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Abstrakt  

 
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší malých programovatelných automatů, používaných v 

automatizační technice. V práci jsou popsány funkce, vlastnosti, provedení, možnosti rozšíření a  

použití malých programovatelných automatů, zejména Siemens LOGO!, který jsem blíže popsal a 

uvedl jeho aplikační oblasti. Součástí této práce je návrh, realizace a zhotovení modelu 

dopravníkového řízení s malým programovatelným automatem LOGO!.  
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Abstract 

  
This bachelor thesis deals with searches of small programmable controllers used in 

automation technologi. In the present thesis describes functions, properties, performance, 

expansion options and used small programmable logic controller, particuarly Siemens 

LOGO!, I have deseribad and said the application area. Part of this work is the proposal, 

realization and making model conveyor control with a small programmable controller. 
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1. Úvod 

 Programovatelné automaty slouží k řízení procesů již řadu let. Během jejich vývoje došlo 

ke zdokonalování technologie řízení, ale také k výrobě velkého množství rozšiřujících modulů. 

Jedná se o moduly rozšiřující jak vstupy/výstupy, tak o různé operátorské panely sloužící ke 

speciálním účelům, jako je například možnost vzdáleného ovládání a v neposlední řadě taky 

moduly sloužící pro komunikaci a propojení řídící infrastruktury. Cílem mojí práce je provést 

rešerši malých řídících systémů (Programovatelných logických modulů). Dále pak více se seznámit 

s nejpoužívanějším programovatelným logickým modulem Siemens LOGO!, pro který provedu i 

realizaci řízení průmyslových dopravníků. 

 

1.1 Vznik PLC automatů 
 Programovatelné logické automaty byli vyvinuty a poprvé aplikovány v roce 1968 v USA. 

A to zásluhou inženýrů v automobilce General Motors kteří hledali alternativní řešení ke 

komplexním elektromechanickým (reléovým) řídícím systémům. Zde vzniklo jejich označení PLC 

(Programable Logic Controler). Původně byly určeny k programovému řešení jednoduchých 

logických obvodů, v současnosti je jejich použití mnohem širší. Použití programovatelných 

logických automatů (PLC) je velmi široké, od jednoduchých zařízení realizujících logické funkce 

např. při řízení soustavy dopravníků, přes aplikace v různém odvětví průmyslu, až po PLC 

zabudovaných jako subsystém v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů. 

 

1.2 Co je PLC 
 Programovatelný logický automat (PLC nebo PAC - Programmable automatic controller) 

je digitální elektronické zařízení, které využívá programovatelnou paměť pro ukládaní instrukcí a 

implementaci specifických funkcí (např. logických, sekvenčních, časovacích, čítacích, nebo 

aritmetických), pomocí nichž je díky digitálních, nebo analogových vstupů / výstupů schopno 

ovládat a kontrolovat různé typy zařízení či různé procesy. 

 

1.3 Malé řídící systémy (mikrosystémy) 
 Malé řídící systémy, označované jako mikrosystémy, tvoří kategorii řídících systémů, která 

zahrňuje oblast produktů od nejmenších programovatelných automatů - mikro PLC většinou v 

kompaktním a modulárním provedením, až po programovatelné regulátory. Na samém okraji této 

třídy programovatelných automatů najdeme také jednodušší řídící systémy. Do skupiny 

jednodušších řídících systémů zahrnujeme programovatelné logické moduly, programovatelné relé, 

programovatelné časové spínače, mikroprocesorové řadiče i inteligentní svorkovnice. 

 

1.4 Automatizační technika 
 Jednotlivé typy řídicích systémů, pohony, senzory i akční členy různých úrovní můžeme 

navzájem propojovat a slučovat je do struktur distribuovaných řídících systémů. Distribuované 

řídící systémy lze dále propojovat spolu s podnikovými informačními systémy do jednoho řídícího 

informačního systému. Tyto automatizační prostředky spolu navzájem komunikují, proto nejsme 

omezeni jejich vzájemným rozmístěním. Tyto produkty lze naplno vybavit technologií 

inteligentních systémů [Inteligentní systém vzniká komunikací, koordinovanou spoluprací, 

organizací a uspořádáním]. V sortimentu automatizačních systémů nalezneme přístroje označené 

přívlastkem Smart, u nichž se setkáváme s použitím fuzzy logiky (česky též mlhavá logika).  
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2. Nejmenší řídící systémy 

  

 Vznik kategorie nejmenších řídících systémů nastal v roce 1996 s příchodem 

programovatelných logických modulů LOGO! od firmy Siemens. Tato skupina se oddělila od 

představitelů kategorie malých řídících systémů, programovatelných automatizačních a regulačních 

prostředků a tím zaplnila mezeru mezi mikroPLC a klasickou diskrétní technikou. Netrvalo dlouho 

a na trhu se objevovali další programovatelné logické moduly od různých firem. 

 Po firmě Siemens se na trhu objevila firma Moeller s řadou logických modulů EASY, 

firma Mitsubishi Elektric s řídícím modulem Alpha, firma Crouzet s modelovou řadou Millenium, 

firma Telemecanique s logickým modulem Zelio Logic a firma TECO s modelovou řadou SG. 

 . 

Logické moduly: 
 

  Siemens LOGO!      Moeller - EASY 

      
         

 

 Mitsubishi Elektric - Alpha     Crouzet - Millenium 

                                                                
 

 

            Telemecanique - Zelio Logic                                                TECO - SG 

                                                                     
 

Obr.1 - Programovatelné logické moduly. 
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Programovatelné logické moduly jsou zařízení (přístroje), které v sobě spojují výhody klasického 

pevně zadrátovaného spojení s výhodami klasických PLC automatů. Tyto automatizační přístroje 

mohou být využívány všude tam, kde řešení za použití mikroPLC a konvenční techniky není 

hospodárné vzhledem k nárokům na prostor, čas, cenu a materiál. Logické moduly přivádějí také 

automatizaci do aplikací, kde to z ekonomických důvodů nebylo možné. Jedná se tedy o malý 

programovatelný řídicí přístroj schopný řešit kombinační a sekvenční úlohy. Ideální uplatnění 

najdou v domovní instalační technice např. pro řízení klimatizačních jednotek či osvětlení. Dále 

pak v automatizaci strojních zařízení slouží k řízení jednoduchých jednoúčelových zařízení a strojů 

jako jsou eskalátory, dopravníky, pumpy, kompresory a mnoho dalších jednoduchých motorových i 

nemotorových aplikací.  

 

Většina zařízení v této kategorii je charakterizována počtem digitálních, nebo kombinací s 

anologovými vstupy a výstupy v základním modulárním a kompaktním provedením většinou do 

25, komunikačními schopnostmi  a kompatibilitou s  průmyslovými sběrnicemi (AS-Interface, 

LON, EIB, MODBUS nebo Profibus-DP), jednoduchostí řešení, ovládání, programování, 

integrovaným displejem pro programování nebo zobrazování zpráv (kromě úsporných variant 

Pure), možností využití hodin reálného času, grafickým vývojovým prostředím pro programování, 

umožňujícím odladění programu i bez přítomnosti programovatelného modulu a nesrovnatelně 

vyšší spolehlivostí oproti klasické reléové logice. Odpadá zde také propojování a přestavování 

funkcí šroubovákem, které je nutné u diskrétní techniky. Dříve byly na trhu nabízeny jen 

kompaktní verze, které nebylo možno rozšiřovat. Dnes už jsou převážně nabízeny jen verze v 

modulárním provedení, které umožňují značně zvýšit celkové možnosti i počet vstupů a výstupů, 

až na úroveň mikroPLC. [1], [31] 

 

Programovatelné logické moduly jsou uzpůsobeny k instalaci do skříně rozvaděče, nebo do 

vyhovující krabice a to montáží na lištu DIN. Některé moduly je možno přišroubovat na stěnu. Na 

trhu jsou nabízeny logické moduly ve dvou velikostech (není tomu tak u všech výrobců). Vedle 

klasických modulů (max. 8 vstupů a 4 výstupy) je i verze LONG (Obr.2) s 12-16 vstupy a 8 

výstupy. Většina logických modulů je ovládána pomocí tlačítkového pole, kde jsou 4 funkce 

určeny pro orientaci pohybu uživatele zobrazením (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) a další 2-4 funkce 

například pro potvrzení a zrušení akce. K zobrazení slouží několikařádkový textový LCD displej 

s možností zobrazení semigrafických znaků, je využíván nejen k zobrazování krátkých textových 

zpráv, výstražných hlášení, ale i pro programování, úpravu programů a pro vizualizaci procesů. 

LCD displej a tlačítkové pole se nevyskytují z ekonomických důvodů na všech modulech. 

V nabídce firem najdeme takové varianty pod označením Pure (holé) Obr.3. Tyto logické moduly 

jsou programovány pomocí přídavných paměťových modulů, nebo připojením modulu k PC 

pomocí speciálního kabelu. Rozhraním pro připojení kabelu k PC a paměťového modulu jsou 

vybaveny i klasické varianty logických modulů (s displejem a tlačítkovým polem). [1], [31] 

 

                                                       

Obr. 2 - Programovatelný logický modul verze LONG.                   Obr. 3 - Logický modul Pure. 
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Propojení logického modulu s počítačem, nám umožňuje efektivně využívat, vytvářet a sledovat 

funkce přístroje.To nám nejen z efektivní práci s těmito přístroji, ale uživateli odbourá dlouhé a 

pracné  ruční programování přímo na místě instalace systému.Dále pak pomocí PC kabelu 

(samozřejmě za přítomnosti počítače s vhodným softwarem) nebo paměťovému modulu lze 

kopírovat program z jednoho přístroje do druhého, archivovat programy, rozesílat programy 

poštou, ale taky programy psát v pohodlí kanceláře a po dokončení je přenést a následně nahrát do 

instalovaného přístroje, např. v rozvaděči. Některé paměťové moduly jsou navíc vybaveny funkcí 

zabezpečení programátorova Know-how. Program, který je na tento modul nahrán, už není možné 

kopírovat ani nijak dál upravovat a to buď trvale, nebo bez zadání nastaveného hesla. Tento 

paměťový modul musí pak být trvale zasunut v přístroji pro správný chod programu.  

