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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvořit vzorové příklady pro výuku programování 

logických automatů značky TECOMAT českého výrobce Teco a.s. v laboratorních 

podmínkách katedry automatizace FMMI VŠB TU-Ostrava.  Jsou zde popsány základy 

automatického řízení a také principy programovatelných logických automatů, jejich 

architektura, způsoby pouţití, zapojení a programování. Jsou zde také  popsány systémy 

Soft PLC, jejich výhody a nevýhody oproti klasickým PLC. Obsahem praktické části 

diplomové práce je řešení zadaných úloh a jejich realizace pomocí sekvenčního řízení   

v laboratorních podmínkách katedry a vytvoření výukových modulů pro účely katedry.  

 

Abstract 

The aim of the thesis is to create a model examples for teaching programming 

logic controllers brand TECOMAT Czech manufacturer Teco as in laboratory 

automation department FMMI VŠB-TU Ostrava. Are described under the automatic 

control and the principles of programmable logic controllers, their architecture, 

applications, integration and programming. Are also described Soft PLC systems, their 

advantages and disadvantages compared with conventional PLC. The content of the 

practical part of the thesis is to address assigned tasks and their implementation using 

the sequential procedure in the laboratory of the Department and the creation of 

teaching modules for the department. 
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1.  Úvod 

 V diplomové práci jsem se zaměřil hlavně na problematiku sekvenčního řízení. 

Mým cílem bylo vytvořit vzorové příklady pro výuku programování logických 

automatů značky TECOMAT českého výrobce Teco a.s. v laboratorních podmínkách 

katedry automatizace FMMI VŠB TU-Ostrava.   

V teoretické části diplomové práce jsem  uvedl základy řízení, automatického 

řízení a principy programovatelných logických automatů - PLC, jejich architekturu, 

způsoby pouţití, zapojení a programování. Také  jsem nezapomněl na přicházející 

systémy Soft PLC. Diplomovou práci jsem doplnil o vysvětlení zásad  správného vedení 

a řízení projektu z hlediska jeho tvorby a uvedení do provozu.  

V praktické části diplomové práce jsem pouţil vývojové prostředí Mosaic          

a materiály společnosti Teco a.s., které jsou volně dostupné na stránkách výrobce. 

2. Řízení a řídicí systémy 

 Řízení můžeme chápat jako cílené působení na řízený objekt takovým 

způsobem, aby se dosáhlo určitého předepsaného cíle.  

Řízení rozdělujeme podle toho, kdo nebo co ho vykonává, na ruční nebo automatické. 

Řízení můţeme rozdělit na ovládání, nebo regulaci a to podle toho, zdali je nebo není 

uplatněná zpětná vazba - kontrola: 

       Ovládání – zařízení bez zpětné vazby, kontroly. 

 Regulace – zařízení se zpětnou vazbou, kontrolou. 

U automatického řízení, můţeme podle způsobu čerpání energie řídícího procesu 

rozlišovat automatické řízení na přímé a nepřímé: 

 Přímé – řídící proces nemá přívod energie, vyuţívá energii řízeného systému. 

 Nepřímé – řídící proces je vybaven přívodem energie, například elektrické.  

Existují také vyšší formy řízení, kam patří optimální řízení, adaptivní řízení, učení         

a umělá inteligence.  

2.1. Automatické řízení  

 Automatické řízení můţeme popsat jako samočinné udrţování hodnot řízeného 

systému podle předem zadaných podmínek  a hodnot zjištěných měřením, kdy člověk je 

nahrazen například regulátorem. Automatické řízení dle technického zpracování úlohy 

rozdělujeme na: 

 logické a  fuzzy řízení 

 spojité a diskrétní řízení  
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2.1.1. Logické řízení  

 Je zaloţeno na principu vyhodnocení stavu dvouhodnotových veličin  (spínač je 

sepnutý - logická jedna, spínač není sepnutý -  logická nula). Tyto dvouhodnotové 

veličiny musí být v souladu s  proměnnými veličinami výrokové logiky. Vztahy mezi 

těmito proměnnými chápeme jako logické funkce. Logické řízení tyto funkce 

zpracovává na základě vzorců pro počítání s logickými funkcemi a dle výsledků 

matematické logiky je provedeno logické řízení. 

2.1.2. Spojité řízení  

 Spojité řízení je zaloţeno na principu měření regulované veličiny, jejích 

vyhodnocování pomocí řídící veličiny a v případě odchýlení od poţadované hodnoty 

uplatnění akčních zásahů vstupujících do měřeného systému. Všechny procesy řízení 

probíhají spojitě v čase. Řídicí systém zde vytváří nepřetrţitou vazbu mezi vstupy         

a výstupy řízeného systému. 

2.1.3. Diskrétní řízení  

 Diskrétní řízení se pouţívá především u řízení vyuţívajících řídících počítačů 

kde je nutné spojitý signál převádět na signál diskrétní. Diskrétní řídicí systém vytváří 

vztah mezi vstupy a výstupy jako vztah mezi posloupnostmi impulsů, snímaných 

v časovém sledu daném vzorkovací periodou. 

2.1.4. Fuzzy řízení  

 U fuzzy řízení není základem řízený systém a jeho matematický model, ale 

zkušenosti člověka takzvaného experta, který umí systém řídit a  přitom nemá pojem      

o klasickém matematickém modelu řízeného systému. Takové řízení pak soustavu řídí 

na základě pravidel typu  jestliže……..pak…………. 

2.1.5. Logické řízení - základní pojmy 

Logická proměnná - je veličina, která nabývá pouze dvou hodnot a to logická 1, ve 

skutečnosti to znamená například, ţe ventil je otevřen, motor běţí a podobně, nebo 

logická 0 coţ ve skutečnosti znamená, ţe ventil je zavřen, motor neběţí a podobně. 

Logickou jedničku můţeme také chápat jako pravdu a logickou nulu jako nepravdu. 

Logická funkce - logickou funkci chápeme jako jednoznačné přiřazení hodnot               

(logická jedna nebo nula) logické proměnné y ke kombinacím hodnot nezávislých 

proměnných x1, x2…...xn. existuje celkem šestnáct logických funkcí, ale pro naše účely 

postačí čtyři, viz. tabulka č. 1. z tabulky vyplývá, ţe: 

konjunkce - (logický součin AND)    je   charakterizována   tím,   ţe   výstupní   hodnota               

y nabývá funkční hodnoty 1 pouze tehdy, kdyţ obě  proměnné  x   nabývají    logické  1.  
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disjunkce - (logický součet OR) je charakterizována tím, ţe výstupní hodnota                   

y nabývá funkční hodnoty 1 pouze tehdy, kdyţ alespoň jedna z proměnných  x nabývá 

logické 1.  

negovaný logický součet - (negace disjunkce, NOR) je charakterizována tím,                  

ţe výstupní hodnota y nabývá funkční hodnoty 1, kdyţ ţádná z proměnných x není   

logická 1.  

negovaný logický součin - (negace konjunkce, NAND) je charakterizována tím,                

ţe výstupní hodnota y nabývá funkční hodnoty 1, kdyţ  proměnné x nejsou zároveň 

logická 1. 

Tabulka č.1 [2] 

 

 

název operace 

 

synonymní název 

 

algebraický zápis 

 

pravdivostní 

tabulka 

konjunkce 

 
logický součin 

AND 
 

 
 
   y = x1 . x2 
 

 

 

y x1 x2 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

disjunkce 

 

logický součet OR 

 
 
  y = x1 + x2 
 
 
 

 

y x1 x2 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

negace 

konjunkce 

 
 
negovaný logický 

součin NAND 
 

 
 
  y = x1 . x2 
 
 

 

y x1 x2 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

negace 

disjunkce 

 

negovaný logický 

součet NOR 
 

 
 
y = x1 + x2 
 

 

y x1 x2 

0 0 1 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 

 

Booleova algebra – je matematický nástroj, který pracuje s dvouhodnotovými 

logickými veličinami a pouţívá výše uvedené čtyři základní logické funkce: konjunkci, 

disjunkci, negaci konjunkce a negaci disjunkce. Booleova algebra v logickém řízení plní 

zejména úlohu minimalizace kaţdého logického výrazu, tj. vyjádřit tento logický výraz           

nejmenším  počtem   základních   logických   funkcí.   K   tomu   slouţí    pravidla   

Boolovy algebry.  
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Pravdivostní tabulka – pro vytvoření pravdivostní tabulky, která slouţí k vyjádření 

logické proměnné y ke kombinacím hodnot nezávislých proměnných x1, x2…...xn 

můţeme pouţít jednoduchý příklad ţárovky, která má dva stavy – svítí (logická 1), nebo 

nesvítí (logická 0). Stav ţárovky je ovládán třemi dvoupolohovými přepínači, kaţdý      

o stavech (0, 1). Příklad zapojení přepínačů je tedy zřejmý z pravděpodobnostní tabulky 

č. 2 viz. níţe. 

Tabulka č.2 [1] 

 

y  x1 x2 x3 

0  0 0 0 

0  0 0 1 

0  0 1 0 

1 

1 

1 

1 

1 

 0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

  

Algebraický zápis – logické proměnné y ke kombinacím hodnot nezávislých 

proměnných x1, x2…...xn.  se zapisuje jako logický součet logických součinů. 

Vytvoříme ho pomocí pravdivostní tabulky a to tak, ţe v pravdivostní tabulce 

postupujeme z hora dolů po řádcích a zapisujeme pouze ty, ve kterých logická 

proměnná y nabývá hodnoty logické 1. V kaţdém takovém řádku pravdivostní tabulky 

najdeme jeden součtový člen algebraického zápisu, který má tolik činitelů v součinu, 

kolik je vstupních logických proměnných. 

Karnaughova mapa – je velice uţitečný nástroj, který má podobu tabulky, jejíţ pole 

jsou uspořádána tak, aby bylo moţné provádět jiţ zmíněnou minimalizaci logické 

funkce. Kombinaci hodnot proměnných určuje poloha pole a příslušná hodnota logické 

funkce je vepsána do tohoto pole. Dnes se jiţ nemusíme zabývat vytvářením vlastních 

tabulek, existuje totiţ celá řada programů, které se zabývají řešením karnaughových 

map. Stačí vyplnit příslušná pole, zadat počet vstupů a o ostatní se program postará sám. 

Bit – v Angličtině slovo bit znamená doslovně zkratku slov binary digit . V doslovném 

českém  překladu   to   znamená    binární   číslo.  Podle   teorie   informatiky   můţeme 

bit chápat jako nejmenší myslitelné mnoţství informace. 
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Byte – číslicové systémy obvykle zpracovávají celé skupiny bitů, pro skupinu osmi bitů 

se ustálilo  označení  „byte“  (slabika),  dále  pro  16  bitů  „word“  (slovo),  pro  32  bitů 

 „double word“ (dvouslovo) a pro 64 bitů „quadword“ (čtyřslovo). 

Logický dvouhodnotový binární signál - je fyzikální veličina, která se pouţívá jako 

nosič logické proměnné. Můţe to být například elektrické napětí nebo elektrický proud, 

ale také i tlak vzduchu nebo oleje. Logické signály slouţí k přenosu stavu snímačů, 

určených pro indikaci polohy předmětu, hladiny kapaliny, nebo indikaci nechtěného 

vniknutí ( bezpečnostní závory a podobně). Binárními signály jsou také ovládány 

dvoustavové akční členy.  

Kombinační logická funkce – u kombinační logické funkce je funkční předpis 

jednoznačný a nezávisí na čase, na stavu systému ani na sledu hodnot vstupních 

proměnných. Hodnoty výstupů jsou tedy jednoznačně určeny kombinací hodnot vstupů. 

Sekvenční logická funkce – funkční předpis u sekvenční logické funkce se mění 

s časem nebo s vývojem, se změnou stavu systému v závislosti na pořadí neboli 

sekvenci kombinací hodnot vstupů.   

2.2.  Specifikace sekvenčního řízení 

 Logické systémy, jejichţ výstupy závisejí pouze na okamţitých hodnotách 

vstupů a ne na jejich předchozích hodnotách, se nazývají kombinační. U takovýchto 

systémů kaţdé kombinaci hodnot vstupních proměnných odpovídá jediná hodnota 

výstupu. Systémy realizují takzvané kombinační logické funkce, o kterých jiţ bylo 

zmíněno v minulé kapitole. Pro vysvětlení sekvenčního chování systémů a jejich řízení 

slouţí názorný příklad viz. níţe.  

Zadání příkladu 

Navrhněte logický systém pro řízení plnění a vyprazdňování nádrţe. Předpokládáme, ţe 

nádrţ je na počátku procesu prázdná a ţe při signálu Start = 1 má trvale probíhat tento 

pracovní proces: nádrţ se má naplnit do určité výše a po naplnění opět vypustit. Celý 

proces se má tedy pro Start = 1 periodicky opakovat. 

Řešení příkladu 

Nejdříve   se   stanoví  potřebné   logické   proměnné  a  význam  jejich   hodnot   včetně 

vstupních a výstupních prvků řízení systému. To znamená, ţe systém je vybaven dvěma 

hladinovými snímači pro identifikaci prázdné a plné nádrţe, přepínačem pro 

nastartování systému  a dvěma ventily pro zajištění napouštění a vypouštění nádrţe. Vše 

uspořádáme do přehledné tabulky č. 3 pro další zpracování.  Dále musíme  zjistit,  zda  

k popisu  poţadovaného  chování  navrhovaného logického systému postačí kombinační 
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Tabulka č.3 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

logické funkce nebo ne. K tomu nám poslouţí další tabulka č. 4 v podobě neúplné 

pravděpodobnostní tabulky ve které analyzujeme průběh jednoho cyklu plnění               

a vyprazdňování nádrţe tak jak probíhá.  

