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Anotace 

Na začátku své práce, jsem se snaţil popsat povrchový lom, seznámit se se 

systémem lomu a jeho části. Poté jsem provedl analýzu technologického procesu lomu a 

popis povrchové těţby. Jednou z nejdůleţitějších částí při těţbě na povrchovém lomu, je 

vlastní doprava po lomu i mimo něj. Díky zaměření mé práce, jsem se v tomto bodě 

soustředil hlavně na dopravu pásovou a na její automatizaci. Další částí mé práce, je popis 

hardwarových a softwarových prostředků, které jsou důleţité pro tvorbu modelu pro 

pásovou dopravu. Dále přichází část návrhu řešení modelu. Je zde popsán algoritmus 

různých podmínek, aby model pásové dopravy fungoval tak jak má. V poslední části práce 

je návrh modelu a jeho vlastní realizace. 

Klíčová slova: systém lomu, PLC, PD-pásová doprava, ŘS-řídící stanoviště. 

 

 

Summary 

At the outset of this work, I attempted to describe exactly what an open-cast quarry 

is while trying to grasp quarry systems and their parts in general. Then I carried out an 

analysis of quarry technology and processes for quarry mining. One of the most important 

factors in open-cast quarry mining is transport both inside and outside of the quarry. Due to 

the focus of my work, I have concentrated on transport using a conveyor belt and on its 

automated operation. Another aspect of my work deals with hardware and software tools 

that were important in the creation of a model conveyor belt transport system. I have also 

included proposed solutions for the model where algorithms for various conditions are 

described in order for the model to function properly. The final part of this work is a 

draught proposal for the model and its realization. 

 

Klíčová slova: mine system, PLC,conveyor belt,supervizory device.
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Seznam použitých zkratek 

CPU Central Processing Unit - Základní výpočetní jednotka 

HW Hardware 

I/O  Input/Output - Vstupy/výstupy 

LED Light Emitting Diode - Elektroluminiscenční dioda 

PC  Personal Computer - Osobní počítač 

PLC  Programmable Logic Controler - Programovatelný logický automat 

SW Software – Programové vybavení 

TZV Technické zabezpečení výroby 

V DC Stejnosměrné napětí 

VIS Výrobní informační systém 

PD Pásový dopravník 

STC Stanice technické kontroly 

ŘS Řídící stanoviště 
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1 Úvod 

Pásová doprava je nedílnou součástí kaţdého povrchového lomu a zajištuje pohyb 

vytěţeného materiálu na místo určení.. 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření elektronického modelu, 

slouţícího k bezpečnému řízení pásové dopravy na povrchovém lomu z místa řídícího 

stanoviště. Diplomová práce byla rozdělena do několika částí dle osnovy, podle zadání 

vedoucího této práce, doc. Dr. Ing. Zdeňka Neustupy.  

V první části, která se týká hlavně teorie, se zabývám analýzou systému lomu a 

jeho dílčím rozdělením, popsáním povrchového lomu. 

V další části se zabývám rozborem technických prostředků pro realizaci modelu, 

podle kterých budu zadání mé úlohy řešit. Popisuji zde algoritmus podmínek fungování 

pásového dopravníku. 

Třetí bod osnovy je samotný návrh řešení a realizace. Mým úkolem je vytvořit 

elektronický signalizační model pásové dopravy na povrchovém lomu, slouţící 

k automatickému a bezpečnému řízení dopravy, provozu dopravníku a jeho provozního 

stavu.  

V posledním bodě osnovy jsem se zabýval vlastním návrhem signalizační krabice a 

propojením s PLC automatem. Je zde ukázána kompletní realizace mého modelu i 

s řídícím programem.  
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Analýza systému lomu 

Na začátku své práce bych nejdříve uvedl, co to vlastně systém je. Systém lze chápat 

jako mnoţinu prvků a mnoţinu vazeb mezi nimi, které jsou účelově definovány na 

nějakém objektu. 

 

    Obrázek 1: Komponenty systému 

Podle tvaru zpětné vazby můţeme systémy dělit na systémy s otevřeným a 

uzavřeným cyklem. Systém bez zpětné vazby a prvků určujících cíl se nazývá systém 

s otevřeným cyklem. Uzavřené systémy existují pouze v laboratorních podmínkách. Lom 

je otevřený dobývací prostor, který je určen k těţbě nerostných surovin. 

Kdyţ chceme lom zaloţit, zprovoznit a těţit z něj nerostnou surovinu, musíme 

především klást důraz na plánování. 

Plánování můţeme rozdělit do tří částí: 

 vlastní výstavba 

 technologie a těţba 

 těţená surovina 

Při vlastní výstavbě lomu si klademe otázky nejlepšího místa pro těţbu, jeho 

geologickou lokalizaci, dále také klademe důraz na hydrogeologické a klimatické 

podmínky. Důleţité jsou také občanskoprávní vztahy a vliv na ţivotní prostředí, které mají 

velký význam u výstavby lomu. Mohou jí výrazně zkomplikovat, někde i zastavit. [3] 
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Technologie a těžba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Blokové schéma Technologie a těžby 

 Při návrhu výstavby lomu, musíme zohlednit tyto poţadavky na těţbu a to jsou, 

jakou surovinu těţíme v jakém mnoţství a za jakou cenu.  

 Při těţbě surovin vzniká odpadní materiál, odpadní vody a také musí dojít po 

ukončení těţby k rekultivaci.  

Z hlediska vstupů a výstupů lze na lom pohlíţet takto:  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Blokové schéma toku materiálu a surovin 
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Podle analýzy technologického procesu povrchového lomu se dá povrchová těţba 

rozdělit do těchto částí: 

Výrobní systém: 

 těţba (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 

1.1 Analýza technologického procesu povrchového lomu 

Vlastní povrchová těţba se dá rozdělit do těchto částí: 

 těţba (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 4: Blokové schéma povrchového lomu 

1.1.1 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. 

Těţba na povrchovém dole se dá rozdělit podle momentálního stavu těţby v dané 

lokalitě na:  

 odstranění ornice 

 odtěţení skrývky 

 těţba suroviny 

Těžba malých mocností 

Odstranění ornice probíhá zejména cyklickým způsobem stejně jako odtěţení 

skrývky o malé mocnosti. K tomuto účelu se nejčastěji pouţívají 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). [3] 
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Těžba velkých mocností 

Pro větší mocnosti nadloţí a těţbu uţitkové suroviny vyuţíváme kontinuální 

způsob dobývání i dopravy.  Nejčastěji se sekáváme s velkostroji označovanými jako 

kolesová rýpadla. Tyto stroje pracují s nepřetrţitým pracovním cyklem. Jsou vhodné pro 

dobývání nadloţních hornin a uhlí nebo jiných měkčích uţitkových surovin. Kontinuální 

způsob práce umoţňuje spojení především s dálkovou pásovou dopravou. [3] 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 sloţitou 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 výloţníku, nebo pojezdem celého 

rýpadla 

Rychlost obratu podvozku rýpadla by měla být ovládána ručně a rovněţ 

automaticky s moţností 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 dosaţení určité velikosti záběru 

 systém řízení na odstranění balvanů 

 korekce systému automatického ovládání elektromotoru rýpadla[3] 
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Obrázek 5: Kolesové rypadlo KU 300.15 

1.1.2 Doprava 

Hlavní funkcí technologické dopravy je přesunout vytěţený materiál  

na místo zakládání a přepravení surovin na další zpracování či přímo k odběrateli. Máme 

různé druhy technologické dopravy. Nejčastěji pouţívané na lomových provozech jsou 

tyto: 

 pásová  

 kolejová 

 automobilová 

1.1.3 Pásová doprava 

Tento typ dopravy je na lomech jeden z nejpouţívanějších. Má spoustu výhod, 

které tento typ dopravy upřednostňuje před jinými způsoby dopravy. Díky zaměření mé 

diplomové práce, bych chtěl tento typ dopravy na lomech rozepsat trochu podrobněji, neţ 

ostatní druhy dopravy.  
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Je to například (kontinuita, výkon, rychlost, nízké náklady na provoz). Podle 

konstrukce a pouţití dělíme pásové dopravníky na stabilní a přemístitelné. 

Hlavní části pásové dopravy jsou: 

 kompletní poháněcí stanice včetně pohonných jednotek 

 střední díly 

 kompletní vratná stanice 

 pryţový pás 

Poháněcí stanice jsou uloţeny 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 sloţena z jednotlivých středních dílů. 

