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Abstrakt 

V této bakalářské práci je popsána teorie regulátorů od samotného řízení až po metody 

nastavení regulátorů. Praktická část této bakalářské práce se zabývala využitím komponentu 

LOGO! od firmy Siemens jako diskrétního regulátoru. Je zde popsána celá cesta od 

samotného navržení regulačního obvodu přes programování v SW LOGO! Soft Comfort až 

po samotnou regulaci regulované veličiny. 

Cílem této bakalářské práce je uskutečnění regulace pomocí LOGO! Siemens a to 

konkrétně v pěti příkladech. Seznámení se softwarovým prostředím LOGO! Soft Comfort, ve 

kterém se provádí nejen programování regulátorů ale také i vizualizace. 

 

Klíčová slova 

Regulátor, Diskrétní regulace, LOGO!, Regulovaná soustava, LOGO! Soft Comfort, Regulace 

Abstract 

This bachelor thesis deals with control theory from the whole control to metods 

of setting the controlers. The practical part of this thesis is about using LOGO! by 

Siemens as a discrete controler. There is all about controlers from proposing through  

programming in SW LOGO! Soft Comfort up to the regulation of the controled 

variables. 

The aim of this bachelor thesis is the realize control by LOGO! Siemens in five 

examples. Introduction to the LOGO! Soft Comfort using not only for programming  

controler  but also visualization. 
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1. Úvod 

V současnosti je vývoj automatizace podstatným tématem. V dnešní době jsou 

především v průmyslu výrobní linky automatizovány. Tomu to období se přezdívá 

generation of industry 4.0. V překladu, Průmyslová generace 4.0. Hlavní důvodem je 

především navýšení výrobního objemu. Cílem automatizace je především buď nahradit 

člověka úplně, nebo minimalizovat jeho zásah za účelem usnadnění a zrychlení procesu 

výroby v průmyslové oblasti. V současné době je několik metod regulace a cílem této 

práce je zrealizovat regulaci pomocí diskrétního regulátoru s využitím LOGO! Siemens. 

Výhodou této volby regulace je nejen její jednoduchost či multifunkčnost a přehledná 

programová manipulace, ale také možnost jeho rozsáhlého využití nejen v domácnosti ale 

třeba také v průmyslu nebo ve veřejné správě.                   

. 
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2. Automatické řízení 

Je proces, ve kterém je využíváno automatické neboli samočinné řídící systémy k řízení 

procesů a zařízení. Jedná se o proces, který nahrazuje mechanickou činnost. Automatizace 

nebo také automatické řízení nahrazuje člověka v řídící činnosti, člověku zůstává pouze 

rozhodující činnost. Základem automatizace je řízení, což je cílevědomé působení na řízený 

objekt tak, aby se došlo k naplnění určitého předepsaného cíle.[1]                  

2.1. Podle způsobu řízení 

Automatické řízení nebo také automatizaci je možno rozdělit podle několika faktorů, 

zejména podle toho, jak řízení provázeno, jsou rozlišovány řízení automatické a řízení ruční. 

Toto rozdělení lze prakticky předvést na řízení letadla buď člověkem anebo autopilotem. 

Automatické řízení je dále rozdělováno podle způsobu řízení na dvě kategorie, a to ovládání a 

regulace. [1]                             

Ovládání 

Řízení je bez zpětné kontroly neboli zpětné vazby, takže při ovládání nevíme aktuální 

hodnotu určité fyzikální veličiny. Podle obrázku č.1 je vidět, že obvod neobsahuje zpětnou 

vazbu, takže není možné zjistit aktuální výstupní hodnotu. [1]                                                             

 

Obrázek č. 1 Blokové schéma ovládání 

Regulace 

Jde o řízení, které obsahuje zpětnovazební člen. Cílem regulace je udržování 

definované veličiny na ustálenou hodnotu anebo jinou, dle určeného pravidla o měnící 

se hodnotě. Průběhem regulace se analyzují hodnoty této veličiny a porovnávají se 

s požadovanou hodnotou. Na obrázku č.2 je zobrazené blokové schéma regulace, která 

obsahuje zpětnou vazbu a tím pádem je možné zjistit aktuální hodnotu výstupu. [1] 
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Obrázek č. 2 Blokové schéma regulace [14] 

2.2. Podle principu řízení 

Automatické řízení lze také prakticky realizovat několika způsoby, které se liší principem 

účinkování řídícího systému na řízený systém. Podle toho pohledu na problematiku věci je 

rozdělováno řízení na: logické řízení, spojité řízení, diskrétní řízení a řízení fuzzy.    