Tabulka č.4 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce můţeme jasně vidět, ţe jedné kombinaci vstupních hodnot odpovídají dva 

různé výstupní stavy a to podle toho jakou hodnotu měl vstup v předchozím kroku. 

Existují tedy dvě různé posloupnosti vstupů končící stejným výstupním stavem a jim 

odpovídající různé chování logického systému. 

Definice: 

U sekvenčního logického systému závisejí jeho výstupy nejen na okamţitém vstupním 

stavu,  ale  i  na  posloupnosti   předcházejících vstupních  stavů  (na sekvenci minulých  

vstupů). Systém musí mít paměť, aby mohl rozlišit různé vstupní posloupnosti. 

VSTUPY LOG 0 LOG 1 

L ( prázdnost nádrže) nádrž není prázdná nádrž je prázdná 

H ( plnost nádrže) nádrž není plná  nádrž je plná 

S ( nastartování systému) nepracuj pracuj 

VÝSTUPY LOG 0 LOG 1 

V (vypouštění) vypouštěcí ventil uzavřen vypouštěcí ventil otevřen 

N (napouštění) napouštěcí ventil uzavřen napouštěcí ventil otevřen 

Průběh stavu nádrže při jednom 
cyklu plnění a vyprazdňování L H V N 

Nádrž prázdná 0 0 0 1 

Nádrž poloprázdná 1 0 0 1 

Nádrž plná 1 1 1 0 

Nádrž poloprázdná 1 0 1 0 

Nádrž prázdná 0 0 0 1 
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3. Programovatelné logické automaty - PLC 

 V praxi se často setkáváme s přímým řízením technologických procesů osobními 

počítači, které jsou mnohdy umístěné přímo v technologiích. Toto řešení je ve většině 

případů minimálně nevhodné. Běţný osobní počítač je konstruován pro provoz 

v kancelářích, laboratořích a domácnostech, kde obvykle funguje s vyhovující 

spolehlivostí, ale v náročných průmyslových podmínkách mnohdy osobní počítače 

selhávají. Bývají málo spolehlivé, jsou citlivé na rušení, přepětí, prašnost, otřesy, 

agresivní prostředí a nemívají potřebnou ţivotnost.  

 Proto osobní počítače byly nahrazeny mnohem výkonnějšími a odolnějšími 

průmyslovými počítači pro přímé řízení strojů  a technologických procesů. Problémem 

pro jejich zavádění ale bývá jejich vysoká cena, neúměrná daným poţadavkům.        

Jsou tedy určeny pro pouţití všude tam, kde v řízených systémech je potřebná archivace 

a zpracování velkých objemů dat. Nabízí se tedy moţnost pouţití menších, méně 

výkonných, ale naprosto vhodnějších zařízení - programovatelných logických automatů 

- PLC.  

 Programovatelné logické automaty  se  pouţívají  zhruba  od roku   1970   jako 

náhrada za pevnou logiku, kterou v těchto létech tvořily rozsáhlé systémy řídících 

velínů, které byly vybaveny  řídicími skříněmi se sadami reléových obvodů. Později 

tyto reléové obvody byly nahrazeny zásuvnými deskami s tranzistory a ještě později 

s integrovanými obvody. Rozvoj počítačů přinesl i do této problematiky velké pokroky. 

Při prvních pokusech řešit problém automatického řízení pomocí sálových počítačů se 

dospělo do stavu, kdy počítač třídy programovatelný logický automat – PLC se stal 

univerzálním nástrojem k řešení řídicích systémů na úrovni blízké technologickému 

procesu.  

 Kromě tradičních pouţití ve výrobních podnicích pro řízení různých 

mechanismů, montáţních linek, strojů, výrobních technologiích, v manipulační, 

dopravní a skladové technice se PLC také uplatňují v energetice, zemědělství, chemii    

a v potravinovém průmyslu v procesech kde nahrazují stávající specializovaná zařízení 

například: regulátory, analyzátory, komunikační adaptéry a podobně.   

 Zařazení PLC do způsobu zpětnovazebního automatického řízení je provedeno 

tak, ţe hodnoty řídící a regulované veličiny jsou převedeny do číslicové formy, 

se kterými systém operuje při zpracování poţadované a skutečné hodnoty.                   

Za zpětnovazební řízení můţeme také povaţovat i logické řízení, při kterém na  řízenou  

technologii   působíme   pouze  dvouhodnotovými   signály  a  vyhodnocujeme    zpětné  
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informace dvouhodnotového charakteru. 

3.1.  Výhody PLC 

 Hlavní předností PLC před ostatními řídicími systémy je rychlá realizace. Není  

zde potřeba aby uţivatel zařízení  vyvíjel, postačí mu kontaktovat vhodnou realizační 

firmu, vyrábějící širokou škálu PLC určených pro řízení od jednoduchých úloh aţ po 

nejsloţitější PLC pro řízení velkých technologických celků nebo budov. Budoucí 

uţivatel určí poţadavky projektu a dodavatelská firma se o ostatní postará sama.         

Na českém trhu je celá řada firem zastupující různé výrobce programovatelných 

automatů, které zákazníkovi ušijí PLC tzv. na míru (ATX Automatizace a.s, Control 

Tech s.r.o, nebo český výrobce PLC Teco a.s).   

PLC se vyznačují vysokou spolehlivostí a odolností proti ztíţeným pracovním 

podmínkám. Výpadek řídicího systému je zde nepřípustný. Hardware  je moţný 

přizpůsobit potřebám uţivatele dle řízené technologie. PLC bývají také vybaveny  

vnitřním diagnostickým zařízením, které průběţně kontroluje činnost systému, včas 

odhalí případnou závadu, lokalizuje jí a informuje zodpovědného technika pomocí 

internetu nebo mobilního telefonu. Samozřejmostí  pro  PLC  je   zálohová  baterie pro 

provoz bez dodávky elektrické energie v řízených procesech, které nemají moţnost 

náhlého zastavení celého procesu výroby. 

3.2.  Nevýhody PLC 

 Kaţdé zařízení má své výhody a nevýhody také i programovatelné automaty      

se potýkají s určitými úskalími.  

3.2.1. Odezva řídicího systému 

 Na rozdíl od pevné logiky, která pracuje okamţitě  je potřeba u PLC počítat 

s takzvanou odezvou řídicího systému, která je dána délkou programu, průchodností  

programu a rychlostí procesoru. Pro PLC to bývá v řádu jednotek aţ desítek milisekund,                

u levnějších modelů aţ stovek milisekund. V běţné praxi tato skutečnost nebývá 

problémem, ale u velmi náročných aplikací s důrazem na spojité řízení s velmi rychle 

měnící se hodnotami řízeného systému můţe být odezva řídícího systému příčinou 

velmi nepříjemných překvapení.  

3.2.2. Nespojitost v čase 

 Nespojitost funkce PLC v čase je charakterizována cyklickým zpracováním 

programu, to znamená, ţe uvnitř intervalu mezi okamţiky aktivace programu řídicí 

systém nereaguje na změny vstupních hodnot. Tuto skutečnost  je   potřeba   respektovat 

při návrhu a programování systému, jelikoţ   můţe   být příčinou chyb,  ztráty krátkého 
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 vstupního impulsu, nevyhodnocení hrany vstupního signálu a podobně.  

3.2.3. Postupnost zpracování  

 Program PLC je vykonáván v pořadí tak jak je napsán, ne v pořadí jdoucích 

signálů dle odpovídajícího logického schématu. Je-li to moţné je potřeba zapsat 

program PLC sousledně s tokem přicházejících signálů. U sloţitých a nepřehledných 

logických funkcí bývá problémem toto uskutečnit, coţ má za následek v lepším případě 

prodlouţení doby odezvy systému.  

3.3. Volba konfigurace PLC 

 Konfiguraci PLC volíme tak aby se co nejlépe přizpůsobila náročnosti řízeného 

systému. V konkrétním případě mohou některé prvky PLC chybět, nebo jiné zbytečně 

nadbývat. Jsou situace, kdy PLC je sestaven jako výhradně binární systém 

s dvouhodnotovými logickými vstupy a výstupy, jindy jako výhradně analogový 

regulační, měřící nebo monitorovací systém.  

 PLC můţe být také pouţit jako čistě vstupní systém, kdy PLC plní funkci měření 

a  předzpracovávání   dat  nadřízenému    počítači  (sledování  a  vyhodnocování  hodnot   

ze souboru analogových a binárních snímačů).  Podobně  můţe být PLC pouţit jako 

čistě výstupní zařízení (ovládání souborů pohonů, elektrických spotřebičů či jiných 

akčních členů). 

3.4. Rozdělení PLC dle velikosti a konstrukce 

PLC   rozdělujeme dle technického řešení a velikosti do tří   základních   skupin, 

mikro PLC, kompaktní a modulární PLC. 

3.4.1. Mikro PLC  

 Jsou to nejmenší a tudíţ nejlevnější kompaktní PLC, které nabízejí pevnou 

sestavu binárních vstupů a výstupů například v konfiguracích 4/4, 6/6, 8/8 a podobně. 

V případě mikro PLC je potřeba se rozhodnout pro správnou kombinaci               

vstupů/výstupů, jelikoţ není moţné mikro PLC dále rozšiřovat. Typickým pouţitím 

těchto zařízení je jednoduché logické řízení nenáročných strojů či mechanizmů jako 

náhrada za pevnou reléovou logiku. 

3.4.2. Kompaktní  PLC  

 Tyto systémy nabízejí určitou variabilitu v konfiguraci. Uţivatel můţe 

k základnímu modulu připojit jeden nebo několik přídavných modulů s pevnou 

kombinací vstupů a výstupů například modul 8/8, modul rychlých čítačů, analogový 

vstupní nebo výstupní modul, modul regulátoru a podobně. Kompaktní PLC firmy Teco 

a.s. mají navíc vnitřní modulárnost, kde konfigurací základního modulu lze sestavit 
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osazením základní desky zásuvnými moduly vhodného typu. Tyto PLC v mnohém 

převyšují mikro PLC, ale oproti modulárním automatům mají pochopitelně některá 

omezení. 

3.4.3. Modulární (stavebnicové) PLC  

 Modulární PLC nabízejí nesrovnatelně větší volnost ve volbě konfigurace        

neţ předešlé typy, kde lze do vhodného ocelového rámu různé velikosti zasouvat 

libovolné modely dle potřeby v počtu 4, 6, 8, 10 , 12, atd. u některých PLC můţe řídicí 

systém tvořit aţ několik rámů (základní a rozšiřovací moduly). Rozšiřovací moduly 

mohou být připojeny na vzdálenost aţ  několik stovek  metrů. Tyto PLC slouţí k řízení 

velmi sloţitých a náročných procesů. 

3.5. Architektura PLC 

 Klasickou architekturu typického PLC můţeme vidět na obrázku č. 1 viz. níţe, 

který popisuje základní princip a architekturu programovatelného automatu. Jedná se 

tedy o  mikropočítač se sběrnicovou strukturou.  

Obrázek č.1[3]  
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3.5. 1. Centrální jednotka  

 Jedná se o základní blok PLC, který dále obsahuje: 

 napájecí obvody  

 mikroprocesor tzv. CPU  

 sběrnice 

 paměti 

 interface 

Centrální jednotky současných  logických   programovatelných    automatů    obsahují 

mikroprocesor, nebo specializovaný řadič, zaměřený na  rychlé provádění instrukcí. 

Jeho programem jsou realizovány všechny funkce, které má uţivatel k dispozici,          

tj. kompletní soubor instrukcí programovatelného automatu, jeho systémové sluţby, 

časové a komunikační funkce. Centrální jednotka zajišťuje i základní komunikační 

funkce s vestavěnými a vzdálenými moduly, s nadřízeným systémem a  programovacím 

přístrojem.  

 Paměť je rozdělena na systémovou a uţivatelskou část. Uţivatelská paměť           

je určena pro uloţení uţivatelského program (PLC programu), datových bloků               

a tabulek. Její obsah se zadává v edičním reţimu a během vykonávání programu              

se obvykle nemění. V systémové paměti jsou  uloţeny  uţivatelské  registry,   čítače, 

časovače, obrazy vstupů a výstupů, komunikační, časové a jiné systémové proměnné. 

Obsah  operační  části  se  dynamicky  mění  působením  uţivatelského  a   systémového 

programu.    

3.5.2. Sběrnice  

 Sběrnice je zařízení, které slouţí k propojení PLC s ostatními zařízeními řídicího 

systému: 

 snímače 

 ovládací prvky 

 I/O jednotky 

 komunikační brány 

Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem, coţ je souhrn pravidel, podle 

kterých se předávání informací řídí.  

  V případě modulární architektury PLC je sběrnice po mechanické stránce 

vybavena konektory, které jsou uzpůsobeny pro připojení modulů. Jednotlivé sběrnice 

se také liší hodnotami elektrického napětí pro úrovně H a L. Sběrnice se dělí na sériové 

a paralelní. U Paralelní sběrnice přenášejí některé vodiče současně řídicí povely, další 



- 12 - 

 

vodiče přenášejí adresu a data. U sériové sběrnice jsou tyto povely sdíleny                   

na společném vodiči nebo vodičích a přenášejí se postupně.  

