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Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a naprogramovat plnící linku v prostředí 

RSLogix 5000. Práce shrnuje základní znalosti o programovatelných logických 

automatech a logickém řízení. Jsou zde popsány základní postupy tvorby a minimalizace 

logických funkcí a využití sekvenční logiky pro programování programovatelných 

logických automatů. Praktická část práce se zabývá popisem použitého automatu Allen-

Bradley a vývojového prostředí RSLogix 5000. Závěrečná část práce popisuje technologii 

programované plnící linky a postup při tvorbě programu a vizualizace.   
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technology of programmed filling line and the making process of program and 
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1. Úvod 

V posledních desetiletích prošla technika významným vývojem a to i na poli 

automatizace. Již od 80. let se staly programovatelné logické automaty (Programmable 

Logic Controller – PLC) nejvýznamnějším prostředkem pro řízení technologických 

procesů, výrobních linek a strojů. Původně byly programovatelné logické automaty 

určeny pro řízení strojů jako náhrada pevné reléové logiky. V dnešní době jsou možnosti 

PLC mnohem bohatší. Již neplatí, že PLC řeší jen logické úlohy, zatímco ke zpracování 

analogových veličin se používají specializované regulátory. Dnes PLC zvládne oba typy 

úloh. Pro svou robustnost a spolehlivost jsou PLC předurčeny pro využití v průmyslovém 

prostřední, nicméně trendem je jejich nasazení i v technice budov, kde přináší 

značné úspory. 

Je jasné, že programovatelné logické automaty mají v oboru automatizace své 

nezastupitelné místo a proto je nelze při výuce automatizační techniky opomíjet. 

V teoretické části této práce bude čtenář seznámen s pojmem PLC, dozví se jaké 

zařízení si pod tímto pojmem představit a bude seznámen s jeho architekturou a 

možnostmi programování.  Dále jsou v práci rozebrány základní pojmy z oblasti 

kombinační a sekvenční logiky a způsob návrhu a minimalizace logických funkcí.  

Cílem praktické části bakalářské práce bylo navržení a naprogramování plnící linky 

v prostředí Allen-Bradley RSLogix 5000. Je zde popsáno použité PLC Allen-Bradley, 

vývojové prostředí RSLogix 5000 a technologie programované plnící linky. Dále je zde 

popsán postup hardwarové konfigurace, postup při tvorbě samotného programu a popis 

základních kroků vytváření vizualizace simulace chodu plnící linky.    
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2. Programovatelné logické automaty 

Programovatelný automat je řídicí systém, který zpracovává a vyhodnocuje signály 

přicházející na jeho vstupy (vstupní signály) a na základě naprogramovaných sekvenčních 

a kombinačních logických a časových funkcí vydává na své výstupy (výstupní signály) 

povely, kterými se ovládají relé, stykače, frekvenční měniče atd. Nejčastěji se označuje 

zkratkou PLC (Programmable Logic Controller), v německé literatuře se lze setkat 

s označením SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung). [3] 

 Menší systémy bývají řešeny jako kompaktní PLC, větší jako modulární. V obou 

případech musí programovatelný logický automat mít čtyři základní prvky: 

- Centrální procesor CPU 

- Moduly vstupních signálů 

- Moduly výstupních signálů 

- Napájecí zdroj 

U kompaktních PLC jsou vstupy/výstupy a centrální procesor součástí jednoho celku. 

V případě modulárního PLC jsou jednotlivé moduly sestavovány do řady na základový 

rám RACK. V závislosti na typu řídicího systému může být RACK aktivní, nebo pasivní 

(jednotlivé moduly jsou spojeny pomocí propojek).  

Na trhu je možno se setkat s velkým množstvím výrobců PLC. Mezi nejznámější 

a největší výrobce patří: ABB, Siemens, Rockwell, B&R, Eberle, Festo, GE, H+B, Idec, 

Mitshubishi, Klöckner Moeller, Schneider Group a český výrobce Teco. [1] 

2.1. Hlavní charakteristiky PLC 

Využití PLC jako řídicího systému v průmyslové výrobě má oproti použití 

průmyslových počítačů nebo řídicího systému s pevnou logikou (relé) řadu podstatných 

výhod vyplývajících z jeho charakteristik, kterými jsou:  

 

Rychlá realizace 

Hlavní předností programovatelných automatů je možnost rychlé realizace systému. 

Technické vybavení nemusí uživatel vyvíjet. Stačí navrhnout a včas objednat vhodnou 

sestavu modulů programovatelného automatu (konfiguraci) pro danou aplikaci, vytvořit 

projekt, napsat a odladit uživatelský program. [1] 
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Spolehlivost, odolnost, diagnostika 

Technické vybavení programovatelných automatů je navrženo tak, že jsou extrémně 

spolehlivé i v drsných průmyslových podmínkách, jsou odolné proti rušení i poruchám, 

vyznačují se robustností a spolehlivostí. Programovatelné automaty bývají vybaveny i 

vnitřními diagnostickými funkcemi, které průběžně kontrolují činnost systému a včas 

zjistí případnou závadu, lokalizují ji, bezpečně ji ošetří a usnadní její odstranění. [1] 

 

Snadná přizpůsobitelnost řešení  

Jen výjimečně se podaří, že první varianta řešení zůstane tou poslední a konečnou. 

Představy zadavatele a koncového uživatele, ale i projektanta a programátora postupně 

zrají, požadavky se průběžně vyvíjejí a rozšiřují. Při uvádění do provozu je třeba všechny 

funkce důkladně prověřit a odstranit mnohé chyby a slabá místa. Mnohé nedostatky 

zadání a zvoleného způsobu řešení se projeví právě ve fázi finalizace zakázky – v této fázi 

přicházejí s řešením poprvé do styku i noví lidé, kteří dříve neměli k zadání a k projektu 

přístup nebo nebyli schopni domyslet detaily a souvislosti (technolog, energetik, dispečer, 

operátor a obslužný personál, správce počítačové sítě, šéfové různých úrovní, 

bezpečnostní technik, ekonom, apod.). Dodatečné požadavky a zadání nových funkcí 

vznikají i po mnohých měsících a letech rutinního provozu. [1] 

 

Schopnost komunikace 

K neopomenutelným výhodám programovatelných automatů patří jejich schopnost 

komunikace s nejrůznějšími systémy a zařízeními jak v podřízené úrovni, v takzvaném 

poli (anglicky Field, německy Feld), což je oblast senzorů, měřicích zařízení a akčních 

členů, tak i v souřadné úrovni s ostatními programovatelnými automaty či jinými řídicími 

systémy, a v neposlední řadě i směrem k systémům nadřízeným. Právě tato schopnost 

komunikace umožňuje stavbu distribuovaných nebo i hierarchických systémů řízení 

z nejrůznějších komponent a od různých výrobců. [1] 

 

 Přestože bývá pracnost a nákladnost změn v programu výrazně nižší, než 

u systémů s pevnou logikou, má programovatelnost logických automatů i své problémy: 
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Prodloužení odezvy 

Řídicí systémy s pevnou logikou se od systémů s PLC se liší v době odezvy, tj. 

v době, za kterou zareagují výstupy na změnu na vstupech systému. V pevné logice jsou 

všechny logické členy trvale aktivní, algoritmus systému se realizuje paralelně a ve 

spojitém čase. Odezva na změnu vstupů je dána jen celkovýma zpožděním logických 

členů v nejdelší větvi. U integrovaných obvodů to bývají řádově nanosekundy až 

mikrosekundy, u reléových systémů jednotky, desítky, někdy i stovky milisekund. Odezva 

PLC může být delší a je dána dobou průchodu programu. Závisí na rychlosti procesoru 

a na délce aktivní větve programu. Typicky nabývá hodnot v řádu jednotek až desítek 

milisekund (někdy stovek ms), což pro běžné aplikace postačuje. Je však třeba s touto 

skutečností počítat, aby v některých případech nebyla příčinou nečekaných chyb ve 

funkčnosti aplikace. [4] 

 

Nespojitost v čase 

Dalším důležitým znakem programovatelných systémů je časová nespojitost 

zpracování. Algoritmus je vykonáván cyklicky, vždy jen v určitých okamžicích. Uvnitř 

intervalu mezi okamžiky aktivace systém nereaguje na změny vstupních hodnot. Tuto 

skutečnost je třeba respektovat při návrhu a programování systému, jinak může být 

příčinou hazardů a chyb, ztráty krátkého vstupního impulsu, nevyhodnocení hrany signálu 

apod. [4] 

2.2. Architektura PLC  

Důvodem vzniku programovatelných logických automatů byla snaha nahradit drahou 

a složitou reléovou a později i bezkontaktní logiku. Pro zpracování binárních informací 

byla uzpůsobena i jejich architektura. Jako hardwarové jádro se používaly bitové 

procesory, které se v té době jevily jako velmi rychlé. Dnes jsou nahrazeny 

mikroprocesory pracujícími s byty a slovy, které umožňují realizaci čítačů, časovačů 

a práci s čísly. Pro příznivou cenu jsou mikroprocesory používány jak v modulárních 

PLC, tak i ve velmi malých kompaktních PLC. [3] 
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2.2.1.  Vnitřní struktura PLC 

Vnitřních struktura PLC je blokově znázorněna na obr. 2.1 a obr. 2.2. [3]  Z obrázků je 

patrné, že blokové schéma velmi malých kompaktních PLC se liší od architektury 

středních a velkých modulárních automatů.  

 

 

obr. 2.1. Blokové schéma kompaktního PLC 

 

 

  

obr. 2.2 Blokové schéma modulárního PLC 
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Základ modulárního PLC tvoří 16 nebo 32 bitová sběrnice, kolem které jsou 

modulárně rozmístěny další části PLC. Operační paměť PLC je tvořena vstupními 

a výstupními daty, vnitřními proměnnými a pamětí pro vlastní program. Kromě toho jsou 

v paměti uloženy funkce jak systémové, tak vytvořené uživatelem.  

