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Anotace 

Na začátku mé práce je seznámení se systémem lomu a jeho rozdělení na dílčí části. 

Dále je zde provedena analýza technologického procesu povrchového lomu, kde je 

popsáno rozdělení vlastní povrchové těžby. Nedílnou součástí těžby na povrchovém lomu 

je i doprava, u které jsem se především zaměřil na kolejovou dopravu a její automatizaci. 

V další části jsou rozebrány hardwarové a softwarové prostředky, které jsou nutné 

k realizaci řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu. Následující bod se zabývá 

praktickou částí a to tvorbou modelu kolejiště, ručního ovladače a propojovacímu modulu, 

který slouží k propojení řídících prvků s modelem kolejiště. V posledním bodě je rozebrán 

návrh a realizace programu pro automatické řízení kolejové dopravy na fyzikálním modelu 

lomu. 

Klí čová slova: systém lomu, PLC, DDE, RSLogix 500, RSLinx, model kolejiště 

 

Summary 

The opening part of my thesis is an introduction of the system of mine and its 

division into particular segments. Thesis includes analysis of the technological process of a 

surface mine. There is a description of a surface mining in this chapter. Integral aspect of 

surface mining is transport where I have focused on railway transport and its 

automatization. Another chapter deals with hardware and software components. These are 

important to make the railway operating of mining physical model possible. Another 

chapter practically refers to the construction of railyard model, manual controller and 

connecting modul which connects operating components with the railyard model. The last 

chapter refers to the realization of automatic operating program for railway transport of 

mine´s physical model. 

Keywords: Mine System, PLC, DDE, RSLogix 500, RSLinx, Railway Model 
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Seznam použitých zkratek 

ACC ACCumulator – Střádač 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

 Americký standardní kód pro výměnu informací 

CPU Central Processing Unit - Základní výpočetní jednotka 

DDE  Dynamic Data Exchange - Dynamická výměna dat 

EEPROM Electrically Erasable PROM - Elektricky vymazatelná PROM 

EMI Electromagnetic Interference - Elektromagnetická interference 

FET Field Effect Transistor - Tranzistor řízený polem 

HW Hardware 

I/O  Input/Output - Vstupy/výstupy 

LED Light Emitting Diode - Elektroluminiscenční dioda 

N1-N6 Návěstidlo číslo1 – Návěstidlo číslo 6 

PC  Personal Computer - Osobní počítač 

PLC  Programmable Logic Controler - Programovatelný logický automat 

PRE Preset Value - Přednastavená hodnota 

RTC Real Time Clock - Hodiny reálného času 

S1-S9 Snímač číslo1 – Snímač číslo 9 

SW Software – Programové vybavení 

TZV Technické zabezpečení výroby 

V AC Střídavé napětí 

V DC Stejnosměrné napětí 

V1-V3 Výhybka číslo 1 - Výhybka číslo 3 

VIS Výrobní informační systém 
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1 Úvod 

Doprava na lomech je jedním ze základních úkolů v rámci transportního systému 

dobývání a zároveň je rozhodující technologickou fázi těžebního procesu. Hlavní funkci 

technologické dopravy je přesun vytěžených skrývkových hmot na místo zakládání  

a přepravení užitkových surovin na další zpracování, nebo přímo k odbytu. 

Cílem této práce je vytvoření kolejové dopravy na existujícím fyzikálním modelu 

povrchového lomu, která by reprezentovala odvoz natěženého uhlí ze zásobníku  

na úpravnu. Diplomová práce byla strukturována do několika částí dle osnovy zadané 

vedoucím diplomové práce doc.Dr.Ing.Zdeňkem Neustupou.  

První část je spíše teoretická, zde se budu zabývat analýzou systému lomu a jeho 

dílčím rozdělím.  

V druhé části si zvolím technické prostředky jak softwarové tak hardwarové 

pomocí, kterých budu zadanou úlohu řešit.  

Třetí bod osnovy se už zabývá samotným návrhem a realizací dané úlohy. Zde je 

mým úkolem navrhnout a později i zrealizovat model kolejiště. Dalším cílem je návrh 

zabezpečovacího zařízení pro provoz na modelovém kolejišti a jeho následná instalace. 

Také musím nastudovat a později i zrealizovat řízení kolejové dopravy pomocí PLC 

automatu MicroLogix 1200.  

V posledním bodě osnovy se budu zabývat návrhem řídících algoritmů, které zajistí 

bezpečnost provozu na tomto modelu kolejiště, a budou splňovat zadanou funkci, která je 

automatické vedení vlakové soupravy, které zaručí odvoz natěženého uhlí  

ze zásobníku na úpravnu na sestaveném modelu kolejiště. 
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2 Analýza systému lomu 

Na začátku si uvedeme co to vlastně systém je. Systém je definován jako účelově 

uspořádaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které 

společně určují vlastnosti celku. Lom je otevřený dobývací prostor, který je určen k těžbě 

nerostných surovin. 

Abychom mohli lom založit, zprovoznit a těžit nerostnou surovinu je třeba klást 

důraz na plánování.  

Plánování lze rozdělit do tří částí: 

• vlastní výstavba 

• technologie a těžba 

• těžená surovina 

Vlastní výstavba lomu - zde si klademe otázky, které souvisí se samotným dílem: 

• místo, kde? 

• geologická lokalizace  

• hydrogeologické podmínky 

• klimatické podmínky 

• občansko-právní vztahy 

• vliv na životní prostředí 

Poslední dvě položky mají velký význam u výstavby lomu. Mohou ji výrazně 

zkomplikovat, někdy dokonce zastavit.[1] 

Nutnost zohlednit při návrhu výstavby lomu požadavky na těžbu: 

• jakou surovinu těžit? 

• v jakém množství? 

• za jakou cenu? 
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Technologie a těžba 

 

Obrázek 1: Blokové schéma Technologie a těžby 

Těžená surovina – při těžbě vzniká odpadní materiál, odpadní vody a také musí dojít po 

ukončení těžby k zahlazení následků těžby (rekultivace).[1] 

Z hlediska vstupů a výstupů lze na lom pohlížet takto:  

 

Obrázek 2: Blokové schéma toku materiálu a surovin 
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Dle analýzy technologického procesu povrchového lomu se dá povrchová těžba 

rozdělit do částí: 

Výrobní systém: 

• těžba (dobývací stroje, rozpojování a nakládání) 

• doprava (pásová, automobilová) 

• zakládání (zakladač, ukládání na výsypkách) 

Technické zabezpečení výroby (TZV) 

Řízení výroby: 

• výrobní informační systém (VIS) 

• dispečerské pracoviště 

• řízení výroby, plánování a projekce 

2.1 Analýza technologického procesu povrchového lomu 

Vlastní povrchová těžba se dá rozdělit do těchto částí: 

• těžba (dobývací stroje, rozpojování a nakládání) 

• doprava (pásová, automobilová, kolejová) 

• zakládání (zakladač, ukládání na výsypkách) 

• technické zabezpečení výroby (TZV) 

• řízení  

• výrobní informační systém (VIS) 

• dispečerské pracoviště 

• řízení výroby, plánování a projekce 
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Obrázek 3: Blokové schéma povrchového lomu 

2.1.1 Těžba  

Dobývací stroje a zařízení na lomových provozech plní jednu z hlavních funkcí 

v procesu dobývání, a to je rozpojování horniny. Některé z nich plní i další funkce např. 

funkci nakladačů a trhacích prací.[2] 

Těžba na povrchovém dole se dá rozdělit podle momentálního stavu těžby v dané 

lokalitě na:  

• odstranění ornice 

• odtěžení skrývky 

• těžba suroviny 

Těžba malých mocností 

Odstranění ornice probíhá zejména cyklickým způsobem stejně jako odtěžení 

skrývky o malé mocnosti. K tomuto účelu se nejčastěji používají buldozery, lopatová 

rýpadla a nakladače v kombinaci s automobilovou dopravou. Rýpadla jsou dnes vyráběna 

většinou na housenicovém podvozku a nakladače na kolovém. Lopatová rýpadla  

a nakladače jsou dnes nejrozšířenější stroje pro zemní práce v kterémkoli oboru. Jejich 

rozdělení se dá specifikovat dle velikosti lopaty, na malá, střední a velká lopatová 

rýpadla (nakladače).[2] 

Těžba velkých mocností 

Pro větší mocnosti nadloží a těžbu užitkové suroviny využíváme kontinuální 

způsob dobývání i dopravy.  Nejčastěji se sekáváme s velkostroji označovanými jako 
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kolesová rýpadla. Tyto stroje pracují s nepřetržitým pracovním cyklem. Jsou vhodné pro 

dobývání nadložních hornin a uhlí nebo jiných měkčích užitkových surovin. Kontinuální 

způsob práce umožňuje spojení především s dálkovou pásovou dopravou. Základní funkční 

celky kolesových rýpadel jsou: 

• koleso 

• dopravní cesty rýpadla 

• ocelová konstrukce rýpadla 

• otoč kolesového rýpadla 

• podvozek 

Automatizace kolesových rýpadel 

Koleso opisuje během pracovního cyklu v bloku velmi složitou prostorovou křivku, 

která je výslednicí mnoha základních pohybů, jako je: 

• otáčení vrchní stavby rýpadla, zde se střed kolesa pohybuje po kruhové dráze 

• zvedání a klesání kolesa, zde se střed kolesa pohybuje po kruhové dráze 

v rovině kolmé k předešlé 

• vysuv kolesa, buď prováděný vysunutím výložníku, nebo pojezdem celého 

rýpadla 

Rychlost obratu podvozku rýpadla by měla být ovládána ručně a rovněž 

automaticky s možností přechodu z jednoho stavu do druhého: 

• systém změny směru bočního posuvu 

• systém realizace zvedání a spouštění korečkového kolesa na určitou výšku 

• systém realizace couvání rýpadla po dosažení určité velikosti záběru 

• systém řízení na odstranění balvanů 

• korekce systému automatického ovládání elektromotoru rýpadla 
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Obrázek 4: Kolesové rypadlo SchRs 1320 

2.1.2 Doprava 

Hlavní funkcí technologické dopravy je přesun vytěžených skrývkových hmot  

na místo zakládání a přepravení užitkových surovin na další zpracování či přímo 

k odběrateli. Druhy technologické dopravy nejčastěji používané na lomových provozech 

jsou: 

• automobilová  
• pásová 

• kolejová 

Automobilová doprava 

Používá se v uhelných lomech k transportu skrývkových hmot a ornice v předpolí 

lomu. Také k dopravě tvrdých materiálů a proplástků, nebo tam, kde se jedná o dopravu 

omezeného množství materiálu na krátkou vzdálenost. 
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Obrázek 5: Kaňon lomu Velká Amerika 

Pásová doprava 
Tento typ dopravy má spoustu výhod, které ji upřednostňují před jinými způsoby 

dopravy (kontinuita, výkon, rychlost, nízký provoz). Podle konstrukce a použití dělíme 

pásové dopravníky na stabilní a přemístitelné. 

Hlavní části pásové dopravy jsou: 

• kompletní poháněcí stanice včetně pohonných jednotek 

• střední díly 

• kompletní vratná stanice 

• -pryžový pás 

Poháněcí stanice jsou uloženy na housenicovém, nebo kráčivém podvozku. Kromě 

poháněcí jednotky je vybavena napínacími a odtlačenými bubny, elektroinstalací, čistícím 

a napínacím zařízením. Setkáváme se i s více bubnovými poháněcími stanicemi. 