 

Napájecí napětí těchto logických modulů většinou bývá 12V DC, 24V DC nebo 115/230V AC. 

Vstupy a výstupy logických modulů mohou být digitální, nebo analogové. U výstupů digitálních 

lze zvolit variantu tranzistorovou či reléovou. Analogové výstupy se u většiny těchto zařízení 

nevyskytují. Vstupy bývají buď digitální, analogové nebo pro rychlé čtení. Na některých logických 

modulech můžeme najít kombinace více variant těchto vstupů. Pokud uživatel bude potřebovat 

zvýšit počet vstupů či výstupů lze použít rozšiřující moduly. Ty mohou sloužit i pro speciální 

komunikační funkce, např. napojení na sběrnice AS-Interface, LON, MODBUS, Profibus-DP, nebo 

EIB. [1] 

 

Další charakteristickou vlastností Programovatelných logických modulů je velikost paměti pro 

uživatelský program (pracovní schéma) je uváděna podle typu  programovacího jazyka v počtu 

funkčních bloků, počtu řádků kontaktního schématu nebo i v KB. Při použití jazyku FBD (jazyk 

funkčních bloků) je to např. 400 funkčních bloků u Siemens LOGO!0BA7 u starší verze 0BA6 je 

to 200 bloků,stejnou  kapacitu jako model 0BA6 má i nejnovější  Mitsubishi Alpha (zde si můžeme 

všimnout, jak se firma Siemens se svojí řadou LOGO! drží technologické špičky v této kategorii). 

Při použití jazyka LD (jazyk kontaktních schémat) např. u Moeller Easy lze využít až 256 řádků 

kontaktního schématu dle konkrétního typu, modul Zelio Logic jen 126 řádků. U ovládání 

některých zařízení bývá někdy požadováno remanentní nastavení některých hodnot u funkcí 

časového typu. Tyto údaje zůstávají zachovány i po odpojení napájecího napětí. Po obnovení 

napájení ukazuje hodnota uběhlého času tak, jako by k výpadku nedošlo a udrží se až do doby 

přepsání skutečné hodnoty. Dostupné jsou i bateriové moduly, které zaručují zálohu aktuálních dat 

a hodin po dobu dvou let.  

 

Do skupiny  programovatelných logických modulů můžeme zařadit výrobky firem, které splňují 

některé výše zmíněné charakteristiky.  Jsou to např. produkty firem: 

 

TECO - Foxtrot                

HITACHI - EH Mikro      

MODICON - TSX Nano   
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Obr. 4 - TECO - Foxtrot.        Obr. 5 - HITACHI - EH Mikro.    Obr. 6 - MODICON - TSX Nano. 

 

2.1 Rozšiřující moduly a příslušenství 
 

 Od vzniku Programovatelných logických modulů se na trhu objevila spousta příslušenství 

pro uživatele (programovací software, PC kabel, uživatelský manuál,operátorské panely a 

paměťové moduly), tak v neposlední řadě od začátku modulárního provedení velké množství 

rozšiřovacích modulů. A to jak výše zmíněných modulech rozšiřující vstupy/výstupy a 

komunikačních modulech, tak i kontaktních modulů (např. verze stykače), napájecích zdrojů (12V 

DC a 24V DC) a velké množství analogových převodníků pro čidla (většinou převádí 

napětí/proud). U některých novějších řad jsou implementovány analogové funkce, které nám 

umožňují bez potřeby rozšíření analogovým převodníkem např. udržovat konstantní teplotu v 

místnosti nebo hladinu v nádrži. 

 

Programovací software 

 Programování logických modulů a jednotlivé grafické prostředí jsou popsány v další 

podkapitole 2.3.2. Programovací software je dodáván v základním balíčku s automatem na CD 

nosiči. 

 

                                                

 

Obr. 7 - Programovací software logických modulů. 

 

PC kabely 

 Jelikož se firmy s logickými moduly snaží dosáhnout co největšího zisku (proto PC kabel 

nenajdete v balíčku s automatem), tak pro svoje řídící moduly používají vlastní speciální rozhraní, 

které není kompatibilní s konkurenčními modely. Proto je nutné si ho v případě potřeby objednat u 

stejného autorizovaného výrobce (distributora) jako je řídící automat. Propojení PC a řídícího 

automatu v praxi je velmi jednoduché, pomocí šroubováku vysuneme krytku rozhraní automatu, 

napojíme kabel a díky USB rozhraním na druhém konci připojíme k PC. Dále je nutné na PC 

nainstalovat software pro vzájemnou komunikaci, medium obsahující tento software najdete v 

balíčku s PC kabelem. Firma Siemens se snaží vytvořit software pro komunikaci chytrých telefonů 

a tabletů s jejich automaty. 
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Obr. 8 - PC kabely.  

 

Paměťové moduly 

 Jsou 3 druhy paměťových modulů  od většiny výrobců. Jedná se o paměťový (k přenosu a 

zálohování programu), bateriový (záloha dat a hodin) a kombinovaný modul (kombinace 

paměťového a bateriového). Rozlišení se dělá buď značením, nebo barevnou odlišností. Každý 

výrobce má speciální paměťový modul, proto je nutné pořizovat jedině od výrobce námi 

používaného automatu.  

 

                                                          

 

Obr. 9 - Paměťové moduly. 

 

Vstup/Výstup moduly 

 Umožňují rozšířit základní modul o více vstupů/výstupů a tím docílit požadované sestavy. 

Rozšiřovací modul není schopný samostatné funkce. Rozšíření je buď centrální (rozšiřující modul 

je připojen přímo k základnímu přístroji), nebo decentralizované (při tomto zapojení je nutné 

připojit k základnímu přístroji komunikační rozšiřující modul, pomocí dvoulinky je možné připojit 

rozšiřující modul na vzdálenost až 30m). Jako u všech rozšiřujících modulech platí pravidlo 

kompatibility jen se stejným výrobcem automatu.  

 

                                                      

 

Obr. 10 - Vstup/výstup rozšiřující moduly. 
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Komunikační moduly 

 Slouží pro komunikaci přístroje a akčních členů, mezi několika automaty, nebo pro 

komunikaci mezi automatem a PC. To je obvykle realizováno sériovými přenosy. Proto máme 

moduly pro propojení pomocí průmyslových sběrnic. Dále pak moduly pro napojení na GSM síť, 

díky které je možno dostávat informace o stavu zařízení třeba na mobilní telefon. Ale taky se 

vzdáleně (bezdrátově) spojit s pracovním zařízením a zjistit aktuální situaci. Další výhodou 

komunikačních modulů je obsloužit několik zařízení bez nutnosti cestování a to z pohodlí 

kanceláře nebo z domu. Dále máme moduly pro Ethernet a LAN síť.  

 

                                            
 

Obr. 11 - Komunikační moduly. 

 

Napájecí moduly 

 Slouží pro napájení logických modulů. Díky nabízené široké škále napětí a výkonu mohou 

být úspěšně použity jak v průmyslové a stavební automatizaci, tak i pro napájení TTL obvodů 

(Tranzistor-Tranzistor-Logic), nebo solárních technologiích apod. Mezi přednosti a výhody těchto 

zdrojů patří: kompaktní provedení, snadná montáž, ochrana proti přetížení konstantním proudem, 

snadné nastavení výstupního napětí pomocí potenciometru, široký rozsah vstupního napětí, 

provozní teploty -20°C až 70°C a ztráty naprázdno (v pohotovostním režimu méně než 2W). 

 

                                
 

Obr. 12 - Napájecí moduly. 

 

Modul stykače a analogové převodníky 

 Modul stykače slouží pro spínání vyšších zátěžích. Jsou vyráběny ve dvou verzích pro 24V 

DC a 230V AC. Přímé spínání zátěží většinou je 20A nebo 4kW. 

 Převodníky jsou určeny pro převod výstupních signálů z čidel a jiných elektrických 

zařízení na standardní elektrické signály, které jsou kompatibilní se vstupy pro automatizační 

zařízení. Tyto převodníky vyhovují světovým standardům a jsou vhodné pro univerzální použití. 
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Obr. 13 - Analogový převodník, Modul stykače, Analogový převodník (menší provedení). 

 

Operátorské panely pro logické moduly 

 Jedná se o textové operátorské panely pro logické moduly, které poskytují operátorovi 

základní možnosti kontroly běhu, nastavení i ovládání programu řízeného procesu. Tyto panely 

mohou být použity jen s nejnovějšími řady logických modulů. 

  

                                     
 

Obr. 14 - Operátorské panely. 

 

2.2 Komunikace 
 

 Aby logické moduly byli schopny správně pracovat, potřebují k tomu vhodné prostředky 

pro vzájemnou komunikaci jak mezi automaty, tak i automatem a akčními členy. To je realizováno 

pomocí průmyslových sběrnic, které jsou níže popsány. Důvod proč používat komunikační 

sběrnice i v automatizaci budov, je hospodárnost. Při rozsáhlejších instalacích, zajištující velké 

množství požadovaných úkolů, stoupají neúměrně náklady na elektroinstalaci a od jisté výkonnosti 

se vyplatí přejít na sběrnicový systém.  