Logické řízení  

Zužitkovává k řízení dvouhodnotové veličiny. Jinak řečeno, jsou vždy 

k dispozici pouze dvě možnosti – otevřeno/zavřeno . Dvouhodnotové veličiny jsou 

přirozeně reprezentovány hodnotami 0 a 1. Jsou analogické s proměnnými výrokové 

logiky, a proto jsou vztahy mezi proměnnými.  

Nazývané logické funkce a řídící obvody fungující na stejném principu logické řídící 

obvody. Na obrázku č.3 je zobrazeno blokové schéma logického řízení, které obsahuje 

logický řízený systém, který jehož účel je nastaven přes operátor a řízenou soustavu, 

která je ovlivňována logickým řídícím systémem. [2]                                              

 

Obrázek č. 3 Blokové schéma logického řízení 
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            Spojité řízení 

Je uplatňováno tam, kde je zásah akční veličiny spojitě upravován, tak i data o 

řízeném systému jsou zjišťovány jako veličiny spojité a jsou proměnné v čase.  

Systém spojitě řízený tvoří nekonečné spojení mezi vstupy a výstupy. Všechny 

veličiny tohoto systému jsou spojité a proměnné v čase, tedy nikterá veličina není 

binární ani diskrétní. Na obrázku č.4 je zobrazeno blokové schéma spojitého řízení, 

regulátor na základě regulační odchylky uskutečňuje zásah skrze akční veličinu a 

ovlivňuje tím regulovanou soustavu.  

 

 

 

           Diskrétní řízení  

Systém diskrétního řízení tvoří vazbu mezi vstupy a výstupy jako souvislost mezi 

sledy impulsů, analyzovaných v časovém průběhu, který je dán tzv. vzorkovací 

periodou. Mezi momenty vzorkování není měřená regulovaná veličina a ani veličina 

není měněna. Tato vzorkovací perioda je kratší tím, čím je řízený proces rychlejší. Na 

obrázku č.5 je zobrazené blokové schéma diskrétního řízení, kde funkci regulátorů 

plní oproti spojitému řízení počítač. 

 

 

 

            

 

Obrázek č.5 Blokové schéma diskrétního řízení 

Obrázek č. 4 Blokové schéma spojitého řízení 
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Fuzzy řízení 

U tohoto typu řízení je kladen důraz na člověka tzv. experta, který dokáže tento 

systém řídit, ale přitom nemá ponětí o klasickém matematickém modelu řízeného 

systému. Tento člověk pak řídí soustavu na základě pravidel typu „pokud klesá 

hladina, otevři přívod vody“. Regulátor fuzzy nejprve musí zvoleným vstupním 

veličinám přiřadit jazykovou hodnotu. Ta se nejlépe provede pomocí tzv. funkce 

příslušnosti.  V dalším kroku regulátor fuzzy na základě znalostí experta určí slovní 

hodnoty akčních veličin, a pak je převede na konkrétní číselné hodnoty tzv. 

defuzzifikaci. Na obrázku č.6 je zobrazeno blokové schéma řízení fuzzy. [2]  

 

 

 

 

Obrázek č. 6 Blokové schéma řízení fuzzy 
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3. Regulační obvod 

Jedná se o obvod, který se skládá z regulujícího prvku – regulátoru a regulovaným 

prvkem– regulovanou soustavou. Což je vidět z obrázku č.7 kdy do součtového členu přichází 

řídící veličina w a výstupní hodnota regulované soustavy y. Ze součtového členu vychází 

regulační odchylka e, která jejíž velikost závisí na tom, jak se výstupní hodnota z regulované 

soustavy liší od hodnoty řídící. Regulační odchylka dále pokračuje do regulátoru, jenž na 

základě její velikosti určuje velikost zásahu skrze akční veličinu u, která mění regulovanou 

soustavu.       

                                                                             

 

Obrázek č. 7 Blokové schéma regulačního obvodu 

 

Z obrázku č. 7 je možno vidět, že úkolem regulačního obvodu je zajištění těchto 

požadavků, což může být vyjádřeno cílem regulace. Cíl regulace může být formulován ve 

dvou vzájemně ekvivalentních tvarech tak, že pomocí vhodně zvoleného regulátoru a jeho 

seřízení vytvořit takovou akční veličinu u, která bez ohledu na negativní působení 

poruchových veličin zajistí, aby regulovaná veličina y byla v ideálním případě rovnala 

hodnotě žádané veličiny w. Z čehož vyplývá další veličina, regulační odchylka e, která je 

vlastně rozdílem žádané a akční veličiny. [2] 
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4. Regulátor 

Regulátorem je nazýváno zařízení, které provádí regulaci. Jinak řečeno, působí 

prostřednictvím akční veličiny na regulovanou soustavu tak, že se regulovaná veličina udržuje 

na předepsané hodnotě a má snahu o to mít regulační odchylku co nejblíže nulové hodnoty. 