Násypka umoţňuje nakládání těţiva 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 výloţníku 

dobývacího stroje. [3] 

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

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

Pryţové pásy, na které jsou kladeny poţadavky zejména na pevnost v tahu, 

odolnost vůči protrţení 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 kaţdé stanici je blok, který zajišťuje 

decentralizované řízení. 
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         Obrázek 6: pásový dopravník 1    Obrázek 7: pásový dopravník 2 

 

Rozběh a chod pásového dopravníku 

 Aby mohlo spouštění pásového dopravníku vůbec začít musí být splněny tyto 

podmínky: 

 Povel připravit z STC nebo z místa dle reţimu HPO  

 Reţim ovládání z STC nebo z místa  

 Není havarijní porucha  

 Není zajištění stanice  

 Není zastavení DPD  

 Není ovládání jednotlivě  

 Není ovládání vypnuto  

 Není test RS  

 Není aktivováno tlačítko nouzového vypnutí  
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Nyní může začít příprava pro start: 

 Pokud jsou splněny podmínky pro přípravu a není ţádná havarijní porucha, tak se 

po povelu připravit rozbliká signálka připraveno a následuje houkání po dobu 20 s, po této 

době dojde k napnutí pasu na přednastavenou rozběhovou úroveň, v případě, ţe je napínání 

v reţimu „automat“. Jsou-li pak splněny podmínky pro připravenost, rozsvítí se signálka 

„připraveno“. Stav připravenosti můţe trvat maximálně 30 minut, následně je příprava 

ukončena a dopravník přejde do klidu. [2] 

 Abychom mohli ukončit stav přípravy a přejít do stavu startu, musí být splněny tyto 

podmínky: 

 Není havarijní porucha  

 Není klid pohonu  

 Je odhoukáno  

 Je napnuto  

Start hlavního pasu  

Pokud jsou splněny podmínky pro start na chod hlavního pasu a není ţádná 

havarijní porucha, zhasne signálka připraveno a rozbliká se signálka chod. Následuje 

houkání 20 s a poté povel k brzdám. V okamţiku vzniku zpětného hlášení o odbrzdění 

začíná rozjezd pásového dopravníku na jmenovitou rychlost. Po dosaţení 75 % 

jmenovitých otáček motorů skončí houkání a po dosaţení jmenovitých otáček je rozběh 

ukončen. Signálka „chod“ se následně rozsvítí trvale. Pro snímání otáček motoru slouţí 

indukční snímač umístěný přímo u motoru. Indukční snímač vyhodnocuje přiblíţení 

kovového předmětu resp. clonky. Tyto snímače se v prašném prostředí osvědčily jako 

nejspolehlivější. Clonek je na motoru umístěno několik. Při otáčení motoru vzniká na 

indukčním snímači frekvence odpovídající otáčkám motoru násobená počtem clonek. Dále 

jsou snímány otáčky podpěrného bubnu, u kterého není pohon. Vyhodnocení otáček 

probíhá obdobným způsobem jako u motoru, je zde pouze rozdíl v mechanické konstrukci 

clonek. Automat snímané frekvence vyhodnocuje a porovnává. Otáčky motoru musejí být 

v určitém poměru k otáčkám bubnu, dojde-li k odchylce, je vyhodnocen prokluz hlavního 

pasu. Vyhodnocený prokluz způsobí vznik havarijní poruchy a následné zastavení PD. 

Prokluz je vyhodnocován odlišně při rozběhu a po dosaţení jmenovitých otáček. Při 
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rozběhu a při vzniklém prokluzu o trvalé hodnotě v rozmezí 8-9 % dojde k vyhodnocení 

poruchy aţ po 20 s, v případě hodnoty 10 % a více je porucha vyhodnocena jiţ po 10 s.  

Dosaţení jmenovitých otáček hlavního pohonu a prokluzu o trvalé hodnotě v 

rozmezí 5-19% dojde k vyhodnocení poruchy po 20 s a v případě prokluzu 20 % a více je 

porucha vyhodnocena jiţ po 5s. Pokud by nebyl prokluz vyhodnocován, pak by mohlo 

třením poháněcího bubnu o pás dojít ke vzniku vysokých teplot a následnému poţáru. [2]  

Podmínky pro chod hlavního pasu:  

 Není havarijní porucha  

 Není povel stop 

Stop  

Tento povel slouţí k zastavení provozu poháněcí stanice. Nejprve dojde k vypnutí 

hlavního pohonu a poté k povelu zabrzdit. K tomuto stavu dojde také v případě vzniku 

jakékoliv havarijní poruchy. [2]  

Klid motorů  

Kaţdý start motorů hlavního pohonu je registrován a nejkratší povolená doba mezi 

dvěma starty jsou 3 minuty. Maximálně je moţno provést tři rychle po sobě jdoucí starty, 

poté je nutno s kaţdým dalším startem setrvat 15 minut v klidu. Důvodem pro tento stav je 

zahřívání rotorových spouštěčů při kaţdém startu, které nesmí přesáhnout povolenou mez.  

[2]  

Akustická signalizace  

Systém výstraţné akustické signalizace je určen jako varování před uvedením 

nějaké technologické části do mechanického pohybu a končí po najetí na provozní 

parametry. Činnost výstraţné signalizace je vţdy vřazena jako podmínka pro rozběh 

technologie (pokud není odhoukáno, nelze spustit danou část). Činnost akustické 

signalizace je rovněţ hlídána, a pokud dojde k vyhodnocení poruchy (nezapnutí stykače 

houkačky), je vyhodnocena jako porucha havarijní a pasový dopravník je odstaven. [2] 

Napínání hlavního pasu  

Napínat lze ručně a automaticky. Chod napínacího vrátku je omezen pouze 

provozními koncovými spínači (krajní poloha napínání) a bezpečnostními koncovými 
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vypínači (konec dráhy napínání). Při napínání v ručním reţimu musí být PD v klidu. V 

automatickém reţimu je napínání aktivováno při přípravě pro dopnutí na horní mez 

rozběhu HMR. Pokud klesne napínací síla pod SMR, je pro dopnutí v automatickém 

reţimu znovu třeba dát povel na přípravu. 60 s po dosaţení jmenovitých otáček je 

povoleno na SMP. Pokud bylo odstaveno nehavarijně nebo po zrušení přípravy, je 

povoleno na DMP. Kaţdému pohybu vrátku, pokud není dosaţeno 50% zadaných 

provozních otáček pasu, předchází 20 s akustická signalizace, která pokračuje i za pohybu 

vrátku. Před uvedením vrátku do pohybu je vydán povel k odbrzdění hlavních brzd pasu a 

povel na vrátek je podmíněn zpětnou hláškou od těchto brzd. Napínací sílu lze sledovat v 

procentech i v tunách nebo na ovládacím panelu. Napínací meze jsou určovány 

individuálně podle délky pasu a sklonu svahu. [2]  

Brzdy hlavního pasu  

Povel odbrzdit je vysílán z výstupní jednotky automatu v okamţiku rozjezdu PD 

před povelem na zapnutí hlavního motoru, před napínáním anebo při povelu odbrzdit z 

ovládacího panelu. Povel je zpětně kontrolován a v případě chybějícího zpětného hlášení o 

odbrzdění je vyhodnocena chyba odbrţdění. [2] 

Havarijní poruchy   

Vznik havarijní poruchy nám vţdy brání v provozu PD a všeobecně v pohybu 

jakéhokoliv pohonu. Při vzniku havarijní poruchy za provozu dojde vţdy k okamţitému 

zastavení PD. [2]  

Nehavarijní poruchy  

Vznik nehavarijní poruchy má většinou informativní charakter a zpravidla 

nezpůsobí bezprostřední zastavení PD. Jako příklad uvedu sníţený izolační stav napájecího 

napětí, který bezprostředně neohroţuje provoz, ale závadu je i tak vhodné co nejdříve 

odstranit, aby nedošlo časem při dalším zhoršení k zapůsobení jistících prvků. [2] 

Vyhodnocování rychlosti a prokluzu gumového pásma poháněcí stanice 

 Otáčky motorů a vratného bubnu, jsou snímány indukčními snímači s výstupním 

přepínacím kontaktem napájeným 24V DC. Vyhodnocování prokluzu pasu je řešeno v SW 

automatu skříně. Dochází k porovnávání otáček (počtu impulsů) z motoru a otáček 

hnaného bubnu. Vyhodnocují se dvě hladiny prokluzu. První je deseti procentní prokluz, 
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po kterém dochází k vypnutí dopravníku po deseti sekundách. Druhá hladina je dvaceti 

procentní, kdy dochází k okamţitému odstavení dopravníku. [7]  

Snímání tahu pásma 

 Signál z tenzometrického snímače tahu gurty, který je umístěn na konstrukci 

poháněcí stanice a přes mechanickou páku z bubnu napínání je zatěţován, je přiveden do 

rozvodné skříně poháněcí stanice. Milivoltový výstup ze snímače je zpracován 

vyhodnocovacím modulem VS802. Modul VS 802 je galvanicky oddělený převodník 

signálu z tenzometrického čidla na výstupní napěťovou úroveň. Modul zároveň slouţí jako 

napájecí zdroj pro tenzometrický snímač. Dále je propojen s modulem VZ008 – převodník 

stejnosměrného napětí na proudový signál galvanicky oddělený od napájecího napětí. 

Výstupní signál 4-20 mA z modulu VZ008 je přiveden přes jednotku MD410 na vstup 

jednotky DV457 řídícího systému. [7]  

Měření teplot 

 Pro měření teplot je pouţito snímačů  PTP-10 a PTP-55 firmy RAWET Blansko. 

Všechny snímače teplot pro měření venkovní teploty, teploty v rozvodně, teplot oleje 

převodovek rotorových spouštěčů a převodovek pohonů pasů, teplot loţisek a vinutí 

motorů …apod. jsou standardně osazeny snímači PT100 s převodníky umístěnými v 

hlavici snímače, s unifikovaným výstupním signálem 4-20 mA napájeným po vedení.[7] 

Hlídání přesypů 

 Místo, kde dochází k přesypávání materiálu z jednoho pasového dopravníku na 

druhý, se nazývá přesyp. Aby nedošlo k zahlcení tohoto místa v případě, kdy následující 

dopravník neodvádí materiál, je vybaveno snímačem. [7]    

 Přesyp na dopravníku je hlídán odporovým snímačem. Procesní stanice 

vyhodnocuje pouze rozepnutí výstupního kontaktu vyhodnocovacího obvodu snímače. 