U modulárních PLC jsou počty a kombinace vstupních, výstupních a speciálních 

modulů volitelné v širokém rozsahu, podle potřeby aplikace. U kompaktních PLC bývá 

kombinace vstupů a výstupů neměnná nebo variabilní jen velmi omezeně. [3] 

2.2.2. Centrální procesor PLC 

Modul centrálního procesoru je jádrem programovatelného logického automatu 

a bývá k dispozici v různém výkonovém provedení. Moduly CPU mohou mít zabudovány 

některé komunikační a programové rozhraní pro přenos programu do paměti v PLC. 

U kompaktních PLC musí CPU obsahovat toto rozhraní z principu, u modulárních záleží 

na výrobci, jestli rozhraní provede jako samostatný modul, nebo jím vybaví modul CPU.  

Centrální procesory všech řídicích systémů zpracovávají program cyklicky 

a s měřením a hlídáním maximální doby na zpracování jednoho cyklu. Pokud dojde 

k překročení povoleného času (desítky až stovky milisekund), běh systému je automaticky 

zastaven a výstupy systému deaktivovány. [4] 

Některé CPU (např. Siemens) v podstatě přímo interpretují kód naprogramovaný 

a nahraný programátorem instrukci za instrukcí. U jiných (např. B&R, atd.) je třeba 

naprogramovaný kód nejprve zkompilovat do spustitelného tvaru a teprve následně nahrát 

do CPU.      

2.2.3. Vstupy a výstupy PLC 

Programovatelný automat může ve svém těle integrovat vstupy a výstupy. Lze je 

většinou rozšířit dalšími moduly připojenými přes lokální paralelní rozhraní, nebo přes 

komunikační rozhraní (průmyslovou sběrnici). 

Digitální vstupy/výstupy bývají dnes již galvanicky odděleny, vybaveny vstupním 

filtrem pro odfiltrování poruchových signálů, diodami pro ochranu proti přepólování 

napěťovým špičkám. Mohou být taky univerzálně použitelné na střídavé i stejnosměrné 

napětí. Digitální výstupy bývají buď nevýkonové (do stovek mA) nebo výkonové 

(tyristorové, reléové).  
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Analogové vstupy jsou napěťové (pro měření stejnosměrného napětí 0-10V) nebo 

proudové (pro měření stejnosměrného proudu 0-20mA nebo 4-20mA), nebo uzpůsobené 

pro připojení odporových teplotních čidel (např. odporový teploměr PT100). Analogové 

výstupy bývají taktéž napěťové nebo proudové. [1] 

2.2.4. Speciální moduly  

U modulárních PLC bývá možnost připojit speciální moduly, které rozšiřují 

funkční vlastnosti PLC. Může jít o moduly PID regulátorů, moduly pro řízení krokových 

motorů, moduly pro zálohování obsahu nebo rozšíření kapacity paměti pro uživatelský 

program a pro datové soubory, časový obvod pro informace o denním a kalendářním čase. 

Je možné i připojení modulu pneumatických výstupů, z něhož místo vodičů vedou 

hadičku. Pneumatické ovládání má velký význam v řadě technologií, např. ve výbušném 

prostředí. [1] 

2.2.5. Počítačový modul  

Existuje i možnost použití počítačového modulu kompatibilního s PC. V něm lze 

standardními počítačovými prostředky řešit úlohy, které nejsou pro PLC typické, např. 

složité a rychlé výpočetní algoritmy, grafické a geometrické úlohy, zpracování a archivace 

velkého množství dat, databázové úlohy, výkonné komunikace, napojení PLC 

do počítačových sítí, využití standardních programovacích jazyků (Pascal, C, grafických 

a databázových jazyků), využití funkcí standardních operačních systémů, připojení 

standardních počítačových periferií, paměťových karet PCMCIA, apod. [1] 

 

2.3. Programování PLC 

Centrální procesor poskytuje programovatelnému logickému automatu inteligenci pro 

zpracování programu. V CPU jsou zpracovávány vždy dva programy – operační systém 

a vlastní uživatelský program. Paměťový prostor zpravidla bývá rozdělen na dvě části. 

První část je určena pro uložení uživatelského programu, datových bloků a tabulek. 

Uživatelský program by měl zahrnovat specifikace akcí při warm a hot restartu PLC, 

zpracování procesních dat, specifikace reakcí na přerušení a ošetření poruch běhu 
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programu. Druhá část je operační. Jsou v ní lokalizovány uživatelské registry, čítače, 

časovače, obrazy vstupů a výstupů, komunikační, časové a jiné proměnné. [1]   

V závislosti na použitém PLC se instrukce použitelné programátorem v uživatelském 

programu mohou lišit, nicméně standardem všech PLC jsou instrukce pro základní logické 

operace s bitovými operandy. Může jít například o sejmutí pravdivostní hodnoty 

adresovaného bitu, operace logického součtu a součinu, negace, instrukce pro realizaci 

paměťových funkcí a klopných obvodů, pro zápis výsledků a mezivýsledků na adresované 

místo, instrukce čítačů a časovačů. U vyspělejších PLC bývá soubor instrukcí obohacen 

ještě o aritmetiku a operace s čísly (sčítaní, odčítání, porovnávání atd.), instrukce pro 

realizaci regulátorů, instrukce pro fuzzy logiku, posuvné registry, krokové řadiče atd.[1] 

 

2.3.1. Vykonávání programu PLC  

Vzhledem k faktu, že původním posláním PLC byla náhrada pevné reléové logiky, 

je způsob vykonávání uživatelského programu cyklický. Tím se způsob programování 

zásadně liší od programování klasických počítačů. Systémový program PLC automaticky 

zajistí opětovné vykonávání programu po ukončení jednoho cyklu. Naopak každé 

dlouhodobé setrvávání programu v programové smyčce je vyhodnoceno systémem jako 

chyba a běh programu je ukončen a výstupy PLC deaktivovány. [1] 

Na obr. 2.3 je názorně vidět způsob cyklického vykonávání programu.  

 

 

obr. 2.3 Způsob cyklického vykonávání programu 
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Vždy po vykonání poslední instrukce uživatelského programu je předáno řízení 

systémového programu, který provede tzv. otočku cyklu. V ní se nejprve aktualizují 

hodnoty výstupů a vstupů: hodnoty uložené dosud v paměti jako obrazy výstupů přepíše 

do registrů výstupních periferních modulů a hodnoty ze vstupních modulů okopíruje 

do paměťových obrazů vstupů. Dále aktualizuje časové údaje pro časovače a systémové 

registry, ošetří komunikaci a provede ještě řadu režijních úkonů. Po otočce cyklu je opět 

předáno řízení prvé instrukci uživatelského programu. [1]  

Je třeba myslet na to, že PLC nepracuje s aktuálními hodnotami vstupů a výstupů, 

ale s obrazy vstupů a výstupů, uloženými v zápisníkové paměti. Aktualizace jejich hodnot 

se provede ve fázi otočky cyklu. Tím je zajištěna synchronizace vstupních a výstupních 

dat s během programu a je tak omezena možnost chyb způsobených nevhodným 

souběhem měnících se hodnot. [3] 

 

2.3.2. Programovací jazyky PLC 

K programování PLC se využívají specializované jazyky, navržené pro snadné 

a názorné zpracování logických funkcí. Programovací jazyky pro PLC jsou sjednoceny 

normou IEC 1131-3, nicméně přesto není možný přenos programů mezi PLC různých 

výrobců. Norma IEC 1131-3 zahrnuje tyto jazyky: 

- jazyk mnemokódů 

- jazyk strukturovaného texu 

- jazyk reléových schémat 

- jazyk blokových schémat  

V Německu a Střední Evropě je nejpoužívanější kombinace jazyka mnemokódu 

a logických schémat a jazyk reléových schémat. Na severoamerickém kontinentu 

se používá výhradně jazyky reléových schémat. [3]  

 

Jazyk mnemokódů  

(„Statement line“, „STL“, v němčině se používá označení „Anweisunglist“, 

„AWL“) Jedná se o textový programovací jazyk, se strukturou podobnou strojovému 

kódu. To znamená, že každé instrukci PLC systému odpovídá stejně pojmenovaný příkaz 
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jazyka. Na jazyk mmemokódů lze pohlížet jako na obdobu assembleru. Ukázku toho, jak 

vypadá napsaná logická funkce v jazyku mnemokódů, lze vidět na obr. 2.4. 

 

obr. 2.4 Zápis logické funkce v jazyku mnemokódů 

Jazyk strukturovaného textu 

(„Structured text“, „ST“) Je obdobou vyšších programovacích jazyků pro PC nebo 

mikrořadiče (např. Pascal nebo C). Umožňuje úsporný a názorný zápis algoritmů. 

 

Jazyk reléových schémat 

(„Ladder diagram“, „LAD“, německy „Kontaktplan“,“KOP“) Je to grafický 

programovací jazyk. Logické operace znázorňuje ve formě obvyklé pro kreslení schémat 

při práci s reléovými a kontaktními prvky. Spínací kontakty jsou zde znázorněny dvojící 

svislých čárek, rozpínací kontakt je navíc přeškrtnut lomítkem. Cívka je značena dvojicí 

závorek. Funkční bloky (časovače, čítače, a další prvky) jsou kresleny jako obdélníkové 

značky. Jazyk reléových schémat je výhodný především pro programování jednodušších 

logických operací. Hlavní výhodou je pak vysoká přehlednost takového zápisu. Na 

obr. 2.5 je ukázka zápisu logické funkce v LAD (jedná se o stejnou funkci jako na 

obr. 2.4). 