 V   současnosti  se výrobci PLC snaţí o co nejlevnější řešení, například stíněným 

dvouţilovým kabelem a komunikačním modulem, který slouţí současně pro 

komunikaci i napájení čidel. Vzdálenost připojení je závislá od pouţití přídavných 

zesilovačů, zpravidla do 300m. Tento levný způsob propojení snímačů a nadřízeného 

systému můţe výrazně omezit investiční náklady a zvýšit konkurenceschopnost 

výrobku nebo technického řešení.       

3.5.3. Vstupy a výstupy PLC  

 Vstupní jednotka zajišťuje převzetí informací z řízeného procesu do PLC. Tyto 

signály vstupují do počítače prostřednictvím tzv. číslicových (digitálních) vstupů. 

Kaţdý vstupní dvouhodnotový (binární) signál obsahuje informaci o velikosti jednoho 

bitu. Číslicové vstupy zachycují nejen daný stav hodnot  logických  signálů, ale  některé     

z nich jsou takzvaného čítačového typu, tj. počítají počet příchozích impulsů.  

 Dále plní funkci ochrany PLC před poškozením nebo zničením přepětím nebo 

přepólováním, také filtrují krátkodobé rušivé impulsy. Napěťová úroveň digitálních 

vstupů odpovídá nejčastěji TTL, tj. L/H odpovídá 0V/5V. Na digitální vstupy lze 

připojit například tlačítka, přepínače, koncové spínače, senzory doteku nebo přiblíţení, 

dvouhodnotové senzory tlaku, teploty, hladiny kapaliny a podobně.  

 Kromě číslicových vstupů je u PLC omezené mnoţství analogových vstupů, 

které měří fyzikální veličiny jako teplota, tlak, a pod., tj. výsledkem měření je číslo. 

Převod signálu, nejčastěji napěťového, na binární číslo se uskutečňuje v tzv. analogově-

číslicovém (analogově-digitálním) převodníku (convertor) ADC, česky A/Č. Rozsah 

převodníku je určen počtem bitů.  Pro převodník s m bity lze obdrţet 2m hodnot. 

Rozsah snímače ve fyzikálních jednotkách a počet různých hodnot na výstupu 

převodníku určuje rozlišitelnost měření a také jeho absolutní přesnost. Samozřejmě je 

třeba tato celá čísla přepočítat na skutečné fyzikální jednotky pro jejich zobrazení        

na displeji, který je pouţit jako řídicí a informační panel.  

Analogové vstupy se rozdělují na:   

 symetrické - diferenční pro měření rozdílových napětí  

 nesymetrické – se společnou nulou 

Počet nesymetrických vstupů je dvakrát větší  neţ  počet  vstupů  symetrických.  Další 

rozdělení vstupů je podle polarity vstupního napětí:  

 unipolární, např. 0 aţ +5V, 0 aţ+ 10V  
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 bipolární, např. ±5V, ±10V 

Výstupní jednotka zajišťuje předání dvouhodnotových a vícehodnotových informací 

ven z PLC do řízeného procesu. Dvouhodnotové veličiny vystupují staticky nebo také 

jako sled impulsů o zadané frekvenci. Kromě dvouhodnotových veličin je výstupem 

také analogová veličina jako výsledek číslicově - analogového převodu. Počet těchto 

výstupů je obvykle jeden nebo dva. Vlastnosti PLC se charakterizují především počty 

různých druhů vstupů a výstupů  

 binárních vstupů – DI (Digital Input), počet je násobkem 16 

 binárních výstupů – DO (Digital Output) , počet je shodný s počtem DI 

 analogových vstupů – AI (Analog Input), počet je obvykle 8  

 analogových výstupů – AO (Analog Output), počet je obvykle jeden nebo dva 

na obrázku č. 2 a/b/c  můţeme vidět různé provedení vstupů a výstupů a jejich připojení 

na PLC. 

Obrázek č.2[3]  

a) Různé připojení logických senzorů na logickou – binární vstupní jednotku 
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3.5.4. Galvanické oddělení PLC od vnějších elektrických obvodů  

 Schematicky je připojení PLC na řízený systém nebo technologický proces 

znázorněno na obr. 1. Vstupy PLC představují kontakty, tlačítka a také elektrické 

dvouhodnotové signály. Připojení spínačů a tlačítek k napájecímu napětí symbolizuje 

přivedení signálu o logické hodnotě jedna. Výstupy  PLC mají za úkol spojovat akční 

prvky jako jsou relé, stykače, elektrické ventily nebo jen signalizační osvětlení nebo 

zvukové signály na napájecí napětí a tímto způsobem je spustit.  
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 Napojení vnějších elektrických signálů vyţaduje jejich galvanické oddělení. Je 

nevýhodné, aby slaboproudé elektrické obvody PLC byly přímo propojeny se silovými 

obvody, které napájí například výkonné pohony. Důvodem je ochrana před jejich 

poruchami. Parazitní impulsy, které se šíří po elektrickém vedení, mohou rušit PLC 

nebo ho dokonce zničit. Galvanické oddělení znamená přerušení přímého propojení 

elektrických obvodů.  

 Nejjednodušším řešením galvanického oddělení obvodů je mechanické relé. 

Mezi cívkou relé a spínanými kontakty nemůţe protékat elektrický proud a také 

průrazné napětí je velmi vysoké. Pro vstup se pouţijí kontaktní vstupy PLC a pro výstup 

dvouhodnotový napěťový výstup s úrovní, která stačí pro ovládání cívky relé. 

Nevýhodou mechanických relé jsou odskoky kontaktů při sepnutí. Tento děj je velmi 

krátký a u kontaktních obvodů nevadí. Avšak velmi rychlé elektronické obvody mohou 

změny stavu mechanických kontaktů  zaznamenat  a  přivést  sekvenční  algoritmus     

do chybového stavu. Tuto nevýhodu lze odstranit klopným obvodem. Optické 

galvanické oddělení zajišťuje LED dioda a fototranzistor.  

3.5.5. Obvod reálného času 

 Obvod reálného času je volitelný doplněk centrální jednotky. Je nutný pouze     

v aplikacích, ve kterých řízení probíhá podle skutečného času. Po zapnutí systém 

automaticky vyhodnocuje přítomnost obvodu a podle výsledku se liší význam 

časoměrných registrů.  

 Je-li obvod osazen, jsou v registrech uţivateli dostupné údaje z časového obvodu 

od desítek ms aţ po poslední dvojčíslí letopočtu v pořadí S5-l0ms, S6-s, S7-min., S8-

hod, S9-dny v týdnu, S10-dny v měsíci, S11-měsíc, S12-poslední dvojčíslí letopočtu.    

Je přitom respektován 24 hodinový denní cyklus, proměnná délka měsíců i počet dní         

v roce.  

3.5.6. Sériový komunikační kanál 1  

Sériový komunikační kanál 1 je určen především  pro spojení s počítačem 

vybaveným vývojovým systémem. Pokud není vývojový systém připojen, je moţné 

kanál vyuţít k připojení aţ 16 zařízení schopných komunikovat poţadovaným 

protokolem a vybavených vhodným rozhraním sériového kanálu.  

 Typ rozhraní komunikačního kanálu 1 se volí podle vzdáleností spojení, počtu 

zařízení a poţadované přenosové rychlosti. Rozhraní   jsou   realizována   na    malých 

zásuvných jednotkách volitelných jako doplněk centrální jednotky.  
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3.5.7. Sériový komunikační kanál 2 

 Sériový komunikační kanál 2 je určen především k připojení inteligentních 

periferií vybavených sériovou komunikací, jako jsou čtečky čárového kódu, tiskárny, 

frekvenční měniče apod. Tento komunikační kanál je moţné začlenit téţ do zápisníku 

PLC (zóny X,Y nebo R). 

3.6. Programování PLC 

Jelikoţ byly původně programovatelné automaty  určeny k řízení  strojů jako náhrada   

za pevnou logiku, nechybí v ţádném PLC instrukce pro základní operace s bitovými 

operandy: 

 sejmutí hodnoty adresovaného bitu 

 operace logického součtu a součinu, negace a další kombinační funkce 

 instrukce pro realizaci paměťových funkcí a klopných obvodů 

 instrukce pro zápis výsledků na adresované místo  

 instrukce pro čítače, časovače, posuvné registry, krokové řadiče 

V současné době některé PLC  mají instrukční soubor podstatně bohatší, například 

instrukce pro: 

 realizaci regulátorů a jejich automatické seřizování 

 fuzzy logiku a fuzzy regulaci 

 operandy s daty a datovými strukturami 

 realizaci ucelených funkčních bloků 

 ukládání dat do zásobníků a záznamníků 

 podporu tvorby operátorského rozhraní  

 podporu komunikací  

Tyto instrukce usnadňují programování, zvyšují výpočetní výkon PLC. 

3.6.1. Systémové služby 

 Systémové sluţby jsou sluţby, které  poskytuje PLC  nad  rámec  instrukčního  

souboru. Systémové sluţby jsou sluţby, které poskytuje PLC nad rámec instrukčního 

souboru. Do systémových  sluţeb   řadíme   soubor   systémových   registrů,   které    

jsou obsaţeny v systémovém programu. Rozlišujeme registry pro ovládání komunikace,    

pro aktivaci uţivatelských procesů, pro zobrazení chybových hlášení, pro obsluhu 

inteligentních modulů, pro čítače a časovače, pro programování a přerušení programu. 

3.6.2. Vykonávání programu PLC  

 Program pro PLC je posloupnost instrukcí a příkazů jazyka,  jehoţ typickým 

reţimem je cyklické vykonávání v programové smyčce,  které je znázorněno na obrázku 
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režie

ètení X
zápis Y

øešení uživatelského programu

č. 3. S obrázku je patrné, ţe po vykonání poslední instrukce uţivatelského programu    

je předáno řízení systémovému programu, který provede otočení cyklu. V tomto otočení 

cyklu systémový program provede aktualizaci hodnot vstupů a výstupů, které jsou 

uloţeny v paměti PLC a přepíše je do registrů. Dále aktualizuje časové údaje pro 

časovače a systémové registry, ošetří komunikaci a provede řadu dalších reţijních 

úkonů.  

 Po dokončení otočky cyklu je opět předáno řízení první instrukci  uţivatelského 

programu. Pro program PLC je typické, ţe nepracuje s aktuálními hodnotami vstupů     

a výstupů, ale s jejich paměťovými obrazy  uloţeným  i v   paměti.   Aktualizace   jejich 

Obrázek č.3 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodnot, předání obrazů výstupů k řízenému objektu a sejmutí aktuálních vstupních 

hodnot od řízeného systému se provádí ve fázi otočení cyklu. Tímto způsobem je 

zajištěna synchronizace vstupů a výstupů s během programu  a   tudíţ   omezení   chyb, 

způsobených ne souběhem měnících se hodnot.  

3.6.3. Výkonnost programu PLC 

  Výkonnost programu PLC podle doby vykonávání instrukcí, obvykle se jedná 

řádově o jednotky mikrosekund pro vykonání jedné  instrukce, ale u malých automatů   

bývají tyto časy pro vykonání instrukce   aţ   desítky    mikrosekund.   Výpočetní výkon                                                                                                                                                                

zvyšují instrukce, které realizují komplexní funkční bloky (PID nebo fuzzy regulátor, 

krokové řadiče, aritmetické knihovny podobně). Výkonnost systému bude tedy záviset 

na typu převaţujících úloh a na prostředcích, které k tomu pouţijeme, na míře 

kvalifikovanosti programátora, na jeho výběru a pouţití vhodných instrukcí a sluţeb 

PLC. 

řešení uživatelského programu 

čtení X 
režie 

zápis Y 
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3.7. Programovací jazyky pro PLC 

 Programování PLC se děje pomocí uţivatelských programů, které byly původně 

navrţeny pro snadnou, názornou a účinnou  realizaci   logických  funkcí.  Programovací 

jazyky podléhají mezinárodní normě IEC 1131-3, která má za úkol sjednotit 

programovací jazyky různých výrobců do uceleného formátu, ale bohuţel tomu tak není 

jelikoţ programovací prostředí výrobců PLC se pochopitelně od sebe liší. Přesto na 

obrázku č. 4 viz níţe můţeme vidět příklad naprogramování funkce ANDN pomocí 

všech čtyř programovacích jazyků dle IEC 1131-3. 

Obrázek č.4 [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Přímá zaměnitelnost systémů různých výrobců není tedy moţná, lze pouze a ne 

vţdy pouţít tentýţ programovací jazyk pro různé systémy jednoho výrobce. 

Mezinárodní norma IEC 1131-3 rozlišuje čtyři typy programovacích  jazyků  pro  PLC. 

3.7.1. Jazyk seznamu instrukcí  

 Instructions List je obdobou assembleru pro počítače, to znamená, ţe kaţdé 

instrukci PLC systému odpovídá stejně pojmenovaný příkaz jazyka. Jazyk mnemokódů 

poskytuje aparát symbolického značení návěstí pro cíle skoků a volání, symbolická 

jména pro číselné hodnoty, pro pojmenování vstupních, výstupních a vnitřních 

proměnných a jiných objektů programu, pro automatické přidělování paměti,              

pro uţivatelské registry a pro jiné datové objekty, pro jejich inicializaci, pro zadávání 

číselných hodnot v různých soustavách.  
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 V podmínkách    programování   PLC jsou   jazyky   mnemokódů  velmi  často 

pouţívané pro svou schopnost co nejlépe přizpůsobit řešenou úlohu moţnostem PLC. 

