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Abstrakt 

TREUTLEROVÁ, L. Řízení laboratorního modelu válcovací stolice pomocí PLC: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2016, 70s. 

 

Cílem této závěrečné diplomové práce je navrhnout programy pro řízení laboratorního modelu 

válcovací stolice pomocí PLC. Teoretická část je zaměřena na informace o válcování a jejich 

procesy v řídicích a centrálních počítačích, programovatelných logických automatech  

a indukčních snímačích. Praktická část na vytvořených programech pro chod válcovací stolice 

pomocí PLC, zejména v sekvenčním funkčním diagramu, diagramu funkčních bloků  

a liniovém schéma. Vyhodnocuje se jejich funkčnost a složitost. 

 

Klíčová slova 

válcování, válcovací procesy, programovatelné logické automaty, indukční snímače, 

sekvenčně funkční diagram, diagram funkčních bloků, liniové schéma 

 

Abstract 

TREUTLEROVÁ, L. Control of a laboratory model of metal-rolling mills using PLC: master 

thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava,FMMI, 2016, 70p. 

 

The aim of this master thesis is to create the programs for control of a laboratory model of 

metal – rolling mills using PLC. The theoretical part focuses on the information about rolling 

and their process in the control and the central computers, the programmable logical automate 

and the inductive sensors.  The practical part on the created programs for the operation of 

metal – rolling mills using PLC, especially in the sequential function chart, the function block 

diagram and the ladder diagram. It evaluates their functionality and complexity. 

 

Key words 

rolling, process of rolling, programmable logical automate, inductive sensors, sequential 

function chart, function block diagram, ladder diagram 
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Úvod 

 

Válcování kovů je nejznámějším technologickým procesem v oblasti těžkého 

průmyslu. Provádějí se ve válcovnách s rozmanitými typy válcovacích tratí a stolic. 

Programovatelný logický automat je nejběžnějším prvkem automatizace určený pro řízení 

procesů a jeho charakteristikou je vykonání programu v cyklu. 

 

Teoretická část je rozvržena na popis technologického procesu válcování, řízení 

válcovacích procesů s úlohami na řídicích a centrálních počítačích, programovatelných 

logických automatů a indukčních snímačů. 

 

U programovatelných logických automatů se zmíní jejich vnitřní uspořádání, vysvětlí 

rozdíl mezi kompaktním a modulárním a jejich cyklické vykonání programu. Také typy 

programovacích jazyků, se kterými se můžeme běžně setkat. Teorie o indukčních snímačích 

obsahuje jejich princip, účinnost spínání při přiblížení tlumící clonky a typy spínání.  

 

Praktická část se zabývá sestavením programů v RSLogix5000 pro chod laboratorního 

modelu válcovací stolice pomocí programovatelného logického automatu. Při spuštění 

programu se zjišťovala správnost a funkčnost chodu laboratorního modelu válcovací stolice. 

Součástí je i vizualizace ve FactoryTalk View Studio, která umožňuje simulovat reálný model 

válcovací stolice a zobrazit jeho skutečný stav. 

 

Závěr diplomové práce je věnován poznatkům z teoretické a praktické části,  

a výslednému vyhodnocení sestavených funkčních programů. 
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1 Válcování 

Válcování je technologický proces, kde dochází k plastickému a objemovému tváření 

materiálu mezi otáčejícími se válci působící tlakem. Při válcování dochází ke stlačení  

a zároveň k prodlužování materiálu. 

Hlavním hlediskem válcování jsou válcovací tratě, které se dělí na teplé a studené 

vzhledem ke vnitřní struktuře válcovaného materiálu. Podle způsobu uložení os válců  

na podélné, příčné a kosé válcování. Podélné je typické tím, že osa válcování je kolmá k osám 

válců. U příčných je osa válcování rovnoběžná s osami válců a u kosých, kde osy mezi dvěma 

nebo více válci jsou mimoběžné (Obr. 1.1). 

 

 

 a) b) c) 

Obr. 1.1  Způsob uložení os válců - a) podélné, b) příčné, c) kosé [1]
 

 

1.1 Válcovací tratě 

Válcovací trať je celkový soubor strojů se základním zařízením válcovacích stolic  

a pomocnými zařízeními. Dělíme podle 
[I]

: 

- konstrukce válcovací stolice, tvar a počet válců 

- způsob otáčení válců – jednosměrné a vratné 

- uspořádání válcovacích stolic 

 

1.1.1 Konstrukce válcovací stolice 

Válcovací stolice je tvářecí stroj s fixním počtem pracovních a opěrných válců s jejich 

typickým uspořádáním.  
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Opěrné válce zajišťují oporu pracovních válců pro zabránění jejich průhybu a mají 

vliv na správný výkon válcovací stolice. Pohonné systémy válcovacích stolic musí být odolné 

vůči průmyslovému prostředí (vibrace, teplota a další). Pro efektivnost válcování musí 

pracovní stolice splňovat i tyto požadavky: 

- pevnost 

- univerzální použití dílů 

- možnost rychlé a bezpečné výměny válců a dalších součástí 

- možnost rychlého a přesného stavění válců a další. 

Nejznámější a nejjednodušší stolice je duo. Dalšími stolicemi jsou trio, kvarto, 

mnohoválcové a univerzální 
[II]

. Platí, že čím více počtu válců, tím více přitlačují  

na válcovaný materiál. 

 

1.1.1.1 Duo stolice 

Základní uspořádání, kde pracovní válce jsou uložené vodorovně a poháněné dvěma 

motory (Obr. 1.1.1.1.1). Způsob pohánění jedním motorem je již zastaralý, kde spodní válec 

byl poháněn a horní válec se otáčel vlivem tření o válcovaný materiál. Duo s oběma hnanými 

válci jsou určené pro výrobu sochorů, drátů a další. Také je vhodný pro válcování tenkých 

plechů. 

Vratné duo stolice jsou schopny měnit směr otáčení válců po každém průchodu 

materiálu, kde se postupně snižuje horní válec pro úběr výšky válcovaného materiálu. Oproti 

jednosměrnému duo stolici jsou výhodnější vzhledem k zanedbatelnému chladnutí materiálu. 

Vratné duo se používají pro válcování ingotů na předvalky, pro těžké profily a ploché 

vývalky. 

 

 

Obr. 1.1.1.1.1  Duo stolice [2] 
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1.1.1.2 Trio stolice 

Tři vodorovně uložené pracovně poháněné válce, které válcují materiál v obou 

směrech beze změny smyslu otáčení (Obr. 1.1.1.2.1). Po průchodu mezi dolním a středním 

válcem se válcovaný materiál zdvihne zvedacím stolem nahoru mezi horní a střední válec. 

Střední válec trio stolice je buď stejného, nebo menšího průměru než zbylé dva válce. Trio 

stolice se používají pro výrobu tvarových vývalků. 

 

 

Obr. 1.1.1.2.1  Trio stolice [3] 

 

1.1.1.3 Kvarto stolice 

Vodorovně uložené čtyři válce, kde dva vnitřní pracovní válce menších průměrů jsou 

poháněné a zbylé opěrné válce větších průměrů vlečné (Obr. 1.1.1.3.1). Způsob otáčení válců 

je jednosměrný i vratný. 

 

 

Obr. 1.1.1.3.1  Kvarto stolice [4] 
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1.1.1.4 Mnohoválcové a univerzální stolice 

Mnohoválcové stolice mají různý počet válců, většinou šesti, dvanácti nebo dvaceti 

vodorovně uložených válců. Válcování vždy probíhá mezi dvěma vnitřními pracovními válci, 

zatímco ostatní válce jsou opěrné. Takové stolice jsou vhodné pro válcování fólií. 

Univerzální stolice jsou typické tím, že kromě vodorovně uložených válců mají válce 

uložené i svisle a umožňují válcovat materiál ze všech stran. 

 

1.1.2 Uspořádání válcovacích stolic 

Válcovací tratě mají různé upořádání i množství válcovacích stolic pro dosažení 

požadovaného výstupního válcovaného materiálu. Nejjednodušším uspořádáním je válcovací 

trať s jednou pracovní stolicí. Dále s několika pracovními stolicemi v ose, průběžné, spojité  

a polospojité válcovací tratě 
[III]

. 