 

2.2.1 AS - Interface 

 Sběrnice AS-Interface (Actuator Sensor Interface) je univerzální řešení pro distribuční 

systémy, které jsou postaveny na použití sběrnic (fyzické propojení několika zařízení). Dochází tak 

ke snadné výměně digitalizovaných signálů mezi různými zařízeními. Sběrnice AS-Interface 

představuje na úrovni snímačů a akčních členů evropský standard sběrnic. O tomto vypovídá široké 

spektrum světových výrobců nabízejících inteligentní čidla a akční členy, které nabízejí tento typ 

komunikace. 
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 Sběrnice AS-Interface se používá většinou na nejnižší úrovni víceúrovňové systémové 

úrovně. AS-I se koncentruje na typické požadavky pro propojování binárních jednotek typu slave s 

řídicí jednotkou typu master. Sběrnice AS-Interface může být použita jako interface integrovaný do 

aktuátoru, senzoru nebo jiné jednotky a otevírající tak možnosti vestavby inteligence. V řízených 

aplikacích, které vyžadují inteligentní aktuátor (zařízení sloužící k transformaci vstupní energie 

[řídící veličiny] na výstupní mechanickou energii [akční veličinu]), senzor nebo jiné zařízení, se 

umisťuje obvod AS-Interface do stejného integrovaného obvodu ve stejném pouzdře. [18], [19] 

 

 Do jedné sítě AS-Interface je možné připojit maximálně 62 stanic typu slave a jednu 

aktivní jednotku typu master. Od jednotky master se data a parametry posílají ke specifikovaným 

jednotkám slave. Jednotka slave posílá  na svoji  výstupní bránu data vyžadovaná procesem a 

naopak tato jednotka může přijímat vstupní data generovaná procesem nebo jednotkou master. Bez 

jakéhokoliv dalšího vedení mohou být cyklicky přenášena data v šířce 4 bity a přitom mohou být 

kombinována se 4 bity parametrů, která se jednotce slave přenášejí necyklicky. Tímto způsobem 

může být inteligentní aktuátor, senzor nebo jiná jednotka doplněna o další vlastnosti, aniž by byly 

nějaké potřebné přídavné náklady na komunikaci mezi jednotkami master a slave, protože náklady 

na tuto komunikaci jsou konstantní. [18], [19] 

 

 Sběrnice AS-Interface je navržena speciálně s ohledem na přenos dat v silně rušeném 

prostředí. Průmyslová sběrnice AS-Interface má dvojvodičovou nestíněnou strukturu, která slouží k 

přenosu dat a současně také k rozvodu napájecí energie v rámci malých a středních distribučních 

průmyslových řídicích systémů na vzdálenosti maximálně do 100 metrů. Tuto  vzdálenost můžeme 

použitím opakovačů prodloužit až na 300 m. (Tato délka je dána součtem délek všech použitých 

větví.) Topologie AS-Interface je stromová.[19] 

 

Mezi výhody sběrnice AS-Interface patří maximální jednoduchost (nemusí se programovat), velká 

spolehlivost (obsahuje autodiagnostické funkce) a velká rychlost přenosu (maximální obnova dat 

při plném zatížení sítě je 5ms). Další předností řešení sběrnice AS-Interface je, že přenos dat i 

napájení snímačů se děje jediným dvoužilovým kabelem, čímž lze dosáhnout výrazných úspor 

nákladů na materiál. 

 

2.2.2 LON 

 Sběrnice LON (Local Operating Network) nachází uplatnění převážně při automatizaci 

budov. Jedná se o decentralizovaný sběrnicový systém řízený událostmi a napodobující nervový 

systém. Sestaven z uzlů, které si mohou vyměňovat mezi sebou informace. K tomu potřebné 

mikrokontroléry jsou nazývány "neurony". Každý uzel se skládá z elektronického zařízení (senzoru 

nebo akčního členu), univerzálního čipu (neuronu) a připojení na sběrnici. Klasické uspořádaní je, 

že každý jednotlivý systém (měření a regulace, identifikační systémy, protipožární ochrana, 

parkovací systém apod.) používá svou vlastní sběrnici. Správa a údržba takového systému je 

náročnější a nákladnější něž při využití jednotné sběrnice LON pro všechny systémy v budově, 

která se vyskytuje ojediněle a její aplikace se nedoporučuje. [20] 

 

 Digitální signál sběrnice LON je přenášen sériově ve tvaru zpráv (telegramů) na různých 

přenosových médiích (kroucené páry vodičů, elektrorozvodná síť, vysokofrekvenční rádiové vlny, 

infračervené spojení, koaxiální kabel a skleněná vlákna). Přenosová rychlost se pohybuje mezi 

600b/s a 1,25Mb/s podle použitého média a délky spojení. U kroucených párů vodičů se na 

vzdálenost 2700m dosahuje rychlosti 10kb/s, u 1500m až 78kb/s a 130m již 1250kb/s. [21] 
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K obecným výhodám techniky LON patří: 

 - volná topologie (sběrnice, kruh, strom nebo jejich kombinace), 

 - několik druhů fyzických přenosových cest (splétaný pár-FTT 10A, síť 230V AC, radio, 

   infra atd.), 

 - připojení komunikačního kabelu bez ohledu na polaritu (FTT-10A), 

 - připojení laciným nestíněným párem vodičů (FTT-10A), 

 - maximální délka sběrnice 2700m - instalace po jednotlivých uzlech,snadné rozšiřování, 

 - každý uzel má svoji inteligenci (při výpadku sítě jsou k dispozici lokální funkce), 

 - jednotný hardware, 

 - snadná vertikální integrace v porovnání s EIB sběrnicí. 

 

 Velkou předností sběrnice LON jsou standardizované proměnné SNVT, které zaručují 

propojení zařízení od různých výrobců. Software pro správu sítě umožní propojit proměnné 

stejného typu. To znamená menší pravděpodobnost vzniku chyby při spouštění aplikace (např. 

teplota má standardní označení SNVT_Temp). Když čidlo teploty vyšle tuto proměnnou na 

sběrnici, např. regulátor umístěný v jiném patře, přijme hodnotu, která je přesně definována (rozsah 

teploty, rozlišení). [21] 

 

2.2.3 EIB 

 EIB (Evropská instalační sběrnice) je standard datové sběrnice systémů řízení budov 

(osvětlení, zastiňovací technika, vytápění, klimatizace, zabezpečovací přístupové systémy, 

audio/video systémy atd.). EIB je také někdy nazývána inteligentní instalací, neboť u ní byly 

zachovány zásady pro montáž a uživatelskou obsluhu jako u klasické elektroinstalace. Umístění 

mikroprocesoru v každém ovládacím a výkonovém prvku (senzoru a aktoru) nejen přináší 

"inteligenci" i do posledního tlačítka (decentralizovaný systém), ale nabízí především možnost 

vzájemné komunikace po tzv. datové sběrnici. Tato sběrnice v podobě dvoužílového vodiče 

propojuje všechny účastníky, zásobuje je napájecím napětím a zprostředkovává výměnu informací. 

Zatímco u klasického řešení slouží k přenosu informace (např. zapnuto/vypnuto) silové vedení, u 

techniky EIB je informační složka od silového napájení oddělena a je přenášena po samostatné 

datové sběrnici v podobě kódu. [22] 

  

 V procesu nastavování parametrů systému se zadáním příslušných adres určí, který senzor 

má dané aktory oslovit. Tato přiřazení lze jednoduchým přeprogramováním kdykoliv změnit, tzn. 

že elektroinstalaci je možné přizpůsobit změnám dispozic bez jakéhokoliv fyzického zásahu do 

instalace. Informace, která se v daném okamžiku na datové sběrnici nachází, je principiálně 

dostupná všem ostatním účastníkům. Tato skutečnost u náročnějších aplikací významně zmenšuje 

počet potřebných čidel. [22] 

 

 Instalováním a využitím systému EIB je možné splnit požadavky na uživatelsky příznivý 

provoz elektrické instalace a významně přispět k úspoře provozních nákladů. U osvětlovací 

soustavy regulované v závislosti na denním světle jsou prokázány úspory elektrické energie až 

60%. Další výhoda je možnost rychlého a snadného přeprogramování při změnách účelu využití 

prostoru. Flexibilita produktů dovoluje zařadit systém v aplikacích od jednoduchého použití v 

bytové stavbě až po řízení složitého objektu. Díky volné rozšiřitelnosti a modulární výstavbě lze 

lehce kopírovat jednotlivé fáze stavebního vývoje budovy, délka životnosti zařízení se odhaduje na  
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více než jednu generaci. Možnost vytvořit vazby přesahující hranice snímače (čidlo pohybu např. 

obsluhuje i zabezpečovací systém, vytápění atd.) a integrovat další funkce na jednu datovou 

sběrnici (odečet spotřeby energie atd.) činí z instalační sběrnice ucelený výkonný stavebnicový 

systém pro ovládání a kontrolu funkcí techniky prostředí v budovách. [22], [23] 

 

2.2.4 MODBUS 

 Jedná se o otevřený protokol pro vzájemnou komunikaci různých zařízení (PLC, dotykové 

displeje, I/O rozhranní apod.), který umožňuje přenášet data po různých sítích a sběrnicích (RS-

232, RS-485, Ethernet TCP/IP, MODBUS+ atd.). Komunikace funguje na principu předávání 

datových zpráv mezi klientem a serverem (resp. masterem a slave). [20] 

 

 MODBUS je protokol pro přenášení zpráv pracující na aplikační hladině OSI modelu a 

poskytuje komunikaci na principu klient / server (master / slave) mezi zařízeními komunikujícími 

na různých typech sběrnic a sítích. MODBUS je protokol typu žádost / odpověď ( request / reply ) 

a poskytuje přenos služeb pomocí funkčního  kódu (function code). Protože je MODBUS plně 

otevřená architektura, umožňuje komunikaci po mnoha různých typech architektur sítí. [24] 

 

Komunikace MODBUS je implementována  po sítích: 

 - TCP/IP Ethernet 

 - Asynchronní sériový přenos ( RS - 232C, RS - 422, RS - 485, vlákno, radiový přenos ) 

 - MODBUS PLUS vysokorychlostní síť 

 

 MODBUS na úrovni aplikační vrstvy OSI modelu poskytuje inicializaci a řízení pro velké 

množství průmyslových zařízení jako jsou například PLC/PAC (Programmable Logic Controler / 

Programmable Automation Controler), HMI (Human Machine Interface), Motion controlers, I/O 

zařízení atd. Při propojování různých typů sítí, po kterých MODBUS poskytuje komunikaci, je 

nutné použít brány (Gateway) na každém rozhranní dvou sítí. [24] 

 

 MODBUS aplikační protokol je definovaný jednoduchým PDU (Protocol Data Unit) na 

úrovni aplikační vrstvy OSI modelu a je tedy nezávislý na komunikaci spodních vrstev OSI 

modelu. Mapování MODBUS protokolu na specifickou sběrnici nebo síť pak může přidat další 

data do ADU (Application Data Unit). Zatímco PDU je stejný pro komunkaci na všech typech sítí, 

ADU již se může lišit v závislosti na typu sítě. Komunikace probíhá na základě žádosti od klienta 

na server, při které se v PDU přenáší již zmíněný kód funkce a potřebná data. Jestliže v průběhu 

komunikace nenastala chyba, tak server po provedené akci vyšle odpověď zpět klientovi, který 

obsahuje původní kód funkce a data výsledku akce. [20] 