 

 

obr. 2.5 Zápis logické funkce v LAD 



18 

 

 

Jazyk blokových schémat 

(jazyk funkčních bloků, „Function block diagram“, “FBD“, německy 

„Funktionsbausteinsprach“,“FBS“) Jedná se opět o grafický programovací jazyk. Základní 

logické operace jsou popsány obdélníkovými značkami. Do členů reprezentujících logické 

operace jako jsou AND, OR, XOR atd. může jít libovolný počet vstupů. Výška značky je 

pak ovlivněna jejich počtem. U dalších prvků je pak počet vstupů a výstupů pevně určen. 

Jazyk blokových schémat vychází vstříc uživatelům zvyklých na kreslení logických 

schémat. Ukázka zápisu funkce v FBD na obr. 2.6. 

 

 

obr. 2.6 Zápis logické funkce v jazyku FBD 
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2.4. Přehled automatů značky Allen-Bradley 

Sortiment řídicích systémů značky Allen-Bradley můžeme rozdělit podle náročnosti a 

velikosti technologické aplikace do několika skupin: 

 

2.4.1. PLC – Programmable logic controllers  

PICO kontrolér  

Je to miniaturní řídicí systém vhodný pro nejjednodušší aplikace. Můžeme si ho 

představit jako inteligentní programovatelné „relé“. Je dodáván ve více provedeních 

lišících se počtem I/O. Dále je možné volit způsob napájení a typ vstupního signálu. 

Existuje také levnější varianta bez displeje a klávesnice. Lze, ale jen programovat z PC. 

K programování PICO kontrolérů se používá vývojové prostředí PICOsoft. Různá 

provedení PICO kontrolérů lze vidět na obrázku obr. 2.7. [7] 

 

 

obr. 2.7 Různá provedení PICO kontrolérů 

 

PICO GFX-70 kontrolér  

Pokud je potřeba nějaké malé vizualizace, je zde řada PICO GFX-70, která má 

grafický displej umožňující zobrazit text, datum, čas, měřené hodnoty a také i uživatelské 

bitmapy. Tato řada navíc obsahuje rozsáhlejší instrukční sadu, nabízí PID instrukci, 

matematické instrukce atd. Větší odolnost díky krytí IP67. [7] 
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MicroLogix  

Rodina kontroléru MicroLogix najde využití pro malé aplikace. Jsou určeny pro řízení 

jednoduchých technologií jednoúčelových strojů, jako lokální řízení pro distribuované 

řešení v síti DeviceNet nebo jako stanice ve SCADA aplikacích. Systémy je možné 

instalovat na DIN lištu nebo je lze standardně přišroubovat na panel. U řídících systémů 

MicroLogix 1000/1200/1500 není možné měnit program za chodu procesoru (tzv. on-line 

programování). Funkci on-line programování podporuje MicroLogix1100 a 1400. 

K programování řídicích systémů rodiny MicroLogix  se používá vývojové prostředí 

RSLogix 500 a RSLogix Micro. [8] 

 

MicroLogix 1000 

Je z této řady řídicích systémů nejmenší. Vyrábí se v kompaktním provedení, kde 

procesor, paměť, vstupy, výstupy, komunikační rozhraní a síťový zdroj jsou v jednom 

pouzdře. Nelze rozšířit o přídavné vstupně / výstupní moduly. Bez možnosti práce 

s reálným časem.  Kontroléry MicroLogix 1000 jsou nabízeny ve čtyřech základních 

provedeních, které se liší počtem vstupů a výstupů. Disponuje jedním rychlým čítačem 6 

kHz s přerušením (pracuje v 8 režimech). Umožňuje přímé připojení inkrementálního 

snímače. K programování lze využít HHP (Hand-Held Programmer). Všechny čtyři 

základní verze MicroLogix 1000, včetně HHP lze vidět na obrázku obr. 2.8. [8] 

 

obr. 2.8 Základní provedení MicroLogix 1000 a HHP 

 

MicroLogix 1100 

Od předchozí řady se tento systém liší už v samotném provedení. Obsahuje vestavěný 

LCD displej, který umožňuje zobrazování stavu řídící jednotky, stavu vstupů/výstupů 
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a také zobrazování jednoduchých zpráv pro obsluhu. Jednotka lze rozšířit až o čtyři 

moduly vstupů / výstupů řady MicroLogix1200.  

  Z dalších předností této řady je, že obsahuje port EtherNet/IP 10/100 Mbps. 

Uživatelům poskytuje možnost vysokorychlostního spojení mezi řídicími jednotkami a 

současně i možnost přístupu z výrobního provozu do všech míst, ve kterých je dostupné 

připojení k síti Ethernet, za účelem kontroly a programování. Zabudovaný webový server 

umožňuje uživateli provádět konfiguraci dat z řídicí jednotky a to pak zobrazovat v 

podobě webové stránky. Navíc je k dispozici druhý kombinovaný port RS-232/RS-485. 

Jsou podporovány i sítě DeviceNet, DH-485 a Modbus. [8] 

Verze řídicí jednotky se stejnosměrnými vstupy jsou opatřeny vysokorychlostním 

čítačem a verze se stejnosměrným výstupem dvěma výstupy typu PTO/PWM (výstup s 

posloupností impulsů a výstup modulovaný šířkou impulsu), prostřednictvím kterých je 

jednotka schopna podporovat jednoduché pohybové aplikace. Systém disponuje také 

hodinami reálného času. Různá provedení PLC MicroLogix 1100 lze vidět na obrázku 

obr. 2.9.[8] 

 

 

obr. 2.9 PLC MicroLogix 1100 

 

MicroLogix 1200 

Tento systém spojuje to nejlepší z řady MicroLogix1000 a 1500.Je velice malý ale 

nabízí výhody kompaktního a modulárního systému s možností rozšíření až o 6 modulů. 

Nemá vestavěný LCD displej.  
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Mezi nejzajímavější technické vlastnosti patří rozšíření o PID instrukce, proměnné 

typu LongInt, Float a String, 1x rychlý čítač do 20kHz, 4 vstupy přerušení pro 

vysokorychlostní procesy, 4 vstupy typu latch k zachycení mikrosekundových pulsů a 2 

potenciometry vestavěné přímo v řídicím systému. Možnost komunikace je přes 

zabudovaný RS-232 port nebo lze použít rozšiřující adaptéry sítě DeviceNet, Ethernet/IP a 

DH-485. Na obr. 2.10. MicroLogix 1200. [8] 

 

 

obr. 2.10 PLC MicroLogix 1200 

 

MicroLogix 1400 

Je to téměř identický systém jako MicroLogix 1100, nabízí však větší paměť, větší 

počet vestavěných vstupů a výstupů, druhou sériovou linku RS232 a možnost rozšíření 

řídicího systému až o 7 modulů řady MicroLogix1200. Nabízí až 6 vestavěných rychlých 

čítačů 100kHz u systémů s DC vstupy, 3 rychlé výstupy PTO/PWM (výstup s 

posloupností impulsů a výstup modulovaný šířkou impulsu). Na obr. 2.11. MicroLogix 

1400. [8] 

 

 

obr. 2.11 PLC MicroLogix 1400  
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MicroLogix 1500 

Nejvýkonnější řídicí systém řady MicroLogix odpovídající řadě SLC-500. 

Kompaktní provedení je možno rozšířit až o 16 přídavných modulu řady 1769 Compact 

I/O. Ta nabízí jak moduly lineárních a analogových vstupů/výstupů, tak i moduly 

speciální. Moduly jsou samonosné, takže nepotřebují žádný rám.  

Disponuje provozně moderním vyměnitelným obslužným systémem. K dispozici je 

varianta s výkonnějším procesorem 1764-LRP. Tento nový procesor má větší 

uživatelskou paměť, umožňuje rozšířené ukládání dat a obsahuje druhý komunikační 

kanál, což ho dělá ideální pro SCADA aplikace. Procesory mají veškeré schopnosti pro 

čtení a zápis ASCII znaků, identické s vyššími řídicími systémy SLC-500. Tato schopnost 

umožňuje přímo připojit ASCII zařízení (modemy, čtečky čárových kódů, váhy, atd.) k 

procesoru. Možnost komunikace je přes zabudovaný RS232 port nebo lze použít 

rozšiřující adaptéry sítě DeviceNet, Ethernet/IP a DH-485. Na obr. 2.12. MicroLogix 

1500. [8] 

 

 

 

 

obr. 2.12 PLC MicroLogix 1500 

  

PLC 5 

Procesory PLC-5 jsou velmi rychlé centrální jednotky, které lze použít pro řízení a 

sběr dat v nejrůznějších aplikacích. Jsou špičkou ve stavebnici řídicích systémů PLC-5, 

která obsahuje více než sto typů jednotek pro připojení a řízení nejrůznějších čidel a 

akčních členů. Programovací prostředí je RSLogix5. 
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Jednoduchý systém se skládá z jednoho kontroléru PLC-5 a 1771 I/O modulů 

v jednom rámu. Ve složitějším systému může kontrolér komunikovat přes celou řadu sítí a 

tvořit tak se vzdálenými I/O moduly rozsáhlou strukturu. Na obr. 2.13. PLC 5. [9] 

 

 

obr. 2.13 PLC 5 a 1771 I/O moduly 

 

SLC 500 

Je výkonný spolehlivý modulární řídicí systém. Najde uplatnění pro použití v širokém 

rozsahu aplikací, například manipulace s materiálem, balící linky, řízení malých procesů 

nebo aplikace typu SCADA. Je zde možnost výběru z velkého množství modulů (např. 

procesory, vstupní a výstupní jednotky, komunikační jednotky, periferní zařízení). To 

umožňuje sestavit flexibilní řídicí systém optimálně navržený pro potřeby aplikace.  