Dle níže uvedeného obrázku č.8 je regulační obvod složen z regulované soustavy a regulátoru. 

Všechny tyto členy, kromě regulované soustavy, jsou zahrnuty pod pojmem regulátor . 

Dojde-li k výskytu poruchové veličiny v, regulovaná veličina se vychýlí od žádané 

hodnoty, která je přes žádanou hodnotu w nastavena. Pokud dojde k rozptylu mezi žádanou 

veličinou w a regulovanou veličinou y, dojde ke vzniku regulační odchylky e=w-y. A právě 

tato veličina je odstraňována regulátorem sv regulačním obvodě přes akční veličinu. 

Z důvodu, že využíváme v obvodě zápornou zpětnou vazbu, regulátor svým působením na 

obvod regulační odchylku zmenšuje. Je-li regulační odchylka nulová, je regulátor bez práce, 

tedy na jeho vstupu je nula.  [2] 

4.1. Rozdělení regulátorů 

 Regulátory jsou klasicky rozdělovány podle několika faktorů. Podle způsobu napájení na 

regulátory direktní (přímé) a indirektní (nepřímé). Indirektní regulátory dále také je možno 

rozdělit podle druhu napájecí energie, a to především na pneumatické, hydraulické a 

elektrické. Mezi dalším dělením regulátorů je dle průběhu výstupního signálu, a to jmenovitě 

na spojité a nespojité. 

4.2. Popis regulátoru                                                                                                            

Regulátor není pouze jeden prvek. Skládá se z několika členů, jak je patrno z níže 

uvedeného obrázku č. 8. Základem jsou tři prvky v sérii a konkrétně měřící člen (čidlo), 

ústřední člen a akční člen (pohon). [3] 

 

Obrázek č. 8 Blokové schéma regulátoru 
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Měřící člen analyzuje průběh regulované veličiny. Dle očekávané regulované veličiny 

volíme druh čidla. Aby došlo k docílení dobré regulace, je nutno zvolit vhodné čidlo i jeho 

umístění na regulované soustavě. Další z vlastností, co nás u čidla zajímá je jeho přesnost, 

poněvadž regulační obvod nemůže regulovat přesněji, než je přesnost čidla. Výstupem z čidla 

je signál odpovídající regulované veličině, který je převodníkem převeden na signál jiné 

fyzikální veličiny dle konstrukce regulátoru, a to buď na elektrické napětí, elektrický proud, 

tlak vzduchu, nebo tlak oleje. Porovnávací člen odečítá hodnotu výstupní veličiny z čidla y od 

hodnoty signálu žádané veličiny w. Vypočítaný rozdíl nazýváme regulační odchylku e.  

Ústřední člen regulátoru zhotovuje regulační odchylku e. Ta může být zesilována, 

integrována či derivována. Ústřední člen má rozhodující faktor na funkci regulace. Jeho 

vlastnosti je možno navolit, z toho důvodu je možno navrhnout regulátor s takovými 

parametry, které nám zajistí vlastnosti vyhovující chodu celého obvodu. Vlastnosti, které 

popisují ústřední člen jsou dynamické vlastnosti.  

Akční člen regulátoru je složen z regulačního orgánu a pohonu. Regulační orgán se 

obvykle považuje za součást regulované soustavy. Pohon, nebo také jinak řečeno servomotor 

se stará o dodávku energie regulačnímu orgánu, mění například jeho polohu a natočení. 

Regulační orgán ovládá přímo akční veličinu u. Mezi orgány regulační lze zahrnout různé 

klapy, ventily, šoupátka apod. U regulačního orgánu jsou požadovány lineární závislosti mezi 

polohou pohonu a akční veličinou. [3] 
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5. Statické a dynamické vlastnosti regulačních členů  

Pod pojmem regulační člen rozumět jako základní člen regulačního obvodu. Například 

regulovaná soustava nebo snímač. Ale každý z nich může být složen i z několika dílčích 

elementárnějších členů. V tento moment se jedná o regulačními členy s jednou vstupní a 

výstupní veličinou. Vlastnosti regulačních členů lze popisovat v ustáleném stavu, mluvíme 

tedy o statických vlastnostech. V případě že dojde ke změnám vstupních a výstupních veličin, 

tak se hovoří o dynamických vlastnostech regulačních členů nebo systémů. [2] 