Střední část dálkové pásové dopravy je složena z jednotlivých středních dílů. 

Násypka umožňuje nakládání těživa na pásový dopravník v libovolném místě podélné osy. 

Je to nakládací zařízení, které je součástí porubních pásových dopravníků. Jako 

přemístitelné jsou pojízdné, nebo posuvné, které se pohybují po horních válečkových 

stolicích. Existuje ještě způsob závěsný, který je součástí nakládacího výložníku 

dobývacího stroje.  
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Vratná stanice je vybavena vratným bubnem bez pohonu. Je-li umístněná v místě 

přesypu, je vybavena násypkou a v některých případech i odpruženým rámem. 

Pryžové pásy, na které jsou kladeny požadavky zejména na pevnost v tahu, 

odolnost vůči protržení a otěru, minimální poloměr ohybu, odolnost vůči povětrnostním 

vlivům, se skládají z nosné kostry, krycí vrstvy a ochranného okraje.[3] 

Řízení dálkové pásové dopravy 

Metody: 

Centralizovaná - signály jsou vedeny přímo z centrálního dispečinku 

za cenu dosti dlouhé přenosové cesty signálů  

Decentralizovaná - na každé stanici je blok, který zajišťuje 

decentralizované řízení 

 

Obrázek 6: Ukázka pásové dopravy na lomech 

Kolejová doprava 

V současnosti se doprava těžených látek přesouvá na pásovou dopravu na úkor 

kolejové dopravy. Automatizaci kolejové dopravy, se proto věnuje menší pozornost. 

Všechny nové projektované lomy jsou projektované s pásovými dopravníky, které jsou 

neustále výkonnější. 
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V minulosti kolejová doprava na lomech zajišťovala následující úkoly: 

• odvoz skrývkových hornin a zeminy z dobývacího řezu na výsypku 

• odvoz užitkového nerostu do úpraven, na skladky (zásobníky) velkých 

spotřebitelů nebo do předávacích stanic veřejné dopravy 

• obsluha všech technických zařízení lomů – přeprava pomocných 

materiálů, náhradních dílů 

K dopravním zařízením na lomech patří, všechna stála i pohyblivá zařízení, které jsou 

třeba pro provoz, stavbu i pro udržování provozu důlních drah. Jsou to zejména: 

• tratě s kolejemi účelně uspořádanými pro zajištění největší výkonnosti 

při dobývání 

• bezpečnostní zařízení 

• stavby a zařízení lokomotivního a vozového hospodářství 

• trakční vozidla 

• vozy 

• díly a zařízení pro údržbu trati a bezpečnostních zařízení 

Dobře vybudovaný systém kolejí na lomech je základním předpokladem spolehlivé funkce 

celého lomu. 

Z hlediska zásad budovaní trati na lomech je rozdělujeme na: 

• Pevné - slouží jako výjezd z lomu jak pro užitkový nerost tak i odkliz 

spojovací tratě na vnější výsypky i k odběratelům užitkového 

nerostu. Tyto tratě zůstávají na místě do konce životnosti lomu. 

 

• Pohyblivé – ty jsou budované na řezech porubní fronty a etážích 

výsypkových front. Po odtěžení příslušného bloku zeminy je 

nutno kolejiště přemístit k porubní frontě o šířku bloku ke stěně 

řezu. 
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Železniční tratě se skládají: 

• železničního spodku 

• železničního svršku – kolejové lože, pražce, kolejnice a vyhybky, 

z upevňovacího a drobného materiálu 

• trolejového vedení u elektrických tratí 

• návěští sdělovacího zařízení a zabezpečovacího zařízení 

• pozemních staveb – hradla, nádraží 

Železniční spodek je zemní stavba vyrovnávající nerovnosti terénu a tvoří těleso 

pro uložení železničního svršku. Úprava spodku zahrnuje tvorbu zářezu, násypů, výkopu  

a rýh. U násypu je nutno dbát na stabilitu svahů s ohledem na fyzikálně-mechanické 

vlastnosti hornin nebo zemin, ze kterých je násyp tvořen. Spodek je nutno trvale 

odvodňovat trativody a příkopy podél tratě. Sdělovací a zabezpečovací zařízení slouží 

k řízení bezpečného a plynulého provozu na všech tratích lomu včetně vleček. 

Sdělovací zařízení zabezpečuje rychlé dorozumění mezi zaměstnanci, kteří zajišťují 

provoz kolejové dopravy, předávaní příkazů, zpráv, sdělení, atd. Zabezpečuje se pomocí 

pojítek – telefonu, vysílačkami, rozhlasem apod.[4] 

Zabezpečovací zařízení dělíme na: 

• traťová, zabezpečující znemožnění pohybu vlaku do obsazeného oddílu. 

Návěstí jsou viditelná a slyšitelná vyjádření příkazu – semafory, autobloky, 

staniční, která zabezpečují jízdu vlaku na trati i ve stanici umožňují: 

� řízení jízdy vlaků a posun návěstidly 

� řízení přestavování výměn 

� hradlaři indikovat stav na trati 

� provádět kontrolu 

• vlaková, zamezující projetí návěstidla v poloze STŮJ 

• přejezdová, zajišťující včasné upozornění zřetelnou a jednoznačnou výstrahou, 

že se k přejezdu blíží vlak 
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Obrázek 7: Kolejové doprava na lomech 

2.1.3 Zakládání 

Zakladače slouží k základní skrývky, která je k zakladači transportována pásovou 

dopravou a je přizpůsobena pro zakládání jak výsypek dovrchních, tak i úpadních. 

Zakládány mohou být všechny druhy zemin, které jsou vhodné pro dálkovou pásovou 

dopravu o šířce pásu 1,6 až 2,0 m, která je pojme spolehlivě bez poruch. Zakladač může 

být používán při teplotách -30° C až + 35° C na vnitřní nebo vnější výsypce. 

Přesyp skrývky z pásové dopravy do jímky na dolním konci spojovacího pásu  

je umožněn shazovacím vozem, skrývka je předávána přímo na spojovací pás zakladače, 

odkud je středním přesypem zakladače usměrněna na hlavní pás, umístněný na zakládacím 

výložníku. 

Technologie sypání pásovými zakladači: 

• na plnou mocnost 

• po vrstvách  

• s tvarováním svahu 
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Řízení zakladače 

Co se týče řízení, pracuje zakladač nezávisle na velínu a dopravních technických 

celcích. Velínu poskytuje pouze základní provozní a poruchové údaje. Řídicím  

a monitorovacím systémem jsou řízeny nejdůležitější technologické pohyby stroje, chod 

výložníkového a spojovacího pásu, otáčení výložníku, kráčení zakladače a pojezd 

housenicového podvozku. 

 

Obrázek 8: Zakládač skrývkové hmoty 

2.1.4 Technické zabezpe čení výroby (TZV) 

Technické zabezpečen í výroby zahrnuje tyto podsystémy: 

• elektrická energie (pohony, osvětlení, napájení VIS)  

• voda (skrápění) 

• odvodnění (odčerpávání naakumulované podzemní a dešťové vody) 

• stlačený vzduch  

• materiál 

• údržba  
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2.1.5  Řízení výroby 

Řízení výroby je možné shrnout do částí přímého, dispečerského řízení, sledování 

výroby (výrobně informační sytém), projekce výroby a vrcholového řízení (plánování, 

ekonomiky, odbytu). 

Vrcholové řízení určuje strategii podniku na základě ekonomických požadavků  

a to především požadavků odbytu, možností společnosti, technického vybavení  

a dobyvatelných zásob, určuje strukturu výstupů a jejich ekonomická hlediska. Tyto 

informace jsou zabezpečeny z nižších úrovní řízení. 

Dispečerské řízení výroby ve spojení s výše uvedenou automatikou umožňuje 

ovládání technologického procesu na základě požadavků vyšších úrovní řízení a informací 

z technologického procesu. 

2.1.6 Výrobní informa ční systém (VIS) 

Výrobně informační systém zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocení informací pro 

sledování a řízení výrobního procesu pro potřeby korekce řízení a vyšších řídících úrovní, 

může být součástí dispečerského a automatizovaného řízení technologického procesu: 

• sledování provozu a polohy dobývacího stroje 

• sledování provozu a polohy dálkové pásové dopravy 

• sledování provozu a polohy zakladače 

• získávání informací pro řízení technologie 

• měření množství dopravovaného materiálu 

• měření kvality dopravovaného materiálu 

• sledování těžby nadloží podle druhů těžených hmot 

• sledování výstupů upraveného uhlí z úpraven 

• sledování kvalitativních údajů z laboratoří 

• měření teploty dopravovaného materiálu 

• měření rychlosti větru 
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2.1.7 Řízení výroby a projekce 

• Projekce a plánování 

• Geologie 

• Měřičství   

• Rekultivace 

2.1.7.1 Projekce a plánování výroby 

Projekce je druh výkonných návrhových funkcí pracující přímo s informacemi 

shromážděnými především pomocí modelů geologie a měřictví tak, aby přímo tvořil plány. 

Tyto plány, mohou být ihned převáděny na mapovací pokyny pro krátkodobé činnosti, 

nebo na objemové a rozvrhové údaje pro studie proveditelnosti strategického charakteru. 

2.1.7.2 Geologie 

Vytváří Geologický model, který vychází z geologického průzkumu, vrtů  

a je doplňován údaji o ložisku získanými během těžby. Základním stavebním prvkem 

modelu je geologická lávka, která představující homogenní část sloje, jejíž technologické 

parametry lze popsat matematickou funkcí. Lávka je v hlavě a patě vymezena matematicky 

definovanou plochou. Tento model obsahuje údaje potřebné k tomu, aby mohl poskytnout 

informace o množství a kvalitě zásob v libovolné části ložiska. Modely jsou podkladem  

a vstupem pro vlastní projektování jak již bylo uvedeno. 

2.1.7.3 Měřičství 

Zajišťuje informace o skutečné situaci v dobývacím prostoru lomu.  

Je nejdůležitějším podkladem pro tvorbu mapových podkladů a v automatizovaných 

systémech vytváří digitální terén lomu. Následně umožňuje vlastní plánování těžby  

a zpětnou vazbu mezi projektem a skutečností. Pro vstup měřičských dat, jsou vybaveny 

moduly pro vstup dat z přímého zaměření terénu, dálkového průzkumu země 

fotogrammetrie, nebo z totálních stanic a jejich zpracování. Cílem je vytvoření datových 

sad umožňující pohled na terén a jejich následné zpracování programy pro řízení lomu. 
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2.1.7.4 Rekultivace 

 Ke značné devastaci zemského povrchu dochází vlivem povrchové těžby, která 

postihuje dobývací prostor daného ložiska často až do hloubky několika set metrů.  