 

1.1.2.1 Válcovací trať s jednou i více pracovními stolicemi 

Jedna pracovní stolice ve válcovací trati obsahuje motor, převodovou skříň a hnací 

hřídele (Obr. 1.1.2.1.1). Taková válcovací trať se vyskytuje v blokovnách a slabingách, 

používají se duo a kvarto stolice pro válcování plechu. 

 

 

Obr. 1.1.2.1.1  Válcovací trať s jednou pracovní stolicí [5] 

 

Několik pracovních stolic ve válcovací trati jsou uspořádány v jednom (Obr. 1.1.2.1.2 

a)) nebo i více pořadí (Obr. 1.1.2.1.2 b)). Co se týče pohonu, každé pořadí stolice má svůj 

nebo i dvě pořadí mohou mít jeden společný. Tratě jsou typu středního nebo jemného pro 

válcování drátů.  
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Obr. 1.1.2.1.2  Válcovací trať s několika pracovními stolicemi v ose [6]
 

 

1.1.2.2 Průběžné válcovací tratě 

Válcovací trať se skládá z několika stolic a válcovaný materiál prochází stolicí pouze 

jednou. Vzdálenost mezi stolicemi proto musí být větší vzhledem k prodlužování válcovaného 

materiálu. 

Nejznámější průběžnou válcovací tratí je šachovnicová (Obr. 1.1.2.2.1) hrubého nebo 

středního typu pro válcování tvarových vývalků. 

 

 

Obr. 1.1.2.2.1  Průběžná válcovací trať šachovnicového typu [7] 

 

1.1.2.3 Spojitá válcovací trať 

Ve spojité trati jsou stolice uspořádané za sebou, kde vzdálenost mezi nimi je menší 

než délka válcovaného materiálu (Obr. 1.1.2.3.1). Válcovaný materiál se tedy nachází  

a válcuje současně v několika stolicích. Tratě se používají pro výrobu plochých vývalků. 
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Obr. 1.1.2.3.1  Spojitá válcovací trať [8]
 

 

1.1.2.4 Polospojitá válcovací trať 

Polospojitá trať je kombinací průběžného a spojitého typu. Jejich uspořádání má řadu 

variant. Jednou z nich na obrázku 1.1.2.4.1 je se třemi pořadími stolic, kde v první a druhé 

jsou průběžné stolice a v třetí spojité. Polospojité tratě se používají pro výrobu válcování 

pásů. 

 

 

Obr. 1.1.2.4.1  Polospojitá válcovací trať [9]
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2 Řízení válcovacích procesů 

Tato kapitola se zabývá řízením válcovacích procesů, kde se získávají aktuální údaje 

z chodu válcování na řídicí počítače, a všechny se propojují k centrálnímu počítači. Údaje 

v centrálním počítači musí být ve vzájemném souladu 
[IV]

.  

Centrální počítač má za hlavní úkol rozpoznat falešné signály od nefunkčních snímačů 

tak, aby zabránil ohrožení funkce řízeného systému. Řídí chod  

i zástavu celé válcovací tratě i při havarijních stavech. Provádí i vedlejší úkoly jako: 

- sledování skladu předvalků – požadavky řídicímu počítači pro přísun polotovarů podle plánu 

výroby válcovny 

- sledování skladu vývalků – informace o stavu zaplnění skladu a připravená expedice 

řídicímu počítači 

- sledování skladu válců – kontrola stavu připravených konkrétních válců pro válcování  

- sledování skladu náhradních dílů – optimalizace skladové zásoby, upozornění při nedostatku 

nebo přebytku dílů 

- řízení údržby – počítá se předběžný možný čas k údržbě podle plánu výroby 

- sledování poruch, diagnostika – snímání nejčastějších hodnot kritických veličin, jejich 

záznam při zjištění situace před poruchou, vznik a průběh poruchy a její ukončení. 

Řídicí i centrální počítače pracují v on-line režimu, kde obsluha má kontrolní funkci, 

zadává data pro zpracování a dává souhlas či zrušení k vykonání technologického procesu. 

Operační rychlost a kapacita centrálního počítače musí být na vysoké úrovni, aby nedošlo  

ke zpomalení, v nejhorším případě k zaseknutí. Takovým stavům lze předejít správným 

naprogramováním pomocí přiřazení priorit pro zpracování přicházejících dat.  

Následující informace se týkají při válcování za tepla, kde kromě úseku válcování  

a jeho výstupu patří nedílnou částí i úsek ohřevu. 

 

2.1 Úsek ohřevu 

Materiál pro válcování musí docílit stejné teploty jak na povrchu, tak i uvnitř. Ohřívací 

pec má několik regulačních smyček, které jsou propojeny na řídicí počítač pece: 

- řízení teploty pece 

- regulování spalovacího poměru mezi spalovacím vzduchem a palivem při nedostatečném 

ohřevu materiálu 

- řízení tlaku v peci seřizováním polohy spalinového ventilu 

- řízení okruhu paliva pro hořáky pece a další. 
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2.2 Úsek válcování 

Válcování dělíme na řídicí procesy předhotovostních a hotovostních stolic. 

Předhotovostní stolice mají za hlavní úkol řídit rychlost otáček stolice s regulováním 

tyristorových měničů, které napájejí motory. Hotovostní stolice dávají válcovanému materiálu 

požadovaný tvar. 

 

2.2.1 Předhotovostní stolice 

Řízení žádaných otáček je společné jak pro předhotovostní stolice, tak i pro válečkový 

dopravník, a jsou základem pro další automatické řízení rychlosti otáček. 

Řídicí systém pro ovládání řízení otáček stolic je navržen kaskádně, kde všechny 

změny v rychlosti otáček konkrétní stolice se přenášejí na pohony všech předcházejících 

stolic. To znamená, že zabezpečuje vývalek procházející předchozí stolicí pomocí sledování 

změn v další nadcházející. Výchozí hodnotou otáček je tedy hodnota otáček poslední stolice. 

Řízení otáček pomáhá k minimalizování rozdílu mezi žádanou hodnotou a hodnotou 

skutečného odebíraného proudu – výkonu motoru. Systém je takový, že po vstupu 

válcovaného materiálu do konkrétní stolice se naměří skutečné hodnoty, uloží se do paměti  

a po příchodu dalšího materiálu jsou nově naměřené hodnoty použity pro opravu údajů 

v paměti. Jedná se o cyklus probíhající při průchodu každého válcovaného materiálu. 

Ještě před vstupem do první stolice je válcovaný materiál ostříkán okují. Snímá  

se a řídí kontrola hodnot tlaku a množství stříkající vody na povrch. V případě chyby  

se počítačem zastaví chod materiálů mezi válce kvůli omezení zmetku při válcování velkého 

množství okují na povrchu materiálu. 

Za předhotovostními stolicemi jsou umístěny nůžky mající tři funkce: 

- zastřižení začátku válcovaného materiálu při normálním provozu -  pomocí snímačů pohybu 

materiálu a ovládání řídicím počítačem 

- dělení konce materiálu – vypočítává se konečná délka materiálu a provede se dělení 

- šrotování – v případě rozporu se funkce dělení nůžek přepne na šrotovací, který odstraní 

válcovaný materiál z provozu válcování 

 

2.2.2 Hotovostní stolice 

Pro dosažení požadovaného tvaru válcovaného materiálu se používá duo stolice ASC 

(Automatic Size Control) s hydraulickým nastavením mezery mezi válci pro dosažení velmi 
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dobré tolerance velikosti. Před a za stolicí ASC jsou umístěny laserové snímače dávající 

informace s maximální přesností o velikosti vstupujícího a vystupujícího válcovaného 

materiálu řídicímu počítači. 

Laserový snímač před stolicí reguluje mezeru mezi válci pomocí řídicího počítače 

k napravení nerovnosti materiálu. Na korekci mezery válců má vliv i teplotní čidlo umístěné 

také před stolicí pro deregulaci tlaku válců řídicím počítačem na základě naměřené teploty 

materiálu. 

Laserový snímač umístěný za stolicí předává řídicímu počítači skutečný rozměr 

válcovaného materiálu. Funguje jako zpětná vazba pro menší deregulaci mezery mezi válci. 

Hotovostní stolice obsahuje spoustu snímačů jako pro momentální polohu válců, údaje 

o válcovacím tlaku a další. Důležitým snímačem je skenovací kamera vzhledem k tahové 

regulaci válců k zabránění natáhnutí nebo přetrhnutí válcovaného materiálu pomocí 

předválcovací smyčky, který provádí nadzvednutí posledního válečku dopravníku  

před vstupem materiálu mezi válce. 