3.7.2. Jazyk příčkového diagramu  

 Ladder Diagram se zobrazuje jako grafický program ve formě obvyklé            

pro kreslení elektrotechnických schémat s reléovými a kontaktními prvky. Tento typ 

programu ocení zvláště elektrotechnici, kteří jsou zvyklí na četbu elektrotechnických 

schémat a plánů a neosvojili si programovací jazyky strukturovaného textu a podobně.  

Symboly pro jednotlivé cívky relé jsou zjednodušeny do podoby dvojice závorek, 

spínací  kontakty  jako dvojice  svislých   čárek,   rozpínací    kontakty    jsou   přetrţeny  

lomítkem. Funkční bloky jsou kresleny jako obdélníkové značky. Instrukce, které 

nemají analogii v  kontaktní symbolice se  obvykle    zobrazují   jako   dvojice   závorek 

nebo obdélníková značka s vepsaným mnemokódem instrukce. Jazyk kontaktních 

schémat je vhodnější pro programování jednodušších logických operací při řízení 

jednoduchých mechanismů nebo strojů. 

3.7.3. Jazyk funkčních blokových schémat  

 Function Black diagram – je podoba grafického programu kontaktních 

reléových schémat. Základní logické operace se zde popisují pomocí obdélníkových 

značek. Výška značky se přizpůsobuje počtu vstupů. Své značky mají i ucelené funkční 

bloky, čítače, časovače, posuvné registry, paměťové členy, ale i aritmetické a paralelní 

logické instrukce.  Tento program   vychází  vstříc  uţivatelům,  kteří  jsou  zvyklí  na   

kreslení logických schémat pro zařízení s integrovanými obvody. 

3.7.4. Jazyk strukturovaného textu 

 Structured text je podobou vyšších programovacích jazyků  pro  osobní  počítače  

nebo mikrořadiče.  Umoţňuje  úsporný  a  názorný zápis algoritmů a je oblíben zejména 

u mladých absolventů vysokých škol. 

3.7.5.  Sekvenční funkční graf  

 Metoda SFC je velmi podobná metodě GRAFCET. Metoda sama o sobě můţe 

být pouţita jen k hrubší analýze nebo k hrubému návrhu algoritmů. Funkční náplň 

jednotlivých kroků v tomto případě prezentuje popis v podobě poznámek přiřazených 

ke graficky znázorněným krokům. Plnohodnotná metoda vznikne, aţ kdyţ   je   moţné 

zapsat algoritmickou náplň jednotlivých kroků v nějakém programovacím jazyce.         

U metody GRAFCET to byl jazyk GPL (GRAFCET Programming Language).         

Jeho rovnocennou náhradou je strukturovaný text. Norma IEC 1131-3 předpokládá,             

ţe pro zápis algoritmů lze pouţít kterýkoli z ostatních jazyků. 
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3.8. Programovací a vývojové prostředky 

 V současné době se nejčastěji  pouţívají k programování PLC přenosné počítače 

s potřebným programovým vybavením v klasickém prostředí Windows. Pouze u malých 

systémů, nebo pro náročné podmínky v terénu se nabízejí ruční programovací přístroje 

takzvané kalkulačky. 

 Programovací  zařízení umoţňují uţivateli zápis programu do PLC, jeho opravy, 

překlad a ladění s reálným PLC včetně monitorování proměnných programu                  

a technologického procesu. Programovací zařízení umoţňují také zobrazovat a měnit 

stavy aktuálních proměnných. Poměrně často bývá nabízena výrobci PLC moţnost 

simulace PLC na počítači a ladění uţivatelského programu v reţimu off-line.  

 Tato moţnost umoţňuje odstranění závaţných chyb bez rizika poškození 

technologie, minimum ztrátových časů, fáze kdy technologie není ještě připravena. 

Významnou předností programovacích a vývojových prostředků je zpracování 

dokumentace programu, případně celého projektu.  

4. Soft PLC 

 Pod pojmem Soft PLC si můţeme představit novou kategorii řídicích systémů 

v reálném čase, u kterých existuje několik koncepcí. Jednou z nich   je   přímá   aplikace  

průmyslových počítačů tam, kde donedávna tuto úlohu zastávaly pouze 

programovatelné automaty - PLC. Kaţdopádně je potřeba zajistit od těchto 

průmyslových počítačů následující vlastnosti: 

 dostatečný výpočetní výkon 

 rychlá komunikační rozhraní a moţnost rozšíření vstupů a výstupů 

 malé rozměry 

 přizpůsobení montáţním zvyklostem v oblasti průmyslové automatizace 

 odolnost v prostředí průmyslové výroby 

 spolehlivost 

To znamená, ţe veškerá inteligence systému  je   tedy    soustředěna    v počítači,   kde 

komunikaci a funkce související se spolehlivým fungováním v reálném čase  a zajištění 

dostatečně rychlé odezvy na vnější  děje   zajišťuje buď samotný počítač se standardním 

HW, nebo počítač se „PLC koprocesorem", který je tvořen speciálním zásuvným 

modulem.  

 Centrální počítač realizuje všechny řídicí funkce PLC například: uţivatelský 

program PLC,  systémové sluţby PLC, funkce vývojového systému, zadání a překlad 
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programu, simulaci a ladění programu, uvádění řízeného procesu do provozu a jeho 

diagnostiku. 

4.1. Funkce Soft PLC 

Je samozřejmostí, ţe technologie Soft PLC nabízejí programátorům jiţ známé 

programovací     jazyky    pro   PLC   dle    normy IEC 1131-3, ale    oproti    klasickým 

programovatelným automatům nabízejí navíc standardní sluţby operačního systému, 

nebo  programových produktů například: komunikační a archivační funkce, databázové          

a výpočetní operace, programování v jazycích Pascal, C, tabulkové a textové procesory, 

výkonné simulační a výpočetní programy a podobně.  

4.2. Výhody a nevýhody Soft PLC 

Výhodou Soft PLC je moţnost soustředit v jednom systému funkce PLC a jeho 

vývojového prostředí spolu  s  operátorským   rozhraním,    s   vizualizací   a   archivací 

technologických dat, s optimalizačními, expertními a diagnostickými funkcemi. 

Principiální nevýhodou Soft PLC ale zůstává  centralizace funkcí   do   jednoho počítače 

a z něho plynoucí zranitelnost a závislost systému na počítači. 

4.3. Závěr pro Soft PLC  

Řízení jednotlivých strojů a nepříliš sloţitých technologických procesů, kde není 

zdůvodněno pouţití počítače, proto ještě dlouho zůstane výlučnou doménou pro 

aplikace tradičních PLC. Prostor pro nasazování Soft PLC lze očekávat v případech 

náročného řízení rozsáhlých procesů - zejména v případech, kdy jsou nutné velmi 

náročné výpočetní algoritmy a kde je poţadováno zpracování a archivace velkých 

objemů dat.  

5.    Návrh a realizace projektu sekvenčního řízení  

Při navrhování řešení úlohy je potřeba dbát na splnění těchto podmínek:  

 musí existovat vícero návrhů řešení úlohy, které splňují    poţadavky  zákazníka 

 pokud je to moţné návrh vzniká více méně extrapolací z jiţ realizovaných          

a vyzkoušených řešení 

 filozofie návrhu se musí převést do technické řeči a zadavatel musí definovat 

své poţadavky 

 kaţdý prvek v systému je nutné posuzovat z pohledu celkové činnosti 

5.1. Životní cyklus projektu  

 Při projektování řídicích systémů se vychází z timingu projektu. Ten je moţný 

rozdělit do časových úseků od zadání, aţ po uvedení do provozu.  Jednotlivé časové 
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kroky timingu projektu jsou: zadání, systémová analýza, analýza systému, analýza 

současného stavu, analýza poţadovaných funkcí, hrubý návrh systému, analýza 

spolehlivosti, analýza dalšího rozvoje systému, návrh způsobu testování, návrh způsobu 

integrace a uvádění do provozu, časový plán a personální zabezpečení, závazná 

systémová specifikace, podrobný návrh systému, zkoušení a integrace systému, 

souhrnný test systému, uvádění do provozu, přejímací zkouška, provoz. V návaznosti na 

vybavení samotných PLC regulačními moduly je potřeba také  připomenout postup při 

návrhu regulačního obvodu.  

5.2. Postup při návrhu regulačního obvodu  

 Postup při návrhu regulačního obvodu záleţí na zkušenostech a zvolené metodě. 

Lze postupovat podle určitého schématu, který si sami zvolíme. Jednotlivé etapy 

postupu musí logicky navazovat. Základní kroky vytváří uzavřený cyklus, který je 

nutný několikrát absolvovat, neţ je návrh ukončen s poţadovanými parametry. Začíná 

se hrubým odhadem a upřesňováním jednotlivých kroků se po několika průchodech při 

dosaţení poţadované kvality regulace návrh ukončí. 

Podklady potřebné pro návrh jsou: 

zadání provozních podmínek – jsou to váha zařízení, rozměry, výkon, typ 

výkonových prvků (hydro, el, pneu), pracovní prostředí, reţim provozu, bezkontaktnost, 

typizace. 

zadání průběhů řídící veličiny – vyplývá z fyzikální podstaty regulované veličiny, 

časové funkce mohou mít průběh zcela náhodný. Pro zjednodušení výpočtů se uvaţují 

typizované funkce, jejichţ matematické vyjádření nepůsobí potíţe (jednotkový skok 1   

(t ) , jednotkový impuls o výšce α 1 a šířce α , harmonický signál – pro frekvenční 

charakteristiky, jednotková rychlost w(t ) = k ⋅ t , jednotkové zrychlení  

zadání průběhů poruchových veličin – typizované funkce většinou neodpovídají 

skutečnosti, protoţe porucha mívá obecný průběh a je nezbytné pouţít stochastické a 

statistické metody návrhu. 

zadání  ukazatelů kvality a  přesnosti  regulace  –  vychází  se   z přechodové char. ze 

které lze odečíst a vyhodnotit podle obrázku č. 5 následující parametry: 

Xmax – velikost první maximální hodnoty, tN – rychlost odezvy,  tR –  dobu regulace, 

T – periodu kmitů, u – počet přechodů přes ustálenou hodnotu, lineární integrální 

kriterium, kvadratické integrální kriterium. 

Dále z analýzy technologie můţeme určit základní údaje pro volbu PLC. Jsou  to tyto: 

 počet vstupů a výstupů, 
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 druhy vstupů a výstupů (binární, analogové, proudové, napěťové) 

 poţadovaná přesnost měření analogových signálů, 

 poţadovaná rychlost zpracování údajů (max. doba odezvy řízení). 

Obrázek č.5  

 

 Z analýzy řešení se určují potřebné komponenty (volba PLC, modulů,  řídící   

software, operační systém, vizualizační software) na základě kriterií jako je cena, 

výrobce, dodavatel, záruční a pozáruční servis, telefonická podpora, školení obsluhy      

a tak  dále. 

Úvodní projekt - je to první část projektu při projektování v tradičním slova smyslu. 

Úvodní projekt vychází z blokového schématu, jehoţ členy respektují typový soubor 

přístrojů. Rozhodující je struktura systému, počty a druh vstupních signálů a volba 

koncových výstupních členů. Úvodní projekt se skládá z průvodní zprávy, výkresové 

dokumentace, seznamu strojů a zařízení a rozpočtové části. 

Průvodní zpráva – obsahuje popis návrhu řídícího systému včetně popisu úrovně 

automatizace struktury a funkcí, popis řešení jeho jednotlivých částí (subsystémů), 

popis řešení jejich vazeb s řízeným objektem a s  navazujícími systémy,  charakteristiku 

provozu a prostředí, údaje o snímačích, měřených a řízených mediích a údaje o hlavních 

konstrukčních materiálech, popis algoritmů řízení, podmínky jejich realizace nebo 

poţadavky na programové vybavení, popis napájení řídícího systému. 

Výkresová dokumentace   -  obsahuje  kopie  přehledových  schémat  strojů  a zařízení       

s vyznačením tras přenosu informací, kopie přehledových schémat s vyznačením 

měřících míst nebo samostatná schémata sloţitých měřících a řídících obvodů, schémata 
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umístění řídících center, panelů, ovládacích pultů, pracovišť operátorů a rozvodných 

skříní a jejich hlavní rozměry, schéma a popis toku informací  mezi   jednotlivými   uzly 

AIŘS, grafické vyjádření algoritmu řízení (podle potřeby). 

Seznam strojů a zařízení  -  obsahuje seznam přenosných, měřících a  řídících obvodů, 

stručnou specifikaci přístrojů v jednotlivých typech obvodů, stručnou specifikaci 

subsystémů, panelů, skříní a ostatního zařízení investičního charakteru. 

Rozpočtová část - obsahuje nejen veškeré náklady na pořízení strojů a zařízení, ale       

i náklady nutné na montáţ a uvedení zařízení do provozu. 