Je příčinou výrazných deformací vodního režimu krajiny, devastuje půdní fond a ničí 

veškerou zeleň. Proces rekultivace porušeného krajinného systému zahrnuje celý komplex 

báňsko-technických, melioračních, zemědělských, lesnických a inženýrsko-stavebních 

prací. Jejich cílem je obnova úrodnosti půdního fondu a funkce krajiny na plochách, kde již 

skončila hornická činnost.[2] 

 Obnova krajiny je řešena ve dvou úrovních vzájemně provázaných, vlastního řízení 

lomu se týká první bod: 

• technická rekultivace, zahlazení následků těžby, přesun zemin, úprava 

krajiny 

• biologická rekultivace, ve které se připraví upravený terén pro další použití 

Výsledkem je obnova a příprava následného využití území poškozených lomovou 

těžbou v oblastech: 

• rekreační oblasti 

• zemědělské oblasti 

• lesnické oblasti 

• v menší míře pak lovecké oblasti a oblasti pro zástavbu 

2.2 Automatizace kolejové dopravy 

Automatické vedení vlakových souprav se převážně používá v městské kolejové 

dopravě a to u tramvají, nebo metra. Zde je snadné zajistit, aby bylo těleso dráhy odděleno 

od okolního provozu. Délka tratí tu není velká a nutné stavební úpravy nejsou tak rozsáhlé 

a nákladné. Systémy automatického vedení vlaků městské dopravy fungují v mnoha 

městech světa, jako jsou Paříž, Ankara, Tokio, Lyon, London, Miami, Toronto, Ósaka  

a v mnoha dalších. Pokusný provoz podzemní dráhy bez vlakového personálu se uskutečnil 

i v Německém  Norimberku, kde bylo realizováno tzv. inteligentní nástupiště. To znamená 

nástupiště, které je vybaveno systémem kamer s automatickým vyhodnocením obrazu. 
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V automatickém provozu vlaků je jedním z nejdůležitějších aspektů zabezpečení 

nástupišť. K zabezpečení nástupišť lze využít jednak organizačních prostředků jako jsou 

informační a výstražné značky, nebo lze také využít hlášení staničního rozhlasu. Nemálo 

jsou využity technické prostředky, které fyzicky zamezují vstup osob do kolejiště, dokud 

vlak nezastaví. V systémech městské hromadné dopravy jsou často využívány brány, které 

se otevřou až po zastavení vlaku a umožní cestujícím pouze nastoupit do dveří soupravy  

a vystoupit z nich.  

V železniční dopravě je realizace takového zabezpečení obtížnější, protože přesnost 

zastavení vlaku je menší a především vozový park se skládá z více typů vozů s různými 

vzdálenostmi mezi dveřmi. Využívá se proto spíše kombinace světelných závor a systémů 

pro rozpoznávání překážek v kolejišti, které mohou být mobilní.[5]  

2.2.1 Automatizace kolejové dopravy na lomech 

V současnosti se doprava těžených látek přesouvá na pásovou dopravu, na úkor 

kolejové dopravy. Automatizaci kolejové dopravy se proto věnuje menší pozornost, 

v dnešní době spíše vůbec. 

Kolejová doprava na lomech s normálním rozchodem kolejnic bývala v minulosti 

vybavena převážně reléovým zabezpečovacím zařízením. 

V minulosti se na sovětských lomech se pro účel sledování vlakové soupravy 

zkoušelo několik typů zařízení využívajících různé principy snímání čísla vozové jednotky. 

Například se používalo optické čtecí zařízení kódových čísel kolejových jednotek typu 

AISTR, které využívalo přerušování světelného paprsku na fotobuňce kódovanou mřížkou, 

která byla umístěna nad profilem vozové jednotky. 

Bulharský systém ASTRA 71 umisťoval do sledovaného vozidla, nebo vozové 

jednotky vysílač, který v zakódovaném tvaru vysílal svoje identifikační číslo. Toto číslo 

bylo při kontrolním průjezdu bodem zachycené přijímačem a zpracované tak, aby tuto 

informaci bylo možné přenést přenosovým zařízením do centra na další zpracování.[1] 

3 Rozbor technických prost ředků pro realizaci modelu  

K řízení kolejové dopravy na fyzikálním modelu lomu bylo využito několik 

hardwarových a softwarových prostředků, které toto řízení zprostředkovali. Na několika 

dalších stranách budou tyto prostředky podrobněji popsány.  
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Obrázek 9: Blokové schéma tech. prostředků a modelu kolejiště 

3.1 Hardwarové prost ředky 

Mezi hardwarové prostředky jsem zařadil osobní počítač, programovatelný automat 

MicroLogix 1200 a ruční ovládání. Tyto prostředky budou v této kapitole podrobněji 

popsány. 

 

Obrázek 10: Blokové HW prostředků a modelu kolejiště 

3.1.1 Programovatelný logický automat (PLC) 

Zkratka PLC pochází z anglického slova Programmable Logic Controller  

a je to digitální elektronické zařízení, které využívá programovatelnou paměť pro ukládání 

instrukcí a implementaci specifických funkcí. Mezi tyto funkce patří například logické, 

sekvenční, časovací, čítací, nebo aritmetické funkce. Pomocí těchto funkcí je vytvořen 

program, který je schopen ovládat a kontrolovat různé zařízení, nebo různé procesy.  

Do PLC automatu jsou přiváděny informace o procesu pomocí digitálních, nebo 

analogových vstupů. PLC automat působí na proces pomocí digitálních, nebo analogových 

výstupů.  
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Programovatelné logické automaty se používají pro automatizaci procesu v reálném 

čase. Program v automatu je prováděn cyklicky. 

 

Obrázek 11: Blokové schéma řízení TP pomocí PLC 

PLC automat získává informace ze vstupů pomocí senzorů a snímačů. Tyto 

informace vyhodnocuje na základě programu a změnou výstupů působí na technologický 

proces.  

Základní části PLC: 

• procesor 

• modul vstupů 

• modul výstupů 

• napájecí zdroj 

• programovací jednotka 

Jednoduché PLC systémy jsou často v provedení kompaktního přístroje v jednom 

boxu (uchycení může být speciální, nebo standardizované pro lištu DIN 35). Složitější 

systémy jsou rozdělovány na: 

Kompaktní -  napájecí zdroj, CPU a vstupy a výstupy jsou v jednom modulu, PLC 

  lze rozšiřovat pomocí dalších funkčních modulů 

Modulární -  napájecí zdroj, CPU a vstupy a výstupy jsou v samostatných 

modulech, tato PLC lze rozšířit o více modulů než kompaktní PLC 
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Napájecí zdroj napájí elektrické okruhy procesoru a vstupů a výstupů. Standardní 

napájecí napětí je 24 V DC nebo 230 V AC. Centrální procesorová jednotka tvoří mozek PLC. 

Posuzujeme ji podle množství různých parametrů: např. množství implementovaných funkcí, 

velikosti paměti, či rychlosti procesoru.[6] 

K řešení své úlohy jsem využil kompaktní PLC automat MicroLogix 1200, který byl 

k řešení této úlohy určen. Tento automat a jeho parametry budou popsány v následující 

podkapitole. 

3.1.2 MicroLogix 1200 

Ve své práci používám programovatelný automatu od firmy Rockwell Automation, 

který patří mezi malé řídicí systémy a má označení MicroLogix 1200. Přesto, že má tento 

automat velice malé rozměry (90mm x 110mm) nabízí uživatelský komfort známý ze třídy 

středně velkých programovatelných automatů, přičemž v sobě spojuje výhody 

kompaktního a modulárního systému. Logické vstupy a výstupy (I/O), které jsou pevně 

integrované do základní jednotky, lze rozšířit o dalších 6 vstupně-výstupních karet. 

Ve škole jsem měl k dispozici MicroLogix 1200 v provedení 24 kanálové veze  

se 14 logickými vstupy a 10 logickými výstupy. Tento automat se vyrábí také ve větší 

verzi, a to 40 kanálové verzi s 24 logickými vstupy a 16 výstupy. 

Jedna z nejzajímavějších vlastností, kterou tento automat disponuje je výkonná 

instrukce PID, 32bitové proměnné typu LongInt, rychlý čítač, který pracuje na pozadí  

až do kmitočtu 20 KHz. Dále tento systém zahrnuje 4 vstupy hardwarového přerušení 

určené pro vysokorychlostní procesy, 4 vstupy typu "latch" určené k zachycení 

sekundových pulsů, 2 zabudované potenciometry určené pro nastavení vnitřních 

proměnných a další. 

Za pomocí doplňujících jednotek lze tento systém dále rozšířit o hodiny reálného 

času a o možnost zálohovat paměť procesoru. 

Rozšiřující jednotky logických a analogových  I/O se připojují k základní 

jednotce plochým kabelem a následně se mechanicky sesadí do jediného celku 

s maximálním počtem 88 vstupů-výstupů. 
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Základní technické parametry systému: 

• kapacita paměti 4KWord pro program 

• kapacita paměti 2KWord pro data 

• jeden rychlý čítač do kmitočtu 20kHz  

Doplňující jednotky: 

• RTC - jednotka hodin reálného času 

• MM1 - paměťová jednotka EEPROM určená pro zálohování programu a dat 

• MM1RTC - kombinovaná jednotka hodin reálného času a paměti 

EEPROM 

Komunikační rozhraní: 

• RS 232 - jeden zabudovaný kanál 

• DH485 - lze realizovat s použitím jednotky 1761-NETAIC 

• DeviceNet - lze realizovat s použitím jednotky 1761-NETDNI 

Komunikační protokoly: 

• DF1 Half /Full Duplex 

• DH485 

• ASCII (zápis) 

• Modbus (podřízená stanice) 

 

MicroLogix 1200 je kompatibilní s vizualizačními prostředky Allen-Bradley jako jsou 

například: 

• řada operátorských panelů PanelView 

• řádkové displeje DTAM Plus a DTAM Micro 

• terminál MicroView  

 

Mechanické upevnění: 

• na DIN lištu 

• šrouby na panel 

  



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  22 

Programování se provádí v příčkové logice. Pro programování je určen software 

RSLogix500 (ver. 4.00.00 nebo vyšší) pracující v grafickém prostředí os. Windows. 

Kompatibilita programování s aplikačními programy řídicích systémů MicroLogix 1000, 

MicroLogix 1500 a SLC500.[7]  

 

 

Obr. 10 : Programovatelný automat MicroLogix 

 

Tabulka 1: Vyráběné typy MicroLogix 1200 

Katalogové 
číslo 

Vstupy Výstupy Napájení Poznámka 

1762-L24AWA AC 14 x 120V 
10 x reléový 120V 

DC / 240V AC 
120/240V AC  

1762-L24BWA DC 14 x 24V 
10 x reléový 120V 

DC / 240V AC 
120/240V AC 1 rychlý čítač 

1762-L40AWA AC 24 x 120V 
16 x reléový 120V 

DC / 240V AC 
120/240V AC  

1762-L40BWA DC 24 x 24V 
16 x reléový 120V 

DC / 240V AC 
120/240V AC 1 rychlý čítač 

1762-L24BXB DC 12 x 24V 
5  x reléový, 4x 24V 

DC FET, 
1x24V DC High 

speed FET 

24V DC  

1762-L40BXB DC 24 x 24V 
8  x reléový, 7x 24V 
DC FET, 1x24V DC 

High speed FET 
24V DC  
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Tabulka 2: Rozšiřovací moduly 1762 pro MicroLogix 1200 

Katalogové číslo Popis 

Moduly digitálních vstupů 

1762-IA8 AC vstupní jednotka 8 x 120V 

1762-IQ8 DC vstupní jednotka sink/source 8 x 24V 

1762-IQ16 DC vstupní jednotka 16x24V 

Moduly digitální výstupů 

1762-OB16 Výstupní jednotka 16xDC Out 

1762-OW16 Výstupní jednotka 16xrelé Out 

1762-OW8 
Reléová výstupní jednotka 8 x 120V DC / 
240V AC 

Moduly analogových vstupů/výstupů 

1762-IF2OF2 
2 x analogový vstup proud, 2 x analogový 
výstup  napětí 

1762-IF4 4 x analogový vstup proud 

Příslušenství 

1762-MM1 Paměťová jednotka pro MicroLogix 1200 

1762-MM1RTC 
Paměťová jednotka s hodinami reálného 
času pro MicroLogix 1200 

1762-RTC Jednotka hodin reálného času 

Digitální vstupy 

Vstupní moduly nám většinou u programovatelného automatu slouží k tomu,  

aby mohl program reagovat na změny v řízeném procesu. Tyto vstupy jsou řešeny tak,  

aby bez úprav bylo možné připojit libovolný průmyslový vstupní signál. Vstupní signály 

jsou filtrovány, to nám omezí vliv odskočení kontaktu nebo šumu. Jako optické členy jsou 

zde použity logické obvody, které jsou galvanicky odděleny a chráněny proti zničení  

v důsledku nežádoucích přechodových jevů. Signalizace stavu vstupů je provedena  

až po průchodu signálu přes vstupní logiku a je reprezentována oranžovou diodou. 