 

 Pro komunikaci po sériové sběrnici existuje protokol MODBUS Serial Line Protocol, který 

definuje  2. vrstvu OSI modelu (Linková vrstva). Na 1. vrstvě ( Fyzické vrstvě ) se využívá 

standardní rozhranní RS-232 nebo RS-485. MODBUS Serial Line protokol poskytuje komunikaci 

typu Mater/Slave. Na linku může být připojen jen jeden Master (řídící jednotka) a až 247 Slave 

(účastnických jednotek). Samotná komunikace jen vždy inicializována jednotkou Master, tzn. že 

Slave jednotky nikdy nevysílají data bez předchozí žádosti jednotky Master a Slave jednotky 

nemohou navzájem spolu komunikovat bez účasti Masteru.  
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 MODBUS je plně otevřený protokol, což ho umožňuje aplikovat pro komunikaci na 

různých sítích a sběrnicích. Přes vývoj nových průmyslových sítí lze stále využívat MODBUS na  

úrovni aplikační vrstvy a vytvářet nová přizpůsobení k přenosu na dané síti na nižších vrstvách OSI 

modelu (například MODBUS on TCP nebo MODBUS Serial Line Protocol). Parametry jako je 

rychlost komunikace apod. jsou dány typem využívané sítě. Celý protokol obsahuje velké množství 

parametrů a funkcí, v praxi však každé komunikující zařízení využívá vždy jen část protokolu dle 

potřeby přenosu a zpracování dat. [24] 

 

2.2.5 Profibus - DP 

 Průmyslová sběrnice Profibus je určena pro automatizaci výrobních linek (výroba 

automobilů, plnicí linky, skladové a balící systémy), pro domovní automatizaci (klimatizace, 

vytápění), pro procesní automatizaci, pro řízení výroby a distribuce energie. Profibus je 

průmyslovou sběrnicí, která nachází v automatizační technice široké uplatnění, a to jak v oblasti 

průmyslové automatizace - Profibus DP, tak i v oblasti procesní automatizace – Profibus PA. 

Profibus podporuje čtyři topologie (sběrnice, strom, hvězda a kruh). V roce 1996 byla přijata 

sběrnice Profibus jako evropská norma, což zaručuje její standardizaci. [24] 

 

 Profibus-DP je z Profibusů nejpoužívanější. Slouží pro rychlou cyklickou komunikaci mezi 

PLC a jejich decentralizovanými vstupy a výstupy. Použití komunikačního protokolu Profibus-DP 

má výhodu ve značném rozšíření v průmyslových aplikacích. Realizovat lze velmi snadno použitím 

diferenciální obousměrné dvojdrátové sběrnice RS-485. 

 

 Přidělení oprávnění vysílat je vyřešeno předáváním tokenu. Token je speciální typ rámce, 

který si předávají jednotlivé stanice v sítích LAN typu token-passing (technika, používající logický 

token k regulaci přístupu do sítě). Token může být dvou typů – free token nebo busy token. 

Vlastnictvím tokenu dovoluje stanici vysílat. 

 

 Pro bezchybnou komunikaci je nutné znát adresu následujícího přístroje v logickém kruhu 

a zapojovat nové master přístroje také do logického kruhu . Vysílací část jednoho uzlu je zapojena 

do přijímací části uzlu následujícího. V případě výpadku nebo vypnutí přístroje musí dojít k 

rekonfiguraci kruhu. V případě ztráty tokenu musíme zajistit vygenerování právě jednoho nového 

tokenu. Tento protokol nám umožňuje potvrzení a vyčtení informací z naadresovaného přístroje. 

Standardně se používá komunikace se start/stop bitem a osmi datovými bity. Řídící kódy jsou 

odlišeny od binárních dat pouze pozicí svého výskytu. K synchronizaci počátku zprávy se využívá 

časové prodlevy. Komunikace vyžaduje kontrolu všech znaků všemi přístroji a měření času mezi 

znaky. Přístroje schopné iniciování komunikace musejí znát své sousedy, minimálně svého 

následníka v logickém kruhu. [24] 

 

 Parametry komunikačního protokolu Profibus-DP nabízejí použití topologii sítě kruh 

logicky, ale fyzicky je topologie tvořena hvězdou s centrálním prvkem (hvězda a kruh) což 

umožňuje připojení až 127 uzlů na maximálně 24 km vlákna. Profibus-DP je vybaven 

diagnostickými funkcemi pro monitorování stavu systému z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti. 

Na jeden segment sběrnicové sítě je možno připojit až 32 zařízení (aktivních/pasivních). Pro 

připojení více zařízení je nutno použít opakovače (jedná se o elektrický aktivní síťový prvek, který 

přijímá zkreslený, zašuměný nebo jinak poškozený signál a opravený, zesílený a správně časovaný 

ho vysílá dále. Díky tomu je možné zvýšit dosah média bez ztráty kvality a obsahu média). [24] 

 



- 13 - 

 

2.3 Programování 
 

 Programování logických modulů je velmi intuitivní. Uživatel se obejde bez speciálních 

znalostí dokonce i zkušeností s programováním. Máme na výběr ze dvou metod pro vkládání 

programu do přístroje. Prvním způsobem lze zadávat program přímo na přístroji pomocí 

tlačítkového pole a LCD displeje. V programovacím režimu přístroje pomocí tlačítek listujeme a 

editujeme v menu a podmenu logického modulu a vytváříme spínací program (algoritmus řešení 

dané aplikační úlohy). Díky tomu můžeme programovat logický modul přímo na místě jeho 

instalace. Druhý způsob je o poznání pohodlnější – lze naprogramovat spínací program pomocí 

vývojového grafického prostředí (programovací software) na PC, který  lze  spustit i v simulačním 

režimu, a tak i aplikaci odladit a vytvořit tak dokumentační schéma. Takto vytvořený program pak 

přehrajeme do paměťového modulu nebo PC propojíme kabelem s logickým modulem. Některé 

programy umožňují i on-line sledovaní činnosti programu. 

 

2.3.1 Programovací způsoby 

 Nejčastěji používanými programovacími jazyky je jazyk funkčních bloků FBD (Function 

Block Diagram) a jazyk kontaktních schémat LD (Ladder Diagram). Výjimečně se používá jazyk 

seznamu instrukcí IL (Instruction List) nebo strukturovaný text ST (Structured Text). [1] 

 

 Jazyk FBD vyjadřuje chování funkcí, funkčních bloků a programů jako soubor vzájemně 

provázaných grafických bloků podobně jako v elektronických obvodových diagramech. Používají 

se standardní funkční bloky (pro vyjádření logických funkcí), čítače, časovače, komunikační bloky 

a speciální bloky. Logické moduly programované jazykem FBD jsou závislé na obsahu 

připravených knihoven firemních funkčních a speciálních bloků. Tento handicap lze u některých 

logických modulů  zmírnit možností vytváření vlastních uživatelských bloků. Výrobci nabízí ve 

svých modulech odlišný soubor funkčních a speciálních bloků. Hlavním omezením u FDB je 

velikost paměti pro program. Výhodou je přehledné členění bloků do skupin, což umožňuje 

přehledné a rychlé vkládání programu do přístroje. Zvolíme vhodné funkční a speciální bloky, 

které mezi sebou navzájem spojujeme dle připraveného schématu, bez kterého se většinou 

neobejdeme, protože displej modulu nám vždy zobrazuje jen jeden editovaný blok. Začínáme 

vkládat bloky buď od vstupů (např. Alpha) nebo od výstupů (např. LOGO!). 

 

 Jazyk LD je založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Program je zapsán sítí 

propojených grafických prvků. Síť v jazyku LD je zleva i zprava ohraničena svislými čarami, ty 

jsou nazývány levá a pravá napájecí sběrnice. Mezi nimi je "příčka" která může být rozvětvena. 

Každý úsek příčky (vodorovný nebo svislý) může být ve stavu "zapnuto" nebo "vypnuto". Do 

příček můžeme začlenit kontakty (spínací, rozpínací, zpožděné spínání/rozpínání apod.), cívky 

(cívka, negovaná cívka apod.) nebo funkce a funkční bloky. 

 

                                           
Obr. 15 - Jazyk Kontaktních Schémat - LD.                     Obr. 16 - Jazyk Funkčních Bloků - FBD. 
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2.3.2 Programovací software 

 Grafické vývojové prostředí jednotlivých systémů, ať už se jedná o LOGO! Soft Comfort, 

Moeller EASY - Soft, Pneu Alpha Visual Logic, Crouzet Logic Software, Zelio - Soft nebo TECO 

PLR, umožňuje programovat a ladit logický modul pomocí PC v jeho odpovídajícím programovém 

softwaru. Programy od všech uvedených výrobců již nejsou závislé na platformě a je možno 

všechny spouštět pod libovolným hardwarem i operačním systémem. 

 

 Jak již bylo výše uvedeno je možné stavět program (spínací diagram) v LD - jazyku 

kontaktních schémat, kde můžeme volit ze tří zobrazení (mezinárodní normou se svislými příčkami 

a s klasickými symboly kontaktů a cívek, dle normy ANSI/CSA nebo ve zjednodušeném firemním 

formátu). Další způsob je vytvoření programu v jazyku funkčních bloků. Například v LOGO! Soft 

Comfort jsou bloky rozděleny do skupin: GF (Basic functions) - základní funkce, SF (Special 

functions) - Speciální funkce a CO (constants/connectors) - konstanty a konektory. V LOGO! Soft 

Comfort je také možnost programování v LD - jazyku konstantních schémat. Existuje také program 

LOGO! Soft s vizualizačními možnosti, který simuluje modul LOGO! zobrazený na monitoru PC. 

Programuje se stejně jako reálný logický modul. 

 

 U logického modulu Alpha a jeho softwaru Pneu Alpha Visual se používá také v základu 

jazyk funkčních bloků (lze použít i jazyk kontaktních schémat). Jedno okno je určeno na vytvoření 

programu. Bloky jsou zde rozděleny do 4 skupin: IN - vstupy, FUNC - speciální funkce, LOGI - 

logické  funkce a OUT - výstupy. Rozlišujeme druhy vstupních signálů (binárních, analogových a 

diskrétních) tloušťkou spojnice mezi jednotlivými bloky. V druhém okně "Monitoring in System 

Sketch" lze zobrazit vizualizaci a monitorování pomocí jednoduchých kreslících nástrojů. 