Základním stavebním kamenem tohoto systému je rám. Můžeme si vybrat ze čtyř 

velikostí: 4, 7, 10 a 13 pozic. Napájecí zdroj je vždy montován na levý bok. Komponenty 

jsou snadno zasouvatelné pomocí vodících lišt. Pokud by nám nestačil ani největší 

13pozicový rám, lze připojit jeden až dva rozšiřující rámy až do celkového počtu 30 pozic 

(kromě procesoru). SLC 500 lze vidět na obr 2.14. [10] 

 

obr. 2.14 SLC 500 
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2.4.2. PAC – Programmable automation controller  

CompactLogix 

CompactLogix je řídicím systémem, určeným pro řešení malých, lokálních aplikací 

nenáročných na komunikace, například jednoúčelově stroje. Tento řídicí systém využívá 

řadu vstupů a výstupů Compact I/O (dosud používanou v systémech MicroLogix1500). 

Sestava se skládá z procesoru, napájecího zdroje a I/O modulů. Přitom počet vstupů a 

výstupů je omezen na osm modulů, které lze maximálně připojit. Pokud je potřeba 

musíme další moduly dát do další skupiny s napájecím zdrojem a navzájem propojit. 

Takto lze udělat 3 skupiny. Podle typu procesoru tak můžeme připojit maximálně až 16 

nebo 30 modulů. Systém lze umístit na DIN lištu nebo namontovat na panel. [11] 

K řídicímu systému CompactLogix existuje celá řada různých modulů. Sortiment 

obsahuje jak jednotky logických vstupů a výstupů pro různá napětí, dále analogové vstupy 

a výstupy. Můžeme využít moduly na připojení termočlánků nebo odporových snímačů. 

Designové řešení a také vzájemné komunikační propojení umožňují modul vyjímat ze 

skupiny ostatních bez manipulace sousedních modulů. Je zde možnost odepnout také jen 

svorkovnici a tak při výměně není potřeba přepojovat zapojené kabely. 

Pro tvorbu programu se používá vývojové prostředí RSLogix 5000. Zápis 

aplikačního programu může být proveden v příčkovém (ladder) diagramu, funkčních 

blocích, sekvenčním funkčním diagramu nebo ve strukturovaném textu. Můžeme vytvářet 

vlastní datové typy - struktury nebo vícerozměrné pole. Je zde podporována online editace 

programu i přidávání nových proměnných za chodu procesoru. Řídicí systém 

CompactLogix se čtyřmi I/O moduly lze vidět na obr. 2.15. [11] 

 

 

obr. 2.15 PAC CompactLogix 
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ControlLogix 

Jedná se o nejvýkonnější modulární řídicí systém značky Allen-Bradley. Architektura 

systému ControlLogix poskytuje řízení sekvencí, procesů a pohonů společně 

s komunikací a moderní I/O v malém provedení. ControlLogix může být čímkoliv od 

jednoduchého rámu až po vysoce distribuovaný systém skládající se z mnoha rámů a sítí 

pracujících společně. Na obr. 2.16. lze vidět ControlLogix. [11] 

 

obr. 2.16 PAC ControlLogix  

  

SoftLogix 5800 System  

Je softwarová implementace ControlLogixu do PC s operačním systémem 

Windows 2000/XP. 
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3. Kombinační funkce 

U vytváření logických systému není natolik důležité, jestli využíváme PC, PLC, nebo 

pevnou logiku. Do jisté míry nezáleží ani na použitém programovacím jazyku. Podstatná 

je spíše metodika řešení zadaného problému.  

Podcenění kvalitního návrhu může velký dopad na funkčnost a přehlednost programu, 

neboť bez důkladného promyšlení problému nemusíme být vždy schopni nalézt 

nejúčelnější a nejúspornější řešení. Také je třeba vzít v úvahu fakt, že testování a odladění 

nepřehledného (nebo nefunkčního) programu, může zabrat daleko více času, než důsledné 

navržení elegantního řešení.[6]    

Jedním z užitečných nástrojů pro vytvoření přehledného návrhu programu je Booleova 

algebra. V této kapitole budou stručně shrnuty základy kombinační logiky, Booleovy 

algebry a metodika minimalizace logických funkcí pomocí pravidel Booleovy algebry 

a Karnaughových map.  

 

3.1. Základní pojmy 

Logická proměnná 

Je to veličina nabývající dvou hodnot. Obvykle se označují jen jako 0 a 1 nebo 

„pravda“ (true) a „nepravda“ (false). Z hlediska řídicího systému rozlišujeme vstupní, 

výstupní a vnitřní proměnné. Logická proměnná je jen abstraktní pojem, u kterého nás 

nezajímá její fyzikální reprezentace, ale jen její pravdivostní hodnota. 

Logická funkce 

 Je to předpis, který k hodnotám souboru hodnot vstupních logických proměnných 

přiřazuje hodnotu výstupní logické proměnné (k hodnotě vstupního vektoru přiřadí 

výstupní proměnnou).  

Kombinační logická funkce  

  Funkční předpis pro kombinační logickou funkci je jednoznačný a nezávisí na 

čase, ani na stavu systému. Hodnoty výstupu jsou jednoznačně určeny kombinací hodnot 

vstupů. 
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Sekvenční logická funkce 

Funkční předpis pro kombinační logickou funkci se mění s časem a se změnou 

stavu systému. Výsledný výstup je tedy závislý nejen na kombinaci vstupních 

proměnných, ale i na stavu systému. 

Booleova algebra 

Je to algebraická struktura, která modeluje vlastnosti logických operací. Dovoluje 

popsat libovolně složitý výrok s použitím spojek „AND“ (logický součin), „OR“ (logický 

součet) a „NOT“ (negace). Booleova algebra je prostředek pro navrhování a optimalizaci 

technických systémů logického typu. Existují i jiné logické algebry, které používají jiný 

soubor operací, ale ty nejsou v této práci popsány. [5] 

Logický součin 

Je to binární logická operace, jejíž hodnota je „pravda“, právě když obě vstupní 

hodnoty jsou „pravda“. Operátorem logického součinu je „AND“. Bývá označován též 

jako konjunkce. Pravdivostní tabulka pro logický součin je následovná: 

      

a b Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Logický součet 

 Je to binární logické operace, jejíž hodnota je „pravda“, pokud je alespoň jedna ze 

vstupních hodnot „pravda“. Operátorem logického součtu je „OR“. Bývá označován též 

jako disjunkce. Pravdivostní tabulka pro logický součet je následovná.  

      

a b Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 



29 

 

Exkluzivní disjunkce 

 Je logická operace, jejíž hodnota je „pravda“, právě když každá vstupní hodnota 

nabývá, v porovnání s ostatními vstupy, unikátní hodnotu. Operátorem exkluzivní 

disjunkce je „XOR“. Abychom mohli s exkluzivní disjunkcí pracovat v Booleově algebře, 

můžeme její zápis převést na ekvivalentní tvar              . [6] 

Pravdivostní tabulka exkluzivní disjunkce je následovná: 

a b Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

Logická negace 

 Je to logická operace, jejíž hodnota je „nepravda“, právě když je vstupní hodnota 

„pravda“ a naopak. Operátorem logické negace je „NOT“. Pravdivostní tabulka 

pro logickou negaci je následovná:  

    

a Y 

0 1 

1 0 

 

 

3.2. Booleova algebra 

Booleova algebra je v technické praxi nejznámější a nejpoužívanější logickou 

algebrou používanou pro operace s logickými funkcemi a pro navrhování a optimalizaci 

technických systémů logického typu. Je nazvaná po irském matematikovi Georgu 

Booleovi. Opírá se o tři základní operace: logický součin, logický součet a negaci.[5]  

Logická algebra (tedy i Booleova algebra) je souborem axiomů, který musí být 

konzistentní (při správném postupu nelze odvodit odporující si výroky) a úplný (přidáním 

jakéhokoliv dalšího pravidla, výroku, axiomu by se porušila konzistentnost této algebry). 

Základními axiomy Booleovy algebry jsou [5]: 
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(I) Vnitřní zákony kompozice: 

Jestliže x a y jsou prvky množiny B, pak také x+y a xy jsou prvky této množiny. 

(II) Zákony absorpce: 

V množině B je význačný prvek 0 takový, že x+0=x je splněno pro libovolný prvek x 

množiny B. Obdobně existuje význačný prvek 1, u něhož platí x·1=x.   

(III) Komutativní zákony: 

Pro prvky x a y množiny B je vždy splněno x+y=y+x a současně xy=yx. 

(IV) Distributivní zákony: 

Pro prvky x,y a z z množiny B je vždy splněno x+(yz)=(x+y)(x+z) a současně 

x(y+z)=xy+xz.  

(V) Zákony vyloučení třetího 

Ke každému prvku x z množiny B se vyskytuje prvek  , pro který platí      a 

současně      . 