 

2.3 Úsek výstupu válcování 

V posledním úseku válcování se řídí chlazení válců vodou s regulováním jeho průtoku 

a tlaku pomocí snímačů teplot a tlaků. Kontroluje se stav vody čerpající z chladníku, kdy 

nesmí dojít k přeplnění ani k vyprázdnění. Pokud dojde k chybě, zastaví se válcovací trať.  

Úkolem řídicího počítače je hlídat stavy chladníku pomocí získávání informací  

o přísunu a odsunu množství vyválcovaného materiálu. 
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3 Programovatelné logické automaty 

První uplatnění programovatelně logického automatu v automatizaci se datuje kolem 

roku 1970, kdy měly nahradit řídicí systémy založené na reléové logice pro řízení strojů  

na základě logického řízení, které se realizovalo fyzickým propojením součástek. O několik 

let později se PLC rozšířily s poklesem ceny a miniaturizací. Začaly se plně využívat až při 

vzniku SCADA systémů (Supervisory Control and Data Axquisition), které shromažďují data 

z čidel z provozu v reálném čase a posílají je na centrální počítač pro další zpracování  

a řízení. 

Dnešní univerzální programovatelně logické automaty umožňují programovat jak 

logické, tak i spojité úlohy. Logické PLC ovládají dva stavy, a to 1 nebo 0 (pravda, nepravda). 

Příkladem je ovládání žárovky na zapnuto/vypnuto. Takové řízení je jednoduché s větší 

spolehlivostí, než u spojitých PLC, které ovládají žárovky na různé úrovně tlumení světla. 

Programovatelný logický automat jsou nejběžnějším prvkem v automatizaci a je to 

průmyslový počítač určený pro řízení procesů (strojů či pohybů). Přijímají signály  

na vstupech, zpracovávají je v souladu s programem a nakonec posílají signály na výstupy. 

S vestavěným operačním systémem zpracovává události v reálném čase, a které se vykonávají 

cyklicky 
[V]

.  

Norma IEC 61131 vydaná mezinárodní elektrotechnickou komisí obsahuje devět částí 

informací o programovatelných logických automatech. 

 

3.1 Vnitřní uspořádání – architektura PLC 

Kromě hlavního procesoru CPU, obsahuje paměťové moduly, soubor instrukcí, 

specializované instrukce, vstupní/výstupní moduly, komunikační moduly a napájecí zdroj. 

Blokové schéma vnitřního uspořádání PLC je na obrázku 3.1.1. 
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Obr. 3.1.1  Vnitřní architektura PLC [10] 

 

3.1.1 Procesor CPU 

CPU jako centrální procesorová jednotka je mozkem programovatelně logického 

automatu. Obsahuje operační systém pro zabezpečení funkce celého PLC, vykonává 

uživatelský program a komunikuje s moduly jak vlastními, tak i s vzdálenými. Operační 

rychlost se posuzuje podle doby cyklu. Pokud dojde k překročení povoleného času v řádu 

desítky až stovky milisekund, běh systému se automaticky zastaví. 

 

3.1.2 Paměťové moduly 

Paměťové moduly obsahují uživatelskou a systémovou paměť. Uživatelská paměť má 

uložený uživatelský program, který se během jeho vykonávání nemění. U nejnovějších  

a větších PLC je potřeba slotů pro paměťové karty ke shromáždění více dat. 

Systémová paměť obsahuje čítače, časovače a proměnné jako komunikační, časové  

a jiné v paměti RAM, která má možnost i zápisu. 

 

3.1.3 Soubor instrukcí a specializované instrukce 

Soubor instrukcí obsahuje základní logické operace s bitovými operandy jako operace 

logického součtu a součinu, negace, instrukce pro realizaci klopných obvodů, zápis výsledku 



Stránka 15 z 70 
 

 

na adresované místo, instrukce pro aritmetiku a operace s čísly, instrukce pro organizaci 

programu a další. 

Specializované instrukce usnadňují programování a zvyšují výkon PLC s instrukcemi 

pro komplexní operace jako realizace regulátorů a jejich automatické seřizovaní, fuzzy logika 

a regulace, operace s daty a datovými strukturami a další. 

 

3.1.4 Vstupní/výstupní moduly 

Digitální a analogové moduly jsou připojeny prostřednictvím systémové sběrnice 

k procesoru CPU. Binární vstupy/výstupy zprostředkují kontakt PLC s logickým prostředím, 

zatímco analogové vstupy/výstupy se spojitým. 

- binární vstupy – zapojení zařízení s ovládáním změny dvouhodnotových signálů (0 a 1) jako 

spínače, tlačítka a snímače. Počítač přijímá jejich vstupní signály. 

- binární výstupy – počítač posílá výstupní dvouhodnotové signály k ovládání zařízení, např.: 

motory. 

- analogové vstupy – spojité zařízení s různými stupni ovládání. Důležitou částí je A/D 

převodník k převedení analogových signálů na diskrétní. 

- analogové výstupy – spojité ovládání zařízení jako servopohony, frekvenční měniče a další. 

Obsahuje D/A převodník pro převod diskrétních signálů na analogové. 

 

3.1.5 Komunikační moduly a napájecí zdroj 

Komunikační moduly jsou určeny ke komunikaci s jinými systémy pro vizualizaci,  

k ovládání technologických procesů, se vzdálenými moduly vstupů/výstupů, operátorské 

panely, další PLC nebo počítače. 

Napájecí zdroj je buď integrován v modulu CPU, nebo má svůj samostatný modul  

a nejčastějšími zdroji jsou 24V DC a 230 V AC. Můžeme se setkat i s obojím, jak 

integrovaným, tak i samostatným napájejícím zdrojem. 

 

3.2 Rozdělení PLC 

Menším PLC je nazýváno kompaktní, zatímco větším modulární. Jejich základními 

prvky jsou centrální jednotka CPU, vstupy/výstupy a napájecí zdroj. 
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3.2.1 Kompaktní a modulární PLC 

Kompaktní PLC je jeden zapouzdřený modul obsahující procesor CPU, určitý počet 

digitálních/analogových vstupů a výstupů, komunikační modul a napájecí zdroj (Obr. 3.2.1.1 

a)).  

Jednotlivé komponenty modulárního PLC jsou rozděleny do několika modulů, jako 

procesor CPU, napájecí zdroj, digitální/analogové vstupy a výstupy, komunikační modul  

a další (Obr. 3.2.1.1 b)). Vstupní/výstupní moduly jsou ve větším rozsahu než u kompaktních 

PLC. 

 

 

 a) b) 

Obr. 3.2.1.1  Kompaktní a modulární PLC [vlastní zdroj] 

 

3.3 Cyklické vykonání PLC 

Program PLC se vykonává cyklicky, kde na konci programu se vrátí na jeho začátek. 

V případě dlouhého setrvání programu systém zaznamená chybu a hlásí jej jako “překročení 

doby cyklu“. Běh programu se tedy ukončí 
[VIII]

. 

 

3.3.1 Cyklus kompaktního PLC 

Cyklické vykonávání u kompaktního PLC (Obr. 3.3.1.1) má omezený počet 

zpracování signálů při synchronním načtení vstupů a zápisu výstupů. Nelze aktualizovat 

stovky až tisíce signálů v reálném čase jako u modulárního PLC.  

Postup cyklického vykonávání: 

1. Obraz vstupů – synchronní načtení stavu a zároveň uložení všech vstupních signálů. 

Pokud se v programu najde odkaz na nějaký vstupní signál, jeho hodnota je právě 

převzata z obrazu procesních vstupů. 
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2. Zpracovává se program po načtení stavu vstupních signálů a užívají se pomocné 

paměti pro ukládání dočasných výsledků zpracování, paměť pro lokální proměnné  

po určitou dobu a jiné. 

3. Během zpracování programu se generují výstupní signály pro řízení procesu podle 

algoritmu. Stavy signálů se zapisují do paměti obrazu výstupů kvůli jednoznačnosti, 

tzn., že jako u vstupních signálů, stavy se nezapisují přímo do výstupních periferií.  

Po dokončení programu je požadovaný stav výstupů synchronně zapsán na výstupy 

periferií. 