Vytváříme vstupní a výstupní prvky. Ve výsledku pomocí simulace můžeme sledovat průběh 

řízení. Lze také připravit textové hlášení, které se bude objevovat na displeji programovatelného 

logického modulu při provozu.  

 

U softwaru logických modulů máme k dispozici tři pracovní režimy: 

 - programovací, 

 - monitorovací, 

 - simulační. 

 

 U všech grafických vývojových prostředí máme možnost si vlastní program vyzkoušet 

(odsimulovat) a po odladění v počítači přenést (nahrát) do logického modulu nebo si ho uchovat na 

paměťovém modulu či harddisku. 

 

               
Obr. 17 - LOGO! Soft (vlevo) a LOGO Soft Comfort (vpravo). 
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Obr. 18 - Moeller EASY - Soft (vlevo) a Mitsubishi - PneuAlpha Visual Logic. 

 

             
Obr. 19 - Crouzet Logic Software (vlevo) a Zelio - Soft (vpravo). 

 

 
Obr. 20 - Teco Program Software. 

 

2.4 Přehled nejmenších řídících systémů 

 

 V této kapitole jsou blíže popsány programovatelné logické moduly předních výrobců této 

kategorie. Jedná se o stručný popis. Na obr.1 jsou zobrazeny moduly níže popsané. 
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2.4.1 Logický modul Siemens - LOGO! 

 Bližší popis a seznámení s tímto logickým modulem je uvedeno v kapitole č.3. 

 

2.4.2 Logický modul Moeller - EASY 

 Jedná se o "řídící relé" s logickými, časovými, čítačovými, aritmetickými a spínacích hodin 

funkcemi. Pomocí těchto modulů vyřešíme úlohy v oblasti automatizace budov, průmyslové a 

konstrukční automatizace strojů a přístrojů. Pomocí integrované sítě NET lze propojovat moduly 

EASY do jednoho řízení (maximálně až 8 modulů). Přičemž každý účastník sítě může mít své 

vlastní kontaktní schéma (program). Díky tomuto je možné vytvořit decentralizované, inteligentní a 

rychlé řízení. Spínací schéma je tvořeno jazykem kontaktních schémat a to díky softwaru EASY - 

Soft nebo zadáváním přímo na displej přístroje. K programování jsou k dispozici čítače, časová relé 

různých typů a pomocná relé. Většina těchto "řídících relé" mohou pracovat při teplotách okolí -25 

až 55 stupňů Celsia (displeje jsou čitelné až do 0°C). Dostupné řady řídících modulů EASY jsou 

400, 500, 600, 700 a 800 se čtyřmi varianty napájení 12V a 24V DC, 24V AC a 115/240V AC. 

Nabízeny v modulárním a kompaktním provedení, nechybí ani verze Pure. Pro modulární 

provedení je nabízena velká škála příslušenství  a rozšiřujících modulů (viz. kapitola 2.1). Pro 

kompaktní jen příslušenství. Tyto přístroje mohou mít na přední straně LED pro zobrazení stavu 

(jedna zobrazuje stav napájecího [režim RUN nebo STOP] napětí a druhá stav sítě NET). Všechny 

řady komunikují v češtině. [4], [5] 

 

 Řady typu EASY 400 a 500 jsou klasické "basic" malé 8vstupové a 4výstupové logické 

moduly. Kde digitální výstupy jsou převážně typu relé nebo ojediněle tranzistorové, digitální 

vstupy bývají někdy v kombinaci s dvěmi analogovými (jen u verzí s napájením 12/24V DC a 24V 

AC) a mají čtyři rychlé vstupy do 1kHz pro čítání impulsů. Je možné až tři kontakty a jednu cívku 

na jednu linii kontaktního schématu, celkem lze použít až 128 linií (řádků). Na displej je možné 

zobrazovat textová hlášení (maximálně až šestnáct libovolných textů vždy se 48znaky), která 

mohou obsahovat až dvě proměnné. 

 

 Logické moduly řady 600,700 a 800 jsou verze LONG (dlouhé) s 12 vstupy a 6 výstupy 

typu relé nebo osmi tranzistorovými výstupy (u řady 800 je k dispozici jeden analogový výstup, jen 

u DC variant). Taky se zde nachází čtyři rychlé vstupy do 1kHz pro čítání impulsů. U řady 600 a 

700 lze zadat do kontaktního schéma až tři kontakty a jednu cívku v jedné linii s maximálně až 128 

liniemi. Displej zobrazí maximálně šestnáct libovolných textů vždy se 48 znaky. Řada 800 je 

nejvyšší řadou kde lze propojit u kontaktního schématu až čtyři kontakty a jednu cívku v jedné linii 

s maximálně až 256 liniemi. Displej zobrazí až 32 libovolných textů se 64 znaky. U této řady je 

integrováno rozhraní pro komunikaci přímo na základní modul (odpadá nutnost dokupování 

komunikačních modulů).  

 

 Firma Moeller nabízí i multifunkční displej MFD-Titan. Jedná se o multifunkční plně 

grafický displej pro řídící relé EASY. Nahrazuje segmentový displej logického modulu a textově i 

graficky zobrazuje poruchová hlášení a děje v procesu. Pomocí funkčních tlačítek na MFD-Titan 

lze za provozu zobrazit a změnit žádané hodnoty. Podporuje téměř všechny funkce řady EASY 800 

a to: počítání rychlých signálů, měření kmitočtu, vyhodnocování inkrementálních snímačů, 

aritmetické operace, ukládání dat do paměti, nebo komunikaci pomocí sítě NET přes rozhraní RS-

232. Výhoda MFD-Titan pro uživatele je rychlá instalace, kde se multifunkční displej upevňuje 

pomocí dvou standardních otvorů například do dveří rozvaděčové skříně. [5] 
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 Z označení "řídícího relé" EASY lze vyčíst jeho vlastnosti. 

Značení logického modulu EASY: 

EASYabc-de-fgh 

Kde: 

a udává řadu přístroje (5 = řada 500 apod.) 

bc počet vstupů a výstupů + rozšiřitelnost 

de druh napájení: 

  AB - napájení a jednotkové napětí vstupů 24V AC 

  AC - napájení a jednotkové napětí vstupů 115/240V AC 

  DA - napájení a jednotkové napětí vstupů 12V DC 

           tento typ má i dva analogové stupy 

  DC - napájení a jednotkové napětí vstupů 24V DC 

           lze použít dva vstupy v rozsahu 0-10V jako analogové 

f typ použitého výstupu: 

  T - tranzistorové výstupy 

  R - reléové (kontaktní) výstupy 

g přítomnost reálného času: 

  C - přístroj má reálný čas 

  E - rozšíření vstupů a výstupů 

  bez - základní přístroj bez reálného času  

h označení pro variantu Pure: 

  X - přístroj bez displeje a tlačítek 

 

Toto značení neplatí zcela přesně u rozšiřujících modulů.  

 

Logické moduly EASY dostupné na trhu: 

 řada EASY 400 a 500 

EASY412-DC-R   EASY412-DC-RC  EASY412-DA-RC 

EASY412-DC-RCX   EASY412-DC-TC  EASY412-DC-TCX 

EASY412-AC-R   EASY412-AC-RC  EASY412-AC-RCX 

EASY512-AB-RC   EASY512-AB-RCX  EASY512-AC-R 

EASY512-AC-RC   EASY512-AC-RCX  EASY512-DA-CR 

EASY512-DA-RCX   EASY512-DC-RCX  EASY512-DC-RC 

EASY512-DC-RCX   EASY512-DC-TC  EASY512-DC-TCX 

 řada EASY 600,700 a 800 

EASY619-AC-RC   EASY619-AC-RCX  EASY619-DC-RC 

EASY619-DC-RCX   EASY621- DC-TC  EASY621-DC-TCX 

EASY719-AB-RC   EASY719AB-RCX  EASY719-AC-RC 

EASY719-AC-RCX   EASY719-DA-RC  EASY719-DA-RCX 

EASY719-DC-RC   EASY719-DC-RCX  EASY721-DA-TC 

EASY721-DC-TCX   EASY819-AC-RC  EASY819-AC-RCX 

EASY819-DC-RC   EASY820-DC-R  EASY820-DC-RCX 

EASY821-DC-TC   EASY821-DC-TCX  EASY822-DC-TC 

EASY822-DC-TCX 

 rozšiřující moduly EASY 

EAS410-DC-TE   EASY204-DP   EASY221-CO 
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EASY-DC-RE    EASY618-DC-RE  EASY200-EASY 

EASY205-ASI    EASY222-DN   EASY411-DC-ME 

EASY620-DC-TE   EASY202-RE   EASY209-SE 

EASY406-DC-ME   EASY618-AC-RE 

 

2.4.3 Logický modul Mitsubishi - Alpha 

 Logické moduly Alpha najdou široké využití v domácnostech, kancelářích, továrnách a 

všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na flexibilitu a spolehlivost zařízení. Přístroj 

umožňuje na základě programu, složeného z jazyku funkčních bloků (nebo jazyku kontaktních 

schémat), zapínat a vypínat elektrické zařízení a zobrazovat požadované informace na LCD displeji 

(12 znaků x 4 řádky). Logický modul Alpha je navržen pro použití v oblasti automatizačních 

aplikacích např. ovládání osvětlení, klimatizačních jednotek, dveří a vrat, jednoduchých 

bezpečnostních systémů, skleníku apod. Pro většinu z výše uvedených aplikací je možno využít 

integrovaný modul reálného času, s jehož pomocí lze spínat v přednastavených časech libovolné 

zařízení. Moduly řady Alpha nejsou navrženy pro použití v aplikacích s velmi vysokou 

spolehlivostí, která je požadována například u jaderných elektráren, železničních zařízení, zařízení 

spojených s letectvím, dopravních prostředků, požární techniky, lékařského vybavení a aplikacích, 

které jsou životu nebezpečné. Logický modul je schopen zpracovávat binární nebo analogové 

elektrické signály. Programování může být prováděno přímo na přístroji (pomocí tlačítek a 

displeje), nebo pomocí PC (software PneuAlpha Visual Logic). [7], [8] 

 

 Logické moduly Alpha jsou dostupné v různých I/O (vstup/výstup) konfiguracích a ve 

dvou řadách (Alpha 1 a Alpha 2). Jsou dostupné moduly se 4 vstupy a 2 výstupy, s 6-8 vstupy a 4 

výstupy, nebo s 12 vstupy a 8 výstupy (Long verze s typovým označením XL). Vstupy mohou být 

kombinací s analogovými (0-10V), výstupy jsou buď tranzistorové, nebo reléové (kontaktní). 