5.1. Statické vlastnosti regulačních členů  

Statické vlastnosti regulačních členů jsou nejčastěji vyjadřovány statickou 

charakteristikou, která popisuje závislost mezi výstupní veličinou v ustáleném stavu a 

výstupní veličinou v ustáleném stavu. V praxi toto znamená, že při snímání statické 

charakteristiky nejprve musíme vždy počkat na ustálení výstupní, ale i vstupní veličiny. A 

tyto ustálené hodnoty se převedou do grafu. Na vodorovné ose se nachází vstupní veličina u a 

na vertikální ose výstupní veličina y. Proces ustálení je chápán tak, že nejprve musí 

proběhnout přechodový děj a poté je možno odečíst hodnotu příslušnou výstupní nebo vstupní 

veličiny. Matematický tento děj je zapsán následovně u=u[∞], y=y[∞] Na obrázku č. 9 je 

možno vidět příklad statické charakteristiky.[3]                                                                  

 

Obrázek č. 9 Statická charakteristika  
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5.2. Dynamické vlastnosti regulačních členů  

Vzhledem k zjištěnému faktu, že nám v regulaci nejde o ustálený stav, nýbrž průběh 

přechodového děje, tak se lze zabývat také o dynamických vlastnostech regulačních členů a 

regulačních systémů. Dynamické vlastnosti systému nám charakterizují vnější popis systému 

a vnitřní popis systému. 

Vnější popis systému vyjadřuje vlastnosti dynamického systému pouze pomocí vztahu 

mezi vstupní a výstupní veličinou. Systém je zkoumán pouze pomocí reakce výstupu na 

změnu vstupní veličiny. Vnější popis systému je možno vyjádřit pomocí diferenciálních 

rovnic systému, přenosu systému, impulsní funkcí a její charakteristikou, přechodovou funkcí, 

jejíž vyjádření je přechodová charakteristika, dále také frekvenčním přenosem a frekvenční 

charakteristikou. Na obrázku č. 10 je uveden příklad dynamické charakteristiky ve formě 

klasického sinusového průběhů.                                                                             

 

Obrázek č. 10 Sinusový průběh  

Vnitřní popis systému pracuje s pojmem zvaný stav systému. Dochází zde k vyjádření 

dynamických vlastností systému pomocí vztahu mezi výstupem, vstupem a stavem systému. 

Pro zavedení vnitřního popisu systému je potřeba znát veškeré fyzikální a chemické pochody 

které uvnitř probíhají a zároveň strukturu regulačního členu. Vnitřní popis regulátoru je 

vyjádřen stavovými rovnicemi.    

Rozdělení základních regulačních členů 

Přechodové charakteristiky nejen u regulačních členů se za čas t →∞ ustálí na určité 

hodnotě, podle této ustálené hodnoty přechodové charakteristiky   regulační členy lze rozdělit 

na tři základní skupiny, a to konkrétně na: proporcionální, integrační a derivační.[3] [4] 
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5.2.1. P-regulátor 

Jinak nazvaný jako proporcionální regulátor. Regulátor může regulační odchylku 

pouze zesilovat. Takže funguje jako prostý zesilovač. Akční veličina je proto úměrná 

regulační odchylce. Matematicky tento děj lze zapsat jako: u[t]=r0e[t] (1) 

Ideální proporcionální člen 

                                                                           (2) 

 

Ideální proporcionální člen, jehož přechodová charakteristika je zobrazena na obrázku č. 

11 nebo také P-člen bez setrvačnosti lze zapsat pomocí přenosu následovně: 

                  (3) 

Dále jsou rozdělovány proporcionální členy podle řádu setrvačnosti, tedy časové 

prodlevě, než se dosáhne požadovaná hodnota výstupní veličiny regulátoru. 

Proporcionální člen se setrvačností 1. řádu  

Rovnice přenosu 

      
 

    
                  (4) 

Diferenciální rovnice  

                                (5) 

Přechodová charakteristika proporcionálního členu se setrvačností prvního řádu je zobrazena 

na obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 11 Přechodová charakteristika ideálního P členu  
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                  Obrázek č. 12 Přechodová charakteristika P členu I. řádu  

 

Proporcionální člen se setrvačností 2. řádu     

Rovnice přenosu: 

      
 

              
              (6)  

Diferenciální rovnice: 

                                     (7) 

Přechodová charakteristika proporcionálního členu se setrvačností 2. řádu je zobrazena na 

obrázku č. 13.  [5] 

 

 

 

Obrázek č. 13 Přechodová charakteristika P členu II. řádu  
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5.2.2. I-regulátor    

Též nazývaný integrační regulátor, častým případem regulátoru je též takový, kdy 

akční veličina je úměrná integrálu regulační odchylky. Matematicky je možno tento děj zapsat 

následovně. 

                         (8) 

Ideální integrační člen 

Ideální integrační člen neboli I-člen bez setrvačnosti lze zapsat pomocí přenosu 

následovně 

      
 

 
          (9) 

Dále jsou rozdělovány integrační členy podle řádu setrvačnosti, tedy časové prodlevě, 

než se dosáhne požadovaná hodnota výstupní veličiny regulátoru. 