Kolejová doprava 

V současnosti se doprava těţených 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. [3]  
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V minulosti kolejová doprava na lomech zajišťovala následující úkoly: 

 odvoz skrývkových hornin a zeminy z dobývacího řezu na výsypku 

 odvoz uţitkového nerostu do úpraven, na skládky (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 udrţování 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 údrţbu 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 můţeme rozdělit na: 

 Pevné - slouţí jako výjezd z lomu jak pro uţitkový nerost tak i odkliz 

spojovací tratě na vnější výsypky i k odběratelům uţitkového 

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

 Pohyblivé – ty jsou budované na řezech porubní fronty a etáţích 

výsypkových front. Po odtěţení příslušného bloku zeminy je 

nutno kolejiště přemístit k porubní frontě o šířku bloku ke stěně 

řezu. [3] 

Ţelezniční tratě se skládají: 

 ţelezničního spodku 
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 ţelezničního svršku – kolejové loţe, praţce, kolejnice a výhybky, 

z upevňovacího a drobného materiálu 

 trolejového vedení u elektrických tratí 

 návěští sdělovacího zařízení a zabezpečovacího zařízení 

 pozemních staveb – hradla, nádraţí 

Ţelezniční spodek je zemní stavba vyrovnávající nerovnosti terénu a tvoří těleso 

pro uloţení ţelezničního svršku. Úprava spodku zahrnuje tvorbu zářezů, 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 slouţí 

k řízení bezpečného a plynulého provozu na všech tratích lomu včetně vleček. [3] 

 

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. [3] 

Zabezpečovací zařízení dělíme na: 

 traťová, zabezpečující znemoţnění pohybu vlaku do obsazeného oddílu. 

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

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

 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, 

ţe se k přejezdu blíţí vlak 
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                                            Obrázek 8: kolejová doprava 

1.1.4 Automatizace kolejové dopravy na lomech 

V současnosti se doprava těţených 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 převáţně reléovým zabezpečovacím zařízením. 

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

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

Například se pouţívalo optické čtecí zařízení kódových čísel kolejových jednotek typu 

AISTR, které vyuţívalo přerušování světelného paprsku na fotobuňce kódovanou mříţkou, 

která byla umístěna nad profilem vozové jednotky. [3] 

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 moţné přenést přenosovým zařízením do centra na další zpracování. [3] 
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Automobilová doprava 

Pouţívá se především tam, kde se jedná o dopravu materiálu na krátké trasy a 

omezeného mnoţství. V uhelných lomech se pouţívá k transportu skrývkových hmot a 

ornice v předpolí lomu. Také k dopravě tvrdých materiálů a proplástků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: nákladní automobil lomu Velká Amerika 

1.1.5 Řízení výroby 

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

výroby (VIS), projekce výroby a vrcholového řízení (plánování, ekonomiky, odbytu). 

Vrcholové řízení určuje strategii podniku na základě ekonomických poţadavků  

a to především poţadavků odbytu, moţností společnosti, technického vybavení  

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

informace jsou zabezpečeny z niţších úrovní řízení. [3] 

Dispečerské řízení výroby ve spojení s výše uvedenou automatikou umoţňuje 

ovládání technologického procesu na základě poţadavků vyšších úrovní řízení a informací 

z technologického procesu. [3] 
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1.1.6 Výrobní informační 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, 

můţe být součástí dispečerského a automatizovaného řízení technologického procesu: [3] 

 sledování provozu a polohy dobývacího stroje 

 sledování provozu a polohy dálkové pásové dopravy 

 sledování provozu a polohy zakladače 

 získávání informací pro řízení technologie 

 měření mnoţství dopravovaného materiálu 

 měření kvality dopravovaného materiálu 

 sledování těţby nadloţí podle druhů těţených hmot 

 sledování výstupů upraveného uhlí z úpraven 

 sledování kvalitativních údajů z laboratoří 

 měření teploty dopravovaného materiálu 

 měření rychlosti větru 

1.1.7 Zakládání 

Zakladače slouţí 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 aţ 2,0 m, která je pojme spolehlivě bez poruch. Zakladač můţe 

být pouţíván na vnitřní nebo vnější výsypce. [3] 

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

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

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

zakládacím výloţníku. [3] 

Technologie sypání pásovými zakladači: 

 na plnou mocnost 

 po vrstvách  

 s tvarováním svahu 
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Řízení zakladače 

Řízení zakladače je nezávisle na velínu a dopravních technických celků. Velínu 

poskytuje pouze základní provozní a poruchové údaje. Řídicím  

a monitorovacím systémem jsou řízeny nejdůleţitější technologické pohyby stroje, chod 

výloţníkového a spojovacího pásu, otáčení výloţníku, kráčení zakladače a pojezd 

housenicového podvozku. [3] 

1.1.8 Řízení výroby a projekce 

 Geologie 

 Projekce a plánování 

 Měřičství   

 Rekultivace 

1.1.8.1 Geologie 

Vytváří Geologický model, který vychází z geologického průzkumu, vrtů  

a je doplňován údaji o loţisku získanými během těţby. Základním stavebním prvkem 

modelu je geologická lávka, která představující homogenní část sloje, jejíţ 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 mnoţství a kvalitě zásob v libovolné části loţiska. Modely jsou podkladem  

a vstupem pro vlastní projektování jak jiţ bylo uvedeno. [3] 

1.1.8.2 Projekce a plánování výroby 

Projekce je druh výkonných návrhových funkcí pracující přímo s informacemi 

shromáţděnými 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. 

1.1.8.3 Měřičství 

Zajišťuje informace o skutečné situaci v dobývacím prostoru lomu.  

Je nejdůleţitějším podkladem pro tvorbu mapových podkladů a v automatizovaných 

systémech vytváří digitální terén lomu. Následně umoţňuje vlastní plánování těţby  
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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 umoţňující pohled na terén a jejich následné zpracování programy pro řízení lomu. [3] 

1.1.8.4 Rekultivace 

Vlivem povrchové těţby dochází ke značné devastaci zemského povrchu. 

Povrchová těţba postihuje dobývací prostor daného loţiska často aţ do hloubky několika 

metrů. Je příčinou výrazných deformací vodního reţimu krajiny, devastuje půdní fond a 

ničí veškerou zeleň. Proces rekultivace porušeného krajinného systému zahrnuje celý 

komplex báňsko-technických, melioračních, zemědělských, lesnických a inţenýrsko-

stavebních prací. Jejich cílem je obnova úrodnosti půdního fondu a funkce krajiny na 

plochách, kde jiţ skončila hornická činnost. [3] 

 Obnova krajiny je řešena ve dvou úrovních vzájemně provázaných: 

 technická rekultivace, zahlazení následků těţby, přesun zemin, úprava 

krajiny 

 biologická rekultivace, ve které se připraví upravený terén pro další pouţití 

Výsledkem je obnova a příprava následného vyuţití území poškozených lomovou 

těţbou v oblastech: 

 rekreační oblasti 

 zemědělské oblasti 

 lesnické oblasti 

2 Rozbor technických prostředků pro realizaci modelu  

K řízení elektronického modelu pásové dopravy jsem pouţil různé hardwarové a 

softwarové prostředky, které mi toto řízení umoţnili a budu je dále v této kapitole 

popisovat. 
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Obrázek 10: Blokové schéma tech. prostředků a modelu pásové dopravy 

2.1 Hardwarové prostředky 

Do hardwarových prostředků k mému modelu, jsem zařadil osobní počítač,  

Plc –Tecomat TC600 a tyto budou v této kapitole dále popsány. 

2.1.1 Programovatelné logické automaty 

Volně programovatelné automaty tzv. PLC (programmable logical controller) 

slouţí jako univerzální nástroj pro řešení automatizačních úloh. Jejich vznik byl podmíněn 

rozvojem mikroprocesorové techniky v 70. letech minulého století, kdy postupně začaly 

nahrazovat pevně zadrátované řízení při řešení logických úloh a zapojení.  

S dalším rozvojem techniky a levnější výrobou mikroprocesorů se jejich pouţití 

rozšířilo i do malých aplikací, které byly původně řešeny pouze pomocí relé, stykačů a 

dalších spínacích prvků. Výhody pouţití mikroprocesorové techniky jsou zřejmé. Logické 

funkce bylo nutné v minulosti řešit vydrátkováním prvků, coţ při nutnosti úpravy neslo 

samo o sobě značné problémy. Dále je ţivotnost mechanických prvků omezena na určitý 

počet sepnutí a výrobní náklady mechanických prvků přitom nijak zvláště neklesly.  

U PLC je realizace propojení řešena softwarově. Veškeré změny nebo přizpůsobení 

zapojení se proto provádí prostou úpravou programu. Tyto vlastnosti spolu s jejich 

zaměřením pro univerzální pouţití, coţ znamená, ţe mohou být pouţity v podstatě v 

jakémkoliv odvětví lidské činnosti, umoţnily jejich masivní rozšíření a nasazení. Toto vše 

s sebou přináší nutnost orientace v této problematice a znalost programování  PLC jak pro 

techniky, servisní mechaniky, projektanty, elektro-údrţbáře a všechny ostatní, kteří 

zajišťují jejich programování, údrţbu a servis.   

Na trhu existuje v současné době řada firem vyrábějících programovatelné 

automaty. Tyto firmy se dají rozdělit do dvou skupin. 
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První skupina firem nabízí PLC pouze v omezené míře pouţití, většinou pro jejich 

jiné produkty, například různé sondy a snímače. Programovací SW podporující jejich 

naprogramování je většinou ještě vytvořen pod operačním systémem MS-DOS, coţ 

neumoţňuje dostatečný komfort jako pod operačním systémem WINDOWS. 

Druhá skupina firem nabízí širokou základnu různých PLC, lišících se  počtem 

digitálních vstupů/výstupů, počtem analogových vstupů/výstupů, velikosti paměti, počtem 

komunikačních kanálů a modularitou některých řad, kde se jednotlivé PLC skládají 

z různých počtů modulů umoţňujících vytvoření PLC dle poţadavku. Programovací SW je 

vytvořen v operačním systému WINDOWS a je průběţně aktualizován s přibývajícím 

výběrem produktů firmy.  