Digitální vstupy jsou určeny pro příjem signálů, který má pouze dvě úrovně napětí. Těmito 

vstupy je tedy možné zjistit například zapnutí či vypnutí, impulsní snímání otáček, nebo 

čítání impulsů. 



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  24 

3.1.2.1 Moduly digitální výstupů 1762-OW16 

Vzhledem k tomu, že PLC automatu MicroLogic 1200 nemá dostatečný počet 

výstupů k řešení zadané úlohy. Proto k PLC automatu je připojen jeden modul digitálních 

výstupů s  katalogovým označením 1762-OW16. 

 

Obrázek 12: digitální výstupů 1762-OW16 

Modul digitálních výstupů s katalogovým označením 1762-OW16 disponuje  

16 digitálními výstupy. Tyto výstupy se dělí do dvou skupin po osmi výstupech. Každá 

tato skupina má společnou jednu svorku. V první skupině je to svorka VAC-VDC0,  

ve druhé skupině je společná svorka VAC-VDC1 (viz. Obr. 13). Nejdůležitější technické 

parametry modulu jsou uvedeny v Tab. 3.[8] 

Digitální výstupy 

Logickými obvody jsou zpracovány hodnoty výstupního signálu. Výstupní 

indikátor nám zobrazí stav výchozího signálu. Optická jednotka slouží k izolaci vnitřní 

logiky od napájení. Výstupní driver připojuje požadované napětí na výstupní svorky 

modulu. Tento druh výstupů je dvoustavový, to znamená, že jeho výstup může být ve dvou 

stavech log.0/log.1. Vhodné pro systémy, u kterých nám stačí k řízení dvoustavová logika.  
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Obrázek 13: Schéma zapojení digitálních výstupů modulu 1762-OW16 

 

Tabulka 3: Technické parametry modulu digitálních výstupů 1762-OW16 

Napěťová kategorie relé AC/DC v klidovém stavu otevřeno  
Rozsah provozního napětí 5-265 V AC ; 5-125 V DC 
Počet výstupů 16 
Počet společných vodičů 2 
Odvod tepla (max.) 5,6 celkem Watů 
Prodleva signálu (max.) zapnutí: 10ms ; vypnutí: 10ms 
Svodný proud ve vypnutém stavu (max.) 0 mA 
Proud v zapnutém stavu (min.) 10 mA 
Pokles napětí v zapnutém stavu(min.) - 
Nep. proud na společném vodiči(max.) 8 A 
Špičkový proud(max.)  16 A 

3.1.3 Ruční ovládání 

Aby model kolejiště nebyl řízen pouze automaticky, je možnost ho přepnout  

na ruční ovládání. Toto ovládání je zajištěno pomocí ručního ovladače, který jsem 

k tomuto modelu sestrojil. Veškeré zapojení je ukryto uvnitř malé plastové krabičky. Ruční 

ovladač obsahuje 6 tlačítek a šest přepínacích kontaktů. Tlačítka slouží k přepínání 
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výhybek a přepínací kontakty k ovládání návěští. Další informace o tomto ručním ovladači 

jsou uvedeny v kapitole návrh řešení a realizace. 

 

Obrázek 14: Ruční ovladač 

3.2 Softwarové prost ředky 

Všechny softwarové prostředky, které byly použity k realizaci úlohy se spouští  

na běžném osobním počítači. Jsou to programy pro nastavení komunikace RSLinx Classic 

Gateway a program pro vytváření projektu a programování RSLogix 500 od firmy 

Rockwell Automation. Z blokové schéma softwarových prostředků (Obr. 15) je vidět, jak 

probíhá komunikace PLC automatu s uvedenými softwarovými prostředky. Komunikace 

probíhá přes operační systém, kterému přenáší data od programů RSLogix 500 

komunikační aplikace RSLinx Classsic Gateway. 
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Obrázek 15: Blokové schéma softwarových prostředků 

3.2.1 RSLinx 

Abychom mohli navázat komunikaci mezi PLC automatem a PC, musí být nejdříve 

spuštěn program RSLinx, který zajišťuje komunikaci mezi PLC automatem a počítačem. 

Toto nastavení komunikace slouží k tomu, aby bylo jednoznačné, se kterým automatem 

bude program komunikovat. Nastavení by mělo předcházet vytvoření projektu v programu 

RSLogix 500. 

RSLinx je 32-bitová aplikace, která slouží ke komunikaci s automatem a mnoha 

dalšíma aplikacema, např. RSLogix500, InTouch, RSLogix 5000, RSView32, 

RSViewStudio a další. Zajišťuje propojení na úrovni průmyslové sítě aplikacím 

využívající DDE (Dynamic Data Exchange) nebo OPC (OLE for Process Control). Další 

funkcí tohoto programu je kontrola stavu sítě a přitom nezávisí na tom, z kolika podsítí  

se tato síť skládá. Dále zde zjistíme základní informace o zařízeních a u některých  

je dokonce možné i jejich základní parametrizace, jako nastavování IP adres  

u ethernetovských modulů atd.[9] 

 

3.2.1.1 DDE (Dynamic Data Exchange) 

DDE je klientem řízený protokol předávání zpráv, kdy jedna aplikace - klient 

předává zprávy druhé aplikaci - serveru. Obě aplikace musí běžet v prostředí MS Windows 

a obě aplikace musí MS Windows předat adresy svých „CallBack“ funkcí před začátkem 

komunikace DDE. CallBack funkce přijímají jakoukoliv DDE zprávu, kterou MS 
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Windows vyšlou pro tuto aplikaci. Klient iniciuje spojení se serverem vysláním DDE 

propojovací zprávy. Po vytvoření spojení může klient vysílat data nebo příkazy serveru  

a vyžadovat od serveru data. Klient může od serveru žádat data buď prostřednictvím 

požadavku (Request) nebo vytvořením permanentního spojení (Advise). Request 

představuje jednorázové získání dat, Advise vytvoří permanentní aktivní spojení mezi 

dvěma aplikacemi. Server při něm permanentně informuje klienta o každé změně hodnoty, 

která je předmětem vytvořené vazby. Nepotřebuje-li klient již informace o změně položky, 

vyšle Advise Stop zprávu serveru.[10] 

 

3.2.1.2 Nastavení komunika čního driveru 

Aby bylo možné komunikovat prostřednictvím rozhraní RS232 osobního počítače 

s PLC je nutnost nejprve v programu RSLinx přidat a nastavit komunikační driver.  

 

Obrázek 16: Nastavení komunikačního driveru 
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Po spuštění programu se nám zobrazí základní okno. Zde v horním menu vybereme 

Communications, dále vybereme Configure Drivers. Otevře se nám nové okno. Zde 

zvolíme AddNew a vybereme vhodný driver. V mém případě to byl RS-232 DF1 devices 

(Obr. 16), protože PLC automat MicroLogic 1200 a PC jsou propojeny pomocí sběrnice 

RS-232. 

 

Obrázek 17: Nastavení komunikačního portu a výběr zařízení 

Dále musíme zvolit komunikační port (COM1, COM2 …) a zvolit zařízení 

(Device). V dalším kroku je třeba nastavit parametry jako je rychlost, parita, stop bit, číslo 

stanice a protokol. Já jsem pro nastavení těchto parametrů použil funkci Auto-Configure, 

která je nastavila automaticky sama. Ukázka je na (obr. 17).  Po správném nastavení 

driveru se nám na hlavní obrazovce tento driver a připojené zařízení objeví (Obr. 18).  



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  30 

 

Obrázek 18: Připojené zařízeni MicroLogix 1200 

3.2.1.3 Propojení PC s PLC 

Abychom vůbec mohli navázat komunikaci mezi PC a PLC musí být mezi sebou 

propojeny. U MicroLogixu 1200 je toto propojení realizováno pomocí sériové linky      

RS-232.  Toto propojení je znázorněno na Obr. 19. 

 

Obrázek 19: Blokové schéma zapojení PC a PLC přes RS 232 

Sběrnice RS-232 

Je to nejjednodušší sběrnice pro komunikaci, která se používá mezi dvěma 

zařízeními s obousměrnou komunikací. Označení podle americké nomenklatury RS 232 C. 

Rychlost tohoto sériového rozhraní je do 115 Kb/s.  

Sériový datový okruh reprezentují dvě zařízení, která jsou spojena dvoubodovým 

datovým spojením, a jejich přenos dat je veden sériově, to znamená, že jednotlivé 

informační elementy informační jednotky se přenášejí postupně. 

Datový spoj se skládá z koncových zařízení. Dvě stanice si navzájem vyměňují data 

pomocí datového okruhu, který tvoří přenosový kruh se dvěma ukončujícími zařízeními. 

RS-232 



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  31 

Odlehlost míst určuje typ ukončujícího zařízení a druh přenosového okruhu. Pro kratší 

vzdálenosti do 15m lze datový okruh vynechat a spojit obě koncová zařízení přímo.[11]  

 

Obrázek 20: Konektor CANNON 9(používaný pro zapojení RS-232) 

3.2.2 RSLogix 500 

K vytváření projektu a programování u PLC automatů MicroLogix 1200 

používáme software od firmy Rockwell Automation RSLogix 500. Tento software slouží  

k tvorbě uživatelského programu, a také ke konfiguraci I/O modulů. Procesor se u těchto 

PLC automatů se programuje v příčkovém diagramu. 