Integrační člen se setrvačností 1. řádu  

Rovnice přenosu 

      
    

    
 

  

   
 

  

 
 

 

   
                  (10) 

Diferenciální rovnice 

                           (11) 

Přechodová charakteristika integračního členu se setrvačností prvního řádu je zobrazena na 

obrázku č. 14. 

 

Obrázek č. 14 Přechodová charakteristika I členu I. řádu  
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Integrační člen se setrvačností 2. řádu     

Rovnice přenosu 

      
    

    
 

  

         
 

  

        
 

 

          
         (12) 

Diferenciální rovnice  

                              (13) 

 

Obrázek č. 15 Přechodová charakteristika I členu II. řádu  

Na obrázku č. 15 je graf přechodové charakteristiky integračního členu se setrvačnosti 2. 

řádu. 

5.2.3. D-regulátor 

Akční veličina je úměrná derivaci regulační odchylky, proto technická realizace není 

možná u samostatného derivačního regulátoru.    

Ideální derivační člen 

Ideální derivační člen neboli I-člen bez setrvačnosti lze zapsat pomocí přenosu následovně 

                     (14) 

Dále jsou rozdělovány derivační členy podle řádu setrvačnosti, tedy časové prodlevě, než se 

dosáhne požadovaná hodnota výstupní veličiny regulátoru. 
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Derivační člen se setrvačností 1. řádu  

Rovnice přenosu 

      
    

    
 

   

      
 

   

    
 

     

    
              (15)   

Diferenciální rovnice 

                                (16) 

 

Obrázek č. 16 Přechodová charakteristika D členu I. řádu 

Graf přechodové charakteristika derivačního členu se setrvačností 1. řádu je na obrázku č. 16. 

[5] 

5.2.4. PI regulátor 

Kombinací základních regulačních členů nám vzniknou další typy regulátorů. 

Regulátor proporcionálně integrační má akční veličinu úměrnou hodnotě regulační odchylky, 

tak i jejímu integrálu. Jejich blokové schéma je na obrázku č.17.  

Rovnice přenosu   

           
   

 
           (17) 
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Obrázek č. 17 Blokové schéma PI regulátoru 

 

 

5.2.5. PD regulátor 

Přibližně stejně pracuje i proporcionálně-derivační regulátor. Jeho akční veličina je 

úměrná regulační odchylce a její regulaci. Jejich blokové schéma je na obrázku č.18. 

Rovnice přenosu  

                         (18) 

 

Obrázek č. 18 Blokové schéma PD regulátoru 

5.2.6. PID regulátor  

Posledním druhem regulátorů je regulátor, který se v praxi používá nejčastěji, jelikož je 

kombinací vše tří druhů základních regulátoru. Nazývá se proporcionálně-integračně-

derivační regulátor. Jeho akční veličina je úměrná regulační odchylce, jejímu integrálu i její 

derivaci. Jejich blokové schéma je na obrázku č. 19. [3] 

P

I

P

D
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Rovnice přenosu   

             
   

 
             (19) 

 

Obrázek č. 19 Blokové schéma PID regulátoru 
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6. Pulzně šířková modulace  

Pulzně šířkovou modulací neboli zkráceně PWM je rozuměn způsob kódování dat, které 

jsou přenášená z vysílacího zařízení k přijímacímu zařízení předem zvolenou cestou přenosu, 

tato cesta může být buď formou pevného drátového spojení, nebo bezdrátově. PWM je signál 

s konstantní periodou T, kde dochází ke změně napěťové střídy, čímž je rozuměn poměr 

délky impulzu a délky mezery v jedné periodě. Střída se vyjadřuje buď formou poměru 

(1:1,2:1 atd.) nebo procentuálně (100 %,75 %,50 % atd.) kde 100 % vyjadřuje ideální poměr. 

Na obrázku č. 20 je zobrazen průběh napětí PWM signálu, jehož střída je znázorněna v %. 

 

 

 

Obrázek č. 20 Napěťový PWM signál  

  

V současné době se PWM ve výkonové elektronice využívá především u DC/DC měničů, 

frekvenčních měničů nebo střídačů. Ve spotřební elektronice naopak najde uplatnění u tzv. 

zesilovačů třídy D, které pracují v pulzním režimu podobně jak spínané napájecí zdroje a to 

především z důvodu úspory nejen energie, ale i rozměrů zařízení. Toto vede k uplatnění u 

přístrojů napájených z baterie. [16] 
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7. Laboratorní úlohy 

Tato kapitola je zaměřena na přístrojovou (hardware) část z hlediska přípravy. Pro 

jednoduchou manipulaci byla vytvořena hardwarová deska, která obsahovala vstupy a 

výstupy, jenž byly pozvolna zapojovány a využívaný podle potřeby  programovatelného 

logického automatu LOGO! Siemens. 