2.1.2 PLC TECO 

Mezi přední české firmy zabývající se výrobou PLC je firma TECO. Nabízí PLC 

různých parametrů rozdělených do dvou základních řad: 

řada TECOMAT je určena pro řízení nejrůznějších technologií, strojů a linek ve 

všech průmyslových oborech, pro nasazení v energetice, dopravě apod. Svým rozsahem 

pokrývají aplikace od jednotek vstupů a výstupů (malé kompaktní systémy TC400) přes 

větší kompaktní systémy TC500 a TC600 aţ po velké aplikace, pro které jsou určeny 

modulární systémy NS950 a TC700. [4] 

Řada TECOREG je určena pro lokální regulaci i distribuované řízení menších a 

středně velkých technologií tepelného hospodářství a techniky budov. Podle rozsahu 

aplikace jsou k dispozici od nejmenší řady TR050, přes panelové regulátory  TR200 aţ po 

rozšiřitelné TR300. Pro sítě regulátorů TECOREG je moţné vyuţít komunikační modul 

TR341. Pro techniku budov jsou v nabídce pokojové regulační moduly řady TECOREG 

IRC. [4] 

 Pro aplikace, v nichţ je potřeba komunikace obsluhy s řídicím systémem, jsou 

dodávány operátorské panely nové generace ID-07, ID-08. 

Řídící automaty firmy Teco pracují na tomto principu: Po přivedení napájecího 

napětí se provede zapínací sekvence, která se provede pouze jednou při zapnutí. Po 

vykonání zapínací sekvence se provede restart, který můţe být buď teplý, nebo studený.  

http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecomat/tc400/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecomat/tc500/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecomat/tc600/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecomat/ns950/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/TECOMAT/TC700/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecoreg/tr050/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecoreg/tr200/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecoreg/tr300/index.html
http://www.tecomat.com/cz/Docs/Katalog/tecoreg/TR341.pdf
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecoreg/tr100/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/tecoreg/tr100/index.html
http://www.tecomat.com/cz/produkty/hw/panely/id0708/index.html
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teplý restart – zachovává hodnoty registrů v remanentní zóně i během vypnutého 

napájení  

studený restart – provádí vţdy plnou inicializaci paměti. 

Typ restartu a velikost remanentní zóny je programově nastavitelné. Velikost 

remanentní zóny je dána řadou CPU (central processor unit) viz tabulka 1.  

 

Řada CPU Maximální délka 

remanentní zóny 

Zálohovatelné 

registry 

B 4096 R0-R4095 

D 512 R0-R511 

S 256 R0-R255 

M 256 R0-R255 

E 256 R0-R255 

Tabulka1: Řady CPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Řešení uživatelského programu v PLC 
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Po vykonání restartu, který se pouţívá pro nastavení počátečních stavů výstupů a 

registrů, přejde PLC do reţimu RUN. Uţivatelský program je vykonáván cyklicky. Před 

psaním vlastního uţivatelského programu pro PLC je třeba si tuto skutečnost uvědomit. 

V některých případech to usnadňuje řešení problému, v jiných zase komplikuje. [4] 

Vznikne-li během činností prováděných při přechodu mezi reţimy kritická chyba, 

PLC nastaví reţim HALT, indikuje chybu a očekává odstranění příčiny chyby. Zastavení 

řízení pomocí reţimu HALT je určeno pouze pro účely ladění a v ţádném případě 

nenahrazuje funkci CENTRAL STOP. Obvody CENTRAL STOP musí být zapojeny tak, 

aby jejich funkce byla nezávislá na práci PLC. 

Při vykonávání uţivatelského programu pracuje PLC se zásobníkem, který má 8 

úrovní v šíří word=16 bitů označených A0 aţ A7. Jeho struktura je znázorněna na obrázku. 

Aktivní úroveň A0 označována také jako vrchol zásobníku je vyuţitá v naprosté většině 

instrukcí. [4] 

 

Obrázek12: Schématické znázornění struktury zásobníku A 

Se zásobníkem pracují operace formátu bit, byte, word, long i float, logické 

operace, aritmetické operace, přenosové operace, předávají se v něm logické a číselné 

parametry sloţitějších instrukcí a podprogramů. 

Těchto zásobníků je k dispozici celkem 8 (kromě centrální jednotky řady E, kde je 

jen 1 zásobník) označovaných písmeny A aţ H. Aktivní je vţdy jeden a můţeme mezi nimi 

přepínat. Tím jsou otevřeny velké moţnosti v oblasti přenosu parametrů mezi funkcemi 

v uţivatelském programu bez nutnosti méně přehledného mezi ukládání parametrů do 

zápisníku. [4] 
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Obrázek13: Přepínání zásobníků 

2.1.3 PLC SIMATIC 

 V současné době existuje na trhu řada s označením SIMATIC S7. Podle výkonu 

PLC je tato řada rozdělena ještě na řadu S7-200, S7-300, S7-400 a C7. Další rozdělení na 

jednotlivé automaty v řadách je podle typu CPU. Vhodnou volbou rozšiřujících karet 

vstupů/výstupů, komunikačních karet a karet speciálních funkcí (např. pro polohování) 

dosáhneme přizpůsobení automatu pro daný typ automatizační úlohy. 

Programová a vývojová prostředí jako např. Micro Win nebo STEP 7 jsou 

uţivatelsky komfortní a pracují pod jakýmkoliv operačním systémem Windows. 

SIMATIC S7-200  

Cenově výhodné řídicí prvky pro širokou třídu aplikací spodní části výkonnostního 

spektra. Je optimalizován pro aplikace s niţším stupněm síťových komunikací a systémové 

integrace. Přesto nabízí vysoké vyuţití za minimální náklady. 

 Díky tomu je dnes moţné instalovat PLC i v místech, kde to doposud bylo velmi 

obtíţné. Všechny jednotky CPU lze provozovat jak samostatně tak i v propojených sítích 

uvnitř distribuovaných struktur. [8] 
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SIMATIC S7-300 

Modulární programovatelný automat pro rychlé řízení a úlohy středního spektra 

výkonnostního rozsahu. Poskytuje univerzální automatizační platformu pro systémová 

řešení s hlavním důrazem na výrobní technologii. Tato platforma je optimálním řešením 

jak pro centralizované tak pro distribuované řízení. Díky neustálému zlepšování parametrů 

je tato automatizační platforma stále velmi ţádána celým širokým spektrem našich 

zákazníků. [8] 

SIMATIC S7-300 F 

 Bezpečnostní programovatelný automat vycházející z platformy S7-300 Tyto řídicí 

systémy zaloţeny na standardních CPU, jejichţ operační systém je doplněn a rozšířen o 

bezpečnostní funkce a ochranné mechanismy. Nasazení takovýchto bezpečnostních PLC je 

nutné všude tam, kde je třeba garantovat nejvyšší bezpečnostní standardy pro personál, 

strojní zařízení či okolní prostředí. Hlavním znakem SIMATIC S7-300F je spojení 

standardní provozní automatizace a bezpečnostní techniky do jediného systému. To 

znamená, ţe mezi centrálním řídicím systémem a distribuovanými V/V systémy není nutná 

ţádná samostatná bezpečnostní komunikační linka – na jediné sběrnici probíhá jak 

standardní tak bezpečnostní komunikace. [8] 

Bezpečnostní aplikace se programují ve standardním vývojovém prostředí STEP 7. 

Existuje speciální knihovna poskytující příklady programování certifikované Technickým 

inspektorátem v Německu. Programuje se ve standardních LD (Ladder Digram – jazyk 

reléových schémat) a FBD (Function Block Diagram – jazyk funkčních bloků) 

programovacích jazycích. 

SIMATIC S7-400 

Je nejvýkonnějším PLC z celé řady SIMATIC řídicích systémů. Nabízí úspěšná 

automatizační řešení spolu s kompletním začleněním do Plně integrované automatizace. 

SIMATIC S7-400 je automatizační platformou pro systémová řešení jak ve výrobním 

průmyslu, tak pro řízení technologických procesů. Ostatní řady SIMATIC řídicích systémů 

předčí svou modularitou a výkonností. [8] 
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SIMATIC C7 

 Je řídicí systém, který v sobě integruje CPU řady SIMATIC S7-300 a operátorský 

panel. PLC část obsahuje CPU, V/V a rozhraní pro rozšíření, např. o další V/V moduly. 

K dispozici je operátorský panel buď v textovém, nebo grafickém provedení. SIMATIC C7 

je určen pro řízení jednodušších technologií na malém prostoru včetně vizualizace. [8] 

2.1.4 Porovnání PLC 

Volba programovatelného automatu není jednoduchou záleţitostí a ţádá si zváţit co 

od něho budeme očekávat. Výše zmíněné automaty jsou ve své podstatě pro velkou většinu 

aplikací totoţné. Kaţdá řada je však svým způsobem typická a po programátorovi 

vyţaduje důkladné pochopení struktury, moţností CPU, adresace vstupů a výstupů. 

Pro aplikace vyţadující trvalý a nepřerušovaný provoz jsou vhodnější automaty 

řady SIMATIC, které mají v sobě zabudovány dvě paměti. Jedna paměť je pouţita pro 

vykonávání programu a druhá paměť se pouţije jen při programování automatu, kdy se 

nový program nahraje nejdříve do této paměti a aţ je v ní nahrán celý, přepíše se v jednom 

cyklu do první paměti. Tím se docílí nepřerušení vykonávání programu, coţ můţe být 

důleţitý parametr při volbě PLC. Tuto vlastnost PLC řady TECO nemají. Obsahují pouze 

jednu paměť pro vykonávání programu i pro programování a tudíţ se při programování 

vykonávání programu zastaví. Při nutnosti zachování trvalého řízení provozu při 

pozdějších úpravách je tato vlastnost neţádoucí.  