4. Celý proces se opakuje znova. 

 

 

Obr. 3.3.1.1 Cyklus kompaktního PLC [11] 

 

3.3.2 Cyklus modulárního PLC 

U cyklického vykonávání modulárního PLC (Obr. 3.3.2.1) se kromě obrazu 

vstupů/obrazu výstupů ještě používá řadič sběrnice pro aktualizování tisíce signálů v reálném 

čase, a která se nazývá jako řídicí logika periferií. Řídicí logika periferií je synchronizována 

s procesorem CPU a má za úkol řídit tok dat. Pokud zpracování programu je rychlejší  
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než načtení aktuálního stavu všech vstupů, vyčká procesor CPU na dokončení aktualizace 

stavu. 

Postup cyklického vykonávání modulárního PLC je téměř stejný jako u kompaktního 

jen s tím rozdílem, že se používá ještě řídicí logika periferií. 

 

 

Obr. 3.3.2.1  Cyklus modulárního PLC [12] 

 

3.4 Programovací jazyky PLC 

Norma IEC 61131 pojednává o programovacích jazycích ve třetí části. Mezi standardy 

patří: 

- grafické jazyky: - liniové schéma  

 - diagram funkčních bloků 

- textové jazyky: - strukturovaný text  

 - posloupnost instrukcí.  

Třetí část normy 61131 je rozšířena o jazyky sekvenčního funkčního diagramu a volně 

propojovaných bloků. Programovací jazyky mezi různé výrobce jsou pouze podobné, nelze je 

mezi nimi přenášet. 
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3.4.1 Liniové schéma  

Rozšířený grafický programovací jazyk. Struktura liniového schéma (Ladder 

Diagram) se podobá žebříku, kde v každé příčce jsou jednoduché instrukce. Při vykonávání 

programu se všechny příčky vyhodnocují současně, ne krokově. Tedy nerozhoduje pořadí, 

která příčka je první, ale vstupní instrukce. 

Tento programovací jazyk je vhodný pro začínající programátory, kteří neznají 

tradiční programování. A ideální pro zpracování velkého počtu logických signálů. Nevýhodou 

je, že u složitých programů se ztrácí jejich přehlednost. 

 

3.4.2 Strukturovaný text a posloupnost instrukcí 

Strukturovaný text (Structured Text) je vyšší programovací jazyk s názorným zápisem 

složitých algoritmů. Vhodné i pro programování s daty, databázemi, řetězci a takový jazyk 

pracuje s náročnými analogickými signály. Na obrázku 3.4.2.1 a) je známý zápis “Hello 

World“. 

Posloupnost instrukcí (Instruction List) je základní úroveň jazyka, kde program 

vyjadřuje posloupnost jednoduchých instrukcí se svým jmenovaným příkazem. Na obrázku 

3.4.2.1 b) je získání výsledku Q pomocí logického součtu OR proměnných A a B. 

 

 

 a) b) 

Obr. 3.4.2.1  Strukturovaný text a posloupnost instrukcí [13] 

 

3.4.3 Diagram funkčních bloků 

Grafické programování s logickými operacemi ve tvaru obdélníkových značek. 

Program funkčních bloků je tedy soustava za sebou propojitelných bloků vyjadřující nějakou 

funkci. 
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Prvky funkčních bloků: 

- funkční blok -  provedení operace na vstupní hodnotě a vytváření výstupní hodnoty. 

- vstupy IREF/výstupy OREF – zadání hodnoty ze vstupního zařízení/ posílání hodnoty 

výstupnímu zařízení. 

- vstupní konektor ICON/výstupní konektor OCON – přenášení dat mezi funkční bloky, když 

jsou daleko od sebe na stejném listu nebo na různých listech se stejnou rutinou. Podmínkou  

je stejný název ICON/OCON konektorů, aby program věděl, z jakého výstupního konektoru 

má pokračovat na jaký vstupní konektor. 

- symboly spojovacích čar – ve tvaru plné čáry znamená reálné hodnoty a čárkované čáry 

booleovské hodnoty 0 a 1. 

Na obrázku 3.4.3.1 je blokové schéma propojených funkčních bloků a jejich prvky. 

 

 

Obr. 3.4.3.1  Funkční bloky a jejich prvky [14] 

 

Jestliže mezi funkčními bloky nejsou spojovací čáry, nezáleží na tom, který blok  

se vykoná jako první. A pokud funkční bloky jsou mezi sebou propojeny, pořadí se provádí  

od vstupu k výstupu. Může nastat i případ, kdy máme dvě skupiny bloků, nejsou mezi sebou 

propojeny a pořadí vykonání kterých bloků je určeno číslováním (Obr. 3.4.3.2). 

 

 

Obr. 3.4.3.2  Pořadí funkčních bloků [15] 
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V případě zpětných vazeb ve funkčních blocích se musí označit vstupní spojovací 

čára, která vytvoří smyčku k vykonání kterého prvního bloku. Nazývá se indikátor Assume 

Data Available, aneb převzetí dostupných dat, se dvojitými šipkami pro vstup do prvního 

bloku (Obr. 3.4.3.3).  

 

 

Obr. 3.4.3.3  Assume Data Available – převzetí dostupných dat [16] 

 

3.4.4 Sekvenční funkční diagram 

Diagram se skládá z kroků STEP n a přechodů TRAN n, které kroky spojují (Obr. 

3.4.4.1). Kroky jsou akce uvádějící stav řízeného systému a přechody znamenají podmínky. 

Po splnění podmínky se předchozí krok deaktivuje a následující krok se stává aktivním.  

Diagram se tvoří od shora dolů, kde přechody jsou v podobě jednoduchých úseček  

a pokaždé jsou vyznačeny podmínkou. Podmínkou je logická proměnná nebo výraz 

z několika logických proměnných. Pokud hodnota podmínky bude logická jednička, přechod 

se uskuteční. Na konci diagramu se po splnění podmínek přechodu vrací na počáteční krok 

nebo se zpracování celé ukončí. 

Krok a podmínky: 

- jednotlivý obecný krok -  ovládání signálu tohoto kroku. 

- inicializační krok -  požadavek, aby jeden krok byl inicializační pro řízení při prvním volání 

a zahájila se činnost sekvencí. Takovým krokem může být první nebo i mezilehlý krok. 

- přechodová podmínka – umístěna mezi kroky, a pokud je splněna, zpracování sekvencí 

pokračuje dále. 
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Obr. 3.4.4.1  Struktura sekvenčně funkčního diagramu [17] 

3.4.4.1 Větvení sekvenčního funkčního diagramu 

Dělíme na selektivní, kde se zpracovává pouze jedna větev ze všech možných variant 

a na simultánní se zpracováním několik větví možných variant. 

 

3.4.4.1.1 Selektivní větvení 

Zpracování pouze jednoho větve z možných variant, funkce probíhá jako při logické 

operaci OR (Obr. 3.4.4.1.1.1).  

 

 

Obr. 3.4.4.1.1.1  Selektivní větvení [18] 

 

3.4.4.1.2 Simultánní větvení 

Zpracování několik možných větví, funkce podobná logické operaci AND (Obr. 

3.4.4.1.2.1). 
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Obr. 3.4.4.1.2.1  Simultánní větvení [19] 
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4 Indukční senzory 

V praktické části jsou využívány bezkontaktní indukční senzory, které jsou vhodné pro 

detekování kovu jako elektricky vodivého materiálu. Dnes indukčních senzorů je mnoho 

s různými vlastnostmi, avšak jejich princip je shodný 
[XIII]

. 

Základem indukčních senzorů je oscilátor pracující na principu změny činitele jakosti 

Q při detekování elektricky vodivého materiálu. Změna je způsobena zatlumeným 

oscilátorem, kdy přestane kmitat. Kmitá tehdy, když elektricky vodivý materiál je mimo 

dosah indukčního senzoru (elektricky vodivý materiál je mezi indukčními senzory označován 

termínem tlumící clonka). Oscilátor generuje vysokofrekvenční střídavý proud, který protéká 

cívkou a vytváří magnetické pole vystupující z otevřené strany feritového hrníčku, která  

je také aktivní plochou senzoru (Obr. 4.1). Jestliže se tlumící clonka nachází  

v blízkosti aktivní plochy senzoru, dochází k deformaci magnetického pole a způsobí změnu 

elektrické impedance cívky. 