Prováděcí projekt - prováděcí projekt je druhou etapou projektu. Jednoznačně              

a detailně určuje způsob propojení jednotlivých přístrojů, jejich prostorové rozloţení      

v daném technologickém objektu a způsob a provedení montáţe. Nedílnou součástí jsou 

podklady pro realizaci kabelových tras, řídících center a jednotlivých rozvaděčů 

určených k řízení nebo kontrole chodu dílčích částí technologického zařízení. Obsahuje 

stejné části jako úvodní projekt, je však mnohem podrobnější. 

Průvodní zpráva -  vychází z průvodní zprávy úvodního projektu, zpřesňuje                 

ji a doplňuje ji. Také vysvětluje a zdůvodňuje odchylky od úvodního projektu. 

Výkresová dokumentace - obsahuje schéma  měřících  míst   pro   informační   systém,       

u sloţitých zařízení můţe samostatnou část tvořit schéma regulačních obvodů, schémata 

výrobních zařízení se zakreslením snímačů a přístrojů normalizovanými značkami         

a s označením čísel poloţek seznamu strojů a zařízení (jen u spec. případů), vývojové 

diagramy programů, výkresy přístrojových skříněk, desek a rozvaděčů, obsahující 

vnější rozměry, zvláštní poţadavky, čísla poloţek seznamu strojů a zařízení nebo i typy, 

rozsahy a pohledy, schémata elektrických a neelektrických obvodů se zapojením 

jednotlivých prvků AIŘS uvnitř vně rozvaděčů s uvedením druhů vodičů,     celkovým 

schéma napájení systému, jeho jištění, zemnění apod., schémata kombinovaných 

obvodů (např. elektropneumatické), přehledové schéma strojů a zařízení doplněné         

o umístění odběrů, snímačů a  přístrojů   s  označením   čísel   poloţek   seznamu   strojů 

a zařízení, s vyznačením hlavních tras informačních a  řídících obvodů,   míst   vyústění            

rozvodu vody, vzduchu, el. energie, včetně protipoţárních opatření na kabelových 

trasách, detaily styčných nebo upevňovacích  bodů  mezi  řídícím  systémem,  strojním 

zařízením a stavební konstrukcí (upevnění rozvaděčů, snímačů, výkresy 

průchozíchotvorů, odběrů, jímek, ukončení regulačních orgánů).  

Seznam strojů a zařízení - obsahuje specifikaci všech měřících, signalizačních            

a řídících přístrojů a jejich příslušenství. U kaţdé poloţky se uvádí její číslo, název          
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a charakteristické údaje, protokol o výpočtech, s údaji o umístění vzhledem                    

nebo regulačních přístrojů a popř. čísla výkresů. 

Rozpočtová část je zpracována stejně jako v úvodním projektu, jen podrobněji. 

6. Způsoby řešení úloh sekvenčního řízení 

 Existuje několik způsobu řešení úloh, které mají sekvenční charakter, 

nejpouţívanější z nich je avšak metoda sekvenčního diagramu GRAFCET, která bude 

popsána níţe.  

6.1.  Sekvenční funkční diagram GRAFCET 

 Metoda GRAFCET je standardizována normou ČSN 60848. Diagram 

GRAFCET slouţí jako nástavba výše uvedených programových nástrojů pro 

programování PLC, u některých PLC lze metodou GRAFCET vytvářet algoritmy řízení 

pro PLC přímo v prostředí daného automatu, coţ je velmi přínosné pro konstruktéry 

neznalých programování. Jelikoţ diagramy sekvenčního chování jsou velmi názorné      

a podporují systémový přístup k programování, stačí pouze zobrazit sekvenční diagram 

v daném vizualizačním programu a problém je vyřešen. Samozřejmě, ţe s tímto není 

zcela ošetřen celý proces řízení, nejsou zde vyřešeny problémy se zajištěním 

bezporuchovosti a bezpečnosti řízeného systému, ale i tak mnoho namáhavé práce 

programátorů je ušetřeno. Příklad sekvenčního funkčního diagramu můţeme vidět  na 

obrázku č. 6 viz. níţe.  

Obrázek č.6 [5]  

 

 

 

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

s

s2

1

3s

akce 1

akce 2

Podmínka 2

Podmínka 1

Poèáteèní
krok

pøechod

krok

pøechod

krok

přechod 

 počáteční 

přechod 

 přechod 



- 26 - 

 

Sekvenční diagram obsahuje dva typy prvků, kroky a přechody, které tyto kroky spojují. 

Krok je určitá kombinace polohy kontaktů logické funkce na výstupu systému nebo 

logické hodnoty proměnných programu. 

 Kaţdému kroku jsou přiřazeny akce, které představují výstup logického systému 

řízení jako například otevření ventilů a podobně. Kroky jsou aktivní nebo neaktivní. 

Aktivní krok odpovídá stavu, který v daném okamţiku v systému řízení nastal, v grafu 

se značí tečkou. Neaktivní kroky jsou stavy ostatní. Jeden z kroků má označení 

počáteční krok, který se značí dvojitým orámováním bloku. Bloky jsou spojeny 

přechody v podobě hrany grafu. U kaţdého přechodu je vyznačena podmínka přechodu.  

 Z konce diagramu se opět za splnění předepsaných podmínek přechodu vrací 

aktivní krok na krok počáteční. Ve skutečnosti technologické procesy   nejsou   obvykle  

tak  jednoduché.  Netvoří  pouze  jednoznačnou  posloupnost  kroků, ale větví se do 

paralelních posloupností kroků a opět se  spojují.   Rozlišujeme   dva    způsoby větvení,   

divergentní a konvergentní AND a divergentní a konvergentní OR. Při rozvětvení 

(divergenci) se způsob  označený  zkratkou  AND  liší  od  způsobu označeného  

zkratkou  OR  umístěním  podmínky  přechodu.  

 Při divergentním AND po splnění podmínky přechodu přechází aktivní krok    

do všech větví diagramu současně a posloupnosti se vykonávají paralelně ovšem                 

s  přechody  danými v kaţdé větvi zvlášť. Před spojením paralelních posloupností kroků    

posloupností kroků do   prvního kroku po větvení AND je třeba splnit jen jednu 

podmínku. Na rozdíl od větvení AND je při větvení OR vykonávána posloupnost kroků 

jen v jedné větvi.  Jestliţe je  při  tomto   způsobu   (OR)  rozvětvení   splněno   více    

podmínek přechodů  do  různých  větví,  pak  se  vybere větev nejvíce vlevo.                 

Z  rozvětvené   části  sekvenčního  diagramu  dojde  k  přechodu  na   společný   krok  

po splnění podmínky přechodu na konci větve, jejíţ posloupnost kroků se vykonává. 

Přepsání  logického sekvenčního řízení vyjádřeného pomocí systému GRAFCET na 

obrázku č. 6,  kde jsou znázorněny všechny potřebné logické proměnné do programu 

pro PLC vysvětluje následující: 

 Vnitřní proměnné, které označují jednotlivé kroky s1, s2, ..., sn. Tyto proměnné   

nabývají hodnotu nula pro neaktivní krok a hodnotu jedna pro aktivní krok. 

Podmínky přechodů p1, p2, ..., pn jsou    logické    proměnné   spojené se vstupy 

počítače. Nabývají   logických   hodnot   signalizujících   například   překročení 

hladiny nebo teploty.   

 Logické   proměnné   představující  akce a1, a2, ...,. an-1,  které  určují   výstupy 
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počítače. Jestliţe tato proměnná nabude hodnoty jedna, pak se například otevře 

příslušný ventil.  

 Pro úplnost je mezi proměnnými také proměnná inic, která je po startu počítače 

bezpečně vynulována. Zajistí správný start algoritmu tím, ţe umoţní, aby 

proměnná s1, která je spojena s počátečním krokem, byla nastavena na logickou 

hodnotu jedna.  

Posloupnost  logických funkcí k výpočtu   pro   aktuální   kombinaci   hodnot  logických  

proměnných je uvedena ve vývojovém diagramu na obrázku č. 8. Bezprostředně          

po   spuštění   programu   jsou všechny proměnné   vynulovány,   je   také   vynulována 

proměnná inic. Ţádný krok není v tomto stavu programu aktivní.  

Obrázek č.8 [5] 

Dále se předpokládá, ţe není splněna ţádná podmínka přechodu. S výjimkou prvního 

vzorce mají všechny ostatní vzorce pro výpočet vnitřních proměnných si dva členy 

logického součtu. První člen si • pi tohoto logického součtu zajišťuje  splnění podmínky 

přechodu (pi = 1),  předání funkce aktivního kroku také následujícímu kroku, tj. 

nastavení logické proměnné si+1 na logickou jedničku.  

 V tomto průchodu jsou podle hodnot proměnných aktivní dva kroky  (si a si+1).  

Následující výpočet však původní proměnnou vynuluje, protoţe ji předchází proměnná 

si-1 s nulovou logickou hodnotou (ovlivňuje první člen součtu) a druhý člen logického 

součtu je také nulový, protoţe v součinu obsahuje negaci proměnné si+1, která je jiţ    
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na logické jedničce z minulého opakování programu. Vzhledem k velmi rychlému 

opakování výpočtů tato dvojznačnost není na závadu.  

 Udrţení hodnoty logické proměnné si na logické jedničce při opakování výpočtů 

je zajištěno druhým členem logického součtu +1 si • si . Hodnota si je logická jednička 

a hodnota si+1 je logická nula a ovšem její negace je logická jednička, proto je uvedený 

součin roven jedné. Přiřazení akcí, které jsou  dány  hodnotami výstupních proměnných  

ai, na konec přepočtu vnitřních proměnných si je jen otázkou přehlednosti programu.  

7. Zadání úloh sekvenčního řízení 

 S příchodem automobilového průmyslu do Moravskoslezského kraje nastala 

přirozená potřeba vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru automatizace a zejména 

v oboru programování PLC pro sekvenční řízení automatizovaných systémů výroby 

z důvodu nasazování PLC v jednotlivých výrobních podnicích jako řídicí systémy na 

druhém stupni řízení výroby ve smyslu součástí různých mechanických manipulátorů, 

automatizovaných výrobních linek, robotů a podobně.  

 PLC jsou také nasazovány v oborech průmyslové elektroniky, například 

v zařízeních elektronického zabezpečení proti vzniku poţáru, nebo vniknutí neţádoucí 

osoby. PLC mají samozřejmě také nezaměnitelné místo v oblasti řízení velmi 

jednoduchých sekvenčních zařízení (garáţová vrata, závory parkoviště apodobně) jako 

malá kompaktní PLC s řádově čtyřmi vstupy a výstupy.  

 Tento nastupující trend je samozřejmě spojen s  potřebou zavést výuku 

programování PLC i na katedře automatizace FMMI. Doposud se katedra zaměřovala 

zejména na výuku klasické automatizace, respektive ASŘTP. Byly tedy zadány úkoly 

k nákupu programovatelných automatů TECOMAT českého výrobce Teco a.s.              

a úkoly k vypracování výukových modulů pro programování PLC. Velkou výhodou 

PLC TECOMAT je to, ţe tyto systémy jsou vybaveny programovacími jazyky s nástroji 

umoţňující simulaci připojeného PLC, takţe z hlediska naprogramování daného 

problému fyzické připojení jednoduchých úloh nepotřebujeme.     

 Pro zpracování výukových modelů programování PLC byly zadány tyto úlohy: 

 sekvenční řízení závory 

 sekvenční řízení manipulátoru  

8. Sekvenční řízení provozu závory  

 Sekvenční řízení závory je jednoduchá úloha ve které jsou znázorněny základní 

postupy řešení úlohy: 

 analýza úlohy  
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 výběr vhodného automatu 

 popis posloupnosti jednotlivých kroků 

 naprogramování PLC 

 ladění programu 

8.1. Analýza úlohy 

 Nákres schématu - nejprve si vytvoříme jednoduché schéma, nebo nákres se 

všemi funkčními zařízeními daného řešeného systému. Schéma úlohy nám slouţí 

k lepší orientaci v zadaném problému. Schéma závory můţeme vidět na obrázku č. 12, 

z kterého je patrné, ţe systém závory se skládá z těchto funkčních částí: 

 S1 senzor čtečky karty – identifikace řidiče, start systému 

 S2 senzor závory v poloze otevřeno 

 S3 senzor závory v poloze zavřeno 

 S4 senzor optické bezpečnostní závory 

 S5 senzor přítomnosti automobilu – identifikace vozidla 

 MOT motor pohonu závory nahoru, dolů 

 MAJ signalizační maják 

 BZU    signalizační bzučák 

Obrázek č. 12 

 

Popis funkce systému - řidič přijíţdějícího automobilu aktivuje přiloţením parkovací 

karty snímač čtečky karty S1. V okamţiku přiloţení čipové karty se identifikuje drţitel 

karty a v případě správnosti ověření je PLC  nastartován.  
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 Následuje krok ve kterém PLC vyhodnocuje kombinaci hodnot logických vstupů 

tvořených snímači S2, S3, S4 a S5. Jestliţe kombinace hodnot odpovídá poţadovaným 

podmínkám (závora je zavřena, v prostoru za závorou není ţádný automobil                  

a v prostoru závory není ţádný předmět), PLC spustí otevírání závory a signalizační 

maják pro zákaz průjezdu automobilu do doby neţ je aktivován snímač S2. Ten má za 

následek zastavení otevírání závory a vypnutí signalizace  zákazu průjezdu prostorem 

závory. Snímač S4 zde slouţí jako bezpečnostní prvek pro zajištění bezpečnosti osob 

v prostoru závory. V případě, ţe dojde k průjezdu automobilu závorou a následně 

k aktivaci snímače S5, který slouţí k identifikaci projíţdějícího automobilu, PLC 

aktivuje zavírání závory a současně světelný maják do doby neţ je aktivován snímač 

S3. Následuje vypnutí elektromotoru, majáku a uklidnění celého systému. 