Automaty firmy TECO mají výhodu v niţších pořizovacích nákladech a další 

důleţitou výhodou je okamţitá podpora firmy v různých softwarových a hardwarových 

potíţích.  

2.1.5 PLC Tecomat TC600 

Pro svou práci jsem pouţil PLC automat od firmy Tecomat, který má výhody 

kompaktního modulárního automatu. PLC rady TC600 jsou volně programovatelné logické 

systémy. Svým rozsahem doplňují ucelenou řadu modulárních a kompaktních PLC 

Tecomat o systém určený pro malé a střední aplikace s poţadavkem na vyšší výpočetní 

výkon procesoru. 



Bc. Petr Hrbáč: Elektronický model a řízení technologického celku fyzikálního modelu 

lomu 

28 

Ostrava 2011 

Přestoţe jsou PLC rady TC600 určeny pro malé a střední aplikace, zůstávají 

zachovány uţitné vlastnosti velkých PLC Tecomat. Významnou vlastností je jednotnost 

technických a programových prostředků pro tvorbu a ladění uţivatelského programu, 

vysoce výkonného souboru instrukcí a systémových sluţeb s ostatními PLC Tecomat. Tato 

významná vlastnost umoţnuje zhodnocení zkušeností získaných při aplikacích jiných 

systému Tecomat. [4] 

Datové komunikace mezi PLC a nadřízenými PC, mezi několika PLC, nebo mezi 

PLC a ostatními zařízeními jsou obvykle realizovány sériovými přenosy. Systémy TC600 

podporují základní přenosy pomocí sítí Ethernet nebo průmyslové sítě EPSNET. 

 Asynchronní sériové kanály jsou volitelně osazeny různými typy fyzických 

rozhraní podle volby zákazníka (RS-232, RS-485, RS-422). Na jedné úrovni sítě EPSNET 

můţe být při pouţití rozhraní RS-485 aţ 32 účastníků a délka sériové linky aţ 1200 m. 

Volitelně jsou podporovány i jiné průmyslové protokoly, např. MODBUS, PROFIBUS, 

CANopen apod. Případně je moţná asynchronní komunikace univerzálními přenosovými 

kanály ovládanými přímo z uţivatelského programu. [4] 

 

 

Obrázek14: Plc TECOMA řady TC600 
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Základní parametry PLC 

 Moduly PLC rady TC600 jsou navrţeny jako vestavná zařízení, určená k montáţi 

na U lištu CSN EN 50022. Kovový plášť modulu a mechanické uspořádání zaručuje 

zvýšenou odolnost proti rušení. Elektronické obvody ZM jsou realizovány na dvou 

deskách plošných spojů; centrální jednotce a jednotce vstupu a výstupu. RM jsou osazeny 

pouze jednotkou vstupu a výstupu. [4] 

 

Tabulka 2: Základní parametry Plc 

 Centrální jednotka (CPU) je součástí všech základních modulu (ZM) PLC TC600 a 

zajištuje většinu řídicích funkcí PLC. Obsahuje především měnič napájecího napětí, 

mikrořadič, paměti RAM a EEPROM, obvod RTC, lithiovou baterii pro napájení paměti 

RAM a obvodu RTC při vypnutí napájení PLC, dva sériové komunikační kanály a 

volitelné analogové výstupní obvody nebo třetí sériový komunikační kanál. 

 Jedná se o centrální jednotku řady C s instrukčním souborem, jehoţ součástí jsou i 

aritmetické operace s čísly v pevné řádové čárce o velikosti 32 bitu bez znaménka i se 

znaménkem, v pohyblivé řádové čárce (floating point single precision - 32 bitu a double 

precision - 64 bitu), instrukce PID regulátoru a podpora operátorských panelu (instrukce 

TER). [4] 
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 Reţim a diagnostická hlášení CPU jsou zobrazována na sedmisegmentovém 

zobrazovači PLC.  

Připojení sériových kanálu a analogových výstupu je provedeno šroubovými svorkami, 

max. 1,0 mm2 vodiče na svorku. Sériový kanál CH1 je navíc vyveden i pomocí 9-ti pólové 

zásuvky D-Sub. Rozhraní Ethernet je vyvedeno konektorem RJ-45. [4] 

 

Obrázek 15: Čelní indikační panel ZM PLC TC600 

2.1.6 Přídavný modul reléových výstupů 

Z důvodů, ţe samotný PLC automat TC600 nebyl vybaven dostatečným počtem 

výstupů potřebných k realizaci zadané úlohy, byl jsem nucen pouţít přídavný modul 

reléových výstupů k tomuto automatu. 
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Obrázek 16: Přídavný RM modul 

Binární reléové výstupy slouţí k ovládání dvoustavových akčních a signalizačních 

prvků řízeného objektu, napájených střídavým napětím nebo napětím vyšším neţ je 

povolený rozsah spínaného napětí tranzistorových výstupu. Výstupy jsou realizovány 

spínacím beznapěťovým kontaktem relé, vyvedeným samostatně, nebo ve skupině s jednou 

společnou svorkou. 

Sepnutí kaţdého výstupu je signalizováno rozsvícením LED diody. Společná LED 

dioda, označená BLK, signalizuje rozsvícením blokování výstupu v klidovém 

(rozepnutém) stavu. [4] 

2.2 Softwarové prostředky 

K realizaci mé úlohy jsem pouţil vývojové prostředí Mosaic, které lze spustit na 

běţném osobním počítači. Tento software mi slouţil k vytvoření zdrojového kódu pro PLC 

automat, ke komunikaci mezi PLC a PC a také k nahrání vytvořeného programu do PLC 

automatu. Na blokovém schématu je vidět jak probíhá komunikace mezi PLC a PC. 

Komunikace probíhá přes operační systém Windows, kterému jsou přenášena data od 

aplikace Mosaic. 
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Obrázek 17: Blokové schéma softwarových prostředků 

2.2.1 Vývojové prostředí MOSAIC 

Vývojové prostředí Mosaic je komplexním vývojovým nástrojem pro 

programování aplikací PLC TECOMAT a regulátorů TECOREG, který umoţňuje 

pohodlnou tvorbu a odladění programu. Jedná se o produkt na platformě Windows 98 / NT 

/ 2000 / ME / XP, který vyuţívá řadu moderních technologií. Modulární struktura prostředí 

Mosaic umoţňuje uţivateli, aby si z nabízených nástrojů poskládal prostředí podle toho, 

které části bude potřebovat. Dostupné jsou následující verze: 

Mosaic Lite  - neklíčovaná verze prostředí s moţností naprogramovat PLC se 

dvěma periferními jednotkami 

Mosaic Compact - umoţní bez omezení programovat kompaktní PLC 

TECOMAT řad TC400, TC500, TC600 a regulátory TECOREG 

Mosaic Profi - je určena pro všechny systémy firmy Teco bez omezení 

Základní prostředí obsahuje součásti, bez kterých se uţivatel při tvorbě programu 

neobejde, nebo které v převáţné většině případu vyuţije: textový editor, překládač 

mnemokódu xPRO, debugger, modul pro komunikaci s PLC, simulátor PLC, konfigurační 

modul PLC a systém nápovědy. Součástí základního prostředí je simulátor operačních 

panelů ID-07 / ID-08 a vestavěného panelu TC500. 

Rozšíření prostředí se provádí pomocí pluginů - modulů, které budou spustitelné ve 

spojení se základním prostředím. Takto lze Mosaic rozšířit o další moţnosti programování 

- strukturovaný text podle normy EN 61131 (Mosaic ST plugin), jazyk reléových schémat 
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(Mosaic LD plugin) nebo funkční bloky (Mosaic FBD plugin) a další podpůrné nástroje 

pro návrh obrazovek operátorských panelů (Panel Maker), nástroj pro práci s PID 

regulátory (PID Maker), grafickou on-line analýzu sledovaných proměnných (Graph Tool) 

či off-line analýzu archivovaných dat (Analyzer) nebo pro práci s Databoxem. 

Komunikace 

Na obrázku je vidět v levém okně vybrané nastavení adresy PLC. Okno vpravo pak 

umoţňuje nastavit adresu PLC v síti (0-99), vybrat typ připojení počítače k PLC (Sériový 

port, USB, Ethernet) a k němu nastavit parametry příslušného komunikačního kanálu (zde 

IP adresa, timeout a volba připojení v rámci LAN nebo přes Internet). Tlačítka 

Připojit/Odpojit slouţí k řízení skutečného připojení vybraného PLC. 

 

 

Obrázek 18: Propojení PC s Plc 

 U sériového kanálu se nastavuje jeho číslo na vlastním počítači s Mosaicem, 

rychlost, parita, zda se jedná o RS485, nastavení DTR signálu, lze vybrat i připojení přes 

vytáčený modem. Nastavit lze i timeout tj. dobu, po které je vyhlášena chyba komunikace, 

pokud PLC neodpoví. 
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Obrázek 19: Výběr typu připojení 

 

TVORBA PROJEKTU 

Projekt zahrnuje systémy pouţité v aplikaci a soubory s těmito systémy spojené – 

zdrojové soubory programu, soubory pro řízení překladu, soubory pro ladění, pro 

projektový manaţer, soubory s konfigurací systému atd. Práci je třeba zahájit otevřením jiţ 

vytvořeného nebo zaloţením nového projektu. V rámci projektu je moţné libovolně 

přepínat mezi jednotlivými PLC. Díky manaţeru projektu lze všechny soubory pohodlně 

spravovat. 

KONFIGURACE SYSTÉMU 

V projektovém manaţeru se provádí volba typu regulátoru a definuje se jeho 

konfigurace pro vytvoření příslušných konfiguračních souborů. Sestavy se volí z 

nabízených menu. Parametry jednotek se nastavují v dialogovém okně. Funkčnost sestavy 

je automaticky kontrolována. 