 

 

Obr. 4.1  Princip indukčních senzorů [20]
 

 

A jelikož magnetické pole má omezené prostorové rozložení, je třeba stanovit 

maximální možnou spínací vzdálenost sn při přiblížení se tlumící clonky k indukčnímu 

senzoru. Platí, že čím větší průměr cívky, tím větší spínací vzdálenost sn (Obr. 4.2).  

U průměru indukčního senzoru 80 mm je možné spínat při vzdálenosti 60 mm. 
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Obr. 4.2  Spínací vzdálenost [21]
 

 

Na činitel jakosti Q i celého rezonančního obvodu má vliv pouze jedna proměnná,  

a to ztrátový odpor RZ. Činitel jakosti Q určuje amplitudu vzniklých vysokofrekvenčních 

kmitů a rezonanční obvod je součástí oscilátoru (Obr. 4.3). Pokud se přiblíží tlumící clonka, 

klesá činitel jakosti vlivem zvyšujícího se ztrátového odporu RZ a tím klesá amplituda kmitů.  

Po překročení nastavené hodnoty se překlopí komparátor a dojde k sepnutí nebo rozepnutí 

koncového stupně podle typu senzoru. 

 

 

Obr. 4.3  Blokové schéma indukčního senzoru [22]
 

 

4.1 Typy spínání indukčních senzorů 

Rozeznáváme NPN a PNP se spínáním a rozpínáním (Obr. 4.1.1): 

- spínací a rozpínací NPN – zátěž je připojena mezi kladnou napájecí svorku a ovládacím 

vývodem 

- spínací a rozpínací PNP – zátěž je připojena mezi zápornou napájecí svorku a ovládacím 

vývodem 
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Obr. 4.1.1  Typy spínání indukčních senzorů [23]
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5 Laboratorní model válcovací stolice pomocí hardware PLC 

Laboratorní model válcovací stolice obsahuje čtyři motory, dvanáct indukčních 

snímačů, skluzové a pásové dopravníky, repliku duo válce, ukazatel při počtu úběrů materiálu 

a zásobníky. Válcovaným materiálem je kovový plíšek jako brama. Plíšek pomocí motoru M1 

sklouzne po pásu na menší pásový dopravník s motorem M2, který se spustí snímačem S1  

a zároveň zastaví motor M1. Dále sklouzne na hlavní pásový dopravník poháněný motorem 

M3 (spuštěný snímačem S2, který zastaví i motor M2), kde plíšek prochází snímači S3 až S6 

v závislosti na počtu úběrů materiálu, až sklouzne přes snímač S7 do zásobníku pro expedici. 

Řízení válcovací stolice pokračuje od začátku, tedy podávání plíšku ze zásobníku motorem 

M1.  

Vše je řízeno pomocí programovatelným logickým automatem jako prostředníkem 

mezi vytvořeným programem v počítači a laboratorním modelem válcovací stolice. PLC 

Logo! umístěný pod laboratorním modelem válcovací stolice je určen k ovládání motorů. 

Schéma laboratorního modelu válcovací stolice je zobrazeno na obrázku 5.1 a blokové 

schéma na obrázku 5.2. 

 

 

Obr. 5.1  Schéma laboratorního modelu válcovací stolice [vlastní zdroj] 
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Obr. 5.2  Blokové schéma laboratorního modelu válcovací stolice [vlastní zdroj] 

 

5.1 Analýza laboratorního modelu válcovací stolice 

Klíčovými prvky laboratorního modelu válcovací stolice jsou snímače a motory. 

Dalšími prvky jsou ukazatel, který umožní zjistit aktuální počet úběrů materiálu mezi válce, 

PLC Logo! k ovládání motorů a schéma s LED diody pro kontrolu funkčnosti snímačů  

a motorů. 

 

5.1.1 Snímače 

Na laboratorním modelu válcovací stolice jsou dva typy indukčních bezdotykových 

snímačů, které jsou umístěné horizontálně na skluzových pásech a ukazateli, a vertikálně na 

hlavním pásovém dopravníku. 

Horizontální snímače jsou typu B UBM 221 s napájecím napětím 24V firmy ZM 

electronic (Obr. 5.1.1.1). Fungují na indukčním principu a snímač při projetí plíšku jeho 

štěrbinou vysílá signál řídicímu systému. Mají NPN spínací funkci. 

 

 

Obr. 5.1.1.1  Indukční snímač B UBM 221 [vlastní zdroj] 
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Vertikální snímače jsou KS95 CD 012-U-NPN s napájecím napětím 10V až 30V firmy 

Kotlín/senzory (Obr. 5.1.1.2). Také fungují na indukčním principu a při detekování plíšku 

vysílá signál řídicímu systému. Jsou válcového tvaru s indikací LED a mají NPN 

spínací/rozpínací funkci. Jejich spínací vzdálenost je 2,5 mm při rozměru pouzdra snímače 

M12x1. 

 

 

Obr. 5.1.1.2  Indukční snímač KS95 CD 012-U-NPN [vlastní zdroj] 

 

5.1.2 Motory 

Motory slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou za účelem pohybu, 

v tomto případě pásových dopravníků a ukazatele při úběru materiálu. Z teoretického hlediska 

se motory skládají z pevného statoru s umístěným budícím vinutím vytvářející magnetické 

pole a otočného rotoru, kde jsou vodiče protékané proudem.  

Motory M1 a M2 se otáčí pouze jedním směrem, zatímco motory M3 a M4 mají 

kromě jednoho směru otáčení i reverzaci. Reverzace motorů M3 a M4 je řízeno pomocí relé, 

které vystihuje schéma zapojení na obrázku 5.1.2.1. a kde: 

 

a............ zapnuto/vypnuto – otáčení motoru 

b............ reverzace motoru 

Re1....... relé č. 1 

Re2....... relé č. 2 

M.......... motor.  
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Pokud se zapne motor a, otáčí se pouze jedním směrem. Jestliže se k otáčení motoru  

a zapojí i reverzace motoru b, motor se bude otáčet opačnou stranou. 

 

 

Obr. 5.1.2.1  Schéma zapojení motorů M3 a M4 pomocí relé [vlastní zdroj] 

 

Schéma zapojení při otáčení motorů M3 a M4 pomocí relé se dá zjednodušit logickým 

obvodem (Obr. 5.1.2.2) i tabulkou s logickými hodnoty 0 a 1 (tabulka 1). 

 

 

Obr. 5.1.2.2  Logický obvod při zapojení motorů [vlastní zdroj] 
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Tabulka 1.  Logické hodnoty při zapojení otáček i reverzace motoru 

a b Re1 Re2 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

 

Pomocí logických hodnot v tabulce 1. lze vyjádřit matematické rovnice logického 

obvodu s relé Re1 (1) a relé Re2 (2): 

 

                  (1) 

 

                 (2) 

 

Rovnice pro relé Re1 s logickou hodnotou 1 je funkční při otáčení motoru a, negované 

reverzace motoru b a negovaného relé Re2. A rovnice pro relé Re2 je funkční při otáčení 

motoru a, reverzace motoru a a negovaného relé Re1. 

 

5.1.3 Ukazatel při počtu úběrů materiálu   

Ukazatel při počtu úběrů materiálu obsahuje motor M4 s reverzací a pět horizontálních 

snímačů, kde jejich štěrbinou prochází ručička ukazatele (Obr. 5.1.3.1). Při chodu programu  

a laboratorního modelu válcovací stolice umožňuje zjistit aktuální počet úběrů materiálu mezi 

válce.  

Podmínkou je, aby po podávání plíšku ze zásobníku poháněné motorem M1 byl 

ukazatel při počtu úběrů materiálu nastaven na snímači S8. 

 

 

Obr. 5.1.3.1  Ukazatel při počtu úběrů materiálu [vlastní zdroj] 
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5.1.4 PLC Logo! 

Programovatelný logický automat umístěný pod laboratorním modelem válcovací 

stolice je Logo! 12/24RC od firmy Siemens. Obsahuje napájecí zdroj, osm digitálních vstupů, 

čtyři výstupní relé, ovládací panel, LCD obrazovku a rozšiřovací rozhraní. Kromě hlavního 

programovatelného logického automatu má rozšiřující modul  DM16 24R s osmi digitálními 

vstupy, osmi výstupními relé a indikátorem RUN/STOP (Obr. 5.1.5.1). 

 

 

Obr. 5.1.5.1  PLC Logo! 12/2RC a rozšiřující modul DM16 24R [vlastní zdroj] 

 

PLC Logo! je určen k řízení motorů na laboratorním modelu válcovací stolice. 