Stanovení logických proměnných a význam jejich hodnot - po vytvoření schématu    

a krátkém popisu funkce systému závory následuje stanovení logických proměnných    

a  význam  jejich  hodnot viz.  tabulka  č. 3  ve  smyslu  funkce  systému  závory,  které 

společně s výše uvedenými poslouţí k sestavení sekvenčního diagramu. 

Tabulka č.3  

 

8.2. Výběr vhodného automatu  

 Pomocí analýzy úlohy řízení závory pro vjezd do budovy, nebo parkoviště  bylo 

zjištěno, ţe k řízení celého systému závory  postačí PLC s pěti vstupy a  čtyřmi výstupy,  

LOGICKÁ 
PROMĚNNÁ 

FUNKČNÍ 
ČÁST 

ZÁVORY ZKRATKA LOG 1 LOG 0 

 
identifikace řidiče S1 IDENTRIDICE systém nastartován systém nenastartován 

závora zavřená S3 ZAVZAVRENA 
Rameno závory je v poloze 

zavřeno 

Rameno závory není 

v poloze zavřeno 

závora otevřená S2 ZAVOTEVRENA 
Rameno závory je v poloze  

otevřeno 
Rameno závory není 

v poloze otevřeno 
 
 

 

 
 

 

bezpečný prostor S4 BEZPROSTOR 
V prostoru závory je 

předmět 
V prostoru závory není 

předmět 

 

 
 
 

identifikace vozidla S5 IDENTVOZIDLA Automobil je přítomen Automobil není přítomen 

otevírání závory MOT OTEVIRANIZAV 
Rameno závory se 
pohybuje nahoru 

Rameno závory se 
nepohybuje nahoru 

zavírání závory MOT ZAVIRANIZAV 
Rameno závory se 

pohybuje  dolů 
Rameno závory se 
nepohybuje dolů 

signalizační maják MAJ SIGMAJAK maják bliká maják nebliká 

signalizační bzučák BZU SIGBZUCAK bzučák bzučí bzučák nebzučí 
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ale předpokládejme, ţe programovatelný automat bude například součástí nebo dokonce 

hlavním prvkem rozsáhlého systému řízení provozu budovy, nebo budov a dalších 

zařízení, v takovém případě můţeme navrhnout z hlediska univerzálního pouţití, 

konstrukce, odolnosti, jednoduchosti a všestrannosti systém  Tecomat Foxtrot. Systém 

je určený výrobcem pro širokou škálu pouţití: 

Technické zařízení budov: 

  integrace řízení vytápění, vzduchotechniky a klimatizace  

  měření a řízení spotřeby všech typů energií  

  integrace bezpečnostních prvků budovy (EZS/EPS) 

  integrace přístupových systémů – dveře, brány, průchody 

  dokonalá koordinace procesů budovy 

  optimalizace řízení zabezpečující vyšší úspory spotřeby médií 

Strojírenství: 

 vysoký výpočetní výkon – 0,2ms /1k instrukcí 

 řada protokolů průmyslových sběrnic (Profibus DP, CAN, Modbus) 

 rychlé vstupy pro připojení více inkrementálních snímačů polohy 

 měření periody a fázového posuvu pro při fázování generátoru 

Řízení průmyslových procesů: 

 komfortní oţivování a servis aplikace prostřednictvím editace programu           

za chodu (On-line programming) 

 webové rozhraní pro parametrizaci i servisní účely 

 vyjímatelná flash paměťová karta pro uchování archivních dat a stránek 

webového rozhraní 

 vzdálený přístup 

 zálohování napájení přídavnými akumulátory 

 zálohování paměti systému 

 standardní měřicí rozsahy vstupů včetně termočlánků 

 decentralizace I/O aţ na vzdálenost 1.700m pomocí optického propojení 

Systém Tecomat Foxtrot plně respektuje normu IEC61131-3, tudíţ jsou zde k dispozici 

moţnosti programování PLC všemi druhy programovacích jazyků. Jádrem systému 

Tecomat Foxtrot je výkonná procesorová jednotka, s 32-dvoubitovým RISC procesorem 

s rychlostí aţ 0,2 ms/1000 instrukcí. Tecomat Foxtrot obsahuje také slot pro volně 

vyjímatelnou paměťovou flash kartu, která můţe mít velikost více neţ 4 GB. Data jsou 

ukládána  do  struktury souborů. Flash karta můţe obsahovat webové stránky vytvořené 
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nástrojem Web Maker, který je součástí programovacího prostředí MOSAIC.                   

 Vedle rychlého 100 Mb Ethernetu a dvou komunikačních kanálů disponuje 

Tecomat Foxtrot zcela novou unikátní sběrnicí CIB (Common Installation Bus). Díky ní 

je moţné k řídicímu systému připojit libovolně distribuované inteligentní 

elektroinstalační prvky INELS, které umoţňují připojení více neţ 4000 IO. Modulové 

provedení rozměrově kompatibilní se standardizovanými elektroinstalačními výrobky 

nabízí úspory i komfort při montáţi systému. Základní modul má vlastnosti 

kompaktního systému, vedle komunikačních rozhraní obsahuje také vstupy, výstupy     

a displej s tlačítky. Periferní moduly mohou být připojeny k základními modulu systém. 

sběrnicí (TCL2) aţ na vzdálenost 1700m.  

 PLC je navrţen a vyroben jako vestavné zařízení pro montáţ na U lištu dle   

ČSN EN 50022. Kovová konstrukce a mechanické uspořádání zvyšuje odolnost vůči 

mechanickému poškození a  elektromagnetickému rušení. Napájení systému   je   řešeno  

přivedením vnějšího napájecího napětí 24V/50Hz  na svorky A3 a A4, které jsou 

označeny značkou GND a +24V. Základní modul je vybaven  4 binárními vstupy DI0 -   

DI3,  4  binárními  nebo  analogovými vstupy DI4 - DI7/AI0 - AI3, které se připojují  na 

svorky B2 aţ B9 a 2 x 3 reléovými výstupy DO0 - DO5, které se připojují na svorky D2 

- D4 a D7 - D9, sběrnicemi TCL2 a CIB, rozhraními pro CH1 a CH2, Ethernetem 

10/100Mbit, uţivatelskými tlačítky, signalizačními LED diodami a displejem.  

Podrobnější informace jsou volně dostupné na stránkách výrobce: 

http://www.tecomat.cz/docs/cze/Tecomat/txv00410.pdf 

http://www.tecomat.cz/docs/cze/Tecomat/txv00411.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecomat.cz/docs/cze/Tecomat/txv00410.pdf
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8.3. Popis posloupnosti jednotlivých kroků 

 Posloupnost kroků po nastartování systému vytvoříme pomocí sekvenčního  

diagramu GRAFCET viz. obrázek 13, jehoţ princip byl popsán v kapitole 6.1.  

Obrázek č.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převedení sekvenčního diagramu do kombinačních logických funkcí 

Následně převedeme sekvenční diagram do   logických   funkcí vyjádřených pomocí 

logických rovnic dle   vzorce: 22112 TSTSS  

1inic

sigmajakvzaviraniza5krok

sigmajakavoteviraniz3krok

1krok6krokbezprostorzavzavrenaazavotevren5krok6krok

6krok5kroklaidentvozidbezprostorzavzavrenaazavotevren4krok5krok

5krok4kroklaidentvozidbezprostorzavzavrenaazavotevren3krok4krok

4krok3kroklaidentvozidbezprostorzavzavrenaazavotevren3krok

3krok2krokeidentridic1krok2krok

6krok2krok1krokbezprostorzavzavrenaazavotevren6krok1krok

=

+=

+=

×+×××=

×+××××=

×+××××=

×+×××=

×+×=

+×+×××=

 

KROK 1 

KROK 2 

KROK 3 

KROK 4 

KROK 5 

KROK 6 

IDENTRIDICE-1 

ZAVOTEVRENA-0,ZAVZAVRENA-1,BEZPROSTOR-0,IDENTVOZIDLA-0 

ZAVOTEVRENA-1,ZAVZAVRENA-0,BEZPROSTOR-0,IDENTVOZIDLA-0 

ZAVOTEVRENA-1,ZAVZAVRENA-0,BEZPROSTOR-0,IDENTVOZIDLA-1 

ZAVOTEVRENA-0,ZAVZAVRENA-1,BEZPROSTOR-0 
 

OTEVIRANIZAV-1,SIGMAJAK-1 

 ZAVIRANIZAV-1,SIGMAJAK-1 
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8.4. Naprogramování PLC 

Úvod 

 Programování programovatelných automatů a regulátorů se provádí pomocí 

vývojového prostředí MOSAIC,  které umoţňuje vytvářet aplikační programy jak pro 

PLC TECOMAT, tak i pro  regulátory TECOREG. Součástí vývojového prostředí 

MOSAIC jsou tyto nástroje: 

 sada programovacích jazyků ST (strukturovaný text), IL (jazyk instrukcí),       

LD (reléové schéma) a FBD (funkční bloky) podle normy IEC 61131-3 

 IEC manaţer pro grafickou deklaraci všech prvků programu PLC - datových   

typů, proměnných, funkcí, funkčních bloků i programových   jednotek;  moţnost 

deklarace vlastních knihoven 

 Inspektor POU - nástroj pro ladění programu PLC, který sleduje a zobrazuje stav 

vybraných proměnných a umoţňuje pouţívat ladicí body 

 Simulátor PLC - nástroj, který dovoluje ladit programy bez nutnosti připojení 

reálného hardwaru, simulovat lze všechny typy PLC TECOMAT a TECOREG, 

k simulátoru lze připojit i vizualizační software RELIANCE a ladit celou 

aplikaci na jednom PC 

 PanelMaker - nástroj na tvorbu dialogů pro operátorské panely ID-07, ID-08      

a PLC řady TC500 a TR200; program pro panel je součástí programu pro PLC 

 PanelSim - simulátor operátorských panelů dovoluje zkoušet dialogy vytvořené 

PanelMakerem bez  připojení  skutečného  panelu, funguje jak  s  reálným,  tak         

i simulovaným PLC 

 PIDMaker - nástroj pro ladění a návrh PID regulátorů; nabízí interaktivní náhled 

na průběh regulace, usnadňuje správné nastavení parametrů regulátoru                

a generuje programový kód. Součástí je simulace jednoduchých soustav           

do třetího řádu s dopravním zpoţděním 

 GraphMaker - nástroj pro podporu ladění a diagnostiku řízeného systému 

umoţňuje zobrazení průběhů vybraných proměnných offline i v reálném čase. 

Dva sledovací kurzory, nastavitelná perioda vzorkování, umoţňuje ukládání dat 

na disk i export do DB programů. Funkce digitálního osciloskopu (16 kanálů)    

a logického analyzátoru 

 softwarová konfigurace PLC - konfigurační nástroj umoţňující výběr typu PLC 

a  definici  konkrétní  sestavy  včetně  nastavení parametrů jednotlivých modulů.  

Rovněţ umoţňuje načíst aktuální konfiguraci z připojeného PLC 
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 definice sítě PLC - nástroj umoţňuje grafickou formou vytvořit vazby mezi PLC 

v rámci projektu, definovat připojení operátorských panelů nebo externích 

zařízení 

 Projektový manaţer - komfortní správa projektu, archivace a zálohování 

projektu 

 hypertextová a kontextová nápověda - zahrnuje kompletní dokumentaci 

k systémům TECOMAT a TECOREG ve formátu pdf. 

Jak jiţ bylo uvedeno programovací nástroj Mosaic umoţuje programovat všechny PLC 

dodávané firmou Teco. Starší PLC TECOMAT řad NS950, TC400, TC500, TC600       

a TECOREG řad TR050, TR200, TR300 se programují v syntaxi nativního 

mnemonického kódu pouţívaného jiţ – programem xPRO v prostředí MS-DOS.  

 U nové generace systému TC700 a TC650 a Foxtrot se pouţívá programování 

podle normy IEC EN 61131-3 v textových jazycích IL a ST a grafických jazycích LD   

a FBD. Program v jazyku podle normy IEC 61131-3 se skládá z elementů zvaných 

programové organizační jednotky (POU, Program Organisation Unit).   

Těmito jednotkami jsou funkce, funkční bloky a nejvyšší jednotkou je program. 

Programovat lze tedy jak v textových tak i v grafických jazycích. Programování            

v grafických jazycích je jednoduché a intuitivní. Jednotlivé kontakty nebo bloky se 

vybírají z nástrojové lišty okna editoru a umísťují se na ploše. Prostředí samo nabízí 

dialogová okna pro přiřazení proměnné nebo výběr poţadované POU ve chvíli vloţení 

kontaktu, resp. bloku. Jak proměnné, tak POU lze definovat předem prostřednictvím 

IEC manaţeru nebo aţ v okamţiku prvního pouţití. 

Podobnou podporu nabízí prostredí Mosaic i v textových jazycích.              