(VI) Jsou alespoň dva takové prvky x a y z množiny B, že platí      

 

Souhrn pravidel Booleovy algebry: 

Pro operace v takto definované Booleově algebře lze odvodit následující základní 

pravidla zahrnující rovněž její základní axiomy: 

1. Zákon agresivnosti a neutrálnosti prvků 0 a 1 

x+1=1  x+0=x   x·0=0  x·1=x 

2. Komutativní zákon 

x+y=y+x  xy=xy 

3. Asociativní zákon 

x+(y+z)=(x+y)+z  x(yz)=(xy)z 

4. Distributivní zákon 

x+(yz)=(x+y)(x+z)  x(y+z)=xy+xz 

5. Zákony absorpce 

x+x=x   xx=x 

x+xy=x  x(x+y)=x 

6. Zákony absorpce negace 
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7. Zákon dvojité negace 

    

8. Zákon vyloučení třetího 

                                     

9. De Morganovo pravidlo  

                                 

 

3.3. Karnaughova mapa 

Karnaughovy mapy nám umožňují přehlednou minimalizaci logických funkcí 

zapsaných v pravdivostní tabulce bez použití Booleovy algebry. Karnaughova mapa je 

v podstatě grafickým znázorněním Booleovy funkce, která vyjadřuje vztah závislé 

a nezávislé proměnné. Principem je zobrazení n-rozměrné tabulky hodnot 

do dvojrozměrné mapy, která má   polí. Výstupní hodnoty logické proměnné funkce, 

kterou chceme minimalizovat, vypíšeme z pravdivostní tabulky do polí mapy dle 

stanoveného pořadí (stanovená pořadí pro jednotlivé velikosti map budou popsány níže).  

Mapa je uspořádaná tak, že při přechodu z jednoho pole označeným jedničkou 

na sousední pole označeným rovněž jedničkou se musí změnit hodnota jedné ze vstupních 

proměnných. Z toho vyplývá, že v tomto případě dosahuje logická funkce hodnoty 1 

pro oba stavy této vstupní proměnné, to znamená, že hodnota logické funkce na této 

vstupní proměnné nezávisí. Do výsledného výrazu pak tuto proměnnou nezapisujeme. 

Jedna hodnota logické 1 může být použitá vícekrát. Dále pak je nutné vnímat mapu tak, že 

za posledním sloupcem následuje opět sloupec první, čímž se oba sloupce propojí. 

Neurčité stavy se musí zvlášť vyznačit (šrafování nebo X).[5]  

 Postupujeme tak, že najdeme jedničky, které spolu sousedí, a označíme je do smyček, 

které mohou obsahovat 1,2,4,8, atd. jedniček. Smyčka musí mít tvar čtverce nebo 

obdélníku. Každá jednička musí být ve smyčce. Z předešlého vyplývá, že smyčky 

se mohou překrývat a mohou být zakresleny i přes hranu mapy (krajní sloupce jsou 

propojené). Pro každou smyčku napíšeme součin pouze těch proměnných, pro které jsou 

společné pro všechny jedničky ve smyčce. Proměnná, která neobsahuje žádnou jedničku 

ze smyčky, bude v součinu negovaná. Jednotlivé součiny pak logicky sečteme. Čím větší 

budou použité smyčky, tím jednoduší bude výsledný výraz.  
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Na obrázcích obr. 3.1, obr. 3.2, obr. 3.3, obr. 3.4 je znázorněno pořadí zápisu hodnot 

z pravdivostní tabulky.        

 

obr. 3.1Karnaughova mapa pro 1 proměnnou 

 

obr. 3.2Karnaughova mapa pro 2 proměnné 

 

obr. 3.3Karnaughova mapa pro 3 proměnné 
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obr. 3.4Karnaughova mapa pro 4 proměnné 

 

Základní nevýhodou map je to, že jimi můžeme řešit jen úlohy s nejvýše 5-6 

proměnnými. Zpracování výrazu s větším množstvím proměnných by bylo značně 

komplikované, proto se užití Karnaughových map v praxi omezuje na mapy pro 

maximálně 4 proměnné. Vedle Karnaughovy mapy existuje i tzv. mapa Svobodova, ale ta 

v této práci není popsána. Výhodou Karnaughovy mapy oproti Svobodově je 

to, že sousední prvky jsou umístěny vedle sebe. Nevýhodou je nepohodlný zápis 

z tabulky.[5]  

 

3.4. Minimalizace logických výrazů   

V některých případech může nastat situace, že je základní výraz zbytečně složitý 

a realizace logické funkce z něj vycházející by byla nadbytečná. S pomocí Booleovy 

algebry a Karnaughovy mapy můžeme takovéto výrazy snadno zjednodušit a zbavit se tak 

nadbytečných instrukcí v programu. Důsledkem takové nadbytečnosti může být doba 

vykonávání programu, větší nároky na paměťový prostor pro program a proměnné, 

nepřehlednost řešení a pracnost jeho realizace. Vyplatí se tedy snaha o zjednodušení 

výrazu, z něhož pak získáme úspornější řešení.  
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3.4.1. Minimalizace pomocí Booleovy algebry  

Představme si situaci, kdy jako vstupní logické proměnné budou použity signály 

z třech polohových čidel. Jako výstupní proměnné budou použity signály pro hlášení 

o přítomnosti výrobku na určené pozici a hlášení o chybě. Operátor výroby dostane 

hlášení o přítomnosti výrobku, pokud alespoň dvě čidla zaznamenají výrobek na pozici. 

Logická proměnná poruchy bude jedna v případě, že výrobek zaznamenají jen dvě nebo 

pouze jedno čidlo. Pokud ani jedno čidlo nezaznamená výrobek, nebo jej zaznamenají 

všechny tři, tak bude logická proměnná poruchy nulová.  

Označme si čidla písmeny A, B a C. Hlášení o přítomnosti výrobku jako Y 

a hlášení o poruše jako P. Tato situace je zapsána v následující pravdivostní tabulce: 

A B C Y P 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 1 0 

  

 

Bez použití minimalizace bychom pro hlášení o přítomnosti výrobku získali 

logickou funkci v tomto tvaru (1): 

 

                      (1) 

 

 Jak by zápis takového tvaru funkce vypadal v LAD lze vidět na obr. 3.5. 
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obr. 3.5 Zápis neupraveného tvaru funkce Y v LAD 

 

Je na první pohled patrné, že takováto funkce je nadbytečná a dosti nepřehledná. 

Upravíme tedy logický výraz (1) za pomocí pravidel Booleovy algebry: 

                                      

Použitím pravidla 5 jsme zdvojili pravý člen. 

                                

Podle pravidla 4 jsme vytkli a na výrazy v závorkách jsme uplatnili pravidlo 8. 

                       

Znovu jsme podle pravidla 4 vytkli a k upravení výrazu v závorce jsme použili 

pravidlo 6. Tím jsme získali výsledný výraz v tomto tvaru (2): 

 

              (2) 
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Funkce v minimalizovaném tvaru je znázorněna na obr. 3.6: 

 

obr. 3.6 Minimalizovaný tvar funkce Y v LAD 

Podařilo se nám tedy zredukovat rozsah programu z 12 instrukcí na 5, což je méně 

než polovina. Taková úspora se může ukázat jako zásadní, uvážíme-li, že program v délce 

několika tisíc instrukcí bývá souhrnem takovýchto malých fragmentů. Ve stejném rozsahu 

bývají pak i dosažené úspory. 

Tvar logické funkce pro hlášení chyby nebudeme v této kapitole upravovat. 

Využití Booleovy algebry by bylo v tomto případě zbytečně náročné a nepřehledné. 

Pro minimalizování takovýchto funkcí se mnohem více hodí využití Karnaughovy mapy.   

3.4.2. Minimalizace pomocí Karnaughovy mapy 

Mějme stejnou situaci jako v předchozí kapitole a upravme tvary funkcí pro hlášení 

přítomnosti na pozici a pro hlášení poruchy. Začneme s upravením výrazu (1). Logická 

funkce je určena třemi vstupními proměnnými, počet polí Karnaughovy mapy musí tedy 

být   .  Přepíšeme tedy ve stanoveném pořadí hodnoty z pravdivostní tabulky 

do Karnaughovy mapy a vyznačíme tři smyčky. V tuto chvíli již můžeme z mapy vyčíst 

výsledný tvar minimalizované funkce. Celý postup je znázorněný na obr. 3.7. 

 

 

obr. 3.7 Znázornění postupu minimalizace Y pomocí K-mapy 
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 Z obr. 3.7 je lze už snadno vyčíst minimalizovaný tvar logické funkce Y. 

Výsledný tvar po minimalizace bude tedy vypadat takto (3) : 

 

             (3) 

 

Pro další zjednodušení můžeme vytknout některou z proměnných, a dostaneme tak 

tvar podobný (nebo úplně stejný) jako ve výrazu (2). Použitím stejného postupu jako 

v předchozím případě upravíme i tvar logické funkce pro hlášení chyby. Znázornění 

postupu pro minimalizaci tvaru logické funkce P je na obr. 3.8. 

 

obr. 3.8 Znázornění postupu minimalizace P pomocí K-mapy 

 Z obr. 3.8 znovu lehce vyčteme výsledný tvar logické funkce P. V tomto případě 

bude minimalizovaný tvar vypadat takto (4): 

 

             (4)  

Pokud bychom porovnali takto minimalizovaný výraz, s výrazem, který bychom 

získali přímo z pravdivostní tabulky, jasně bychom viděli, jak nadbytečný by neupravený 

tvar byl. Program se nám povedlo zredukovat z 18 instrukcí na pouhých 6, což je jedna 

třetina z původního počtu.  
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4. Sekvenční logické funkce  

U sekvenčních funkcí jsou hodnoty výstupů závislé nejen na kombinaci vstupů, ale 

také na stavu systému a jeho vývoji, obvykle na čase a neposloupnosti vstupních 

kombinací. Sekvenční logickou funkci si můžeme představit jako logickou funkci, které 

kromě vstupních proměnných zpracovává i soubor vnitřních (stavových) proměnných.[1] 

 Většina řízených systémů je svou podstatou sekvenčních. Během běžného fungování 

tyto systémy střídají různé stavy a na základě těchto stavu jsou pak určeny výstupy těchto 

systémů. Z toho vyplývá, že v jednotlivých stavech se systém chová rozdílně. Typickým 

příkladem sekvenčního systému je řízení dopravy pomocí semaforů na křižovatce. 