Logické moduly Alpha zajišťují booleovské logické vazby nebo spínání, matematické operace, 

PWM, čítačové a časovací procesy pomocí integrovaných funkcí. Dokážeme tak vytvořit program 

až z 64 funkčních bloků u modelu Alpha 1, Alpha 2 může mýt až 200 funkčních bloků. Moduly 

jsou s možností napájení AC nebo DC napětím. Dále nabízí ochranu heslem, možnost použití 

výměnného EEPROM paměťového modulu, zálohování dat bez napájení modulu po dobu 

minimálně 20 dnů a řadu dalších funkcí sloužící k maximální ochranně programu. Rozsah 

provozních teplot okolí -25°C až 55°C. Modul nemá komunikaci v češtině (podporuje 6 jazyků: 

anglický, německý, francouzský, italský, španělský a švédský).   

 

 Grafické vývojové programovací prostředí PneuAlpha Visual Logic obsahuje kromě 

simulačního módu okno pro vizualizační znázornění systému pomocí techniky System Sketch. 

Přínosem tohoto prostředí je možnost vytvořit zjednodušený obraz řízené technologie a zobrazit 

simulaci vstupních a výstupních operandů. 

  

Logické moduly Alpha dostupné na trhu: 

 Alpha1 a Alpha 2 

AL-6MR-A    AL-10MR-A   AL-20MR-A 

AL-10MR-D    AL-20MR-D   AL-20MT-D 

AL-10MT-D    AL2-14MR-D   AL2-24MR-D 

AL2-14MR-A    AL2-10MR-A   AL2-10MR-D 

AL2- 14MR-D 
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 rozšiřující moduly 

AL-4EX-A    AL-4EX   AL-4EYR 

AL-4EYT    AL2-4EX-A2   AL2-4EX 

AL2-4EYR    AL2-4EYT 

 

 Z označení logického modulu Alpha lze vyčíst jeho vlastnosti. 

Značení logického modulu Alpha: 

AL-aMb-c 

Kde: 

AL řada Alpha 1 

AL2 řada Alpha 2 

a udává počet vstupů a výstupů 

  6 - 6 vstupů a výstupů (4 vstupy a 2 výstupy) 

  10 - 10 vstupů a výstupů (6vstupů a 4 výstupy) 

  14 - 14 vstupů a výstupů (8 vstupů a 6 výstupů) 

  20 - 20 vstupů a výstupů (12 vstupů a 8 výstupů) 

  24 - 24 vstupů a výstupů (15 vstupů a 9 výstupů) 

b typ použitého výstupu 

  R - reléové (kontaktní) výstupy 

  T - tranzistorové výstupy 

c druh napájení 

  A - napájení a jednotkové napětí vstupů 24V DC 

  D - napájení a jednotkové napětí vstupů 115/230V AC 

 

2.4.4 Logický modul Crouzet - Millenium 

 Řídící systém od francouzské společnosti Crouzet -Millenium je řazen mezi malé 

programovatelné automaty, je určen pro řízení jednoduchých, spíše autonomních, automatizačních 

aplikací. Dostupné jsou tři řady logického modulu pod označením Millenium 1, 2 a 3 s napájecím 

napětím 115/230V i sníženém stejnosměrném napětím 24V a 12V, které umožňuje zabezpečit chod 

přístroje při výpadku sítě. Automat Millenium 3 se vyrábí ve dvou verzí - ekonomické Essential 

(základní) a s bohatší výbavou Smart (inteligentní). Obě varianty Smart i Essential (u starších řad 

označení Custom a Standard) jsou dostupné v kompaktní a rozšiřitelné (modulární) variantě s 

účelně odstupňovaným počtem vstupů a výstupů (6 vstupů a 4 výstupy až 30 vstupů a 20 výstupů). 

Výstupy jsou dle potřeby reléové nebo polovodičové, samozřejmostí jsou i analogové 10ti bitové 

vstupy (0-10V). Obě varianty jsou dostupné s integrovaným operátorským panelem (funkční 

tlačítka a LCD displej) nebo bez (u Millenium označeny jako Blind), případně úplně bez krytu pro 

snazší integraci do zařízení. Pro nejnáročnější aplikace je i varianta kompletně zalitá v pryskyřici, 

která bez problému odolá i drsnějším klimatickým podmínkách či velkým vybracím. Řídící moduly 

Millenium 3 jsou z důvodu lepší čitelnosti vybaveny modře podsvětleným LCD displejem s bílím 

textem. [10], [12] 

 

 U modulu Millenium 3 Essential (základní) variantě lze díky analogovým vstupům (0-10V 

nebo 0-20mA) a novým funkčním blokům připojit senzory tlaku, pro výpočet hladiny kapaliny ve 

volných nebo uzavřených nádržích. Lze využívat analogovou a PWM PID regulaci. Pomocí 

rozšiřujících modulů lze snadno pomocí PWM výstupů a funkčních bloků řídit motory nebo třeba 

regulovat frekvenční měnič analogovým napětím 0-10V.  
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 Řídící modul Millenium 3 Smart má větší počet paměťových slotů pro speciální funkce 

(specifická kategorie funkcí) a to 76, to je o 12 funkcí více než řada Essential. Maximální počet 

funkčních bloků, bez ohledu na jejich kategorii, může být v jednom programu (jazyk funkčních 

bloků) až 700. Moduly disponují i vylepšenou odolností proti vysokým provozním teplotám a to až 

70°C. Řada Smart nabízí více unikátních funkcí pro snazší adaptaci do aplikace, například přímé 

měření teploty ze snímače (bez nutnosti externího převodníku na 0-10Vss), funkce pro sledování 

polohy slunce (dle zeměpisné polohy a roční doby), funkce pro ekvitermní řízení, posuvný registr a 

další. 

 

 Grafické vývojové prostředí Crouzet Logic Software M3 je kompatibilní na všechny 

systémy (i 64-bitové) pro PC. Toto prostředí posouvá ještě dál efektivitu graficky orientovaného 

programování, vytvoření nového projektu pro automatizační řízení je snazší a rychlejší. Záložky s 

funkčními bloky jsou řazeny více logicky dle kategorie použití. V programovacím softwaru je 

možné uložit vlastní Makro přímo do nástrojové lišty pro pozdější využití v jiných programech, k 

dispozici je i šest prázdných přejmenovatelných záložek pro nepoužívanější funkční bloky. 

 

 Řídící modul Millenium 3 v kombinaci s některými z mnoha přídavných modulů a doplňků 

posouvá hranice malých programovatelných automatů ještě dále. S analogovými moduly lze řešit 

například úpravu vody - to až s 12ti bitovým rozlišením měřených parametrů (teplota, redox, Ph, 

vodivost). Komunikační moduly Modbus a Ethernet (Modbus TCP), či GSM modem přináší 

možnosti i mimo autonomní systémy. Na logický modul lze připojit škálu různých externích 

panelů, například dotykový panel série MTP, který umožňuje tvorbu sofistikovanějšího menu a 

komfortnějšího ovládání. Millenium si dobře rozumí i s brushless motory (bez komutátoru), které 

jsou ovládány PWM signálem a s elektromagnetickými ventily. Přes svůj charakter malého 

programovatelného automatu je Millenium 3 při efektivním využití dostupných hardwarových a 

softwarových prostředků možné posloužit i v náročnějších aplikacích, kde by využití vyšších 

řídících systémů přineslo komplikovanější realizaci i vyšší pořizovací náklady.  

 

 Z označení logického modulu Millenium lze vyčíst jeho vlastnosti. 

Značení logického modulu millenium: 

XXxx-xx xxx xxx 

EC logický modul bez tlačítek a LCD displeje 

SA základní přístroj 

XT modulární logický modul (rozšiřitelný) 

XC rozšiřující modul 

xxXX-xx xxx xxx 

12 8 vstupů a 4 výstupy 

20 12 vstupů a 8 výstupů 

50 30 vstupů a 20 výstupů 

xxxx-xx xxx xxX 

1 napájení 24V DC, výstupy reléové 

2 napájení 24V DC, výstupy tranzistorové 

3 napájení 100 - 240V AC, výstupy reléové 

4 napájení 24V AC, výstupy reléové 
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2.4.5 Logický modul Telemecanique - Zelio Logic 

 Inteligentní relé Zelio Logic je určeno pro řízení malých automatizačních systémů v 

sektoru budov (řízení systému osvětlení, vstupních závor, rolet, ventilace, klimatizace apod.) a v 

průmyslových aplikacích (malé výrobní, montážní a balící linky, decentralizovaný řídící systém 

pomocného zařízení velkých a středně velkých výrobních linek, řídící systém zařízení pro 

zemědělství např. zavlažovací systém, řízení vytápění skleníků apod.). [14] 

 

 Řídící systém Zelio Logic je dostupný ve dvou řadách Zelio 1 a Zelio 2. Tyto přístroje 

disponují 10 až 40 I/O (vstupy a výstupy), z nichž až 12 vstupů je analogových (0-10V). Díky 

kompaktnímu a modulárnímu provedení a snadnou instalací je řídící relé Zelio Logic vhodnou 

náhradou klasické reléové techniky a jedno-funkčních karet. Modulární provedení lze rozšířit o 

další velké množství rozšiřujících modulů (např. vstup/výstup a komunikačních modulů pro 

Modbus nebo Ethernet). Logické moduly Zelio můžeme napájet 12V nebo 24V DC, 48V nebo 

230V AC. Zálohu dat (nastavených a aktuálních hodnot) zajišťuje EEPROM paměť typu flash po 

dobu 10 let. Dostupné jsou moduly s integrovaným operátorským panelem pro ovládání a 

programování přístroje. LCD displej umožňuje zobrazit textové hlášení o stavu programu (4 x 12 

znaků). Podsvícení displeje je možno naprogramovat (nastavit) v softwaru Zelio Soft. U obou řad 

nechybí úsporná varianta Pure. V případě použití řídícího relé Zelio Pure je po umístění paměti do 

přístroje provedeno kopírování programu automaticky po připojení napájení. Čtyři funkční tlačítka 

na přístroji, pro pohyb a programování v zobrazení přístroje mohou být použita i jako ovládací 

tlačítka pro přímé řízení naprogramované aplikace. 