V jazyku strukturovaného textu ST lze při psaní programu vyuţít IEC asistenta, který 

nabízí dokončení rozepsaných konstrukcí, umoţňuje vkládat dostupné proměnné, jejich 

definování a podobně. Vše je k dispozici prostřednictvím horkých kláves nebo pravého 

tlačítka myši.  

Při psaní programu je moţné jednotlivé jazyky kombinovat. Jakmile však je 

zvolen pro zápis POU určitý jazyk, není moţné ho jiţ měnit. Další POU však muţe být 

zapsána opět v jiném jazyku. To umoţňuje rozčlenit program a například část řídicí 

logiky psát v jazyku LD a část, kde se provádí matematické výpočty a objevují se 

sloţité výrazy, napsat v jazyku ST. Deklarační část programu je pro všechny jazyky 

společná. Podporovány jsou všechny datové typy definované výše uvedenou normou 

včetně datových typů pro práci s casem, datem nebo řetězci.  
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Deklarace vlastních datových typu včetně struktur a polí je podporována stejně 

jako deklarace všech typu POU. Prostředí Mosaic má integrovánu moţnost pouţívat 

knihovny bloku a vytvářet vlastní uţivatelské knihovny POU.  

Projektem v MOSAIC je míněn program pro jeden PLC včetně všech 

souvisejících souborů. Programy pro řídící systémy se skládají z jednotlivých souborů. 

Některé vytváří sám programátor, některé jsou tvořeny automaticky jako výsledek práce 

specializovaného nástroje. Následující krátký tutoriál vysvětluje základy práce 

s prostředím Mosaic respektive tvorbu projektu od jeho zaloţení aţ po konečné 

programování jednotlivých algoritmů (obvodů). 

Vytvoření nové skupiny projektu  

 Po spuštění programu Mosaic se nejprve otevře okno pro výběr skupiny projektů 

ve kterých jsou jednotlivé projekty uloţené. Jelikoţ nemáme  ještě  vytvořenou  skupinu  

projektů sekvenčního řízení, zaloţíme jí dle následujících obrázků. Postupujeme přesně 

podle pokynů v červených rámečcích a podle názorných obrázků. Upozorňuji, ţe 

obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Obrázek č.14 

 

 

 

 

 

 

V nabídce „Výběr skupiny projektů“ klikneme na tlačítko „Nový“ pro navedení nové 
skupiny projektů. Nová skupina projektů se bude ukládat do složky Mosaic_App. 
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Obrázek č.15 

 

 

 

 

Obrázek č.16 

 

 

 

V nabídce „Vytvořit novou skupinu projektů“ vepíšeme do řádku „Jméno nové 
skupiny projektů“ název nové skupiny projektů a potvrdíme tlačítkem OK. 
 

  

V nabídce „Nový projekt“ vyplníme do řádku „Název souboru jméno nového 
projektu (v našem případě to bude Řízení závory) a klikneme na tlačítko „Otevřít“.  
  

  



- 38 - 

 

Obrázek č.17 

 

 

 

 

Obrázek č.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nabídce „Základní výběr řídícího systému“ vybereme vhodnou řadu PLC, v našem 
případě to bude PLC Foxtrot a potvrdíme tlačítkem OK. V případě výběru systému 
Foxtrot nezapomeneme potvrdit typ PLC. 
 

  

V okně „Deklarace programové organizační jednotky“ napíšeme Jméno programu,   
a pokud chceme krátký Komentář, Potvrdíme tlačítkem OK. Mimo jiné tato část práce 
se zadáváním nového projektu je velmi důležitá, neboť zde se rozhodujeme jakým 
jazykem budeme PLC programovat. Pro naše účely sekvenčního řízení bez 
matematických výpočtů bude nejvhodnější jazyk kontaktových schémat LD.  
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Nastavení PLC 

 Nyní jiţ máme zaloţen nový projekt a můţeme se pustit do bliţšího nastavení 

programovaného PLC. 

Obrázek č.19 

 

 

 

 

 

Obrázek č.20 

 

 

 

 

 

V nabídce „Projekt“ spustíme Manažera projektu ve kterém dále 
nastavíme podrobnější vlastnosti požadovaného PLC. 
 

 

 

  

V nabídce „Manažer projektu“ nastavíme Adresu PLC a Typ připojení, pro 
naše účely simulované PLC a potvrdíme tlačítkem „Připojit“. 
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Obrázek č.21 

 

 

 

 

Deklarace vstupních a výstupních proměnných VAR GLOBAL 

 Po nezbytném nastavení programovaného PLC provedeme deklaraci vstupních a 

výstupních proměnných. 

Obrázek č.22 

 

 

 

 

 

V nabídce „výběr řady PLC“ vybereme zvolený typ programovatelného 
automatu a potvrdíme kliknutím na tlačítko „Použít“. 
  

 

 

  

Pro správné naprogramování řídicího systému je potřeba aby systém znal potřebná  
jména vstupních a výstupních proměnných tzv. Aliasy, které se přiřazují 
k jednotlivým vstupům a výstupům PLC, se kterými potom budeme pracovat. 
Přiřazujeme tyto jména (Aliasy) včetně dalších charakteristik, komentářů                  
a poznámek v nabídce „Nastavení V/V“. Tyto proměnné  mají status VAR_GLOBAL,    
z důvodu možnosti zpracování  dalšími programy systému PLC. Do této nabídky se 
dostaneme pomocí tlačítka. 
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Deklarace proměnných VAR  

 Pro správnou funkci programu je také potřeba provést deklaraci proměnných se 

statusem VAR jsou to zejména proměnné jednotlivých kroků, hlídání a podobně. 

Obrázek č.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  IEC manažeru se postupně proklikáme přes programy název 
programu ke  složce VAR proměnných. Kliknutím pravým 
tlačítkem myši na složku VAR otevřeme nabídku pro práci 
s proměnnými a klikneme na položku „Přidat proměnnou“.  
  

V nabídce „Definice proměnné“ zadáváme proměnné se statusem VAR, 
kde vepíšeme jméno a  typ proměnné (jednotlivé kroky, INIC a hlídání 
otevírání a zavírání závory). Je potřeba připomenout, že jednotlivé 
proměnné  nesou pouze informaci charakteru Boolovského čísla 
nastavujeme tedy parametr BOOL. Potvrdíme tlačítkem OK. 
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Vytvoření jednotlivých kroků (obvodů programu) 

 V případě ţe máme deklarovány veškeré proměnné, můţeme se pustit do 

vytvoření jednotlivých kroků. Obvody jednotlivých kroků sestavíme podle logických 

rovnic z odstavce „Převedení sekvenčního diagramu do kombinačních logických 

funkcí“. Proměnné vkládáme do obvodu v podobě kontaktů a cívek. Jako vzor 

výsledného obvodu nám poslouţí obvod 0002 Krok 2 – identifikace řidiče (nastartování 

sekvenčního řízení závory), který je znázorněn na obrázku 25. Postup vkládání kontaktů 

a cívek vysvětlují obrázky 26 aţ 30.  

Obrázek č.25 

 

 

Obrázek č.26 

 

 

Pravým tlačítkem myši klikneme volně do 
plochy monitoru a  otevřeme nabídku vkládání 
obvodu. Klikneme na nabídku „Vytvořit obvod 
za“. 
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Obrázek č.27 

 

 

 

 

 

Obrázek č.28 

 

 

 

 

 

 

Do existujícího projektu Řízení závory byl vložen obvod 0003, který má pouze 
úlohu ukázkového obvodu, ve kterém bude vysvětlen postup vkládání 
jednotlivých operandů obvodu. 

  

Kliknutím na značku operandu (kontakt, negovaný kontakt, kontakt hranově 
pozitivní atd.)  který chceme vložit do obvodu se nám zvýrazní na celé ploše body 
v podobě obdélníků, do kterých můžeme vložit operand jak v obvodu 0003, tak       
i v celém programu.  

  



- 44 - 

 

 Obrázek č.29 

 

 

 

 

 

Obrázek č.30 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na značku bodu, do kterého chceme vložit operand v sériovém nebo 
paralelním zapojení se otevře nabídka „Operand“.  

   

Kliknutím na tlačítko s třemi tečkami se nám otevře nabídka výběru proměnné pro 
zvolený operand. Máme možnost výběru z předem nadefinovaných proměnných 
dle statutu Lokální nebo Globální. Vybereme tedy vhodnou proměnnou a potvrdíme 
tlačítkem OK. Proměnnou můžeme i okomentovat v nabídce Komentář a potrdíme 
tlačítky OK. 
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Obrázek č.31 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.32 

 

 

 

 

 

 

Máme tedy úspěšně vložený první kontakt neboli operand do obvodu. Stejným 
způsobem vkládáme i ostatní kontakty, cívky neboli operandy dle logických rovnic 

z odstavce „Převedení sekvenčního diagramu do kombinačních logických funkcí“. 

Dvojím poklepáním na obvod můžeme také otevřít nabídku pro vložení komentáře 
k obvodu, kde vepíšeme vhodný komentář a potvrdíme tlačítkem OK.  
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Obrázek č.33 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem našeho snažení je program sekvenčního řízení závory, který se skládá 
z devíti kontaktních obvodů, algoritmů. Můžeme být spokojeni se svou prací, ale 
zbývá ještě program doplnit o nezbytné obvody, které mají za úkol hlídání 
procesu otvírání a zavírání závory.  
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Obrázek č.34 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.35 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou to obvody 0010 a 0011, které mají za úkol spustit signalizaci poruchy 
v případě překročení délky nastaveného času pro procesy otevírání a zavírání 
závory. Jsou tvořeny časovači TON ve kterých je přednastavena povolená doba 
10-ti sekund pro otevírání a zavírání závory. V případě, že tato doba bude 
překročena, systém spustí signalizaci poruchy pomocí signalizačního bzučáku. 
Způsob vkládání těchto funkčních bloků bude vysvětlen v  obrázcích 35-38.  
 

 

Postupujeme stejně jako u obrázků 28 a 29 s tím rozdílem, že se nám místo 
nabídky „Operand“ rozbalí nabídka „Editor boxu“, ve které nadefinujeme vlastnosti 
časovače TON, včetně jeho předem nadefinovaného jména jakožto proměnné. 
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Obrázek č.36 

 

 

 

Obrázek č.37 

 

 
 
 

 

Obrázek č.38 

 

 

 

 

V „Editoru boxu“ napíšeme Jméno proměnné, vybereme daný box a potvrdíme 
tlačítkem OK. Pomocí komentáře můžeme také box okomentovat. 
 

 

Dvojím kliknutím na vstup časovače TON PT otevřeme 
nabídku Operandu.  
  

 

Do řádku Jméno napíšeme požadovaný čas ve tvaru 
například pro deset sekund T#10s, který se nesmí 
překročit a potvrdíme tlačítkem OK. 
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8.5. Ladění programu 

 Kaţdý řídící program, který je vývojovým prostředím Mosaic vytvořen musí být 

patřičně zkontrolován, zdali je dobře napsán a jestli v něm nejsou takzvané „pravopisné 

a gramatické chyby“. K tomu slouţí nástroj přeloţit, jehoţ pouţití znázorňují 

následující obrázky 39 a 40. 

Obrázek č.39 

 

Obrázek č.40 

 

 

 

 

 

Ladění programu je nejdůleţitější činností při vytváření řídícího programu pro 

PLC bez kterého bychom nebyli schopni jakýkoliv program vyzkoušet optimalizovat        

a aplikovat v praxi. Je to vlastně ověření funkce námi vytvořeného řídícího algoritmu, 

kdy pouhé přeloţení programu jak sami víte nestačí. Prostředí Mosaic obsahuje hned 

několik nástrojů pro ladění programu, nám bude ale nejlépe vyhovovat základní nástroj 

„POU Inspektor v režimu LD“ který slouţí pro jakýsi náhled na program v okamţiku 

kdy je simulované PLC v reţimu RUN. Zdrojový program z editoru je animován 

hodnotami aktuálních dat, tak abychom mohli sledovat správnost zapsané funkce. Podle 

typu zvoleného jazyka má POU inspektor přizpůsoben svůj vzhled. V našem případě to 

bude vzhled podle obrázku 45 na straně 51. 

 

V nabídce „Program“ zpustíme funkci 
přeložit, čímž Mosaic sám zkontroluje, 
zdali je program dobře napsán. 
 

 

Objeví-li se nám toto oznámení jsme na nejlepší cestě 
k úspěchu, můžeme se pustit do ladění programu.  
  

 



- 50 - 

 

Ladění programu se provádí nástrojem POU inspektor. Spouští se tlačítkem  
Abychom program mohli ladit musí být spuštěn simulovaný PLC. Nabídka  
pro spuštění simulovaného PLC se otevírá pomocí tlačítka  

  

Obrázek č.41 

 

 

Obrázek č.42 

 

Obrázek č.43 

 

Obrázek č.44 

 

 

Po kliknutí na symbol ve tvaru žárovky 
klikneme na tlačítko RUN pro zapnutí 
simulovaného PLC.  

 

Dále klikneme na tlačítko ANO tím 
potvrdíme vyslání kódu programu sim. 
PLC. 