V prvním kroku může být na jednom semaforu rozsvíceno zelné nebo žluté světlo, 

zatímco na druhém semaforu červené. V dalším kroku se semafory vystřídají. [6] 

Sekvenční systémy bývají většinou složité a někdy se mohou obtížně navrhovat. 

Existuje však několik tradičních postupů navržení programu pro řízení sekvenčních 

systémů. U jednodušších systémů můžeme využít stavových bitů nebo vývojových 

diagramů. Složitější systémy však vyžadují pokročilejší techniky návrhu, jako třeba 

použití Petriho sítí, stavových diagramů nebo GRAFSETu. Rozdělení používaných 

postupů je nakresleno na obr. 4.1. [6] 

 

 

obr 4.1Rozdělení používaných postupů řešení sekvenčních úloh 
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4.1. Instrukce PLC pro řešení sekvenčních úloh 

Většina PLC nabízí programátorům instrukce, které jsou potřebné pro řešení 

sekvenčních úloh. Mezi nejpoužívanější patři tyto: 

SET,RES 

 Jedná se o podmíněné nastavení nebo nulování adresované proměnné. Instrukce 

SET nebo RES je aktivní, pokud je hodnota střadače jedničkové – pak SET provádí 

nastavení, RES nulování adresované proměnné, jinak si adresovaná proměnná pamatuje 

svůj stav [1]. U některých PLC (např. Allen-Bradley) může být SET, RES označen jako 

Latch, Unlatch.[1] 

R-S klopný obvod  

 Některé PLC nabídnou uživateli instrukci R-S klopného obvodu fungující jako 

funkční prefabrikát standardního R-S klopného obvodu, nicméně některé PLC jej 

k dispozici mít nemusí, proto si na obr. 4.2 a obr. 4.3 ukážeme jeho realizaci pomocí 

spínacích a rozpínacích kontaktů.[1] 

 

obr. 4.2 RS - klopný obvod s prioritním setováním 

 

obr. 4.3 RS - klopný obvod s prioritním resetováním 

Timer On-Delay 

 Jedná se o časovač, který je spuštěn náběžnou hranou. Časovač běží po stanovenou 

dobu za předpokladu, že je na jeho vstupu logická „1“. Po uplynutí stanovené doby a v 

případě, že na jeho vstupu je stále logická „1“, je na výstupu časovače zaznamenaná 

logická 1. Změní-li se vstup z „1“ na „0“ když časovač běží, pak je časovač zastaven a na 
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výstupu je logická „0“. Schéma časového průběhu On-Delay časovače je znázorněno na 

obr. 4.4.    

  

obr. 4.4 Schéma časového průběhu On-Delay časovače 

Timer Off-delay 

 Jedná se o časovač, který je spuštěn sestupnou hranou. Na výstupu časovače je „1“ 

pokud je na jeho vstupu „1“ nebo časovač běží. Časovač je resetován v případě změny 

stavu z „0“ na „1“ na jeho vstupu ve chvíli kdy časovač běží. Časovač je znovu spuštěn 

když při změně hodnoty na jeho vstupu z „1“ na „0“. Schéma časového průběhu Off-

Delay časovače je znázorněno na obr. 4.5. 

 

obr. 4.5  Schéma časového průběhu Off-Delay časovače 

 

 Existují samozřejmě i další časovače a jiné instrukce, ty se ale liší podle použitého 

PLC. Výše uvedené instrukce jsou základní a nejvíce používané, proto by je každý 

programátor měl znát. Popisy instrukcí najdeme v nápovědě používaného vývojového 

prostředí.     
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4.2.    Stavové proměnné 

Běžné systémy používají soubor stavů, které jsou lehce identifikovatelné. Rozborem 

systému můžeme určit stavy systému, do kterých se během své činnosti dostane a těmto 

stavům přiřadit proměnné. Logické funkce budou tedy zpracovávat nejen vstupní logické 

proměnné, ale i tyto stavové proměnné.[6] Kroky pro návrh řešení programu tímto 

postupem jsou následující: 

- Pochopení procesu 

- Určení stavů, do kterých se systém během funkce dostává 

- Přiřazení proměnných jednotlivým stavům 

- Vytvoření logické funkce pro přiřazení hodnot 0/1 stavovým proměnným během 

chodu procesu 

- Vytvoření logické funkce pro řízení systému v každém jeho stavu 

- Pokud jde o opakující se proces, poslední stav vede ke stavu prvnímu 

4.3. Časové diagramy 

Časové diagramy mohou být výhodné pro navrhování logiky systémů závislých jen na 

čase. Časové diagramy jsou nakresleny s jasným vymezením počátečních a konečných 

časů. Logika je tvořena za pomocí časovačů, které jsou použity k zapínání a vypínání 

výstupů ve stanovených časech.[6] Kroky pro návrh řešení programu tímto postupem jsou 

následující: 

- Pochopení procesu 

- Určení výstupů, které jsou závislé na čase 

- Nakreslení časového diagramu pro výstupy 

- Přiřazení časovače, ke všem časům, kdy se zapíná nebo vypíná kterýkoliv výstup 

- Vytvoření logické funkce 
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4.4. Vývojový diagram 

Vývojový diagram je grafické znázornění nějakého algoritmu nebo proces. Je 

výhodné jej použít pro popis menších sekvenčních systémů, ve kterých je proces 

vykonáván v jednoduchém pořadí, které se může měnit na základě výsledků několika 

jednoduchých rozhodování. Symboly používané ve vývojovém diagramu jsou 

zobrazeny na obr. 4.6. [6]  Tyto symboly jsou propojeny pomocí šipek, které určují 

pořadí jednotlivých kroků. Různé symboly představují různé operace. Program vždy 

potřebuje symbol „Start“, ale vzhledem k faktu, že PLC programy jen vzácně 

zastavují, tak se symbol „Stop“ používá málokdy. Další důležité symboly jsou 

„Vykonání činnosti“ a „Rozhodování“. Mohou být použity i další funkce, ale pro 

většinu programů nejsou potřeba. [6]     

 

      obr. 4.6 Symboly používané ve vývojovém diagramu 

Kroky pro návrh řešení programu tímto postupem jsou následující: 

- Pochopení procesu 

- Určení hlavních činností, které se zakreslí pomocí symbolů 

- Určení sekvencí operaci, které se zakreslí pomocí šipek 

- Pokud se sekvence může změnit, použít symbol pro „rozhodování“ a 

diagram rozvětvit 
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obr 4.7 Vývojový digram 

Na obr. 4.7 [6] je zobrazen vývojový digram pro řízení napouštění a vypouštění 

nádrže s vodou. Po stisknutí tlačítka „start“ dojde k napouštění nádrže až do chvíle, kdy se 

naplní nebo je stisknuto tlačítko „stop“. Poté dojde k vypuštění nádrže a opakování celého 

procesu.  
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5. Použité PLC značky Allen-Bradley 

Pro otestování a odladění programu bylo použito PLC značky Allen-Bradley ze 

školní laboratoře. Na základním rámu je připojeno samotné PLC CompactLogix, které je 

tvořeno procesorem 1769-L32E, napájecím zdrojem, 2 moduly pro digitální vstupy, 2 

moduly pro digitální výstupy a 1 modulem pro analogové vstupy a výstupy. Dále je na 

rámu připojen komunikační procesor, který může sloužit k rozšíření celého řídicího 

systému, zdroj napětí, frekvenční měnič pro řízení motorů a operátorským panelem 

PanelView Plus 600, který slouží jako HMI (Human machine interface) pro tento řídicí 

systém.  Celý řídicí systém lze vidět na obr. 5.1.  

 

 

obr. 5.1 Použitý řídicí systém  
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5.1. Konfigurace I/O modulů 

Každý I/O modul, který komunikuje s procesorem, musí být definován, což zahrnuje 

místní moduly i vzdálené moduly. Prví moduly, které mají být definovány, jsou karty, 

které jsou v místním racku. Tyto moduly se dají přidat takto: pravým tlačítkem myši 

kliknout na název sběrnice, ke které jsou moduly připojeny a zvolí se „New Module“ (obr 

5.2.). V okně, které se objeví, se vybere z katalogu konkrétní modul podle katalogového 

čísla, které lze najít přímo na modulu (obr. 5.3.).  

 

 

obr. 5.2 Použité moduly na sběrnici CompactBus 

 

 

obr. 5.3 Katalog modulů 
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6. Popis technologie programované plnící linky 

Celý proces plnění láhví ovocnými šťávami je tvořen třemi základními celky. Tyto 

celky jsou dva zahušťovače šťávy připojené k jímacím nádržím, plnící linka a zátkovací 

linka.  Šťáva se ze zahušťovačů vypouští do dvou nádrží, ze kterých se naplňují skleněné 

láhve. V případě naplnění nádrže dokončí příslušný zahušťovač proces a zůstane 

v klidovém stavu, dokud se nádrž nevyprázdní pod stanovenou maximální hladinu. Láhve 

se pohybují po dopravníku CV1, až do okamžiku, kdy jsou zaznamenány čidlem Pozice1, 

resp. Pozice2. Následně jsou naplněny jablečnou, resp. višňovou šťávou z nádrží. Láhve 

jsou plněny vždy střídavě. V případě, že je příslušná nádrž prázdná, plnící linka 

nezapočne plnící proces, dokud nedojde k jejímu naplnění na minimální hladinu. Poté jsou 

po dopravníku převezeny na zátkovací linku. K přesunu na zátkovací linku dojde jen 

v případě, že zátkovací linka není v chodu. Tam jsou zátkovány podle popis v kapitole 

6.1. Po zazátkování jsou láhve přesunuty na dopravník CV3, kde jsou roztřízeny podle 

druhu. Láhve s jablečnou šťávou jsou odvezeny ve směru D1, láhve s višňovou šťávou ve 

směru D2. Způsob rozložení dopravníků je vidět na obr. 6.1. 