7.1. LOGO! Siemens   

Jedná se o univerzální logický modul, který umožňuje řízení jednoduchých aplikací 

v domácnosti, infrastruktuře či průmyslu. Na obrázku č. 21 je zobrazen fyzický model 

komponentu. Jeho softwarová tvorba probíhá v prostředí programu LOGO! Soft Comfort a to 

formou  propojování buď FBD bloků nebo LAD bloků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21 Logický automat LOGO! Siemens  

 

Aby mohlo LOGO! zpracovat vytvořený program ze softwarového prostředí LOGO! Soft 

Comfort je nutné je spárovat. Tento proces probíhá ethernetovým propojením a následným 

nastavením adresy IPv4 a masky podsítě. Tento způsob komunikace umožňuje propojení více 

logických modulů současně. 

Rozdělení LOGO! 

Logické programovatelné automaty LOGO! lze rozdělit podle několika parametrů. 

Jedním z nejrozhodnějších parametrů je určitě druh a velikost napájecího napětí. Některé 

automaty zase obsahují analogové vstupy. Rozdělení druhů LOGO! lze vidět v tabulce č. 1. 

Komunikace 
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Označení Napájecí napětí Vstupy Výstupy 

LOGO! 12/24RC 12/24 V DC 8x DI    4x AI 4x reléový 230V x10 A 

LOGO! 24 24 V DC 8x DI   4x AI 4x tranzistorový 24V x 0,3A 

LOGO! 24RC 24 V AC 8x DI 4x reléový 230V x10 A 

LOGO! 230RC 115..240 AC/DC 8x DI 4x reléový 230V x10 A 

LOGO! 12/24RCo 12/24 V DC 8x DI  4x AI 4x reléový 230V x10 A 

LOGO! 24RCo 24 V AC 8x DI 4x reléový 230V x10 A 

LOGO! 230RCo 115..240 V AC/DC 8x DI 4x reléový 230V x10 A 

Tabulka č.  1 Rozdělení LOGO! Siemens  

 

7.2. Hardwarová deska 

Z důvodu jednodušší manipulace byla vytvořena deska plošných spojů, která obsahovala 

elektronické komponenty. Tyto komponenty se posléze využily jakožto vstupy či výstupy dle 

potřeby pro logický programovatelný automat LOGO! Siemens. Vytvořenou desku lze vidět 

na obrázku č. 22. 

Obrázek č.  22 Hardwarová deska  
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Tato deska  co se týče svého vybavení obsahuje 2x pulzní tlačítka vhodné použít jako 

digitální vstup, dále 2x odporový trimr jakožto nastavitelný analogový vstup, 1x tepelné čidlo 

pro snímání teploty a z hlediska vstupu ještě deska obsahuje fotorezistor, který lze také použít 

jako analogový vstup. Co se týče výstupu tak deska obsahuje 4x LED. Tyto diody pracují na 

principu 1/0 a jsou to digitální výstupy.  
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8. Realizace laboratorních úloh 

V rámci praktické části této bakalářské práce byly mnou zrealizovány zadané 

laboratorní úlohy. Jde o pět úloh, které byly nejprve naprogramované v prostředí LOGO! Soft 

Comfort V8.2 a následně byly i odzkoušené pomocí hardwarové desky. 

8.1. Základní laboratorní úlohy 

Nejprve se má praktická část zabývala základními logickými úlohami, které se 

objevují všude kolem nás. 

8.1.1. Spínání LED diody 

První úloha představuje dvoutlačítkové ovládání diody, když dojde ke stisknutí 

prvního tlačítka tak se rozsvítí LED dioda na výstupu, pokud se poté stiskne na druhé tlačítko, 

dioda zhasne. 

K realizaci této úlohy bude potřeba logický modul LOGO! 12/24RC, k jeho oživení a 

tím pádem vytvoření napájecího napětí bude potřeba napájecí zdroj MDR-60-24, dále 

hardwarovou desku z které, se využijí dva digitální vstupy ve formě tlačítek a jeden digitální 

výstup, což znamená LED diodu na výstupu. Na obrázku č. 23 je zobrazeno zapojení první 

úlohy. 

