=0
SV2=0
SV3=0
SV4=0
SV5=0
MIX=0

Tlačítko Start

SV1=1

H1=1

čekej 2s
SV4=1

H3=0

SV1=0
SV5=1 

Start

Zavrit ventily

Tlačítko Start

Napouštění

Tank plný?

Vypouštění

Tank prázdný?

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Obr. 47 Vývojové diagramy Příkladu 1 
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 7.5  Příklad 2 

Zadání 

Po stisknutí tlačítka START se začnou společně napouštět tanky 1, 2 a 3. Po dosažení 

nejvyšší hladiny tanků se napouštění ukončí a spustí se MIX. Se zpožděním 1 sekundy se 

otevře ventil SV4 a po dobu 4 sekund se kapalina bude přepouštět do mísící nádrže. Zde se 

bude 20 sekund mísit a po ukončení mísení se kapalina z mísící nádoby vypustí. Cyklus 

přepuštění kapaliny do mísící nádrže, její mísení a vypuštění z nádrže se opakuje do doby, než 

dojde kapalina v jednom z tanků. Poté se společně napustí všechny tanky a opět se bude 

provádět cyklus.  
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Vývojový diagram 

 

 

   

Napouštění 

Tanky plné?

Ukončení napouštění

Zapnout Mix
Počkat 1s

Mix 20s

Přepuštění 4s

Zavrit ventily

Start

Vypuštění

Prázdné tanky?

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

Start

SV1=1
SV2=1
SV3=1

H1=1
H4=1
H6=1

SV1=0
SV2=0
SV3=0

MIX=1
POČKAT 1s

POČKAT 20s
MIX=0

SV4=1
POČKAT 4s

SV4=0

SV1=0  SV2=0
SV3=0  SV4=0
SV5=0  MIX=0

Start

SV5=1
POČKAT 10s

SV5=0

H3=0
H5=0
H8=0

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

Start

Obr. 48 Vývojové diagramy Příkladu 2 
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 7.6  Příklad 3 

Zadání 

Tento příklad simuluje mísení dvou směsí. Po stisknutí tlačítka START se bude 

střídavě mísit směs A a směs B. Směs A je tvořena kapalinou z tanku 1 a 2. Tank 1 je napuštěn 

po hladinu snímanou hladinoměr H2 a tank 2 je napuštěn po hladinoměr H5. Směs B je 

tvořena kapalinou z tanku 2 a 3. Oba tanky jsou naplněny po maximální hladinu. 

MIX je zapnut 5 s před otevřením ventilu SV4. Směsi jsou do mísící nádrže 

přepouštěny ventilem SV4 až do doby, než jsou oba tanky pod minimální hladinou. Poté se 

směs mísí po dobu 30 s. Po uplynutí této doby je otevřen ventil SV5 a nádrž se po dobu 20 s 

vypouští. Poté dojde k mísení druhé směsi. Proces je ukončen po umíchání dvou směsí A 

a dvou směsí B. 

Vývojový diagram    

Obr. 49 Vývojový diagram se slovním popisem  Příkladu 3 

ČÍTAČ

SUDÉ? SMĚS B

SMĚS A

ŽÁDANÁ 
HLADINA?

ŽÁDANÁ 
HLADINA

Start

ZAVŘÍT VENTILY

TLAČÍTKO 
START

NE

ANO

KONEC 
NAPOUŠTĚNÍ

KONEC 
NAPOUŠTĚNÍ

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

1

PŘEPOUŠTĚNÍ

MIN. HLADINA?
NE

KONEC 
PŘEPOUŠTĚNÍ

MX 30 s

VYPOUŠTĚNÍ 20 s

1

POČET SMĚSÍ?

Konec

ANO

NE

ZAPNOUT MIX

ANO

LICHÉ LICHÉ?
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Vývojový diagram   

Obr. 50 Vývojový diagram Příkladu 3 

Citac=Citac+1

Sudé? SV2=1
SV3=1

SV1=1
SV2=1

H2=1
H5=1

H4=1
H6=1

Start

SV1=0  SV2=0
SV3=0  SV4=0
SV5=0  MIX=0

Citac=0

Tlačítko Start
NE

ANO

SV2=0
SV3=0

SV1=0
SV2=0

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

1

MIX=1
Počkat 5s

SV4=1

H3=0
H5=0
H8=0

NE

SV4=0

Počkat 30s
MIX=0

SV5=1
Počkat 20s

SV5=0

1

Citac >= 5

Konec

ANO

NE

ANO

Liché 
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 8  Závěr 

Problematika řešení sekvenčních logických úloh pomocí PLC je velmi rozsáhlá. 

V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o programovatelných logických 

automatech, způsobech jejich programování a způsoby řešení sekvenčních logických úloh. 

I tyto základní teoretické poznatky jsou ovšem dostačující pro řízení jednoduchých 

sekvenčních procesů. Příkladem jednoduchého sekvenčního procesu je použitý model mísící 

jednotky. Přes jistá omezení je tento model velmi dobrá výuková pomůcka, která dostatečně 

prověřila správnost programovaných úloh. 