 

3.2.2.1 Vytvo ření projektu 
Před tím než začneme vytvářet program pro PLC automat musíme nejprve  

po spuštění RSLogix 500 vytvořit nový projekt. Tvorba nového projektu se provádí, 

v menu File klikem na položku New. Po-té si v okně Select Processor Type vybereme typ 

procesoru. V mém případě šlo o MicroLogix 1200 Series C (Obr. 21). Tímto postupem 

vytvoříme nový projekt pro námi nastavený procesor.  
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Obrázek 21: Tvorba nového projektu v RSLogix 500 

 

3.2.2.2 Přidání I/O modul ů PLC automatu 

Abychom měli možnost připojené I/O moduly PLC automatu využít je nutnost  

je nejdříve přidat do vytvořeného projektu v programu RSLogix 500. Toto přidání 

provedeme, když otevřeme složku I/O Configuration. Po-té se otevře nové okno 

I/O Configuration. V tomto okně zvolíme Read IO Config (Obr. 22). V zápětí se nám 

automaticky přidají všechny I/O moduly, které jsou k PLC automatu připojeny. Nyní 

můžeme toto okno zavřít a I/O moduly používat. 
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Obrázek 22: Přidání I/O modulu 

 

3.2.2.3 Nastavení komunika ční cesty  
Abychom mohli program nahrát do paměti PLC automatu, musíme nejprve vytvořit 

komunikační cestu k procesoru (Obr. 23). Nastavíme ji tak, že dvakrát klikneme na složku 

Controller Propertie. Otevře se nám nové okno, kde zvolíme záložku Controller 

Communitacions. V této záložce  klikneme na tlačítko Who Active. Po otevření okna 

Communications vybereme u příslušného driveru PLC automat daný procesor. Tímto 

postupem si uložíme cestu k procesoru PLC automatu. 
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3.2.2.4 Programování v žeb říčkovém diagramu 

Ladder, neboli žebříčkové programování je grafickým programovacím jazykem, 

který vychází z reléových schémat s tím rozdílem, že příčky u reléových schémat mají 

spojitost elektrickou a příčky v Ladder diagramech mají logickou spojitost. Funkcí 

příčkových diagramů je rozpoznat každý ze základních prvků v elektromechanickém 

obvodu a graficky tyto prvky zobrazit. Toto nám umožňuje sledovat, jak řídící program 

pracuje dříve, než vykoná fyzickou operaci. 

Obrázek 23: Nastavení komunikační cesty PLC automatu v programu RSLogix 500 
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 Program sestrojen v žebříčkovém diagramu se skládá z jednotlivých příček (Rung). 

Na každou příčku vkládáme vstupní a výstupní instrukce, přičemž vstupní instrukce jsou 

umístěny vlevo a výstupní vpravo u konce příčky (Obr. 24). Výstupní instrukce se provádí 

jen tehdy, jestli k ní existuje cesta, která obsahuje jenom pravdivé (true) instrukce. 

V programu RSLogix 500 jsou instrukce true označeny zelenou barvou.[9] 

 

 

Obrázek 24: Příčka v programu RSLogix 500 

Během činnosti automatu, procesor sleduje stavy bitů v datových souborech, 
vyhodnocuje příčkovou logiku a podle toho mění stavy na výstupu.  

Operační cyklus procesoru  

• Prohlížení vstupů - čtení externích vstupů a jejich zápis do vstupních 

datových souborů  

• Prohlížení programu - provádění programu. Při provádění programu, 

procesor provádí kompletní seznam instrukcí v pořadí příček tak, jak jdou 

shora dolů a v příčce zleva doprava. Obnovují se bity na základě výstupních 

instrukcí. 

• Prohlížení výstupů – informace z výstupních datových souborů jsou 

přenášeny na výstupy  

• Komunikace - komunikace s připojenými zařízeními  

• Vnit řní údržba - provádění vnitřní údržby procesoru 

 

  



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  36 

4 Návrh řešení a realizace 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout a realizovat řešení řízení kolejové dopravy  

na již existujícím fyzikální modelu lomu. Železniční doprava na tomto fyzikálním modelu 

slouží k odvozu natěženého uhlí ze zásobníku na úpravnu. Při řešení jsem se musel držet 

předem dané rozměry kolejiště a také funkci kolejové dopravy. 

 

 

Z tohoto návrhu (Obr. 25) jsem vycházel při realizaci své diplomové práce. 

K automatickému řízení kolejové dopravy byl již v minulosti zakoupen PLC automat 

MicroLogix 1200 a přídavný modul s katalogovým označením 1762-OW16.  

 

  

Obrázek 25:Návrh autora modelu lomu 
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4.1 Návrh a realizace modelu kolejišt

Model kolejiště byl navržen a zrealizován v

a rozchod kolejnic činí 12 mm (

buď ručně pomocí sestrojeného ru

automatu.  

4.1.1 Výhybky 

Na modelu kolejišt

výhybky jsou opatřeny elektrickými p

Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu
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Přestavníky nemají funkci koncového vypínání a jsou přestavovány mžikovým napětím 

přivedeným na cívku přestavníku. Očíslování výhybek je vidět na Obr. 28. 

 

 

Obrázek 28: Označení výhybek 

 

 

Obrázek 29: Výhybka s elektrickým přestavníkem 

Přestavování výhybek zajišťuje elektrické napětí 16 V AC dodávané 

z transformátoru. Napětí prochází relátky, která jsou součástí výstupního modulu 

1762 OW16 připojenému k PLC . Relé mají 1 přepínací kontakt. Tento typ spíná 5-265 V 

AC ; 5-125 V DC při maximálním proudu 8 A. Každá výhybka má přestavník se dvěma 

cívkami. Každá cívka je zvlášť napojena na jedno relé to znamená na jeden výstup modulu 

1762-OW16. Na modelu jsou tři elektrické přestavníky, proto bylo použito 6 výstupu 

modulu 1762-OW16. Ruční ovládání je realizováno pomocí sestaveného ručního ovladače, 

který k přestavování výhybek používá 6 tlačítek.  
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Obrázek 30: Schéma zapojení výhybek k Moduly digitální výstupů 1762-OW16 

4.1.2 Návěstidla 

Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka, nebo předmět, které slouží pro 

vyjádření návěsti. Návěst je viditelné, nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným 

způsobem. Znak, provedení, tvar, barva a zvukové vyjádření je uvedeno v předpise ČD D1. 

Základní rozdělení návěstidel 

• Proměnná návěstidla – v čase se návěst mění 

Podle konstrukce se dělí na:  

� mechanická (Obr. 31) 

� světelná (Obr. 32) 

• Neproměnná návěstidla - návěst se v čase nemění, zůstává stále stejná, 

obvykle upozorňují na proměnná návěstidla, nebo také může doplňovat 

jejich význam. 

 



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  40 

    

 

1. Hlavní - jejich návěst platí pro jízdu vlaku a případně i pro posun 

Vjezdová - ohraničují začátek dopravny s kolejovým rozvětvením. Jejich 

základní návěstí je návěst stůj 

Odjezdová - hlavní návěstidla pro odjezd z dopravny s kolejovým 

rozvětvením. Mohou platit buď jen pro vlaky, nebo pro vlaky i posun. 

Zřizují se pro každou kolej nebo pro určitou skupinu kolejí. Jejich základní 

návěstí je návěst stůj 

Cestová - umisťují se ve větších dopravnách s kolejovým rozvětvením 

a rozdělují je na jednotlivé obvody. Slouží jako odjezdové návěstidlo 

z jednoho obvodu dopravny do druhého nebo do jiné dopravny. Obvykle 

platí pro vlaky a posun. Jeho základní návěstí je návěst stůj 

Vložená – umisťují se v dopravnách s kolejovým rozvětvením, kde jsou 

umístěna skupinová odjezdová návěstidla (platná pro více kolejí). Návěsti 

vložených návěstidel pak rozlišují, ze které koleje je postavena cesta. 

Obrázek 31: Mechanické návěstidlo Obrázek 32: Světelné návěstidlo 
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Umisťují se na konec koleje. Jsou platná pro vlak i posun. Jejich základní 

návěstí je návěst stůj (doplněná o modré světlo) 

Oddílová – umisťují se na širé trati a rozdělují mezistaniční oddíl na traťové 

oddíly. Slouží jako vjezdové návěstidlo do následujícího oddílu. Oddílová 

návěstidla automatické bloku zároveň informují o návěsti následujícího 

návěstidla. Základní návěstí oddílových návěstidel je návěst stůj, vyjma 

oddílových návěstidel automatického hradla a automatického bloku, která 

mají základní návěst volno. 

Krycí  - kryjí zřídka obsluhované výhybky na širé trati (nákladiště nebo 

vlečky) nebo přejezdy pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Jejich základní 

návěst je volno. 

 

2. Seřaďovací - nepřenosná návěstidla platná jen pro posun 

3. Předvěsti - upozorňují na stav následujícího hlavního návěstidla. Pokud svítí 

návěst výstraha (žluté světlo) může vlak jet k dalšímu návěstidlu, kde ovšem svítí 

červená. Pokud svítí zelená, pak i na dalším hlavním návěstidle je návěst volno 

4. Návěsti výhybek - informují o poloze výhybky nebo přestavitelné srdcovky 

5. Přejezdníky - návěští stav železničního přejezdu 

6. Návěstidla pro zkoušku brzdy 

 

4.1.2.1 Vjezdové náv ěstidla 
Já jsem při realizaci modelu kolejiště použil světelné vjezdové návěstidla, která 

jsou dostačující pro zabezpečení provozu na kolejišti. Jako zdroj světelného záření jsou 

využity LED, které mají malou spotřebu elektrické energie a dostatečné světelné záření.  

Na modelu bylo použito 6 návěstidel, jejich rozmístění je na Obr. 34. 

Vjezdové návěstidlo platí jen pro jízdu vlaku, neplatí pro posun. Na stožáru se střídají 

červené a bílé pruhy stejné šířky. Vjezdová návěstidla kryjí stanici (odbočku) proti vjezdu 

vlaku z šité trati a ohraničují prostor stanice. Umisťují se na takovou vzdálenost od krajní 

výhybky, aby byl zajištěn dostatečný prostor (výtažná délka) pro posunující soupravu, 

protože při posunu posunující díl nesmí přejet za vjezdové návěstidlo. Místo kam nejdále 

může čelo posunující soupravy dosáhnout je označeno označníkem. U moderních 

zabezpečovacích zařízení může být označník nahrazen seřaďovacím návěstidlem.  



Bc. Lukáš Havlásek: Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu 

Ostrava 2010  42 

V případě, že výtažná délka končí v tunelu, umisťuje se vjezdové návěstidlo před tunelem. 

Návěstní znaky, které vjezdové návěstidlo zobrazuje, závisí na situaci ve stanici. 

Toto návěstidlo je zjednodušené a je možné ho použít např. na lokálních tratích.[12] 

 

 

 

Obrázek 34: Umístění a označení návěstidel na modelu 

4.1.2.2 Ovládání náv ěstidel 

Schéma zapojení návěstidel je znázorněno na Obr. 35. Anody LED diod jsou přes 

předřadné rezistory, které byly dodány k návěštím zapojeny na kladný pól stejnosměrného 

zdroje 12V DC. Katody těchto diod jsou napojeny na relé od firmy Sun Hold typ RAS-

2415 (Obr. 36, Obr. 37) a mají 1 přepínací kontakt. Tento typ pracuje s ovládacím 

napětím24 V DC a spíná až 230 V DC nebo 110 V DC při maximálním proudu 15 A. 

Katody červených diod jsou připojené na pravý výstup relé (pohled ze spodu).  

Obrázek 33: Vjezdové návěstidlo 
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Katody zelených diod jsou přivedeny na levé výstupy relé (pohled ze spodu).  Na vstup  

je přivedeno stejnosměrné napětí -12V. Ovládací napětí +24V je přivedeno na relé přímo  

a -24V přes modul digitálních výstupů. 