Obrázek č. 23 Zapojení přepínače  

V programovém prostředí LOGO! Soft Comfort V8.2 byl vytvořen program, který je 

zobrazen na obrázku č. 24 Program obsahuje dva vstupy I1 a I2, blok pulzního relé, který 

určuje podle aktuálního vstupu hodnotu na výstupu Q1. 
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Ovládání LED diody probíhá následovně. Při sepnutí tlačítka I1 se sepne vstup set, takže 

na výstupu jeho bloku se objeví logická 1. V případě sepnutí tlačítka I2 dojde k resetování 

pulzního relé a jeho výstup se změní v logickou 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24 Program úlohy č.1v prostředí LOGO! Soft Siemens 

 

8.1.2. Schodišťový spínač 

Druhá úloha se zabývá takzvaným schodišťovým ovládáním diody, tedy když dojde ke 

stisknutí první tlačítka, dioda se na 30 sekund rozsvítí, avšak poté se sama zhasne. Pří sepnutí 

druhého tlačítka se proces opakuje. 

Co se týče komponentů k realizaci tohoto zapojení se oproti předchozí úloze nemění, 

bude potřeba opět modul LOGO! 12/24RC, napájecí zdroj MDR-60-24 a hardwarovou desku 

z které budou využity dva digitální vstupy a jeden výstup digitální. Na obrázku č. 25 je možno 

vidět zapojení k této laboratorní úloze, které se oproti předchozí úloze nemění. 
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Obrázek č. 25 Zapojení schodišťového obvodu  

 

Pro správnou činnost obvodu byl vytvořen program, který je zobrazen na obrázku č. 

26. V programu jsou obsaženy dva vstupy I1 a I2, časově zpožděný vypínač, logické bloky 

AND a OR a výstup Q1. 

 V momentě sepnutí některého z tlačítek dojde k okamžitému dosažení 1 na výstupu, 

který se po uplynutí časové periody trvající 30 vteřin pomocí zpožděného vypínače přepne do 

hodnoty 0. Pří sepnutí druhého tlačítka se cyklus opakuje. 

Obrázek č. 26 Program schod išťového vypínače  
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8.1.3. Semafor 

Třetí část se zabývala simulací činnosti semaforu. Konkrétně s jednou signalizací pro auto ve 

formě třech světel (červená, oranžová a zelená) a tlačítkem se signalizací ve formě červené a 

zelené pro chodce. 

 K realizaci této úlohy bylo potřeba logický automat LOGO! 12/24RC, tento modul 

obsahuje pouze čtyři digitální výstupy, proto bylo nutné použít rozšiřovací modul LOGO! 

DM 8 12/24R, k napájení celého obvodu napájecí zdroj MDR-60-24, hardwarovou desku 

kvůli digitálním vstupům. Nakonec je nutné obvod ještě rozšířit o model signalizace semaforu 

na kterém bude probíhat signalizace. Na obrázku č. 27 je možné vidět realizaci semaforu. 

 

 

Obrázek č. 27 Realizace semaforu 

V prostředí LOGO! Soft Comfort byl vytvořen program pro ovládání semaforu. Tento 

program je zobrazen na obrázku č. 28 Obsahuje tři digitální vstupy I1,I2 a I3, tyto vstupy 

ovlivňují děj semaforu. Program dále obsahuje pět digitálních výstupů, ke každému výstupu 

jsou přiřazeny časovače podle požadovaných úkonů. 

Chod semaforu probíhá v následujících cyklech. Vstup I3 určuje, zda se jedná o režim 

ve dne či v noci. Jde-li o případ že se jedná o noční režim, semafor pouze bliká oranžově. 

Pokud se jedná o denní režim tak se nejprve rozsvítí červená pro auta, která se po 10 vteřinách 

zhasne a přes oranžovou se rozsvítí zelená. Tato barva potom svítí dalších 45 vteřin, pak 

dojde k opakování cyklu. V případě sepnutí tlačítka I1 nebo I2 pro chodce dojde k zapnutí 

červené pro auta a po dobu 45 vteřin svítí pro chodce zelená.   
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Obrázek č. 28 Program semaforu 

8.2. Regulace osvětlení 

Dalším předmětem praktické částí této bakalářské práce bylo regulovat osvětlení na 

základě aktuálního jasu světelného záření pomocí pulzní šířkové modulace. Když je 

maximální světelné záření, diody se zhasnou. Naopak s ubývajícím zářením začnou diody 

zesilovat svůj jas, dokud nezačnou svítit na 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  29 Regulace osvětlení  

K realizaci této úlohy je potřeba logický automat LOGO! 12/24RC, k napájení celého 

obvodu napájecí zdroj MDR-60-24, hardwarovou desku, z které se využije fotorezistor jako 

analogový vstup. Výstupem tohoto obvodu jsou LED diody, na které je připojený osciloskop 

Owon PDS5022T,jehož úkolem je graficky zaznamenávat PWM regulaci napěťového signálu. 