KONFIGURACE SÍTĚ 

Topologie sítě regulátorů a nastavení reţimu sériových kanálů je definována 

v samostatném okně. Topologie sítě se tvoří z grafických prvků. Parametry kanálů se 

nastavují v dialogovém okně. Výstupem je konfigurační soubor sítě. 

TVORBA PROGRAMU 

Při pouţití základního prostředí je zdrojový text programu zapsán v mnemokódu – 

jazyce instrukcí (IL). Připravované pluginy rozšíří moţnosti programování o strukturovaný 
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jazyk (SL), reléová schémata (LD) nebo funkční bloky (FBD). Pro větší přehlednost 

programu jsou barevně odlišeny instrukce, operandy, direktivy překladače, komentáře. V 

programu lze pouţívat symbolická jména pro operandy a návěští. 

PŘEKLAD PROGRAMU 

Překladač umoţňuje překlad zdrojového programu do strojového kódu pro všechny 

centrální jednotky pouţívané v regulátorech i programovatelných automatech firmy Teco. 

Z důvodu zpětné kompatibility jsou podporovány i dnes jiţ nepouţívané centrální 

jednotky. Přeloţený kód lze nahrát do regulátoru nebo uloţit na disk. Umoţněn je i zpětný 

překlad kódu. 

LADĚNÍ PROGRAMU 

Ladění programu můţe probíhat v reálném systému nebo s pouţitím simulátoru. 

K dispozici jsou všechny běţné ladicí prostředky. Činnost programu lze sledovat přímo 

pohledem do registrů nebo je moţné přenést sledované proměnné do okna Data. Hodnoty 

proměnných se nastavují pomocí dialogových oken. Simulovat lze i operátorské panely ID-

07, ID-08 a panely systémů TR200 a TC500. Simulovaný panel se ovládá myší nebo 

z klávesnice pouţitím příslušných kláves. 

PROGRAMOVÁNÍ PLC 

Programování řídících algoritmů a testování správnosti napsaných programů pro 

PLC TECOMAT se provádí na počítačích standardu PC. Pro spojení s PLC se vyuţívá 

běţný sériový kanál těchto počítačů. 

Ke kaţdému PLC je dodáván CD-ROM s příklady a vývojovým prostředím Mosaic 

pro Windows ve verzi Mosaic Lite. 

3 Návrh řešení a realizace 

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit automatický elektronický signalizační 

model pásové dopravy na povrchovém lomu. Tento signalizační model pásové dopravy 

slouţí k tomu, abychom mohli automaticky a bezpečně pásovou dopravu řídit. Slouţí také 

k tomu, abychom na modelu přesně viděli, co se při provozu dopravníku zrovna děje a 

v jakém je provozním stavu. 
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Nejdříve jsem navrhl schéma pásového dopravníku a jeho součásti s řídící stanicí. 

Dále jsem navrhl jednotlivé stavy, ve kterých se pásový dopravník při spouštění a chodu 

můţe nacházet. 

 Příprava pro start  

 Chod pásu (start) 

 Zastavení pásu (stop) 

 Zastavení pásu (havarijní chyba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Návrh osazení součástek 

Model byl vytvořen z led-diod, které nám signalizují stavy, v jakých se pásový 

dopravník právě nachází a přepínačů, které nám v tomto případě nahrazují snímače, které 

jsou při pásové dopravě pouţívané. Toto bylo nainstalováno do signalizační krabice, 

z které jsou vyvedeny vodiče pro připojení do PLC TC600. 
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                                   Obrázek 21: Schéma pásového dopravníku  
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Obrázek 22:Tok signálu mezi jednotlivými částmi 
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3.1  Návrh řešeni pro přípravu startu pásového dopravníku   

 

 

Obrázek 23: Algoritmus pro přípravu startu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Návrh rozběhu pásového dopravníku 
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 Příprava pro start dopravního pásu můţe trvat maximálně třicet minut. Pokud se tak 

nestane, je dopravník vrácen do stavu stop rozběhu.  Dále musí být splněny počáteční 

podmínky pro start. Začíná blikat dioda A. Tím nám signalizuje, ţe probíhá příprava.  

 Spouští se houkání po dobu 20s, aby o tom pracovníci v lomu věděli. Nyní přichází 

napínání pásu a rozsvícení diody pokud je pás správně napnut. Dioda A přestává blikat a 

rozsvítí se. Tím nám inicializuje, ţe je pásový dopravník připraven ke startu. Pokud je 

jedna z těchto podmínek nesplněna, následuje vypnutí přípravy pro start dopravníku.  

3.2 Návrh řešeni pro start pásového dopravníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Algoritmus pro start 
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Obrázek 26: Návrh rozběhu pásu na 75% 

 Při startu pásového dopravníku nám na signalizaci zhasne dioda A, rozbliká se 

dioda B, která nám říká, ţe pásový dopravník je v reţimu startu. Následuje 20s houkání. 

Dochází k odbrzdění brzd a rozsvícení diody brzd, abychom věděli, ţe se tak váţně stalo. 

Motor (pásový dopravník) se začíná rozjíţdět na 75% svých provozních otáček. Po dobu 

dosaţení těchto otáček je houkání. Při dosaţení 75% otáček houkání skončí a následuje 

rozjezd na plnou provozní rychlost.  

 Dioda B přestane blikat a začne svítit. To nám inicializuje chod pásového 

dopravníku. Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, dochází k havarijnímu 

stavu a ke spuštění nedojde. Stav se vrátí zpět do reţimu přípravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Návrh rozběhu pásu na 100% 
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3.3 Návrh řešeni pro vypnutí pásového dopravníku 

 K vypnutí celého pásového dopravníku můţe nastat ve dvou situacích. Jedna 

z nich, je při stisku tlačítka stop. Druhou moţností je přechod do havarijního stavu, který je 

vyvolán jedním ze snímačů poruchy. 

3.3.1 Vypnutí pásového dopravníku při aktivovaném tlačítku stop 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Obrázek 28: Algoritmus pro zastavení pásu při zmáčknutí tlačítka stop 

 

 

  

  

 

 

 

 

Obrázek 29: Návrh zastavení tlačítkem stop 
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 K zastavení pásového dopravníku dojde při zmáčknutí tlačítka stop, nebo při 

jakékoli havarijní poruše. Při sepnutí tlačítka stop dojde k rozsvícení diody stop a houkání 

20s. Následuje vypnutí pohonu a zablokování brzd pásového dopravníku. Zhasnou diody 

chodu pásu a kontrolka brzd. Reţim dopravníku se přesouvá do stavu pro přípravu startu. 

3.3.2 Vypnutí pásového dopravníku při havarijní poruše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30: Algoritmus pro zastavení pásu při havarijní poruše 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Návrh všech možných havarijních poruch 
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 Při jakékoli havarijní poruše se algoritmu chová stejně, jako by bylo zmáčknuté 

tlačítko stop. To znamená, dojde k rozsvícení diody stop a houkání 20s. Následuje vypnutí 

pohonu a zablokování brzd pásového dopravníku. Zhasnou diody chodu pásu a kontrolka 

brzd. Reţim dopravníku se přesouvá do stavu pro přípravu startu. 

 Návrh rozmístění součástek, byl uskutečněn do jednoho signalizačního modelu 

pásového dopravníku na lomu. Navrhl jsem toto rozmístění hlavně kvůli lepší orientaci při 

sledování pohybu a funkčnosti pásového dopravníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32: Signalizační model 

4 Návrh řídících algoritmů a realizace 

 Při realizaci svého modelu, jsem vycházel z předem popsaných a navrhnutých 

algoritmů pro přípravu, chod a zastavení pásu. Navrhl jsem schéma rozmístění součástek 

pro signalizační a řídící krabici, kterou jsem podle tohoto schématu realizoval. 

 K řízení tohoto modelu jsem pouţil PLC automat Tecomat TC600 a přídavný 

reléový modul. Tento hardware jsem uţ podrobněji popsal v předchozích kapitolách. 

Systém, který jsem navrhl, umoţňuje automatické řízení pásové dopravy na lomech. 

Program je navrţen tak, aby řídil pásovou dopravu v závislosti na jejím okamţitém stavu. 

S puštění a zastavení programu se provádí automaticky po spuštění systému. Program byl 

navrţen a vytvořen v aplikaci MOSAIC. 
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Obrázek 33: Propojení signalizačního modelu s Plc TC600 

4.1 Nadefinování vstupů v prostředí MOSAIC 

 

Obrázek 34: Nadefinování vstupů 

 Vstupy se v prostředí Mosaic definují pomocí příkazu #def po té zadáváme název, 

který budeme dále v programu pouţívat a pak následuje přiřazení daného vstupu např. 

R0_DI0(tzn. Přiřazení danému názvu digitální vstup 0 Modulu TC651). 
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4.2 Nadefinování výstupů v prostředí MOSAIC 

 

Obrázek 35: Nadefinování výstupů 

 Výstupy definujeme podobně jako vstupy pomocí příkazů příkazu #def po té 

zadáváme název, dále následuje přiřazení daného vstupu např. R0_DO0(tzn. Přiřazení 

danému názvu digitální výstup 0 Modulu TC651). R0 a R1 nám určují přiřazení modulu 

digitálního vstupu či výstupu. Neaktivní vstupy a výstupy nedefinujeme. 

4.3 Spuštění programu 

  Před spuštěním programu se musí přepínače nacházet v logické jedničce, kromě 

přepínačů, které představují odbrţdění a napnutí pásu. PLC automat a také celý 

signalizační model představující pásovou dopravu na lomu je napájeno 24V-DC. Jak je 

toto splněno, můţeme spustit automatické řízení pomocí PLC automatu. Po spuštění 

automatu, program nabíhá automaticky a řídí model v závislosti na okamţitých 

informacích ze snímačů, které jsou simulovány pomocí přepínačů umístěných na modelu. 