Vstupy/výstupy na kompaktním PLC jsou propojeny s digitálními vstupy/výstupy  

na modulárním programovatelném logickém automatu CompactLogix L32E. 

 

5.2 Analýza PLC rámu s moduly 

Základem PLC rámu (Obr. 5.2.1) je modulární PLC typu CompactLogix L32E firmy 

Rockwell Automation. Obsahuje kontrolor s procesorem CPU, komunikační port  

pro Ethernet/IP, napájející zdroj a digitální a analogové moduly. Dalším používaným 

prvkem PLC rámu je externí napájející zdroj. 
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Obr. 5.2.1  PLC rám [vlastní zdroj] 

 

Používanými digitálními vstupy/výstupy jsou první dva zprava, tedy 1769-IQ16  

a 1769-OB16 pro ovládání snímačů a motorů na laboratorním modelu válcovací stolice.  

Externí napájející zdroj je DR-120-24 spínaného typu firmy MEAN WELL, který 

chrání proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí. V případě přetížení se omezuje konstantní 

proud a napájení se obnoví po odstranění poruchového stavu. U přepětí se vypne napětí, poté 

se napájení obnoví. U přehřátí se také vypne napětí, dokud teplota neklesne a napájení  

se obnoví.   

 

5.2.1 Zapojení snímačů a motorů na digitální moduly  

Snímače jsou digitálními vstupy a motory digitálními výstupy (Obr. 5.2.1.1). Snímače 

posílají signály motorům, kdy se mají točit, případně reverzovat na laboratorním modelu 

válcovací stolice. Zapojení, kterých snímačů a motorů na konkrétní čísla digitálních 

vstupů/výstupů je zobrazeno na tabulce 2. 
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Obr. 5.2.1.1  Digitální vstupy snímačů a digitální výstupy motorů [vlastní zdroj] 

 

Tabulka 2.  Zapojení snímačů a motorů na digitální moduly 

digitální vstupy - snímače digitální výstupy - motory 

S1 0 M1 4 

S2 1 M2 5 

S3 2 M3 jízda 1 

S4 3 M3 směr 0 

S5 4 M4 jízda 3 

S6 5 M4 směr 2 

S7 6   

S8 7   

S9 8   

S10 9   

S11 10   

S12 11   

 

5.3 Konfigurace 

Pro možnost programování je nutno nakonfigurovat spojení mezi počítačem a PLC. 

Také je potřeba nakonfigurovat všechny použité moduly PLC během navrhování a spuštění 

programů. 

Po spuštění programovacího prostředí v RSLogix5000 se klikne na položku “New“, 

kde se vybere konkrétní typ modulárního PLC, tedy 1769-L32E CompactLogix System 

s názvem programu “valcstolice“. Spojení probíhá komunikačním rozhraním Ethernet Port 

LocalENB. 



Stránka 35 z 70 
 

 

Konfigurace použitých modulů PLC se provede v levé části nabídek (RSLogix5000), 

v položce “I/O Configuration“. Po kliknutí pravým tlačítkem myší na podpoložku 

“CompactBus Local“ se vybírají konkrétní moduly digitálních vstupů/výstupů. Digitální 

vstupy/výstupy umožní řídit snímače a motory na laboratorním modelu válcovací stolice.  

Pro digitální vstupy snímačů je určen modul 1769-IQ16/A se slotem 7 a pro digitální výstupy 

motorů 1769-OB16/B se slotem 6. Všechny konfigurace jsou zobrazeny na obrázku 5.3.1. 

 

 

Obr. 5.3.1.  Konfigurace počítače s PLC a digitálními moduly [vlastní zdroj] 

 

5.4 Návrh algoritmů řízení 

Způsob návrhu algoritmů řízení pomocí vývojových diagramů pro znázornění, jak 

naprogramovat chod laboratorního modelu válcovací stolice. Jsou vysvětleny postupy,  

za jakých podmínek snímačů se mají spouštět nebo vypínat motory a jsou navrženy pro jeden, 

tři a pět úběrů válcovaného materiálu. 

 

5.4.1 Návrh pro jeden úběr materiálu 

Válcovaný materiál na laboratorním modelu válcovací stolice projde mezi válci pouze 

jednou až na konec do zásobníku pro expedici. Motor M4 na ukazateli při počtu úběrů 

materiálu vykonává jednu reverzaci v případě nesplnění podmínky (Příloha A). 

Postup: 

1) Laboratorní model válcovací stolice se spustí tlačítkem “start“ na vytvořeném 

programu a rozjede se motor M1, který podává válcovaný materiál ze zásobníku  

na menší pásový dopravník. Po indikaci snímače S1 se motor M2 spustí a motor M1 

zastaví. 
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2) Rozjetý motor M2 v menším pásovém dopravníku posouvá válcovaný materiál  

na hlavní pásový dopravník. Po projetí materiálu snímačem S2 se motor M3 spustí 

směrem doprava a motor M2 zastavuje. 

3)  U snímače S3 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 (směr doprava)  

na ukazateli při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel  

při počtu úběrů materiálu je nastaven na snímači S8, motor M3 se spustí směrem 

doprava a motor M4 zastaví. Pokud není nastaven snímač S8 na ukazateli, motor M4 

(směr doleva - reverzace) je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní tato podmínka.  

Po splnění podmínky se motor M3 spustí směrem doprava a motor M4 zastaví. 

4) Válcovaný materiál prochází snímači S4 až S6, dokud nesklouzne po pásu  

do zásobníku pro expedici a projde snímačem S7, který motor M3 zastaví. Celý cyklus 

se opakuje znova od začátku. 

 

5.4.2 Návrh pro tři úběry materiálu 

Válcovaný materiál na laboratorním modelu válcovací stolice projde mezi válci třikrát, 

kde motor M3 na hlavním pásovém dopravníku vykonává jednu reverzaci a motor M4  

na ukazateli při počtu úběrů materiálu jednu reverzaci v případě nesplnění podmínky  

(Příloha B). 

Postup: 

1) Laboratorní model válcovací stolice se spustí tlačítkem “start“ na vytvořeném 

programu a rozjede se motor M1, který podává válcovaný materiál ze zásobníku  

na menší pásový dopravník. Po indikaci snímače S1 se motor M2 spustí a motor M1 

zastaví. 

2) Rozjetý motor M2 v menším pásovém dopravníku posouvá válcovaný materiál  

na hlavní pásový dopravník. Po projetí materiálu snímačem S2 se motor M3 spustí 

směrem doprava a motor M2 zastavuje. 

3) U snímače S3 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 (směr doprava)  

na ukazateli při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel  

při počtu úběrů materiálu je nastaven na snímači S8, motor M3 se spustí směrem 

doprava a motor M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 (směr doleva - 

reverzace) je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní podmínka snímače S8. Po splnění 

podmínky se motor M3 spustí směrem doprava a motor M4 zastaví. 



Stránka 37 z 70 
 

 

4) U snímače S5 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 (směr doprava)  

na ukazateli při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel  

při počtu úběrů materiálu je nastaven na snímači S9, motor M3 se spustí směrem 

doleva (reverzace) a motor M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 (směr 

doprava) je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní podmínka snímače S9. Po splnění 

podmínky se motor M3 spustí směrem doleva (reverzace) a motor M4 zastaví. 

5) U snímače S4 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 (směr doprava)  

na ukazateli při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel  

při počtu úběrů materiálu je nastaven na snímači S10, motor M3 se spustí směrem 

doprava a motor M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 (směr doprava)  

je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní podmínka snímače S10. Po splnění podmínky  

se motor M3 spustí směrem doprava a motor M4 zastaví. 

6) Válcovaný materiál prochází snímači S5 a S6, dokud nesklouzne po pásu  

do zásobníku pro expedici a projde snímačem S7, který motor M3 zastaví. Celý cyklus 

se opakuje znova od začátku. 

 

5.4.3 Návrh pro pět úběrů materiálu 

Válcovaný materiál na laboratorním modelu projde mezi válci pětkrát, kde motor M3 

na hlavním pásovém dopravníku vykonává dvě reverzace a motor M4 na ukazateli při počtu 

úběrů materiálu jednu reverzaci v případě nesplnění podmínky (Příloha C). 