 

 

Obrázek 35: Schéma zapojení automatického ovládání návěstí 

 Z tohoto zapojení vyplývá, že pokud nebude sepnut nějaký z výstupu digitálního 

modulu, bude na všech návěštích svítit červená. Pokud dojde k sepnutí výstupu, rozsvítí  

se zelená na daném návěstidle. Například, dojde-li k sepnutí výstupu Out9 rozsvítí se 

zelená na návěstidle N1. Na ostatních návěstidlech bude svítit červená.  

 

Obrázek 37: Relé RAS-2415 

Obrázek 36: Schéma vnitřního zapojení relé RAS-2415 
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Schéma zapojení ručního ovládání je znázorněno na Obr. 38. Na tomto zapojení je 

vidět, že přepínání barev na návěstidlech je realizováno pomocí šesti přepínacích kontaktů, 

které jsou umístěny v ručním ovladači. Když je přepínací kontakt v poloze vpravo, svítí 

návěstí červeně, přepneme-li ho do polohy vlevo, červená LED dioda zhasne a rozsvítí se 

zelená LED dioda. 

 

 

Obrázek 38: Schéma zapojení ručního ovládání návěští 

4.1.3 Snímání polohy vlaku 

Pro zjištění polohy lokomotivy je možno použít mnoho způsobů. Nejvýhodnějším 

způsobem však je bezkontaktní snímání, protože nedochází k znehodnocení detekce 

lokomotivy vlivem opotřebení kontaktů. Proto jsem ke snímání polohy vlaku zvolil 

jazýčkový kontakt, který má jak velkou životnost, tak i vysokou spolehlivost. Také jeho 

pořizovací cena nebyla velká. 

4.1.3.1 Jazýčkový kontakt 

Patří do oblasti nespojitých odporových snímačů, to znamená, že výstupní signál  

se mění skokem a vznikne tak signál logického typu (zapnuto, vypnuto). Jazýčkový 

kontakt je tvořen dvojicí pružných jazýčků, které jsou zataveny ve skleněné trubičce, 

naplněné inertním plynem. Kontakty se sepnou, pokud se dostanou do magnetického pole 

permanentního magnetu, nebo sepnutím proudu do cívky elektromagnetu v jeho blízkosti. 

To má za následek uzavření elektrického obvodu. Kontakty jazýčků jsou pokryté vrstvou 

vzácného kovu, většinou to bývá zlato, nebo platina.  
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Já jsem použil jazýčkový kontakt KSK 1A87 (Obr. 39), jehož parametry jsou 

uvedeny v Tab. 4 [13]. Hodnoty zde uvedené jsou maximální možné a neměly by být 

překročené, aby nedošlo ke zničení kontaktů. Parametr doba sepnutí a rozepnutí nám 

uvádí, čas za jak dlouho budou jazýčky dokonale sepnuté, nebo rozepnuté po začátku, nebo 

konci působení magnetického pole.  

 

Obrázek 39: Jazýčkový kontakt KSK 1A87 

 

Tabulka 4: Parametry kontaktu KSK 1A87 

Spínané napětí 200 V 

Spínaný proud 0,5 A 

Přenášený výkon 10 W 

Doba spínání 0,6 ms 

Doba rozepínání 0,1 ms 

Přechodový odpor 150 mΩ 

 

Provedl jsem několik měření vzdálenosti, ve které dojde k sepnutí snímače 

(Obr. 40). Toto měření bylo provedeno tak, že jsem žárovku umístil do svorkovnice,  

ze které vedly dva vodiče. Jeden z nich byl napojen přímo na zdroj stejnosměrného napětí 

a druhý byl na napájecí zdroj napojen přes jazýčkový kontakt (Obr. 41). Magnet jsem 

pomalu přibližoval k jazýčkovému kontaktu do té doby, než se rozsvítila žárovka. Tato 

vzdálenost byla poté změřena.  
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Z měření vyplývá, že nejvýhodnější poloha snímače je svislá, to znamená kolmo 

ke kolejišti. Vzdálenosti sepnutí se mění přímo úměrně v závislosti na velikosti 

magnetického pole magnetu. Výhody použití jazýčkového kontaktu jsou jeho malé 

rozměry, velice jednoduchá instalace v kolejišti, dostatečná spolehlivost a dobrá pořizovací 

cena. 

 

Obrázek 40: Naměřené vzdálenosti pro spínaní jazýčkového kontaktu KSK 1A87 

 

 

Obrázek 41: Měření vzdálenosti pro spínaní jazýčkového kontaktu KSK 1A87 
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4.1.3.2 Rozmíst ění sníma čů polohy 

Hlavní požadavkem na rozmístění snímačů polohy pro provoz na modelovém 

kolejišti je, aby lokomotiva zastavila před návěstidlem, na kterém je návěstí stůj. Nesmí  

se stát, že lokomotiva tento úsek projede a bude pokračovat dál v jízdě i přes zakazující 

návěstní znak. Vzdálenost snímačů od návěstidel byla zjištěna experimentálním měřením. 

Provedl jsem několik měření s lokomotivou a dvěma vagóny, které jsou na tomto kolejišti 

používány. Na modelu kolejiště je rozmístěno celkem devět snímačů polohy. Toto 

rozmístění je vidět na Obr. 42.  

 

Obrázek 42: Rozmístění snímačů polohy 

 

 

Obrázek 43: Umístění jazýčkového kontaktu v kolejišti 
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Jak jsem již uvedl na modelu je umístěno celkem devět jazýčkových kontaktů 

s katalogovým označením KSK 1A87. Přibližná poloha a označení snímačů je na Obr. 42. 

Snímače jsou na tomto obrázku označené červenou tečkou a pojmenovány S1-S9.  

Jak je vidět na Obr. 44 všechny snímače jsou z jedné strany propojeny vodičem, 

který je přiveden na napětí +12V napájecího zdroje. Výstupy ze snímačů jsou vedeny  

na vstupy PLC automatu MicroLogix 1200, kde je přivedený také druhý pól napětí -12V 

napájecího zdroje. Pokud bude některý ze snímačů vystaven magnetickému poli 

permanentního magnetu, dojde k uzavření elektrického obvodu a tím i k sepnutí vstupu  

na automatu. 

 

Obrázek 44: Schéma zapojení jazýčkových kontaktů k automatu MicorLogix 1200 

 

4.1.4 Směr jízdy vlakové soupravy 

Vlaková souprava jezdí na modelu kolejiště po čtyřech úsecích (Obr. 45).  

Na prvním a druhém úseku jezdí vlaková souprava pouze v jednom směru a to proti směru 

hodinových ručiček. Na úseku tři a čtyři jezdí vlak v obou směrech a to, ve směru proti 

hodinovým ručičkám dopředu a ve směru hodinových ručiček lokomotiva couvá.  
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Obrázek 45: Rozdělení trati na úseky 

Každý jednotlivý úsek má svou danou funkci. Úsek 1 slouží k přejíždění mezi 

úsekem dva a tři. Úsek dva slouží k nakládce (NK na Obr. 45) odtěženého uhlí, které  

je pomocí pásového dopravníku dopraveno zde do zásobníku. Z úseku 3 se dostáváme  

do úseku 4, který reprezentuje úpravnu uhlí. Zde si lokomotiva přijíždí pro prázdné vagóny 

a po naložení je zde dováží plné odtěženého uhlí. 

Na úsecích dva a tři je směr jízdy lokomotivy v obou směrech. Pro obousměrný 

provoz bylo potřeba přepínat polaritu trakčního napájení. K tomuto účelu jsem použil dvě 

relé typ RAS-2415 (Obr. 36, Obr. 37) specifikované již výše, které mají 1 přepínací 

kontakt a jsou ovládané pomocí PLC (Obr. 47). Funkce přepínání polarity napájení 

kolejiště je znázorněna na Obr. 46.  

 

 

 

 

  

 

 

 
Obrázek 46: Změna polarity trakčního napájení 
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Obrázek 47: Schéma zapojení přepínaní polarity kolejiště pomocí MicroLogix 1200 

4.1.5 Rozpojova č vagón ů 

Na modelu kolejiště je zapojen jeden elektromagnetický rozpojovač (Obr. 48). 

Zakoupeny rozpojovač využívá jiný způsob spojení, proto je připojen ke kolejišti pomocí 

dvou redukcí. 

 

Obrázek 48: Elektromagnetický rozpojovač 

Řízení tohoto rozpojovače je jednoduché, přivedeme-li na vstupní svorky střídavé 

napětí 16V AC dochází k průchodu proudu cívkou a vzniká elektromagnetické pole, které 

za pomocí mechanických spojení nadzvedává tu část rozpojovače, která realizuje 

rozpojení. Napětí nesmí být přivedeno na vstup cívky rozpojovače příliš dlouho, aby 
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nedošlo k poškození cívky. Pří řízení rozpojovače PLC automatem je jedna svorka 

připojena přímo na zdroj střídavého napětí a druhá je na zdroj připojena přes modul 

digitální výstupů (na výstup Out6).  

4.2 Propojovací modul 

Tento modu slouží k propojení mezi modelem kolejiště, PLC automatem a ručním 

ovladačem. Jeho funkce je znázorněná na blokovém schématu (Obr. 49). 

 

 

 

Další funkcí tohoto modulu je přepínání mezi ručním a automatickým ovládáním. 

Toto přepínání je zrealizováno pomocí pěti stykačů. Z toho jsou tři stykače z označením 

RP 301, které mají 5 přepínacích kontaktů, ovládací napětí 220V, a maximální proudové 

zatížení 6A. Další dva stykače jsou s označením DIL 08-44, které mají 4 přepínací 

kontakty, ovládací napětí je také 220V a maximální proudové zatížení je 6A. 

 Stykač je takové zařízení, které slouží pro spínání, nebo rozepínání elektrického 

spojení. Stykače se často používají v ovládacích, nebo řídících obvodech. Stykače a relé 

jsou si velice podobné jak svou konstrukcí, principem činností tak i charakteristickými 

parametry. Přivedeme-li ovládací napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole, které 

přitáhne kotvu s pohyblivými kontakty, nebo přeruší stávající spojení mezi kontakty. Podle 

použití můžeme stykače výkonové, nebo pomocné. A podle druhu používaného ovládacího 

napětí na stejnosměrné (DC) a střídavé (AC). Na Obr. 50 jsou zobrazeny použité stykače. 

Obrázek 49: Blokové schéma propojení dílčích součástí 
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Obrázek 50: Stykač  RP 301 a stykač DIL 08-44 

Dále tento modul slouží k rozvodu napájecího napětí mezi modelem kolejiště  

a všemi jeho součástmi což jsou výhybky, rozpojovač, návěstí a snímače polohy. Také  

je zněj přivedeno napětí k PLC automatu a ručnímu ovladači. Součástí propojovacího 

modulu je stejnosměrný 12V zdroj s označením GM S-100-12, který je vyobrazen  

na Obr. 51. 

 

Obrázek 51: Stejnosměrný zdroj GM S-100-12 

Je to 100W síťový spínaný zdroj, který je určený pro průmyslové účely. Je uložen 

v jednoduchém krytu. Je to velice spolehlivý zdroj, který obsahuje EMI filtr a má nízké 
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zvlnění. Je zhotoven v kompaktním provedení. Dále tento zdroj obsahuje ochranu proti 

zkratu a přetížení. Jeden z 12VDC výstupu je určen pro snímače polohy a druhý k napájení 

návěstí.  