 

obr. 6.1Rozložení dopravníků 
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6.1. Zahušťovač šťávy 

Do nádoby na obr. 6.2 přitéká horním potrubím přes ventil V1 lisovaná šťáva. V 

nádobě se za pomoci topení T vyvaří část vody. Hladina tedy klesne z původní H2 na H1. 

Poté se koncentrát vypustí pomocí ventilu V2 do připraveného soudku.   

Popis procesu: 

1. Program vyčkává na stisk tlačítka START 

2. Otevře se ventil V1.  

3. Po dosažení H1 se sepne topení T. 

Detekce chyby:Pokud není dosaženo hladinyH1do5s od zapnutí V1, hlásí se chyba. V1 se 

uzavře a čeká se na zrušení chyby operátorem, poté se pokračuje od bodu 2. 

4. Po dosažení hladiny H2 se uzavře ventil V1 a sepne se míchací motor M, kterým se pro 

rychlejší odpaření jablečné šťávy opakovaně točí 5s vlevo, poté se udělá 2s pauza, 5s 

vpravo, 2s pauza, poté se celý cyklus točení opakuje. 

Detekce chyby: Pokud není dosaženo hladiny H2 do 5s od zapnutí H1, hlásí se chyba. V1 

se uzavře a čeká se na zrušení chyby operátorem. Poté se pokračuje od bodu 4. 

5. Šťáva se postupně vyváří, až koncentrát poklesne k hladině H1. 

6. Do šťávy se spustí hustoměr a čeká se 5s na ustálení jeho hodnoty signálu. Pokud je 

šťáva málo hustá, cyklus se opakuje od bodu 2, avšak nejvýše dvakrát, poté se hustota již 

neměří a jde se na bod 7. 

7. Vypne se motor M a topení T, poté se otevře se ventil V2.8. Hustý jablečný koncentrát 

bude špatně odtékat, proto počkáme 20s a po dosažení tohoto času uzavřeme ventil V2. 

Proces je připraven na další spuštění.  
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obr. 6.2 Schéma zahušťovače šťávy 

 

6.2. Zátkovací linka 

Popis procesu:  

1. Je-li plná láhev připravena k zavíčkování, předchozí automat vydá povel START. 

Zátkovací linka oznámí svou činnost signálem „běžím“.  

2. Dopravník CV2 se rozjede směrem vpřed a pohybuje se až do okamžiku, kdy je láhev 

zaznamenána čidlem „Pozice1“.  

Detekce chyby: Pokud není láhev zaznamenaná čidlem „Pozice1“ do 10s od zapnutí 

dopravníku, hlásí se chyba. Dopravník se zastaví a čeká se na uvolnění zpříčené sklenice 

operátorem, poté cyklus pokračuje od bodu 2. 

3. Zátkovací hlavice po dobu 2s přitlačí víčko a poté se opět zvedne 

4. Dopravník CV2 se rozjede směrem vpřed a pohybuje se až do okamžiku, kdy je láhev 

zaznamenána čidlem „Pozice2“.  

Detekce chyby: Pokud není láhev zaznamenaná čidlem „Pozice2“ do 10s od zapnutí 

dopravníku v bodě 4, hlásí se chyba. Dopravník se zastaví a čeká se na zrušení chyby 

operátorem, poté cyklus pokračuje od bodu 4. 

5. Po dobu 5s se obsah zahřeje ohřívačem O a čidlo „Vzduch“ vyhodnocuje, zda nedošlo 

k úniku vzduchu ze sklenice. Pokud nedošlo, láhev těsní a program přejde do bodu 6. 
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Došlo-li k úniku páry, láhev netěsní a je potřeba znovu zavíčkovat. Dopravník CV2 se 

rozjede směrem vzad a zastaví se na pozici 1. Poté automat pokračuje vykonáváním 

programu od bodu 3. 

6. Dopravník CV2 se rozjede vpřed po dobu 3s, aby se láhev dostala do výstupu, čímž je 

zátkovací stroj připraven na další sklenici. To oznámí zrušením signálu BEZIM. 

 Schéma funkce zátkovací linky je zobrazeno na obr 6.3. 

 

 

obr. 6.3 Schéma zátkovací linky 

6.3.  Popis vstupů do všech zařízení 

Jméno proměnné Typ Poč. H              Komentář 

1. StartApple  BOOL FALSE  Spuštění zahušťovače s jablečnou šťávou.  

2. AppleLevel1 BOOL FALSE  První hladina v zahušťovači s jablečnou šťávou. 

3. AppleLevel2 BOOL FALSE  Druha hladina v zahušťovači s jablečnou šťávou. 

4. AppleDensityOK BOOL FALSE  Hustota jablečné šťávy je v pořádku.  

5. CherryStart BOOL FALSE  Spuštění zahušťovače s višňovou šťávou.  

6. CherryLevel1 BOOL FALSE  První hladina v zahušťovači s višňovou šťávou.  

7. CherryLevel2 BOOL FALSE  Druha hladina v zahušťovači s višňovou šťávou.  

8. CherryDensityOK BOOL FALSE  Hustota višňové stavy je v pořádku.  

9. StartCV1  BOOL FALSE  Spuštění plnící linky (dopravník 1)  

10. Position1  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 1  

11. Position2  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 2  

12. Position3  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 3  
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13. Position4  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 4  

14. Position5  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 5  

15. AirSensor  BOOL FALSE  Čidlo vzduchu  

16. AppleTankFull BOOL FALSE  Čidlo hlásí plnou nádrž s jablečnou šťávou.  

17. CherryTankFull BOOL FALSE  Čidlo hlásí plnou nádrž s višňovou šťávou.  

18. Position6  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 6  

19. Position7  BOOL FALSE  Čidlo polohy na pozici 7  

20. AppleTankEmpty BOOL FALSE  Čidlo spodní hladiny nádrže jablečné stavy  

21. CherryTankEmpty BOOL FALSE  Čidlo spodní hladiny nádrže višňové stavy 

 

6.4. Popis výstupů ze všech zařízení 

Jméno proměnné  Typ Poč. H              Komentář 

1. AppleV1   BOOL FALSE  Ventil 1 v zahušťovači jablečné šťávy  

2. AppleV2   BOOL FALSE  Ventil 2 v zahušťovači jablečné šťávy  

3. AppleHustomer  BOOL FALSE  Hustoměr v zahušťovači jablečné šťávy  

4. AppleMotorOnLeft  BOOL FALSE  Motor v zahušťovači jablečné šťávy se točí doleva 

5. AppleMotorOnRight BOOL FALSE  Motor v zahušťovači jabl. šťávy se točí doprava 

6. AppleHeatingON  BOOL FALSE  Ohřívač v zahušťovači jablečné šťávy je zapnut 

7. CherryV1   BOOL FALSE  Ventil 1 v zahušťovači višňové šťávy  

8. CherryV2   BOOL FALSE  Ventil 2 v zahušťovači višňové šťávy  

9. CherryHustomer  BOOL FALSE  Hustoměr v zahušťovači višňové šťávy  

10. CherryMotorOnLeft BOOL FALSE  Motor v zahušťovači višňové šťávy se točí doleva 

11. CherryMotorOnRight BOOL FALSE  Motor v zahušťovači višňové šťávy se točí doprava 

12. CherryHeatingOn  BOOL FALSE  Ohřívač v zahušťovači višňové šťávy je zapnut 

13. CV1Forward  BOOL FALSE  Dopravník 1 běží dopředu  

14. AppleV3   BOOL FALSE  Ventil 3 v plnící trysce jablečné šťávy  

15. CherryV3   BOOL FALSE  Ventil 3 v plnící trysce višňové šťávy  

16. AppleFilling  BOOL FALSE  Plnící tryska jablečné šťávy je spuštěna dolu. 

17. CherryFilling  BOOL FALSE  Plnící tryska višňové šťávy je spuštěna dolu. 

18. Running   BOOL FALSE  Zátkovací linka v chodu.  

19. CV2Forward  BOOL FALSE  Dopravník 2 běží dopředu  

20. CV2Reverse  BOOL FALSE  Dopravník 2 běží dozadu  

21. CappingMachine  BOOL FALSE  Zátkovací stroj je spuštěn.   

22. Heater   BOOL FALSE  Hořák na zátkovací lince  

23. CV3Forward  BOOL FALSE  Dopravník 3 běží dopředu  

24. CV3Reverse  BOOL FALSE  Dopravník 3 běží dozadu 
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7. Návrh programu 

7.1. Popis činnosti programu zahušťovače šťávy 

Celý proces řízení zahušťovačů šťávy je naprogramován v šesti diagramech reléových 

schémat, které jsou pojmenovány Apple_kontrola_stavu, Apple_ovládání_ prvku, 

Apple_kontrola_hustoty, Cherry_kontrola_stavu, Cherry_ovládání_prvku, 

Cherry_kontrola_hustoty. Po zapnutí procesu obsluhou dojde k nastavení stavu napouštění 

a otevře se ventil V1, který přivádí nezahuštěnou šťávu do nádrže. Při sepnutí čidla ve 

výšce hladiny H1 dojde k zapnutí topení, které je zapnuté ve všech stavech procesu, 

kromě vypouštění nádrže zahušťovače. Při sepnutí čidla ve výšce hladiny H2 dojde 

k resetování stavu napouštění a k nastavení stavu zahušťování. Ve stavu zahušťování je 

ventil V1 uzavřen a dochází ke spuštění motoru. Stav zahušťování setrvává do doby, než 

dojde k dostatečnému odvaření vody a hladina šťávy v nádrži neklesne pod úroveň čidla 

ve výšce hladiny H1. Stav zahušťování je resetován a nastaví se stav kontroly. Ve stavu 

kontroly je motor vypnut a je spuštěn hustoměr. Ten čeká 5 vteřin na ustálení měřené 

hodnoty. Pokud je měřená hodnota v pořádku, je stav kontroly resetován a je nastaven 

stav vypouštění. Vypne se topení, otevře se ventil V2 a nádrž zahušťovače se vypustí. 