Postup: 

1) Laboratorní model válcovací stolice se spustí tlačítkem “start“ na vytvořeném 

programu a rozjede se motor M1, který podává válcovaný materiál ze zásobníku  

na menší pásový dopravník. Po indikaci snímače S1 se motor M2 spustí a motor M1 

zastaví. 

2) Rozjetý motor M2 v menším pásovém dopravníku posouvá válcovaný materiál  

na hlavní pásový dopravník. Po projetí materiálu snímačem S2 se motor M3 spustí 

směrem doprava a motor M2 zastavuje. 

3) U snímače S3 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 na ukazateli  

při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel při počtu úběrů 

materiálu je nastaven na snímači S8, motor M3 se spustí směrem doprava a motor M4 

zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní 
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podmínka snímače S8. Po splnění podmínky se motor M3 spustí směrem doprava  

a motor M4 zastaví. 

4) U snímače S5 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 na ukazateli  

při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel při počtu úběrů 

materiálu je nastaven na snímači S9, motor M3 se spustí směrem doleva (reverzace)  

a motor M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 je v chodu tak dlouho, dokud  

se nesplní podmínka snímače S9. Po splnění podmínky se motor M3 spustí směrem 

doleva (reverzace) a motor M4 zastaví. 

5) U snímače S4 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 na ukazateli  

při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel při počtu úběrů 

materiálu je nastaven na snímači S10, motor M3 se spustí směrem doprava a motor 

M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní 

podmínka snímače S10. Po splnění podmínky se motor M3 spustí směrem doprava  

a motor M4 zastaví. 

6) U snímače S6 na konci hlavního pásového dopravníku se spustí motor M4  

na ukazateli při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel  

při počtu úběrů materiálu je nastaven na snímači S11, motor M3 se spustí směrem 

doleva (reverzace) a motor M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 je v chodu 

tak dlouho, dokud se nesplní podmínka snímače S11. Po splnění podmínky se motor 

M3 spustí směrem doleva (reverzace) a motor M4 zastaví. 

7) U snímače S3 na hlavním pásovém dopravníku se spustí motor M4 na ukazateli  

při počtu úběrů materiálu a motor M3 se zastaví. Jestliže ukazatel při počtu úběrů 

materiálu je nastaven na snímači S12, motor M3 se spustí směrem doprava a motor 

M4 zastaví. Pokud není nastaveno, motor M4 je v chodu tak dlouho, dokud se nesplní 

podmínka snímače S12. Po splnění podmínky se motor M3 spustí směrem doprava  

a motor M4 zastaví. 

8) Válcovaný materiál prochází snímači S4 až S6, dokud nesklouzne po pásu  

do zásobníku pro expedici a projde snímačem S7, který motor M3 zastaví. Celý cyklus 

se opakuje znova od začátku. 

 

5.5 Návrh programů 

Program pro chod laboratorního modelu válcovací stolice je vytvořen v sekvenčně 

funkčním diagramu, diagramu funkčních bloků a liniovém schéma pro válcování pěti úběrů 
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materiálu. Uvedené programovací jazyky jsou programovány ve vývojovém prostředí 

RSLogix5000, který je určen pro práci s platformami Logix5000 firmy Rockwell Automation. 

Je to softwarový balík IEC 61131 – 3 umožňující programovat v liniovém schéma, diagramu 

funkčních bloků, sekvenčně funkčním diagramu a strukturovaném textu.  

 

5.5.1 Sekvenčně funkční diagram  

Sekvenčně funkční diagram se vytvořil v levé nabídce programovacího prostředí 

RSLogix5000, pravým tlačítkem myší na “MainProgram“ s výběrem položky “New Routine“. 

V této položce zadáme název “stolice1“ s typem “Sequentional Function Chart“. 

Dalším krokem bylo vytvořit liniové schéma s instrukcí JSR – skokem na podprogram 

na sekvenčně funkční diagram s názvem “stolice1“ (Obr. 5.5.1.1) v položce “MainRoutine“. 

Kromě instrukce JSR obsahuje také vstupní instrukci “start“ pro spuštění chodu laboratorního 

modelu válcovací stolice a vstupy všech snímačů S1 až S12. Výstupem je instrukce NOP  

s “nicneděláním“, která díky jejímu vykonání vznikne zpoždění o délce jednoho cyklu. 

Ve vytvořeném programu se podnikají kroky motorů a podmínky snímačů (Příloha D). 

Vyskytuje se i selektivní větvení podmínek pro snímač S8 na ukazateli při počtu úběrů 

materiálu. Jestliže ukazatel je nastaven na snímači S8, splňuje podmínku a přechází do dalšího 

kroku. Pokud ukazatel není na snímači S8, spustí se motor M4 s reverzací a nastaví se tak 

dlouho, dokud se nesplní podmínka snímače S8 a může přejít do dalšího kroku. Celý cyklus 

sekvenčně funkčního diagramu se opakuje znova, kde po projetí plíšku snímačem S7  

do zásobníku pro expedici se spustí motor M1.  

Ke každému kroku bylo třeba vypsat logické funkce motorů M3pravy/M3levy (3)  

a M4pravy/M4levy (4) z toho důvodu, aby na vizualizačním programu FactoryTalk View  

se správně zobrazili funkce šipek – směrů otáčení motorů. 

 

                          (3) 

 

                     (3) 

 

                          (4) 

 

                      (4) 
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Obr. 5.5.1.1  Liniové schéma s instrukcí JSR “stolice1“ [vlastní zdroj] 

 

5.5.2 Diagram funkčních bloků 

Diagram funkčních bloků se podobá RS klopným obvodům, které obsahují dva vstupy 

S a R a jeden výstup Q (Obr. 5.5.2.1). Vstup S (Set) je vstup signálu s nastavením logické 

hodnoty 1, která přechází do výstupu Q rovnající se logické 1. Vstup R (Reset) je vstup 

signálu k resetování – nulování klopného obvodu. Přivede-li se na vstup R logická 1, pak 

výstup Q se rovná logické 0. 

 

 

Obr. 5.5.2.1  RS klopný obvod [24] 

 

Pro znázornění programu v diagramu funkčních bloků se vysvětlí podmínky snímačů 

pro spuštění a vypínaní jednotlivých motorů. 

1) Motor M1 

Podmínka pro spouštění: 

- snímačem S7 nebo vstupem x 

           

 

Podmínka pro vypnutí: 

-snímačem S1 

        

 



Stránka 41 z 70 
 

 

 

 

2) Motor M2 

Podmínka pro spouštění: 

- snímačem S1 

        

 

Podmínka pro vypnutí: 

- snímačem S2 

        

 

 

 

3) Motor M3 – doprava 

Podmínky pro spouštění: 

- pouze snímačem S2 

- snímač S3 se snímačem S8 

- snímač S4 se snímačem S10 

- snímač S3 se snímačem S12 

                                                  

 

Podmínky pro vypnutí: 

- snímač S5 se snímačem S8 

- snímač S6 se snímačem S10 

- snímač S7 se snímačem S12 
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4) Motor M3 – doleva 

Podmínky pro spouštění: 

- snímač S5 se snímačem S9 

- snímač S6 se snímačem S11 

                             

 

Podmínky pro vypnutí: 

- snímač S4 se snímačem S9 

- snímač S3 se snímačem S11 
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5) Motor M4 – doprava 

Podmínky pro spouštění: 

- snímač S5 se snímačem S8 

- snímač S4 se snímačem S9 

- snímač S6 se snímačem S10 

- snímač S3 se snímačem S11 

                                                        

 

Podmínky pro vypnutí: 

- snímač S5 se snímačem S9 

- snímač S4 se snímačem S10 

- snímač S6 se snímačem S11 

- snímač S3 se snímačem S12 
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6) Motor M4 – doleva 

Podmínka pro spouštění: 

- snímač S1 se snímačem S8 
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Podmínka pro vypnutí: 

- pouze snímačem S8 

        

 

 

 

U motorů M3 a M4 je potřeba vytvořit další funkční bloky, aby mohly rozeznat, zda  

se mají otáčet jedním směrem nebo reverzovat (Obr. 5.5.2.2).  

 

 

Obr. 5.5.2.2  Funkční bloky pro otáčení motorů M3 a M4 [vlastní zdroj] 

 

Postup vytvoření diagramu funkčních bloků je téměř stejný jako u sekvenčně 

funkčního diagramu. V levé nabídce programovacího prostředí RSLogix5000 se pravým 

tlačítkem myší klikne na “MainProgram“ a vybere se položka “New Routine“ s názvem 

“stolice2“ a typem “Function Block Diagram“. 