Tabulka 5: Parametry zdroje GM S-100-12 

Vstupní napětí 85-264VAC 

Výstupní napětí 2 x 12V 

Max. proud 8,5A 

Pracovní teplota 0-50°C 

Rozběhový proud 30A/230V 

Rozměry 199x98x38mm 

Hmotnost 0,65Kg 

K propojovacímu modulu je nutné na vstupní svorky (Obr. 52) připojit regulovaný 

transformátor, který se používá k modelovému kolejišti. Tento transformátor má dva 

výstupy 16VAC a druhý regulovatelný 0-14VDC. Střídavé napětí 16VAC slouží 

k ovládání výhybek a rozpojovače. A regulovatelné stejnosměrné napětí je určeno  

k napájení kolejiště. Rychlost vlaku se mění v závislosti přivedeného napětí na kolejiště. 

Zvýšením napětí na kolejišti se nám zvýši rychlost lokomotivy. Pro automatické řízení 

modelového kolejiště byla určena rychlost, kterou reprezentuje napětí 6V.  

PLC automat, model kolejiště i ruční ovladač jsou k propojovacímu modulu 

připojeny pomocí konektoru Cannon 25. Tento konektor byl napájen na plochý 25 žilový 

vodič a vložen do krytu pro tento konektor. Protikusy jsou součástí propojovacího modulu. 

Konektor jsem zvolil, protože obsahoval dostatečný počet pinů k realizací mé úlohy  

a práce sním je rychlá a jednoduchá.  
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Obrázek 52: Pohled na propojovací modul zevnitř 

 

 

Obrázek 53: Propojovací modul 

 Na Obr. 53 je vidět spínač který slouží k přepínání, mezi ručním a automatickým 

ovládáním modelu kolejiště. Dále jsou zde vidět dva konektory Cannon 25. Vrchní 

konektor slouží připojení PLC automatu a spodní k připojení ručního ovladače. Na druhé 

straně se nachází ještě jeden konektor, který slouží k připojení modelu kolejiště. Pokud  

je ovládání přepnuto na automatické tak pomocí ručního ovladače nemůžeme zasahovat  

do chodu na kolejišti a naopak.  
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4.3 Ruční ovlada č 

Je určen k ručnímu ovládání modelu kolejiště. Skládá se ze sedmi miniaturních 

tlačítek s katalogovým označením T250R/2, na které je možno připojit maximální napětí 

250V/1,0A. Tyto tlačítka slouží k přestavování výhybek. Pro každou výhybku jsou použity 

dvě tlačítka, jedno pro směr doprava a druhé pro směr doleva. Na modelu kolejiště jsou 

celkem tři výhybku, to znamená, že pro přestavování výhybek je použito šest tlačítek. 

Poslední sedmé tlačítko se používá k ovládání rozpojovače vagónů.  

Dále je zde šest páčkových přepínačů s katalogovým označením MTS 500APC,  

na tyto přepínače je možno připojit maximální napětí 250V při max. proudu 2,5 A. Tyto 

přepínače slouží ke změně navěstí(stůj/volno). Pro každé návěstí je použit jeden přepínací 

kontakt. 

Na vrchní straně je nalepeno schéma modelového kolejiště, na kterém jsou 

znázorněné výhybky, rozpojovač a návěstí. Podle tohoto schématu jsou rozmístěna tlačítka 

a přepínače tak, aby bylo názorně vidět kterou výhybku, nebo návěstí přestavujeme. 

 

Obrázek 54: Ruční ovladač 
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5 Návrh řídících algoritm ů a realizace 

Jeden z hlavních cílů mé diplomové práce byl návrh takového řídicího systému, 

který by umožňoval automatické řízení kolejové dopravu na fyzikálním modelu lomu. 

K tomuto řízení byl použit PLC automat MicroLogix 1200 a modul digitálních výstupu 

s označením 1762-OW16. Tyto hardwarové prostředky byly už podrobněji popsány 

v předchozích kapitolách.  

Systém automatického řízení, který jsem navrhl a zrealizoval, neumožňuje přímý 

zásah obsluhy. Program je navržen tak, aby se provoz řídil sám, v závislosti na jeho 

okamžitém stavu. To znamená získávání informace o poloze vlakové soupravy, což  

je jeden nejdůležitějších aspektů vůbec pro správný chod automatického vedení vlakové 

soupravy na modelovém kolejišti. Spuštění a zastavení programu se provádí ručně. 

Program byl vytvořen v aplikaci RSLogix 500 a jeho tvorba byla prováděna v žebříčkovém 

diagramu. 

5.1 Typy datových soubor ů 

Datové soubory obsahují takové data, které se vztahují k instrukcím v programových 

souborech. Každý projekt může obsahovat až 256 datových souborů. Soubory jsou 

organizovány podle typu dat, která obsahují. V následující tabulce jsou uvedeny typy 

datových souborů používány při programování automatu MicroLogix 1200 v aplikaci 

RSLogix 500. 
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Tabulka 6: Typy datových souborů 

Označení Název Obsah 

O Output Výstup Stavy výstupních svorek automatu 

I Input Vstup Stavy vstupních svorek automatu.  

S Status Stavový Informace o řídících operacích užitečné pro řešení 
problémů s automatem a ladění programu 

B Bit Bitový Informace pro bitové instrukce 

T Timer Časovač Hodnoty akumulátoru ACC, cílové hodnoty PRE a 
stavové bity 

C Counter Čítač Hodnoty akumulátoru ACC, cílové hodnoty PRE a 
stavové bity 

R Control Řídící Velikosti, ukazatele a stavové bity speciálních instrukcí 
jako pro posouvání registrů a třídění 

N Integer Celočíselný Číselné hodnoty nebo bitové informace 

F 
Floating 

Point Reálný Hodnoty v rozsahu od -1,1754944⋅1038  
do 3,40282347⋅1038  

r Reserved Rezervovaný Není přístupný 

ST String Řetězec    

A ASCII Znak    

 

5.1.1 Adresování datových soubor ů 

Každý datový soubor je identifikovaný písmenem představující datový typ  

(viz Tab. 6) a číslem. Datové soubory obsahují elementy, jejichž velikost je různá dle 

daného datového typu. Tyto elementy se dále dělí na slova, nebo bity, které jsou dány 

typem souboru, např. typ čítač obsahuje slova ACC, PRE a bity DN, OV a CU. Celočíselné 

datové typy obsahují pouze elementy. Adresovat můžeme jednotlivé elementy, slova nebo 

bity. Adresy jsou vytvářeny pomocí alfanumerických znaků oddělených oddělovači. 

Oddělovače můžou být dvojtečky, lomítka a tečky. Příklady adres jsou zobrazeny  

na Obr. 55. Jednotlivým adresám lze přiřadit názvy, které nám pak usnadňují 

programování.[9] 
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Obrázek 55: Adresace datových souborů 

5.2 Spušt ění programu 

Počáteční stav provozu na modelovém kolejišti je dán pevně. Od tohoto stavu  

se potom odvíjí celý program. Lokomotiva se musí na počátku nacházet na úseku  

1 v dostatečné vzdálenosti před prvním snímačem polohy (S1). Dva vagóny, které se zde 

používají, jsou umístěny na konci úseku 4. Také musí být nastavena správná rychlost, 

kterou reprezentuje napětí na kolejišti v rozmezí 5,5-6V DC. Pokud nebudou splněny 

počáteční podmínky, potom program nebude vykonávat správnou funkci pro, kterou byl 

vytvořen.  

Po spuštění programu probíhá provoz na modelovém kolejišti proti směru 

hodinových ručiček. Všechny návěstidla jsou na začátku nastavena na návěstí stůj. Z toho 

vyplývá, na všech návěstidlech svítí červená LED dioda. Lokomotiva se po celou dobu 

jízdy pohybuje konstantní rychlostí, která byla na začátku nastavena na regulovatelném 

transformátoru určeným pro modelové kolejiště.  

Lokomotiva se pohybuje po úseku 1 tak dlouho, dokud se nepřiblíží na takovou 

vzdálenost od S1,že magnetické pole magnetu umístěného na lokomotivě sepne kontakty 

tohoto snímače polohy. Informace od snímače polohy S1 slouží k ovládání vlakové cesty. 

To znamená, dochází k přestavování výhybku V1 podle napsaného programu. Informace 

od snímač S2 slouží k ovládání návěstidla N1. Po nastavení správné cesty to je v této fázi 

přestavení výhybky V1 doprava a změně návěstí na volno (N1) pokračuje lokomotiva dále 

až k snímači S3. Informace od tohoto snímače slouží k přestavení výhybky V2 doprava  

a k ovládání návěstidla N2. Je-li přestavena výhybka V2 doprava a svití návěstí volno 

lokomotiva pokračuje dále ve své cestě na úsek3. Informace od S4 slouží k přestavení 
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výhybky V2 doleva, změně návěsti na N3 a hlavně ke změně směru jízdy. Po přestavení 

výhybky V2 na směr doleva a změně návěstí (N3) na volno lokomotiva couvá do úseku 4, 

kde dojde ke spojení vlakové soupravy. Po nastavení návěstí na volno nejprve  

na návěstidle N4 později N6 a přestavení výhybky V3 doleva vlaková souprava pokračuje 

přes úsek 3 na úsek 1. Tento úsek projíždí.  

Nyní se vlaková cesta nastaví na úsek 2, kde dojde k naložení odtěženého uhlí. 

Naložení uhlí se provádí v nakládací stanici. Nejprve dojde k naložení prvního vagónu  

po té i druhého. Posun mezi nakládkou je reprezentován informací od snímačů S7 a S8.  

Po naložení vlaková souprava pokračuje dále ve své cestě. Za pomocí informace od S9 

dochází k přehození V3 doprava a poté změně návěstí (N6) na volno. Vlaková souprava 

pokračuje přes úsek jedna.  

Nyní je vlaková cesta nastavena opět na úsek 3. Opět dochází k přestavování 

výhybek V1,V2 a ke změně návěstí na volno na návěstidlech N1,N2. Na úseku 3 dojde  

ke změně směru jízdy a vlaková souprava couvá do úseku 4, který reprezentuje úpravnu 

uhlí. Na úseku 4 dojde k automatickému rozpojení vlakové soupravy a odjezdu 

lokomotivy, která projíždí přes návěstidla N4 a N5, které musí být nastaveny na návěstí 

volno. A také výhybka V3 musí být přestavena doleva. Tyto popsané kroky, které program 

provádí, se opakují stále cyklicky, dokud není program ukončen. 

 

  

Obrázek 56: Schéma modelu kolejiště z umístěnou vlakovou soupravou 
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5.3 Přestavování výhybek 

 Přestavování výhybek se provádí aktivací snímačů polohy na modelu kolejišti 

pomocí lokomotivy, na kterou je zespod přilepen permanentní magnet. Jedoucí lokomotiva 

si před sebou přestavuje výhybky pomocí napsaného programu. Přestavení trvá pouze 

určitou dobu, a proto je obsluhováno pomocí časovače, který tuto dobu určuje. V mém 

případě to je to 650 milisekund.  

Toto číslo bylo získáno experimentálně. Před začátkem tvorby modelu kolejiště 

jsem měl sestrojen ovál s jednou výhybkou, jedním návěstidlem a jedním snímačem 

polohy, kde jsem pomocí krátkých a jednoduchých programů testoval jejich funkci. 