Pokud měřená hodnota není v pořádku, je stav kontroly resetován a nastaven stav 

napouštění. Celý proces se může opakovat nejvýše dvakrát. V případě, že i po druhém 

opakování není podle hustoměru hustota šťávy v pořádku, dojde i tak k vypuštění do 

jímací nádrže.  Pokud je příslušná jímací nádrž naplněna nad určenou maximální hladinu, 

zůstane zahušťovač v klidovém stavu a celý proces se neuskuteční, dokud se jímací nádrž 

nevyprázdní pod určenou maximální hladinu.  

7.2. Popis činnosti programu plnící linky 

Po zapnutí plnící linky obsluhou se dopravník CV1 rozjede směrem vpřed. Prázdná 

láhev na pásu je přesunuta k plnící trysce na pozici P1 (resp. P2). Čidlo zaznamená 

přítomnost láhve a dopravník CV1 se zastaví. Dolů se spustí plnící tryska a otevře se 

ventil V3. Dojde k naplnění láhve jablečnou (resp. višňovou) šťávou z jímací nádrže. 

Proces plnění trvá 5 vteřin. Stav láhve je nastaven na „Filled“. S naplněnou láhví se 

dopravník rozjede směrem v před i v případě sepnutí čidel na pozicích P1 a P2. Láhev je 
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přesunuta na pozici P3, kde její přítomnost zaznamená snímač. Na příchod pozitivní hrany 

na snímač na P3 dojde k přepnutí signálu, určujícího, kterým druhem šťávy se bude láhev 

plnit, z „AppleJuice“ na „CherryJuice“ (resp. z „CherryJuice“ na „AppleJuice“) 

V případě, že zátkovací linka vysílá signál „Running“, tak láhev zůstane stát na pozici P3. 

Pokud zátkovací linka signál „Running“ nevysílá, tak je láhev přesunuta na dopravník 

CV2 a na příchod negativní hrany na snímač na P3 plnící linka vydá zátkovací lince povel 

„StartCV2“ a je resetován stav láhve „Filled“. Pokud bude jímací nádrž s požadovanou 

šťávou prázdná, a láhev nebude ve stavu „Filled“, tak zůstane dopravník CV1 stát. 

Program pro řízení plnící linky je zapsán v diagramu reléových schémat pod jménem 

„Plnící linka“. Logická funkce pro řízení dopravníku CV1 je zobrazena na obr. 7.1.  

 

obr. 7.1 Logická funkce pro řízení dopravníku CV1 

7.3. Popis činnosti programu zátkovací linky 

Ve chvíli, kdy dostane zátkovací linka signál „StartCV2“ od plnící linky začne vysílat 

signál „Running“. Dopravník CV2 se rozjede směrem vpřed a dopravník CV3 se rozjede 

budˇ směrem vpřed nebo směrem vzad, podle druhu šťávy v láhvi. Láhve s jablečnou 

šťávou jsou přesunovány dopředu ve směru D1 a láhve s višňovou šťávou dozadu ve 

směru D2. Láhev je přesunuta k zátkovacímu stroji na pozici P4, kde jí zaznamená čidlo a 
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dopravník CV2 se zastaví. Zátkovací hlavice se spustí dolů a přitlačí víčko po dobu dvou 

vteřin. Stav láhve je nastaven na „Capped“. Se zavíčkovanou láhví se dopravník CV2 

rozjede i v případě sepnutí čidla na P4. Láhev je přesunuta na pozici P5, kde jí zaznamená 

čidlo a dopravník CV2 se zastaví. Spustí se ohřívač a po dobu pěti vteřin čidlo VZDUCH 

vyhodnocuje, jestli neuniká pára. V případě, že ano, tak se resetuje stav láhve „Capped“ a 

nastaví jí stav „CheckedNotOk“. V takovém případě se dopravník CV2 rozjede směrem 

vzad, dokud láhev nebude na pozici P4, kde znovu proběhne zavíčkování. Pokud pára 

neuniká, tak se resetuje stav láhve „Capped“ a nastaví ji stav „CheckedOk“. Dopravník 

CV2 pak pokračuje směrem vpřed a přesune láhev na dopravník CV3. Na něm je pak 

láhev přesunuta na pozici P6 nebo P7, kde jí zaznamenají čidla. Příchodem negativní 

hrany na jedno z těchto čidel, se resetuje signál „Running“ a zátkovací linka je připravena 

na přijmutí další láhve. Program pro řízení zátkovací linky je zapsán v diagramu 

reléových schémat pod jménem „Zátkovací_linka“ a „CV3“. Logická funkce pro řízení 

dopravníku CV2 je zobrazena na obr. 7.2.  

 

obr. 7.2 Logická funkce pro řízení dopravníku CV2 
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7.4. Návrh vizualizace  

Obrazovka vizualizace je rozdělená na dvě části. Vlevo jsou znázorněny zahušťovače 

šťávy. Horní zahušťovač zahušťuje jablečnou šťávu a dolní višňovou šťávu. Obsluha do 

řízení procesu přímo zasahuje jediným tlačítkem „START“, kterým spouští příslušný 

zahušťovač. Zahušťovač bude v provozu po celou dobu sepnutí tlačítka. Další dvě bílá 

tlačítka u obou zahušťovačů slouží pouze pro účely simulace. Tlačítko „Density“ posílá 

hustoměru zprávu o tom, zda je hustota měřené šťávy v pořádku. V případě, že je tlačítko 

vybarveno světlo zelenou barvou, tak hustoměr vyhodnocuje hustotu jako dostatečnou. 

Druhé tlačítko „Error“ slouží pro simulaci chyby během napouštění (čidla do určitého 

času nezaznamenají výšku hladiny). Kontrolky vpravo od zahušťovačů ukazují, jaká čidla 

jsou sepnuta nebo jestli je zapnuté topení nebo spuštěn hustoměr. Světle zelené vybarvení 

značí zapnutý stav. Kontrolky „Full“ a „Empty“ se vztahují k jímací nádrži (v sepnutém 

stavu svítí červeně), stejně jako číselný ukazatel výšky hladiny „JuiceTank“, ostatní 

kontrolky patří k samotnému zahušťovači. Dvě šipky mezi kontrolkami slouží jako 

ukazatele směru otáčení motoru. Pokud svítí levá šipka, tak se motor otáčí doleva a 

analogicky pokud svítí pravá, tak se motor otáčí doprava. Pokud nesvítí ani jedna, motor 

se neotáčí.  

V pravé části obrazovky jsou znázorněny tři dopravníky patřící k plnící a zátkovací 

lince. Vlevo nahoře je dopravník plnící linky CV1 a po jeho levé straně jsou vyobrazeny 

pozice P1,P2,P3. Pokud je nápis podbarven světle zelenou barvou, pak je k němu se 

vztahující čidlo sepnuto a láhev je na jeho pozici.  Další dopravníky CV2 a CV3 jsou 

zobrazeny obdobně. Nápisy pod dopravníky zajišťují přehled o tom, který dopravník se 

pohybuje a kterým směrem, nebo zda zátkovací linka vysílá signál „Running“. Pohyb 

láhve po dopravníku je znázorněn animací. Druh šťávy v láhvi je rozpoznatelný barevným 

označením, patrným z legendy na obrazovce. Plnící linka se spouští tlačítkem „START“ a 

je v provozu tak dlouho, jako je sepnuto tlačítko start. Zátkovací linka se spouští 

automatickým signálem z plnící linky a dokončí svou činnost i v případě, že se tlačítko 

„START“ vypne. Další bíle vybarvená tlačítka slouží účelům simulace. „Error“ simuluje 

poruchu na dopravníku CV2 a tlačítko „AirSensor“ slouží jako zpráva čidlu o unikající 

páře. Tlačítko Reset vypne všechny snímače, resetuje všechny stavy láhví a vyobrazení 

láhve vykreslí ve výchozí pozici. Obrazovka vizualizace je zobrazena na obr. 7.3.  
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obr. 7.3 Návrh obrazovky vizualizace  
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8. Závěr  

V bakalářské práci jsou shrnuty základní znalosti o programovatelných automatech, 

jejich architektuře a způsobu programování. Jsou zde také stručně popsány 

programovatelné automaty značky Allen-Bradley, které vyrábí společnost Rockwell 

Automation.  

Dále jsou zde popsány základní pojmy z oblasti kombinační logiky, popis Booleovy 

algebry a Karnaghouvých map. Na názorném příkladu jsou vysvětleny postupy pro 

minimalizování logických funkcí.  

Dalším bodem bylo nastínění postupů řešení sekvenčních úloh. Jsou zde popsány 

některé z instrukcí, kterými PLC disponují, a některé z intuitivnějších postupů pro řešení 

sekvenčních úloh. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá navržením programu pro řízení plnící 

linky. Celý program byl napsán v prostředí RSLogix 5000 a otestován na PLC 

CompactLogix s procesorem 1769-L32E. Práce obsahuje popis použitého řídicího 

systému, popis technologie programované plnící linky a popis činnosti celého programu. 

Dále je zde nastíněno, jak by mohla vypadat případná vizualizace, která by na 

operátorském panelu mohla sloužit jako simulace chodu celého procesu.   
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