Jejich stavy jsou indikovány pomocí Led-diod. 
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4.3.1 Realizace přípravy startu 

 Při přípravě pro start pásového dopravníku, reprezentovaný mým modelem, musí 

být nejdříve splněny podmínky pro přípravu, které jsou jiţ dříve popsány. Pokud není 

alespoň jedna z těchto podmínek splněna, program nás dále nepustí. Příprava můţe trvat 

maximálně třicet minut. Pokud se tak nestane, tak je příprava pro start přerušena. 

 

Obrázek 36: Zdrojový kód pro přípravu 

Nejprve musí být splněny podmínky pro přípravu: 

 Není havarijní porucha 

 Není zajištění stanice 

 Aktivován povel připravit z ŘS 

 Není zastavení PD 

 Není aktivováno tlačítko stop 
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 Tyto podmínky na mém signalizačním modelu pásového dopravníku jsou 

realizovány pomocí pěti přepínačů. Aby byly podmínky splněny, tak se tyto přepínače 

musí nacházet v logické 0. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 37: Realizace přípravy 

 Tyto přepínače se nachází na mém modelu v levé horní části, pokud se přepínač 

nachází ve stavu logická 0 je tento stav indikován rozsvícením příslušné diody. Po splnění 

všech podmínek, se nám spustí houkačka, která je reprezentována pomocí piezo. Rozbliká 

se dioda D-A, která nám tímto signalizuje, ţe je pásový dopravník ve stavu přípravy. 

 Nyní následuje napínání pásu, které znázorňujeme pomocí červené Led-diody D-

napínání. Aby bylo napnuto a program pokračoval dále, musí dostat informaci od snímače 

napnutí pásu, ţe je napnuto. Tento snímač je na mém modelu nahrazen přepínačem T-

napínání. Dále program přechází do reţimu start. 

4.3.2 Realizace startu pásového dopravníku 

 V této části program čeká na odbrzdění pásového dopravníku. Pří odbrzdění 

dopravníku následuje rozjezd pohonu na 75% provozních otáček a po tuto dobu rozjezdu je 

spuštěná houkačka. Při dosaţení 75% otáček houkání končí a následuje rozjezd na 100%. 
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Obrázek 38: Zdrojový kód pro start pásu 

 V reţimu startu nám přestane svítit dioda D-A a začíná blikat dioda D-B, která nám 

signalizuje, ţe je dopravník v reţimu startu. Aby mohl začít rozjezd pásu, musí přijít 

informace od snímače brzd, ţe je odbrzděno. V případě modelu, musí být přepínač brzd 

v reţimu logická 1.Pokud tomu tak je, tak se nám rozsvítí Led-dioda brzda. Teď máme 

odbrzděno a následuje rozjezd pohonu na 75% a po tuto dobu je aktivovaná houkačka. 

Rozjezd na 75% je na mém modelu realizován pomocí čtyř zelených Led-diod. Při 

dosaţení 100% se rozsvítí poslední pátá led-dioda a pás je v plné rychlosti. 
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Obrázek 39: Realizace rozběhu dopravníku na 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: Realizace rozběhu dopravníku na 100% 

 

4.3.3 Vypnutí pásového dopravníku aktivováním tlačítka stop 

 Při aktivaci tlačítka stop se nám zapne houkačka po dobu 20s, následuje vypnutí 

pohonu a zablokování brzd. Program automaticky přechází zpět na začátek a to je příprava 

pro start. 
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Obrázek 41: Zdrojový kód pro zastavení tlačítkem 

 Při sepnutí tlačítka stop se na signalizačním modelu vypnou Led-diody pohonu, 

dále zhasne brzda a napnutí. Zhasne nám i dioda D-B, která nám signalizovala chod pásu. 

Rozsvítí se nám jediná Led-dioda a to D-stop. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42: Realizace zastavení tlačítkem stop 
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4.3.4 Vypnutí pásového dopravníku při havarijní poruše 

 Při jakékoliv havarijní poruše, se program chová stejně, jako by se aktivovalo 

tlačítko stop. To znamená: zapne se houkačka po dobu 20s, následuje vypnutí pohonu a 

zablokování brzd. Program automaticky přechází zpět na začátek a to je příprava pro start. 

 

Obrázek 43: Zdrojový kód vypnutí dopravníku při havarijní poruše 

 Při jakékoliv z pěti havarijních poruch se na signalizačním modelu rozsvítí tlačítko 

stop, vypnou Led-diody pohonu, dále zhasne brzda a napnutí. Zhasne nám i dioda D-B, 

která nám signalizovala chod pásu. Svítí nám pouze Led-dioda stop a Led-dioda té určité 
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poruchy, která se v provoze přihodila. Pro aktivaci havarijní poruchy musí přijít impulz od 

určitého snímače (kde se havárie stala), v případě mého modelu je to sepnutím příslušného 

přepínače. Na obr. Jsem nasimuloval všechny moţné poruchy, které se na modelu mohou 

přihodit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44: Realizace všech možných havarijních poruch 
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5 Závěr 

 Na začátku mé diplomové práce jsem popsal seznámení se systémem lomu, jeho 

rozdělení a krátký popis. Dále se zde zabývám analýzou technologického procesu 

povrchového lomu a rozdělení těţby. Jednou z nejdůleţitějších součástí technologického 

procesu dobývání je také doprava.  

 Díky mému zadání diplomové práce, jsem se v tomto bodě zaměřil především na 

pásovou dopravu a na její vyuţití v povrchovém lomu. V druhé části diplomové práce, 

jsem popsal všechny technické prostředky, které jsou potřeba k vytvoření mého modelu. 

Tuto část jsem rozdělil na hardwarovou a softwarovou. V hardwarové části jsem popsal Plc 

automat Tecomat TC600, který jsem pouţíval při realizaci modelu a jeho součásti. 

V softwarové části je popsán program Mosaic. Tento program jsem vyuţil ke komunikaci 

s Plc a k vytvoření zdrojového kódu pro můj model. 

 Další části mé diplomové práce je návrh řešení. Je zde návrh celého signalizačního 

modelu, na kterém jsou popsány a znázorněny všechny moţné stavy, ve kterých se pásový 

dopravník v povrchovém lomu můţe nacházet. V poslední části diplomové práce je 

popsáno zapojení vytvořeného signalizačního modelu s Plc TC600. Je zde ukázána 

funkčnost signalizačního modelu i programu, který nám celý pásový dopravník 

automaticky řídí. 
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Přílohy: 

Zdrojový kód programu: 

;----------------------- IN ---------------------------------------------------- 

; -------------- Modul TC651 ----------------- 

#def Di_NA_STOP         R0_DI0  ; H=aktivní     Neni Aktivovano Tlacitko STOP 

#def Di_NZPD            R0_DI1  ; H=aktivní     Neni Zastaveni PD 

#def Di_PRS             R0_DI2  ; H=aktivní     Pripravit Ridici Stanici 

#def Di_NZS             R0_DI3  ; H=aktivní     Neni Zajisteni Stanice 

#def Di_NHP             R0_DI4  ; H=aktivní     Neni Havarijni Porucha 

#def Di_T_Pohon         R0_DI5  ; H=aktivní 

#def Di_T_Brzda         R0_DI6  ; H=aktivní 

#def Di_T_Vyboceni      R0_DI7  ; H=aktivní 

#def Di_STOP            R0_DI8  ; H=aktivní 

;#def reserved          R0_DI9  ; H=aktivní 

;#def reserved          R0_DI10 ; H=aktivní 

;#def reserved          R0_DI11 ; H=aktivní 

; -------------- Modul TC632 ----------------- 

#def Di_T_Presyp        R1_DI0  ; H=aktivní 

#def Di_T_Napinani      R1_DI1  ; H=aktivní 

#def Di_T_Prokluz       R1_DI2  ; H=aktivní 

#def Di_T_Tahu          R1_DI3  ; H=aktivní 

;#def reserved          R1_DI4  ; H=aktivní 

;#def reserved          R1_DI5  ; H=aktivní 

;#def reserved          R1_DI6  ; H=aktivní 

;#def reserved          R1_DI7  ; H=aktivní 

;----------------------- OUT --------------------------------------------------- 
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; -------------- Modul TC651 ----------------- 

#def Do_D_Stop          R0_DO0  ; H=aktivní 

#def Do_D_NA_STOP       R0_DO1  ; H=aktivní 

#def Do_D_NZPD          R0_DO2  ; H=aktivní 

#def Do_D_PRS           R0_DO3  ; H=aktivní 

#def Do_D_NZS           R0_DO4  ; H=aktivní 

#def Do_D_NHP           R0_DO5  ; H=aktivní 

#def Do_D_Napinani      R0_DO6  ; H=aktivní 

#def Do_Houkacka        R0_DO7  ; H=aktivní 

; -------------- Modul TC632 ----------------- 

#def Do_D_Tahu          R1_DO0  ; H=aktivní 

#def Do_D_Vyboceni      R1_DO1  ; H=aktivní 

#def Do_D_Presyp        R1_DO2  ; H=aktivní 

#def Do_D_Motor_75      R1_DO3  ; H=aktivní 

#def Do_D_Motor_100     R1_DO4  ; H=aktivní 

#def Do_D_Brzda         R1_DO5  ; H=aktivní 

#def Do_D_A             R1_DO6  ; H=aktivní 

#def Do_D_B             R1_DO7  ; H=aktivní 

#def C_REZIM_ODSTAVENO          0 

#def C_REZIM_PRIPRAVA           1 

#def C_REZIM_START_PASU         2 

#def C_REZIM_PROVOZ             3 

#def C_REZIM_VYPINANI           4 

 