K přehození výhybky pomocí elektrického přestavníku je čas 650 milisekund dostačující 

k tomu, aby cívkou přestavníku protékat proud a přestavil ji.  

Zpětné hlášení polohy výhybky na modelu nemají, a proto dochází jakoby 

přestavovány i tehdy, pokud jsou ve správném směru. Na Obr. 57 je uvedena část 

programu, který znázorňuje přestavení výhybky V2 doprava pomocí informace od snímače 

S3.  

Z obrázku vyplývá, že pokud je sepnut snímač S3 dojde k uzavření příčky 16, to má 

za důsledek nastavení log. 1 do pomocné proměnné B3:0/4, která uzavře příčku  

17 a časovač začne časovat. Příčka 18 nám znázorňuje, že po celou dobu časování je log.  

1 na výstupu Out2 výstupního modulu, který je připojen k cívce přestavníku výhybky  

V2 pro směr doprava. Po dokončení časování se uzavře příčka 19, tím dojde k nastavení 

log. 0 do pomocné proměnné B3:0/4 a tím dojde k restartování časovače.  
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Obrázek 57: Přestavení výhybky V2 doprava 

5.4 Ovládání náv ěstí 

Při spuštění programu se nastaví na všech návěstidlech návěstí na zakazující znak.  

Úseky, po kterých lokomotiva projíždí, se postupně nastavují na návěstí volno  

a to až po nastavení správné vlakové cesty podle informací získaných od snímačů polohy. 

Lokomotiva před daným návěstím stůj zastaví. Dochází k nastavení vlakové cesty, 

přepnutí návěstí na volno. Po projetí navěstím je návěstí opět nastaveno na zakazující znak. 

Tyto časové prodlevy jsou u ovládání návěstidel realizovány pomocí časovačů. Na těchto 

časovačích jsou nastaveny časovací konstanty v řadech sekund. 
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Obrázek 58: Ukázka ovládání návěstí na návěstidle N1 

Z části zdrojového kódu pro změnu návěstí (Obr. 58) vyplývá, že lokomotiva 

přijíždějící k návěstí stůj před tímto návěstidlem zastaví. Zastavení je realizováno 

přerušením napájecího napětí na kolejišti. Spouští se časová prodleva, která slouží 

k přestavení výhybky. Po skončení této prodlevy se změní návěstí na volno a dojde 

k rozjezdu lokomotivy a projetí kolem návěstí. Po projetí se návěstí opět přepne na návěstí 

stůj. Doba určená k projetí vlakové soupravy okolo návěstidla je zrealizována opět pomocí 

časovače. 

5.5 Nastavení vlakové cesty 

Nastavení vlakové cesty pro přejezd z úseku 1 na úsek dva, nebo tři musí být zabezpečen 

automaticky pomocí programu. A to tak, že když přijíždí lokomotiva bez vagónu, nebo lokomotiva 

s naloženými vagóny musí být vlaková cesta nastavena na úsek 3(přestavení výhybky V1 doprava) 

a naopak přijíždí-li lokomotiva s prázdnými vagóny, musí být vlaková cesta nastavena na úsek 2 

(přestavení výhybky V1 doleva).  Tato změna vlakové cesty je realizována pomocí čítačů.  
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Na Obr. 59 a Obr. 60 je zobrazen část zdrojového kódu, který toto nastavení vlakové cesty 

realizuje. 

 

Obrázek 59: Zdrojový kód nastavení vlakové cesty 
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Obrázek 60: Zdrojový kód nastavení vlakové cesty 

Kompletní zdrojový kód naleznete v příloze a program s příponou  RSS je součástí přiloženého 

CD.   
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6 Závěr 

Na začátku mé diplomové práce je seznámení se systémem lomu, jeho rozdělení 

a krátký popis. Po té se zde zabývám analýzou technologického procesu povrchového 

lomu a rozdělení vlastní těžby. Důležitou součástí technologického procesu dobývání  

je také doprava. Zde jsem se především zaměřil na kolejovou dopravu a její automatizaci  

a využití na povrchovém lomu.  

Ve třetí kapitole, jsou rozebrány technické prostředky, které jsou nutné k realizaci 

řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu. Rozdělil jsem je do dvou částí  

a to na hardwarové a softwarové technické prostředky. V podkapitole Hardwarové 

prostředky byly popsány PLC automaty jako takové. Podrobněji zde byl rozebrán PLC 

automat MicroLogix 1200 a přídavný modul digitálních výstupů, který jsem použil 

k automatickému řízení kolejové dopravy na modelovém kolejišti. K ručnímu řízení 

modelového kolejiště byl sestrojen ruční ovladač, o kterém se v této kapitole taky zmiňuji. 

Jako softwarové technické prostředky byly zvoleny RSLogix 500 a RSLinx od firmy 

Rockwell Automation. RSLIix mi sloužil k navázání komunikace mezi automatem 

MicroLogix 1200 a PC. Nastavoval se zde také komunikační protokol. K propojení PLC 

automatu a stolního počítače byla zvolena sběrnice RS-232, o které se zde taky krátce 

zmiňuji. Aplikace RSLogix 500 mi sloužila k tvorbě programu v žebříčkovém diagramu. 

Provádělo se zde taky přidání I/O modulů. 

V následující kapitole se zabývám technickou částí zadané úlohy. Je zde popsán 

model kolejiště, který jsem sestavil pro řízení kolejové dopravy na povrchovém lomu. Jeho 

nedílné součástí jako jsou návěstidla, které nám zabezpečují provoz na modelu kolejiště. 

Výhybky, které jsou určeny pro změnu směru jízdy a také jazýčkové kontakty, které jsou 

na modelu kolejiště určeny ke snímání polohy vlakové soupravy. Součástí této kapitoly 

jsou také schémata zapojení dílčích součástí s PLC automatem, nebo ručním ovladačem. 

Také zde popisuji tvorbu ručního ovladače a propojovacího modulu, které byly vytvořeny 

k modelu kolejiště. 

V poslední kapitole rozebírám tvorbu programu, který zabezpečí automatické řízení 

sestaveného modelu kolejiště. Popisuji zde také počáteční stav, od kterého se celý program 

dále odvíjí. Pokud by nebyly splněny počáteční podmínky, program by nemusel správně 
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fungovat a neplnil by zadanou funkci, která je odvoz odtěženého uhlí do úpravny. Je zde 

popsán celý běh programu a jeho funkce. Taky jsou zde ukázky zdrojového kódu pro 

ovládání dílčích částí. 

Řízení tohoto modelu kolejiště se dá do budoucna zdokonalit. Zatím se vlaková 

souprava pohybuje po modelu kolejiště konstantní rychlosti. Pokud by byl k automatu 

připojen modul analogových výstupů, mohli bychom rychlost vlakové soupravy měnit. 

Dále by šlo realizovat přidání ještě jedné vlakové soupravy. Po přidání vlakové soupravy 

bychom potřebovali více informací o dění na kolejišti. Toto by zabezpečilo přidáním 

snímačů polohy a k PLC automatu by bylo nutné připojit modul digitálních vstupů.  

Fyzikální model lomu, jehož součástí je i řízení kolejové dopravy, by měl být 

v budoucnu využit k testování postupů při řízení a výuce studentů. Vizualizací by měla být 

zrealizována ve virtuální realitě, a měla by sloužit pro ovládání a řízení celého systému 

modelu povrchového lomu.  
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Přílohy: 

Příloha 1 

Popis propojení konektoru Cannon 25  
s modelem kolejiště 

 1  13 

 
 14 
 

Pin Popis Barva 
vodiče 

1 V1 - doprava Zelená 

2 V1 - doleva Žluta 

3 V2 - doprava Modra 

4 V2 - doleva Šedá 

5 V3 - doprava Červená 

6 V3 - doleva Červená 

7 N1 - červená  Šedá 

8 N1 - zelená Modrá 

9 N2 - červená  Žlutá 

10 N2 - zelená Červená 

11 N3 - červená  Červená 

12 N3 - zelená Šedá 

13 N4 - červená  Modrá 

14 N4 - zelená Žlutá 

15 N5 - červená  Červená 

16 N5 - zelená Červená 

17 N6 - červená  Šedá 

18 N6 - zelená Modrá 

19 Rozpojovač Žlutá 

20 Napájení 1 + Červená 

21 Napájení 1 - Červená 

22  Šedá 

23 +12V snímače Modrá 

24 +12V návěstidla Žlutá 

25 ~16V výhybky, rozpojovač Červená 
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Příloha 2 

Popis propojení konektoru Cannon 25  
s PLC automatem 

 1  13 

 
 14 
 

Pin Popis Barva 
vodiče 

1 Modul dig. výstupu – Out 0 Zelená 

2 Modul dig. výstupu – Out 1 Žluta 

3 Modul dig. výstupu – Out 2 Modra 

4 Modul dig. výstupu – Out 3 Šedá 

5 Modul dig. výstupu – Out 4 Červená 

6 Modul dig. výstupu – Out 5 Červená 

7 Modul dig. výstupu – Out 9 Šedá 

8 Modul dig. výstupu – Out 10 Modrá 

9 Modul dig. výstupu – Out 11 Žlutá 

10 Modul dig. výstupu – Out 12 Červená 

11 Modul dig. výstupu – Out 13 Červená 

12 Modul dig. výstupu – Out 14 Šedá 

13 MicroLogix 1200 – Out 2 Modrá 

14 MicroLogix 1200 – Out 3 Žlutá 

15 Modul dig. výstupu – Out 8 Červená 

16 MicroLogix 1200 –Com 0,Com 1 Červená 

17 Modul dig. výstupu  - VDC 0 Šedá 

18 MicroLogix 1200  +24V Modrá 

19 Modul dig. výstupu – Out 6 Žlutá 

20  Červená 

21  Červená 

22  Šedá 

23  Modrá 

24  Žlutá 

25  Červená 
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Příloha 3 

Popis propojení konektoru Cannon 25  
s ručním ovladačem 

 1  13 

 
 14 
 

Pin Popis Barva 
vodiče 

1 Tlačítko: V1 - doprava Zelená 

2 Tlačítko: V1 - doleva Žluta 

3 Tlačítko: V2 - doprava Modra 

4 Tlačítko: V2 - doleva Šedá 

5 Tlačítko: V3 - doprava Červená 

6 Tlačítko: V3 - doleva Červená 

7 Přepínací kontakt: N1 - červená  Šedá 

8 Přepínací kontakt: N1 – zelená Modrá 

9 Přepínací kontakt: N2 - červená  Žlutá 

10 Přepínací kontakt: N2 - zelená Červená 

11 Přepínací kontakt: N3 - červená  Červená 

12 Přepínací kontakt: N3 - zelená Šedá 

13 Přepínací kontakt: N4 - červená  Modrá 

14 Přepínací kontakt: N4 - zelená Žlutá 

15 Přepínací kontakt: N5 - červená  Červená 

16 Přepínací kontakt: N5 - zelená Červená 

17 Přepínací kontakt: N6 - červená  Šedá 

18 Přepínací kontakt: N6 - zelená Modrá 

19 Tlačítko: rozpojovač Žlutá 

20 -12V návěstidla Červená 

21 ~16V výhybky, rozpojovač Červená 

22  Šedá 

23  Modrá 

24  Žlutá 

25  Červená 
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Příloha 4 

Zdrojový kód programu: 
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