 

 Programování se provádí přímo na přístroji pomocí operátorského panelu (kromě variant 

Pure), nebo pomocí programu Zelio Soft na PC. Zelio Logic je malé, ale poměrně výkonné řídící 

relé pro jednoduchou automatizační techniku, které disponuje rozsáhlými možnostmi komunikace. 

 

Logické moduly Zelio Logic dostupné na trhu: 

 Zelio 1 a Zelio 2 

Zelio SR1-A101BD   Zelio SR1-A101FU  Zelio SR1-B201FU 

Zelio SR1-B121BD   Zelio SR1-B101FU  Zelio SR1-B201FU 

Zelio SR2-B101BD   Zelio SR2-B122BD  Zelio SR2-B201FU 

Zelio SR2-B201B   Zelio SR2-B261FU  Zelio SR3-B101BD 

Zelio SR3-B102BD   Zelio SR3-B261BD  Zelio SR3-B262BD 

Zelio SR3-B101B   Zelio SR3-B261B  Zelio SR3-B261FU 

 rozšiřující moduly 

Zelio SR3-XT61BD   Zelio SR3-XT101BD  Zelio SR3-XT141BD 

Zelio SR3-MBDU01BD  Zelio SR3-XT61FU  Zelio SR3-XT101B 

 

Z označení logického modulu Zelio Logic lze vyčíst jeho vlastnosti, a to: 

BD napájení 24V DC 

FU napájení 100 - 240V AC 

B.. výstupy jsou reléové 

10 6 vstupů a 4 výstupy 

12 8 vstupů a 4 výstupy 

20 12 vstupů a 8 výstupů 

26 16 vstupů a 10 výstupů 
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2.4.6 Logický modul TECO - SG2 

 Je programovatelné inteligentní relé, které umožňuje jednoduchým způsobem automaticky 

ovládat různá zařízení (I/O ovládání s možností uživatelského naprogramování, inteligentní 

schodišťové automaty, automatizace budov a strojů). Tyto přístroje disponují 10 až 20 vstupy a 

výstupy, z nich 2 až 4 vstupy jsou analogové (0-10V nebo 4-20mA, vzorkování až 1kHz). Napájení 

je buď 12V DC, 24V DC, nebo 100-240V AC. Digitální vstup 12V a 24V DC, nebo 100-240V AC 

(logická "1"  7,5V DC, 15V DC nebo 79V AC). Výstupy jsou buď reléové, nebo tranzistorové 

(tranzistorové spínací výstupy s možností PWM až 0,5kHz). Relé až 8A pro maximální napětí 

280V pro odporovou zátěž a 4A pro indukční zátěž. Logický modul má vnitřní RTC (obvod 

reálného času), včetně letního/zimního času. TECO sg2 je dostupné v kompaktním a modulárním 

provedení. LCD displej a funkční tlačítka slouží pro pohodlné ovládání a umožňuje nastavovat 

proměnné programu. K dispozici jsou i varianty bez tlačítek a displeje (blind), nebo samostatná 

deska bez krytu pro snazší integraci do zařízení. Inteligentní relé má krytí IP20 a operační teploty 

okolo -20°C až 55°C. Programování se provádí přímo na přístroji pomocí displeje a tlačítek, nebo v 

programovacím softwaru na PC. Programovat můžeme jak v jazyku blokových schémat, tak i 

jazyku kontaktních schémat. Programová paměť je 300 řádků v jazyku kontaktních schémat a 260 

logických bloků v jazyku blokových schémat. 

 

 Z označení  logického modulu TECO - SG2 lze vyčíst jeho vlastnosti. 

Značení logického modulu SG2: 

SG2 - a b c - d 

Kde: 

a udává počet vstupů a výstupů 

  10 - 6 vstupů a 4 výstupy 

  12 - 8 vstupů a 4 výstupy 

  20 - 12 vstupů a 8 výstupů 

b typ modulu 

  H - tlačítka a LCD displej 

  V - tlačítka a LCD displej + RS-485 komunikace 

  K - verze bez tlačítek a LCD displeje (blind) 

  C - samostatná deska bez krytu pro snazší integraci 

  E - rozšíření 

c druh výstupu 

  R - reléové 

  T - tranzistorové 

d druh napájení 

  D - 24V DC 

  12D - 12V DC 

  A - 100-240V AC 

  24A - 24V AC 

 

Logické moduly TECO - SG2 dostupné na trhu: 

SG2-12HR-D    SG2-12HR-12D  SG2-10HR-A 

SG2-12HT-D    SG2-20HR-D   SG2-20HR-12D 

SG2-20HR-A    SG2-20VR-D   SG2-20HT-D 

SG2-20VT-D    SG2-8ER-D   SG2-8ER-A 

SG2-4AI    SG2-2A0   SG2-4PT 
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3. Siemens LOGO! 
 

 Programovatelný logický modul LOGO! je univerzální řídící modul od firmy Siemens. 

LOGO! dle provedení a typu v sobě integruje: 

 řídící automat, 

 ovládací panel s podsvíceným LCD displejem, 

 napájecí zdroj, 

 digitální (analogové) vstupy a digitální výstupy v počtu dle provedení, 

 rozhraní pro rozšiřující moduly, 

 rozhraní pro paměťové/bateriové moduly a PC kabel, 

 rozhraní pro volitelný modul TD (textový displej), 

 soubor logických a sekvenčních funkcí, 

 hodiny reálného času a časovače. 

 

3.1 Hardware 

 Dle varianty programovatelného logického modulu LOGO! jsou k dispozici s napájením 

12V a 24V DC nebo 230V AC. Výstupy LOGO! můžou být reléové nebo tranzistorové. Jsou v 

kompaktním (bez rozhraní pro rozšiřující moduly a textový displej LOGO! TD) a modulárním 

provedení. 

 

Svorky pro napájení      Digitální / Analogové vstupy 

Zde připojíme napájecí      Zde jednoduše a  přímo připojíme 

napětí. Podle druhu LOGO!     spínače,  tlačítka,  senzory  apod.. 

máme  napájecí  napětí  12V                   Na   poslední   dva     vstupy    lze                    

a 24V DC nebo 115-230V AC.     přivést signál o frekvenci až 1kHz. 

  
        Rozhraní pro  paměťový  modul 

        a PC kabel 

     

Digitální výstupy      Tlačítkové ovládací pole   

Zde připojujeme čerpadla, malé                                      Umožňuje programování přímo na       

motory,   osvětlení,  ventilátory      modulu,  změnu  parametrů  (např. 

apod..       Jsou      dvě     verze:     času,    hodnoty     čítače    atd.)   a 

relé  (spínací  proud   až   10A)     možnost    použít  4  tlačítka   jako  

tranzistorové (až 0,3A)      další vstupy. 

Obr. 21 - Popis modulu LOGO!. 
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3.1.1 Logické moduly LOGO! dostupné na trhu 

 Firma Siemens prodává dvě nejnovější řady modulu LOGO!. Jsou to logické moduly 

nesoucí název LOGO! 0BA6 a 0BA7 (poslední číslo udává řadu přístroje). 

 

LOGO! 0BA6 

 Myšlenkou vedoucí k výrobě přístroje bylo spojit logické, spínací, časové a ostatní 

speciální funkce do jednoho modulu. To nám nemá jenom pomoci při zjednodušení 

automatizačních řešení, ale hlavně přinést úsporu nákladů a času na jejich provedení. Díky vhodné 

kombinaci všech funkcí modulu LOGO! lze získat široké spektrum řešení pro různé úlohy v 

různých odvětvích průmyslu. Díky implementaci analogových funkcí se zvyšují možnosti použití 

modulu LOGO!. Funkce přístroje je možné přizpůsobit dané úloze pomocí úpravy programu v 

přístroji. Na displeji lze zobrazit 24 znaků na řádku, je možné použít sloupcový graf, který názorně 

zobrazuje hodnoty teploty či výšky hladiny. Na displeji můžeme sledovat stavy vstupů a výstupů, k 

jejich hodnotám lze přiřadit text, který se zobrazí v závislosti na jejich stavech. Od této řady je k 

dispozici textový displej (LOGO! TD) s možností externího připojení a rozšíření počtu 

analogových vstupů na základní jednotce u verzí 12V a 24V DC ze dvou na čtyři. Došlo ke 

zdvojnásobení počtu vysokorychlostních vstupů a zvýšení maximální možné čítané frekvence až na 

5kHz. Paměť programu pro jazyk funkčních bloků je 200 bloků. LOGO! 0BA6 obsahuje oproti 

starším řadám dvě nové speciální funkce. Jedná se o funkci pulzně šířkové modulace PWM, která 

na základě vstupní analogové hodnoty mění třídu výstupního signálu na digitálním výstupu. Další 

funkcí je analogová matematika, která umožňuje se čtyřmi analogovými vstupy provádět 

aritmetické operace +, -, x, /. Každé operaci je možné přidělit prioritu a tím určit, která se uskuteční 

jako první. S funkcí analogové matematiky úzce souvisí další nová funkce, která je určena pro 

detekci přeplnění a dělení nulou aritmetických operací. Vylepšení se dočkal i PI regulátor, do 

něhož byla vložena funkce pro grafické znázornění procesní hodnoty a akční veličiny, která 

poskytuje názornější kontrolu funkce PI regulátoru. [2] 

 

LOGO! 0BA7 

 Díky integrovanému ethernetovému rozhraní je možná komunikace základních přístrojů 

bez dalších investic do komunikačních modulů. Došlo ke zdvojnásobení velikosti programu v 

jazyku funkčních bloků na 400 bloků. Nově je možné záznam procesních dat uložit na SD kartu a 

nové funkce značně rozšiřují možnosti tohoto modulu při zachování jednoduchého nastavení a 

programování. Ethernetové rozhraní umožňuje vzájemné propojení až osmi základních modulů 

nové generace pomocí standardního ethernetového switche. Logický modul umí pracovat na síti ve 

dvou odlišných režimech (Master-Master, Master-Slave). Režim Master-Master umožňuje 

propojení až 8 základních jednotek, kde každá jednotka obsahuje vlastní program a vyměňuje si 

požadovaná data s ostatními jednotkami. V režimu Master-Slave pouze jedna základní jednotka 

obsahuje program a ostatní jí zprostředkovávají svoje vstupy a výstupy. Tyto jednotky pracují 

prakticky jako jednotky vzdálených vstupů a výstupů. Tento režim je ideální pro použití v 

aplikacích, kde je technologie rozmístěna na velké ploše a obsahuje velký počet vstupů a výstupů. 