V položce “Mainroutine“ se v liniové schéma vytvoří další vstupní instrukce “start2“  

a skokem na podprogram JSR s názvem “stolice2“. Kromě vstupních snímačů S1 až S12  

se přidá i vstup “x“ pro spuštění motoru M1 (Obr. 5.5.2.3). 

Co se týče ukazatele při počtu úběrů materiálu, musí být splněna podmínka snímače 

S8. Pokud není, nastaví se při projetí plíšku snímačem S1, který dá pokyn k řízení reverzace 

motoru M4. Program v diagramu funkčních bloků pro chod laboratorního modelu válcovací 

stolice pomocí PLC je v příloze E.  
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Obr. 5.5.2.2  Liniové schéma s instrukcí JSR “stolice2“ [vlastní zdroj] 

 

5.5.3 Liniové schéma 

Postup vytvoření liniového schématu v programovacím prostředí RSLogix5000 je také 

téměř stejný jako u sekvenčně funkčního diagramu a diagramu funkčních bloků. V levé 

nabídce a pravým tlačítkem myší na “MainProgram“ se vybere položka “New Routine“  

s názvem “stolice3“ s typem “Ladder Diagram“.  

Kromě “startu“ a “startu1“ se v liniovém schéma v položce “MainRoutine“ přidá další 

vstupní instrukce “start3“ se skokem na podprogram JSR s názvem “stolice3“. Ke snímačům 

S1 až S12 a vstupu “x“ vstup “y“, aneb podmínka ke spuštění motoru M1 (Obr. 5.5.3.1). 

Podmínky snímačů pro spouštění a vypnutí motorů jsou stejné jako u programu 

v diagramu funkčních bloků jen s tím rozdílem, že podmínky pro spouštění motorů se daly  

do výstupního „latch“ a podmínky pro vypnutí motorů do výstupního „unlatch“. Konkrétněji 

u motorů M3 a M4 se podmínky snímačů vyhodnocovaly do každé příčky zvlášť, kde jsme 

dostali několik výstupních částí týkající se motoru M3 nebo M4. Ty se pak logickou operací 

OR daly do jednoho výstupního motoru a v následující příčce se vypsala logická funkce  

pro konkrétní směr motoru, zda se má otáčet doprava, případně reverzovat.  

Na ukazateli při počtu úběrů materiálu musí být splněna podmínka na snímači S8. 

Pokud není, při detekování plíšku snímačem S1 se dá pokyn k řízení reverzace motoru M4. 

Vytvořený program pro chod laboratorního modelu válcovací stolice je v příloze F. 
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Obr. 5.5.3.1  Liniové schéma s s instrukcí JSR “stolice3“ [vlastní zdroj] 

 

5.6 Vyhodnocení 

Všechny vytvořené programy jsou plně funkční pro chod laboratorního modelu 

válcovací stolice pomocí PLC. Co se týče složitosti programu, jednoduchým byl sekvenčně 

funkční diagram s dobrou přehledností i srozumitelností. U programu v diagramu funkčních 

bloků se použily RS klopné obvody, kde však kvůli obsahu podmínek snímačů pro spouštění 

a vypnutí motorů ztrácí svoji přehlednost. Nevýhodou je zapnutí vstupu „x“ pro spuštění 

motoru M1 na začátku vykonání programu i jeho následné vypnutí, jinak by se motor M1 

stále otáčel. Posloupnost programu v liniovém schéma je přehledná, avšak zdlouhavá. Jako  

u diagramu funkčních bloků, i zde je nutno zapnout vstup „y“ pro start motoru M1 a následně 

ho vypnout. 

Vzhledem k velkému počtu logických signálů snímačů a motorů jsou výše uvedené 

programovací jazyky ideální pro řízení laboratorního modelu válcovací stolice pomocí PLC. 

 

5.7 Návrh vizualizace 

Vizualizace válcování se uskutečňuje konfiguračním softwarem FactoryTalk View 

Studio pro vývoj a testování vizualizačních aplikací komunikující s vývojovým prostředím 

RSLogix5000. FactoryTalk View Studio umožňuje simulovat skutečné modely signalizací  

a dává informace o správném chodu programu, případně o vyskytujících se chybách. 

Po spuštění software FactoryTalk View Studio se načte menší obrazovka s výběrem 

aplikačního typu, zda síťové nebo lokální umístění. Poté se vybere nová položka s aplikačním 

jménem “valcovaci stolice“ a nastaví se požadované rozměry displeje v levé části nabídek, 

kliknutím na “Project Settings“ v položce “System“. Dalším krokem je kliknutí pravým 
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tlačítkem myší na “Displays“ v položce “Graphics“ s výběrem “New“. Zobrazí se displej, kde 

je možno vytvářet prototyp laboratorního modelu válcovací stolice.  

Vizualizační prototyp laboratorního modelu válcovací stolice se navrhl a vyzkoušel 

pomocí sekvenčně funkčního diagramu.  

 

5.7.1 Vizualizace pro sekvenčně funkční diagram 

Ve vizualizačním programu (Obr. 5.6.1.1) se snímače a motory vytvoří 

multistavovými indikátory s logickými stavy 0 a 1, a nakonfigurovanými digitálními 

vstupy/výstupy v programovacím prostředí RSLogix5000. Tlačítko START umožňuje zjistit, 

zda vizualizace a laboratorní model válcovací stolice jsou v provozu. V případě ukončení 

provozu dává signalizaci STOP. 

Všechny snímače a motory ve stavu off jsou ve tmavě šedých barvách. Ve stavu on 

jsou snímače S1 až S7 v zelených barvách a snímače S8 až S12 ve žlutých. Všechny motory 

M1 až M4 ve stavu on jsou v červených barvách a konkrétně u motorů M3 a M4 jsou šipky 

značící směr motorů. Šipka dává signalizaci, zda motor se otáčí jedním směrem nebo podniká 

reverzaci. 

Po spuštění vizualizačního programu nastanou různé signalizace, jako kterým 

snímačem plíšek právě prošel a který motor je aktuálně v chodu, případně v reverzaci. Také 

umožňuje zjistit, zda vytvořený program pro chod laboratorního modelu válcovací stolice  

je napsán správně. 

Co se týče posledních dvou jazyků, tedy diagramu funkčních bloků a liniového 

schéma, jejich vizualizační prototyp by fungoval i tak. V případě diagramu funkčních bloků 

by bylo třeba vytvořit ještě další funkční bloky pro ukázku šipek směrů motorů M3 a M4  

ve vizualizačním programu.  
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Obr. 5.6.1.1  Vizualizace pro sekvenčně funkční diagram [vlastní zdroj] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 50 z 70 
 

 

6 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit „Řízení laboratorního modelu válcovací 

stolice pomocí PLC“ pomocí sestavených programů v programovacím prostředí 

RSLogix5000. Programy byly napsány v sekvenčně funkčním diagramu, diagramu funkčních 

bloků a liniové schéma. 

 

Úvod diplomové práce byl věnován teorii o válcování a jeho typů, řízení válcovacích 

procesů s úlohy na řídicích a centrálních počítačích, programovatelných logických 

automatech a indukčních snímačích. 

 

Praktická část je zaměřena na sestavení programů a vyhodnocení jejich funkčnosti  

a složitosti. Laboratorní model válcovací stolice se skládá ze snímačů, motorů, z pásových  

a skluzových dopravníků, ukazatele při počtu úběrů materiálu a zásobníků. Prostředníkem 

mezi laboratorním modelem válcovací stolice a vytvořených programů v počítači je 

programovatelný logický automat. Dále PLC Logo!, který motory pouze ovládal. Další částí 

je návrh vizualizace ve FactoryTalk View Studio, který umožňuje zobrazit skutečný stav 

chodu laboratorního modelu válcovací stolice. 

 

Dalším možným programovacím jazykem ve vývojovém prostředí RSLogix5000  

je strukturovaný text. Vzhledem k velkému počtu logických signálů a operací by však 

program měl horší přehlednost než program vytvořený v diagramu funkčních bloků. Takový 

programovací jazyk je ideální pro programování složitých aritmetických operací a zpracování 

analogových signálů. 

 

Byly tak vytvořeny tři laboratorní úlohy, které se lišily způsobem programování PLC a 

mohou být využity ve výukovém procesu. 
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