;konstanty pro simulaci prepravniku 

#def C_PRIPRAVA_HOUKANI_SEC             20      ; [sec] 

#def C_STARTPASU_HOUKANI_SEC            20      ; [sec] 

#def C_STARTPASU_ROZJEZD_75_SEC         10      ; [sec] 

#def C_STARTPASU_ROZJEZD_100_SEC        5       ; [sec] 
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#def C_VYPINANI_HOUKANI_SEC             20      ; [sec] 

 

;konstanty pro vyhodnocovani stavu 

#def C_MAX_DOBA_PRIPRAVY_MIN            30      ; [min] 

#def C_MAX_DOBA_NAPINANI_SEC            100     ; [sec] 

;dobehla doba "C_PRIPRAVA_HOUKANI_SEC" -> cekani na napnuti pasu, vypnuti houkacky 

         

ld      0 

        wr      Do_Houkacka 

        ld      1 

        set     Do_D_Napinani           ;rozsviceni diody Napinani 

        ld      %S20.2 

        jmc     J_2 

        inr     T_Napinani_Pasu_Sec 

J_2: 

        ld      T_Napinani_Pasu_Sec 

        gt      C_MAX_DOBA_NAPINANI_SEC 

        cad     VYPNI 

        RED 

        ld      Di_T_Napinani 

        REC 

        ld      1 

        set     Do_D_A                  ;dioda D-A trvale sviti 

 

        ;pas je napnut -> ubehla doba "C_PRIPRAVA_PAUZA_NAPNUTI_SEC" -> vypnuti diody 
Napinani 

        ld      0 

        wr      Do_D_Napinani 
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        ;prepnuti rezimu na START PASU 

        ld      C_REZIM_START_PASU 

        wr      Rezim 

        RET 

 

J_NeniRezimPriprava: 

        ld      0 

        wr      T_Priprava_Sec 

        wr      T_Priprava_Houkani_Sec 

        wr      T_Napinani_Pasu_Sec 

        wr      Do_D_A                  ;vypnuti blikani diody D-A 

 

        RET 

E 60 

#reg word Rezim  ;0 - Odstaveno 

    ;1 - Rozbeh 

    ;2 - Provoz 

    ;3 - Vypinani 

#reg    word    T_Priprava_Sec 

#reg    word    T_Priprava_Houkani_Sec 

#reg    word    T_Napinani_Pasu_Sec 

#reg    word    T_StartPasu_Houkani_Sec 

#reg    word    T_StartPasu_Rozjezd75_Sec 

#reg    word    T_StartPasu_Rozjezd100_Sec 

#reg    word    T_Vypinani_Houkani_Sec 

 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;------------------------------------------------------------------------------- 
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P 62 ;TEPLY RESTART 

        cal     VYPNI 

E 62 

P 63 ;STUDENY RESTART 

        cal     VYPNI 

E 63 

        jmc     J_5 

        inr     T_StartPasu_Rozjezd75_Sec 

J_5: 

        ld      T_StartPasu_Rozjezd75_Sec 

        gt      C_STARTPASU_ROZJEZD_75_SEC 

        REC 

 

        ;pas se rozjel na 75%, vypnuti houkacky, signalizace pres diody 

        ld      0 

        wr      Do_Houkacka 

        ld      1 

        wr      Do_D_Motor_75 

 

        ;rozjezd pohonu na 100% 

        ld      %S20.2 

        jmc     J_6 

        inr     T_StartPasu_Rozjezd100_Sec 

J_6: 

        ld      T_StartPasu_Rozjezd100_Sec 

        gt      C_STARTPASU_ROZJEZD_100_SEC 

        REC 

 

        ;pohon jiz jede na 100%, dioda D_B sviti trvale, diody pasu signalizuji 100% 
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        ld      1 

        wr      Do_D_B 

        wr      Do_D_Motor_100 

         

        ;prepnuti rezimu na PROVOZ 

        ld      C_REZIM_PROVOZ 

        wr      Rezim 

        RET 

 

J_NeniRezimStartPasu: 

        ld      0 

        wr      T_StartPasu_Houkani_Sec 

        wr      T_StartPasu_Rozjezd75_Sec 

        wr      T_StartPasu_Rozjezd100_Sec 

        RET 

E 60 

P 0 

        CAL     Rezim_Provoz 

E 0 

; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P 60 

Rezim_Provoz: 

        ld      Rezim 

        cmp     C_REZIM_PROVOZ 

        jnz     J_NeniRezimProvoz 

        RET 
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J_NeniRezimProvoz: 

        RET 

E 60 

        ld      Di_STOP                 ; je zmacknuto tlacitko STOP 

;        orc     Di_T_Tahu               ; chyba Tahu           -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

;        orc     Di_T_Prokluz            ; chyba Prokluzu       -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

;        orc     Di_T_Napinani           ; chyba Napinani       -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

;        orc     Di_T_Presyp             ; chyba Presypu        -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

;        orc     Di_T_Vyboceni           ; chyba Vyboceni       -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

        cad     VYPNI 

        RET 

         

J_NeniOkamziteVypnuti: 

        ld      Rezim 

        eq      C_REZIM_PROVOZ 

        REC 

 

        ;rezim je v PROVOZU -> vypnuti pomoci definovane sekvence 

        ld      Di_STOP                 ; je zmacknuto tlacitko STOP 

        orc     Di_T_Tahu               ; chyba Tahu           -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

        orc     Di_T_Prokluz            ; chyba Prokluzu 

        orc     Di_T_Napinani           ; chyba Napinani       -> nevyhodnocuje se pri rozjezdu 

        orc     Di_T_Presyp             ; chyba Presypu 

        orc     Di_T_Vyboceni           ; chyba Vyboceni 

        orc     Di_T_Brzda              ; chyba brzdy 

        REC 

 

        ; alespon jedna z vyse uvedenych chyb byla zaznamenana 

        ld      C_REZIM_VYPINANI 
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        wr      Rezim 

        RET 

;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hlidej_Casovace: 

        ld      %S20.2 

        REC 

        ;nastala sekunda -> vyhodnotim casovace 

 

;vyhodnoceni Rezim = ODSTAVENO 

        ld      Rezim 

        cmp     C_REZIM_ODSTAVENO 

        jnz     J_NeniOdstaveno 

 

J_NeniOdstaveno: 

 

;vyhodnoceni Rezim = PRIPRAVA 

        ld      Rezim 

        cmp     C_REZIM_PRIPRAVA 

        jnz     J_NeniPriprava 

        inr     T_Priprava_Sec 

J_NeniPriprava: 

;vyhodnoceni Rezim = START PASU 

        ld      Rezim 

        cmp     C_REZIM_START_PASU 

        jnz     J_NeniStartPasu 

J_NeniStartPasu: 

;vyhodnoceni Rezim = PROVOZ 

        ld      Rezim 

        cmp     C_REZIM_PROVOZ 
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        jnz     J_NeniProvoz 

J_NeniProvoz: 

;vyhodnoceni Rezim = VYPINANI 

        ld      Rezim 

        cmp     C_REZIM_VYPINANI 

        jnz     J_NeniVypinani 

J_NeniVypinani: 

        RET 

;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VYPNI: 

        ld      C_REZIM_PRIPRAVA 

        wr      Rezim 

         

        ld      0 

        wr      T_Priprava_Sec 

        wr      T_Priprava_Houkani_Sec 

        wr      T_Napinani_Pasu_Sec 

        wr      T_StartPasu_Houkani_Sec 

        wr      T_StartPasu_Rozjezd75_Sec 

        wr      T_StartPasu_Rozjezd100_Sec 

        wr      T_Vypinani_Houkani_Sec 

        wr      Do_D_NHP 

        wr      Do_D_NZS 

        wr      Do_D_PRS 

        wr      Do_D_NZPD 

        wr      Do_D_NA_STOP 

        wr      Do_D_Napinani 

        wr      Do_D_Stop 

        wr      Do_D_A 



Bc. Petr Hrbáč: Elektronický model a řízení technologického celku fyzikálního modelu 

lomu 

67 

Ostrava 2011 

        wr      Do_D_B 

        wr      Do_D_Tahu 

        wr      Do_D_Vyboceni 

        wr      Do_D_Presyp 

        wr      Do_D_Motor_75 

        wr      Do_D_Motor_100 

        wr      Do_D_Brzda 

        wr      Do_Houkacka 

        RET 

E 60 

   wr      Do_D_NHP 

        wr      Do_D_NZS 

        wr      Do_D_PRS 

        wr      Do_D_NZPD 

        wr      Do_D_NA_STOP 

 

        ;rozsviti se prislusna poruchova dioda 

        ldc     Di_T_Vyboceni 

        set     Do_D_Vyboceni 

        ldc     Di_T_Presyp 

        set     Do_D_Presyp 

        ldc     Di_T_Napinani 

        set     Do_D_Napinani 

        ldc     Di_T_Tahu 

        set     Do_D_Tahu 

 

        ; nejdrive houkani po dobu "C_VYPINANI_HOUKANI_SEC" 

        ld      %S20.2 

        jmc     J_7 



Bc. Petr Hrbáč: Elektronický model a řízení technologického celku fyzikálního modelu 

lomu 

68 

Ostrava 2011 

        inr     T_Vypinani_Houkani_Sec 

J_7: 

        ld      T_Vypinani_Houkani_Sec 

        gt      C_VYPINANI_HOUKANI_SEC 

        REC 

 

        ; ubehla doba "C_VYPINANI_HOUKANI_SEC" -> vypni houkacku, vypnuti pohonu PD, 
zabrzdeni brzd, klid motoru 

        ld      0 

        wr      Do_Houkacka 

        cal     VYPNI 

        RET 

 

J_NeniRezimVypinani: 

        ld      0 

        wr      T_Vypinani_Houkani_Sec 

 

 

 