Na obrázku č. 29 je zobrazené foto z realizace. 
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Obrázek č. 30 Program regulace osvětlení  

Programová část LOGO! Soft Comfort obsahuje analogový vstup AI1 v rozsahu 

napěťovém 0-10V, tento vstup pokračuje do bloku PWM, jenž je nastaven, aby zpracovával 

napěťový signál v rozsahu  3-9 V a spínal podle aktuální hodnoty výstup Q1.Zároveň bylo 

nutné nastavit vzorkovací periodu na bloku PWM. Ta byla nastavena na hodnotu 20 ms, což 

odpovídá hodnotě 5 Hz. Při větší frekvenci PWM nedokázal citlivěji regulovat u dolní 

hodnoty napětí. Tento program je zobrazen na obrázku č. 30. 

Dle programu dioda začíná pracovat při dosažení 3V na analogovém vstupu. Během 

realizace bylo osciloskopem zjištěno, že při hodnotě 5V LED pracuje na zhruba 50%, při 

6,8V na cca 75% naplno pracuje při hodnotě  9V na vstupu. 

 

8.3. Regulace ventilátorů podle teploty 

Poslední část této práce se zabývala regulaci ventilátorů klimatizace podle aktuální 

teploty. Bylo zadáno, že bude probíhat regulace v rozsahu 0-20°C. Pří nárůstu teploty nad 

15°C dojde k postupnému spínání ventilátorů, dokud nezačne aktuální teplota klesat. 
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Obrázek č. 31 Regulace ventilátoru 

Tato úloha byla realizována pomocí logického automatu LOGO! 12/24RC, k napájení 

obvodu byl použit napájecí zdroj MDR-60-24, hardwarová deska s použitím odporovým 

trimrů k simulaci aktuální teploty. Jako výstup byly využity dva do série zapojené ventilátory, 

které byly regulovány. K zobrazení napěťového signálu na výstupu byl použit osciloskop 

Owon PDS5022T. Na obrázku č. 31 je zobrazen průběh realizace. 

 

 

Obrázek č.  32 Program regulace ventilátorů  

K vytvoření programu v LOGU! Soft Comfort bylo potřeba vytvořit analogový vstup 

AI1, který pokračoval na vstup funkčního bloku PWM, ten byl nastaven tak, aby při 

překročení 15°C začal spínat digitální výstup a s přibývající teplotou zesiloval svůj výkon. Na 

obrázku č. 32 je zobrazen program v softwarovém prostředí LOGO! Soft Comfort. 
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Regulace probíhala v rozsahu 0-10V. Z důvodu náročnosti nastavování aktuální teploty 

bylo tepelné čidlo nahrazeno odporovým trimrem. Dle osciloskopu bylo zaznamenáno, že při 

překročení hodnoty 1,5V na vstupu což by odpovídalo hodnotě 15°C došlo k sepnutí 

ventilátoru na 25%, při 1,6V to již bylo zhruba 50%, u hodnoty 1,7V to bylo 75% a při 

hodnotě 1,8V což odpovídá 18°C jely ventilátory naplno. Z důvodu citlivosti obvodu byla 

nastavena perioda PWM na 1 vteřinu, což odpovídá frekvenci 1 Hz. 
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9. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s diskrétními regulátory, a především využití 

LOGO! Siemens. Každé LOGO! má své unikátní vlastnosti i použití. Například co se týká 

použití analogového či digitálního signálu. Hlavním cílem této práce bylo především 

demonstrovat využití a práci LOGO! Siemens. Praktická část se zabývala využitím logického 

automatu LOGO! Siemens a jeho prací s analogovými a digitálními veličinami. Konkrétně 

bylo zadáno, navrženo a nakonec zrealizováno pět laboratorních úloh, se kterými se často 

přichází do styku v praxi. První tři úlohy se zabývají čistě digitálními signály, které jsou 

využity jak v průmyslu, tak i v domácnosti. Čtvrtá úloha se zabývá regulací osvětlení 

v závislosti na aktuálním působení vnějšího světelného záření na regulační obvod. Zde se 

pracuje s analogovým vstupem. Na základě aktuální hodnoty vstupu se rozsvěcuje či zhasíná 

digitální výstup. Stejný princip se využívá v současnosti u inteligentního veřejného osvětlení.  

Poslední, pátá úloha se zabývala regulací aktuální teploty v místnosti na principu klimatizace. 

Byla nastavena mezní hodnota spínání a na základě aktuální hodnoty docházelo k postupnému 

spínání ventilátorů na výstupu. I tady se jednalo o regulaci s analogovým vstup a digitálním 

výstupem. V realizaci této úlohy byla ovšem analogová vstupní hodnota teploty nahrazena 

trimrem, z důvodu jednodušší manipulace s aktuální hodnotou vstup. 
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