 

Nakonec vybereme typ restartu PLC, 
například kliknutím na tlačítko Studený 
potvrdíme restart programu sim. PLC. 
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Obrázek č.45 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Na obrázku vidíme spuštěný POU inspektor pro ladění programu, ve kterém jsou 
zřetelně znázorněny aktivní prvky a obvody šedou barvou. Základem tohoto 
prověření správnosti a funkčnosti programu je postupné aktivování a deaktivování 
jednotlivých vstupních proměnných tak jak jsme systém navrhli. Aktivování              
a deaktivování provádíme jednoduchým dvojkliknutím na daný operand, neboli 
kontakt. Výsledkem je ověření celého programu včetně správné funkce hlídání 
otevírání a zavírání závory. Na obrázku je zřetelné, že laděný systém je v třetím 
kroku a právě probíhá otevírání závory a signalizace majákem. 
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9. Sekvenční řízení provozu manipulátoru 

 V této úloze se budeme zabývat problémem sekvenčního řízení manipulátoru, 

který má za úkol přemísťovat polotovar výrobku z dopravníku do automatické výrobní 

linky. Při řešení úlohy postupujeme stejně jako v případě sekvenčního řízení závory.  

9.1. Analýza úlohy 

Nákres schématu – pomocí nástroje malování ve Windows XP byl nakreslen příklad 

jednoduchého manipulátoru, který je znázorněn na obrázku č. 44.    

Obrázek č.44 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výše uvedeném obrázku je tedy schématicky znázorněno zařízení jednoduchého 

manipulátoru, který je součástí automatizované výrobní linky. Jednoduchý manipulátor 

se skládá z těchto částí: 

 stůl s hnízdem a vestavěným optickým snímačem 

 přísavné zařízení se snímačem podtlaku a snímačem pro detekci prázdného 

hnízda linky 

 vertikální lineární pohon s vestavěnými dvěmi indukčními snímači polohy  

 horizontální kývavý pohon s vestavěnými dvěmi indukčními snímači polohy  

Popis funkce systému: 

 dopravení polotovaru výrobku pomocí dopravníku do hnízda stolu manipulátoru 

DOPRAVNÍK 

DOPRAVNÍK 

Dopravník 

Stůl s hnízdem 

Manipulátor Otočný stůl automatizované výrobní linky s hnízdy 

Polotovar výrobku 

Přísavné zařízení 
manipulátoru 
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 detekce polotovaru optickým snímačem umístěným ve hnízdě stolu  

 spuštění vertikálního pohonu do dolní polohy, na kterém je upevněno přísavné 

zařízení se snímačem podtlaku pro uchopení polotovaru 

 detekce dolní polohy vertikálního pohonu 

 spuštění přísavného zařízení  

 dosaţení podtlakového vzduchu - uchopení polotovaru 

 změna polohy vertikálního pohonu do horní polohy, drţení polotovaru 

 detekce horní polohy vertikálního pohonu 

 spuštění horizontálního pohonu do polohy 90
0
, drţení horní polohy a polotovaru 

 detekce polohy 90
0 
horizontálního pohonu 

 spuštění vertikálního pohonu do dolní polohy, drţení polotovaru 

 detekce dolní polohy vertikálního pohonu 

 vypnutí přísavného zařízení – upuštění polotovaru 

 změna polohy vertikálního pohonu do horní polohy 

 detekce horní polohy vertikálního pohonu 

 změna polohy horizontálního pohonu do polohy 0
0
, drţení horní polohy 

Stanovení logických proměnných a význam jejich hodnot – viz tabulka č.4  

Tabulka č.4 [3] 

 

 

LOGICKÁ 

PROMĚNNÁ 

ZKRATKA 

 

ZKRATKA 

 

LOG 1 

 

LOG 0 

Přítomnost polotovaru ve 
hnízdě stolu 

S1 POLVEHNIZDE 
Polotovar je ve hnízdě stolu 

manipulátoru 
Polotovar není ve hnízdě 

stolu manipulátoru 

Přítomnost vertikálního 
pohonu v horní pozici 

S2 VERPONAHORE 
Vertikální pohon je v horní 

pozici 
Vertikální pohon není 

v horní pozici 

Přítomnost vertikálního 
pohonu v dolní pozici 

S3 VERPODOLE 
Vertikální pohon je v dolní 

pozici 
Vertikální pohon není 

v dolní pozici 

Uchopení polotovaru 
podtlakovým zařízením 

S4 UCHPOL 
Zařízení dosáhlo podtlaku, 

polotovar je uchopen 

Zařízení nedosáhlo 
podtlaku, polotovar není 

uchopen 

Přítomnost horizontálního 
pohonu v pozici 0

0 S5 HORPONULA 
Horizontální pohon je 

v pozici 0
0 

Horizontální pohon není 
v pozici 0

0
 

 
 

Přítomnost horizontálního 
pohonu v pozici 90

0
 

S6 HORPODEVADESAT 
Horizontální pohon je 

v pozici 90
0 

Horizontální pohon není 
v pozici 90

0
 

Přítomnost polotovaru na 
dopravníku 

S7 POLNADOPRA Polotovar je na dopravníku
 Polotovar není na 

dopravníku 

Detekce prázdného 
hnízda linky 

S8 HNIZDOLINKY 
Hnízdo je v poloze a je 

prázdné
 

Hnízdo je v poloze a není 
prázdné  

Pohyb pohonu směrem 
dolů 

VPD VERPODOLU Vertikální pohon jede dolů 
Vertikální pohon nejede 

dolů 

Pohyb pohonu směrem 
nahoru 

VPN VERPONAHORU 
Vertikální pohon jede 

nahoru 
Vertikální pohon nejede 

nahoru 

Pohyb pohonu směrem 
vpravo 

HPV HORPOVPRAVO 
Horizontální pohon jede 

vpravo 
Horizontální pohon nejede 

vpravo 

Pohyb pohonu směrem 
vlevo 

HPV  HORPOVLEVO 
Horizontální pohon jede 

vlevo 
Horizontální pohon nejede 

vlevo 

Podtlak P PODTLAK 
Podtlak přísavného zařízení 

je spuštěn 
Podtlak přísavného zařízení 

není spuštěn 
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9.2. Popis posloupnosti jednotlivých kroků 

 GRAFCET  

Obrázek č.45 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 1 

KROK 2 

KROK 3 

KROK 4 

KROK 5 

KROK 6 

KROK 7 

KROK 8 

POLNADOPRA-1,POLVEHNIZDE-0,VERPONAHORE-1,VERPODOLE-0, 
HORPONULA-1,HORPODEVADESAT-0,UCHPOL-0 

 
VERPONAHORU 

VERPODOLU 

POLNADOPRA -1, POLVEHNIZDE-1,VERPONAHORE-1,VERPODOLE-0, 
HORPONULA-1,HORPODEVADESAT-0,UCHPOL-0 
 

PODLTLAK 

POLNADOPRA -1,POLVEHNIZDE-1,VERPONAHORE-0,VERPODOLE-1, 
HORPONULA-1,HORPODEVADESAT-0,UCHPOL-0 
 

PODLTLAK,VERPONAHORU 
 

POLNADOPRA -1,POLVEHNIZDE-0,VERPONAHORE-0,VERPODOLE-1, 
HORPONULA-1,HORPODEVADESAT-0,UCHPOL-1 
 

PODLTLAK,VERPONAHORU,HORPOVPRAVO 
 

POLNADOPRA-1 ,POLVEHNIZDE-0,VERPONAHORE-1,VERPODOLE-0, 
HORPONULA-1,HORPODEVADESAT-0,UCHPOL-1 
 

PODLTLAK,VERPODOLU 

POLNADOPRA-1 ,POLVEHNIZDE-0,VERPONAHORE-1,VERPODOLE-0, 
HORPONULA-0,HORPODEVADESAT-1,UCHPOL-1 
 

 

POLNADOPRA-1 ,POLVEHNIZDE-0,VERPONAHORE-0,VERPODOLE-1, 
HORPONULA-0,HORPODEVADESAT-1,UCHPOL-1, HNIZDOLINKY-1 
 
 

KROK 9 VERPONAHORU 

POLNADOPRA-1, POLVEHNIZDE-0,VERPONAHORE-0,VERPODOLE-1, 

HORPONULA-0,HORPODEVADESAT-1,UCHPOL-0 

KROK 10 

 

POLNADOPRA-1,POLVEHNIZDE-0, VERPONAHORE-1,VERPODOLE-0, 
HORPONULA-0,HORPODEVADESAT-1,UCHPOL-0 
 
VERPONAHORU,VLEVO 

KROK 11 

POLNADOPRA-1,POLVEHNIZDE-0, VERPONAHORE-1,VERPODOLE-0, 
HORPONULA-0,HORPODEVADESAT-1,UCHPOL-0 
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Převedení sekvenčního diagramu do kombinačních logických funkcí 

1inic

7krok,6krok,5krok,4krokpodtlak

10krokhorpovlevo

6krokohorpovprav

7krok,3krokverpodolu

10krok,9krok,6krok,5krok,2krokuverponahor

krok1krok10uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok1011krok

krok11krok10uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok910krok

krok10krok8uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok8krok9

krok9krok7uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok7krok8

krok8krok7uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok6krok7

krok7krok6uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpo5krokkrok6

krok6krok5uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok4krok5

krok5krok4uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok3krok4

krok4krok3uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok2krok3

krok3krok2uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok1krok2

11krok2krokkrok1uchpolesathorpodevadhorponula

verpodoleeverponahorepolvehnizdadopralnpokrok11krok1

=

=

=

=

=

=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

×+×××

×××××=

+×+×××

×××××=

 

9.3. Naprogramování PLC 

 Při programování neboli vytváření sekvenčního algoritmu postupujeme stejně 

jako v případě sekvenčního řízení závory. Samozřejmě, ţe nesmíme zapomenout na 

obvody pro hlídání sekvence celého programu. Konečnou podobu programu znázorňují 

následující obrázky č. 45-49. 
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Obrázek č.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvody pro kroky 1-6, bohužel obrázek není možné z důvodu velikosti položit 

jinak. 
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Obrázek č.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvody pro kroky 7-11, bohužel obrázek není možné z důvodu velikosti 

položit jinak. 
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Obrázek č.47 

 

Obrázek č.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvody přiřazení jednotlivých výstupů ke krokům dle kombinačních funkcí. 

Obvody hlídání jednotlivých kroků 2-6 sekvenčního diagramu. 
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Obrázek č.49 

 

 

9.4.  Ladění programu 

Jak jiţ bylo řečeno ladění programu je nejdůleţitější činností při vytváření 

řídícího programu pro PLC bez kterého bychom nebyli schopni jakýkoliv program 

vyzkoušet optimalizovat  a aplikovat v praxi. Takţe i v tomto případě musíme program 

nechat přeloţit a pomocí POU inspektoru provést odladění programu a to stejným 

způsobem jako v případě sekvenčního řízení závory. 

Obvody hlídání jednotlivých kroků 7-11 sekvenčního diagramu. 
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10. Závěr 

 Problematika sekvenčního řízení pomocí programovatelných automatů je natolik 

široká, ţe jí není moţné celou popsat v jedné diplomové práci. Bylo nutné vysvětlit 

základy podstaty řízení, automatického řízení a sekvenčního řízení. Důvodem je znalost  

této problematiky pro správné pochopení a řešení zadaného úkolu. Samotná znalost 

programovacího jazyka a systémů PLC je samozřejmě také důleţitá, ale bez znalostí 

řízení a základů automatizace by programátor PLC plnil pouze úlohu písaře.  

 Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku programovatelných 

automatů. Z důvodu existence celé řady výrobců PLC jsem vypracoval pouze jejich 

všeobecný popis struktury, funkce, způsobů programování a základních specifikací. 

Také jsem vypracoval zevrubný popis programovatelného automatu, který bude 

katedrou zakoupen.  

 Dále diplomová práce přibliţuje studentům zásady projektového řízení, ve 

kterých jsou ve zkratce popsány základy při vypracovávání projektu automatizace,     

nicméně tato diplomová práce se zaměřuje hlavně na problematiku řešení sekvenčních 

úloh a jejich naprogramování ve vývojovém prostředí Mosaic pro PLC TECOMAT.  

 Byly tedy navrţeny dvě úlohy sekvenčního řízení pro vytvoření vzorových 

příkladů určených k výuce programování programovatelných logických automatů. Ve 

své diplomové práci jsem se snaţil o co nejjednodušší řešení a vysvětlení těchto úloh. 

Jednotlivé úlohy jsou řešeny v konceptu analyzuj, navrhni řešení, programuj, kontroluj 

a uprav řešení.  

 Pro řešení problematiky sekvenčního řízení jsem zvolil systém vývojového 

sekvenčního diagramu GRAFCET, jelikoţ je podporován mezinárodní normou a někteří 

výrobci PLC jej zařazují do svých programovacích prostředí jako nástroj pro tvorbu 

řídících sekvenčních algoritmů. Mám také potvrzeno oddělením technické podpory 

společnosti Teco a.s. zavedení tohoto nástroje do vývojového prostředí Mosaic. 

 Popis programování PLC TECOMAT má podobu jednoduchého tutoriálu, který 

je koncipován jako sled obrázků s popisy jednotlivých operací.  

 Závěrem bych chtěl apelovat na moţnosti katedry a iniciovat vytvoření 

audiovizuálního výukového modulu, ve kterém by byly zapracovány veškeré důleţité 

kroky při řešení sekvenční úlohy včetně krátkého tutoriálu, který by popisoval základy 

práce s vývojovým prostředím Mosaic. 
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