K návrhu řízení jednotlivých úloh byly použity vývojové diagramy. Vývojové 

diagramy umožňují přehledné zakreslení hlavních operací úloh a jednoznačně vytyčují 

posloupnost operací.  

Každá z navržených úloh simuluju určitý proces. Příklad 1 simuluje jednoduché 

napuštění a opětovné vypuštění tanku. Příklad 2 simuluje proces dávkování a příklad 3 

simuluje proces míchání směsí kapalin z jednotlivých tanků.   

Samotné úlohy řízení byly naprogramovány pomocí nástroje SFC, kterému je v práci 

věnován velký prostor. Tento nástroj ulehčuje programování sekvenčních logických úloh 

zejména tím, že jeho struktura je velmi podobná vývojovým diagramům. Struktura programu 

je tak velmi přehledná a umožňuje definování velkého množství kroků. Pozor je třeba naopak 

dávat při spojování a rozmisťování jednotlivých prvků programu. Nesprávné spojení prvků 

vytvoří odlišnou posloupnost kroků, než jsme zamýšleli, a špatné rozmístění prvků může 

z programu udělat „nepřehlednou změť čar“. 
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Příloha č. 1 – Postup uvedení programu do režimu chodu 
 

Programování provádíme v režimu Offline. Pro uvedení programu do režimu chodu je 

zapotřebí definovat spojení s řídicím systémem a nahrát program do řídicího systému.  

 

 
1. V záložce “Communication“ vybereme nabídku “Who Active“. V zobrazené 

tabulce vybereme odpovídající komunikační port – obr. I. Tlačítkem “Set Project 

Path “ přiřadíme komunikační port k projektu. Nyní máme definované spojení 

s řídicím systémem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. I  Who Active 
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2. V záložce “Communication“ vybereme nabídku “Go Online“. Zobrazí se nám 

tabulka – obr. II. Klikneme na tlačítko “Download“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zobrazí se nám další tabulka – obr. III. Tlačítkem “Download“ nahrajeme program 
do řídicího systému.  

Obr. II  Go Online 

Obr. III  Download 
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4. Komunikační panel – obr. IV signalizuje spojení s řídicím systémem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pro uvedení programu do provozu vybereme v komunikačním panelu nabídku 

“Run Mode“. Aktivní krok je signalizován zeleným ohraničením – obr. V.      

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. IV  Aktivní komunikační panel 

Obr. V  Aktivní inicializační krok 

3 
 



Seznam obrázků Přílohy č. 1 
Obr. I   - Who Active 

Obr. II  - Go Online 

Obr. III - Download 

Obr. IV - Komunikační panel 

Obr. V  - Aktivní inicializační krok 

4 
 


	Bakalarska_prace_Zajac_Jakub
	Scan0002
	Scan0001
	Scan0003
	Bakalarska_prace_Zajac_Jakub
	Seznam použitých zkratek
	1  Úvod
	2  Programovatelné logické automaty
	2.1  Historie PLC
	2.2  PLC vs. PAC
	2.3  Architektura PLC
	2.3.1  Konstrukce PLC
	Mikro PLC
	Kompaktní PLC
	Modulární PLC

	2.3.2  Centrální procesorová jednotka
	Paměť

	2.3.3  Vstupy a výstupy
	Binární vstupy a výstupy
	Analogové vstupy a výstupy

	2.3.4  Komunikace

	2.4  Charakteristiky PLC
	Cyklické vykonávání programu
	Prodloužení odezvy
	Nespojitost v čase
	Snadná realizace
	Nízká poruchovost


	3  Způsoby programování PLC
	Jazyk kontaktních schémat
	Jazyk funkčních bloků
	Jazyk seznamu instrukcí
	Jazyk strukturovaného textu
	Nástroj sekvenčního programování

	4  Sekvenční logické systémy
	4.1  Sekvence bitů
	4.2  Časový diagram
	4.3  Vývojový diagram
	4.3.1  Bloková logika
	MCR instrukce

	4.3.2  Přechodová logika

	4.4  Stavový diagram

	5  Allen-Bradley
	5.1  Řídicí systém CompactLogix
	5.1.1  Použité PLC

	5.2  RSLogix 5000

	6  Programovací nástroj SFC v prostředí RSLogix 5000
	Základní rozdělení struktury programu SFC
	Spojování prvků
	Kvalifikátory akcí
	Podmínky přechodu
	6.1  Vytvoření nového projektu
	6.2  Nástroj SFC

	7  Řízení modelu mísící jednotky
	7.1  Model mísící jednotky
	7.2  Schéma mísící jednotky
	7.3  Konfigurace I/O
	7.4  Příklad 1
	Zadání
	Vývojový diagram

	7.5  Příklad 2
	Zadání
	Vývojový diagram

	7.6  Příklad 3
	Zadání
	Vývojový diagram
	Vývojový diagram


	8  Závěr
	Seznam literatury
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek
	Seznam příloh