Maximálně lze takto připojit 128 digitálních vstupů/výstupů a 48 analogových I/O. Další 

významnou možností je komunikace s programovatelnými kontroléry (PLC) řady Simatic S7 a 

vizualizačními panely (HMI) řady Simatic. Díky těmto možnostem přináší LOGO! aplikacím 

profesionální vizualizaci s využitím dotykových a grafických obrazovek a možnost výměny dat s 

nadřazeným řídícím systémem Simatic S7. Integrované ethernetové rozhraní také umožňuje on-line 

připojení a programování na dálku. Novinkou je funkce analogového filtru, která omezí rozkmit 

analogové hodnoty a funkce průměrné hodnoty v zvoleném intervalu. Můžeme tak jednoduše 
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získat průměrnou hodnotu sledované veličiny za 24 hodin. Funkce astronomických hodin obsahuje 

časy východu a západu slunce po celém světě. Stačí do funkce zadat souřadnice místa z GPS, kde 

se aplikace nachází a spínání je již prováděno automaticky. Díky tomu je možné dosáhnout 

značných energetických úspor v řadě aplikací. Nové logické moduly LOGO! 0BA7 jsou plně 

kompatibilní s předchozími řady kromě šířky, to je dáno díky RJ45 konektoru a slotu pro SD kartu. 

LOGO! 0BA7 má na šířku 108mm oproti 72mm předchozí verze. Umístění vstupů/výstupů a jejich 

zapojení na základní jednotce je stejné s LOGO! 0BA6, to umožňuje jednoduchou výměnu kus za 

kus. S novou řadou je možné použít starší rozšiřující moduly bez jakýchkoli omezení, to platí i pro 

externí displej LOGO! TD. LOGO! 0BA6 zůstalo v prodeji vzhledem k tomu, že ne všechny 

LOGO! aplikace vyžadují komunikaci. [29] 

 

 Z označení logického modulu Siemens LOGO! lze vyčíst jeho vlastnosti. 

Značení logického modulu LOGO!: 

LOGO! abcd 

Kde: 

a značí druh napájecího napětí  

  12 - varianta 12V DC 

  24 - varianta 24V DC 

  230 - varianta 230 V AC 

b druh výstupu: 

  R - reléové výstupy 

  T - tranzistorové výstupy 

c integrované týdenní spínací hodiny 

  C - obsahuje integrované týdenní spínací hodiny 

      - neobsahuje integrované týdenní spínací hodiny 

d druh provedení 

     - provedení Basic 

  L - provedení Long 

  B - provedení Bus 

  O - provedení bez displeje a tlačítek 

 

Značení rozšiřujících modulů: 

AM - analogový modul 

DM - digitální modul 

FM - funkční modul 

CM - komunikační modul 

 

Textový panel LOGO! TD 

 Je textový operátorský panel (viz. Obr.14) společnosti Siemens pro logické moduly 

LOGO!. Poskytuje operátorovi základní možnosti kontroly běhu, nastavení a ovládání programu 

řízeného procesu. U tohoto panelu nelze programovat modul LOGO!. Displej je podsvícený a má 

čtyři řádky s 24 znaky na každém z nich. K základní jednotce modulu se displej připojuje 

speciálním kabelem o délce až 10m ( kabel je součástí základního balení). Displej obsahuje šest 

ovládacích a čtyři funkční tlačítka, která lze použít v programu jako vstupy. LOGO! TD lze napájet 

24V střídavého napětí nebo 12V a 24V stejnosměrného napětí. Tento panel je možné připojit pouze 

k automatu LOGO! 0BA6 nebo 0BA7. [28] 
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3.2 Programování modulu LOGO! 

 Máme na výběr programování přímo na modulu pomocí tlačítek a displeje, nebo pomocí 

paměťového modulu a použití PC. 

 

Přímé programování 

 Programování se provádí vkládáním bloku po bloku a to směrem od výstupu ke vstupu. 

Vkládaní programu se provádí pomocí operátorského panelu (tlačítkového pole a displeje) modulu, 

podle předem připraveného schématu zapojení. To se vkládá do paměti EEPROM v modulu 

LOGO!. Funkční a speciální bloky nalezneme v knihovnách modulu. Po dokončení programu 

nastavíme hodnoty funkcí (parametry). Program můžeme dále editovat (upravovat, kopírovat a 

mazat). 

 

Programování na PC 

 To se provádí pomocí grafického vývojového prostředí. Je pohodlnější než přímé 

programování a máme možnost simulace před uvedením do reálného provozu přístroje. 

Programování modulu LOGO! je popsáno níže v kapitole 3.3. 

 

Použití paměťového modulu 

 Program, který je nahrán (uložen) v pamětí modulu LOGO!, můžeme zkopírovat do 

paměťového modulu (nebo naopak), ze kterého lze program kopírováním nahrát do jiného modulu 

LOGO!. Díky paměťového modulu je možné archivovat programy, rozmnožovat programy, 

rozesílat poštou, psát programy v kanceláři a pak přenést na LOGO! v rozvaděči. 

 

Funkční bloky a čísla bloků 

 V logickém modulu LOGO! je blok funkce, která převádí určitým způsobem informaci ze 

vstupů na výstup. V modulu LOGO! se to děje bez drátů. Každý blok má přiřazené číslo. Kde 

každý blok se může jednoduše napojit přes blokové číslo na vstup aktuálního bloku. To nám 

umožňuje použít několikrát mezi výsledky z logických nebo jiných operací. Tím ušetříme psaní na 

operátorském panelu modulu LOGO! a naše zapojení je přehlednější. Není však možné pomocí 

propojování realizovat zpětnou vazbu v jedné větvi programu. Modul LOGO! nabízí pouze 

aktuálně použitelné bloky. Abychom si udrželi přehled v celkovém schématu, je dobré si nakreslit 

spínací schéma a pak podle něj postupně zadávat bloky do modulu LOGO!.  

 

3.3 Software 

 Pro naprogramování logického modulu LOGO! máme na výběr ze dvou grafických 

vývojových prostředí. Můžeme použít propojení počítače a modulu LOGO! a pomocí programů 

LOGO! Soft (starší, ale použitelné programovací prostředí) nebo LOGO! Soft Comfort 

naprogramovat spínací schéma. Nejnovější verze programu LOGO! Soft Comfort je přibalena 

zdarma v balíčku s programovatelným logickým modulem. Pro vložení programu do modulu 

LOGO! je potřeba speciální kabel (viz. kapitola 2.1, Obr.8) a software pro komunikaci mezi PC a 

automatem, ten je dodáván v balíčku s PC kabelem. 
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3.3.1 LOGO! Soft 

 Je program, který neumožňuje tvorbu programového schématu pomocí FDB nebo LD. V 

okně programu je zobrazeno LOGO!, které se programuje stejným způsobem jako samotný přístroj. 

Simulace je podobná jako u programu LOGO! Soft Comfort. 

 

3.3.2 LOGO! Soft Comfort 

 Je grafické vývojové prostředí pro použití na PC. Tento program pracuje na systémech 

Windows (i 64 bitové verze), Linux a Mac OS. Díky tomuto programu je možné tvořit aplikace 

(spínací diagram) offline bez vlastního přístroje, simulovat hotový program na PC, archivovat 

programy, tisknout schémata zapojení jako technickou dokumentaci, přenášet program LOGO! do 

PC a opačně. Odpadá zde potřeba vytvářet celý program na papíře, jako tomu je u přímého 

vkládání. Díky simulaci máme možnost odladění funkčnosti programu, jeho následnou optimalizaci 

a ověření různých variant provedení. Umožňuje vytvořit a tisknout přehledový plán spínacího 

programu. Dále je možné ukládání souboru s programem na disk. Díky tomu máme možnost 

návratu k uloženým schématům a inspiraci při tvorbě nových programů. Při simulaci máme 

možnost na panelu ikonou zapínat a vypínat použité vstupy. Výstupy jsou znázorněny žárovkou, 

která se při aktivaci rozsvítí. Práce s tímto programovacím prostředí je velmi jednoduchá. Program 

se vytváří jazykem funkčních bloků nebo jazykem kontaktních schémat. 

 

Funkční bloky jsou rozděleny do tří skupin: 

Co - konektory a konstanty 

GF - základní funkce 

SF - speciální funkce 

 

Konektory a konstanty (Co) 

 Vstupy/výstupy a konstanty logického modulu LOGO! 

Značení a popis Co: 

 digitální 

  I(input)  - skutečný vstup 

  C  - kurzorové klávesy 

  F  - LOGO! TD funkční tlačítka 

  S  - posuvný registr 

  lo  - stálá hodnota logické "0" 

  hi  - stálá hodnota logické "1" 

  Q(Output) - skutečné výstupy 

  x  - nepřipojeno 

  M  - marker 

 analogové 

  AI  - analogový vstup 

  AQ  - analogový výstup 

  AM  - analogový marker 

 

LOGO! má tzv. markery, které nejsou vyvedeny na svorky, ani neovládají výstupní relé. Fungují 

podobně jako výstupy, ale používají se pro ukládání mezi výsledků operací. 
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Základní funkce (GF) 

 Zde je obsažený soubor základních funkcí: 

AND - logický součin 

NAND - negovaný součin 

OR - logický součet 

NOR - negovaný součet 

XOR - výhradní součet 

NOT - negovaný součet 

 

 
 

Obr. 22 - Přehled základních funkcí. 

 

Speciální funkce (SF) 

 Zde je obsažený soubor různých sekvenčních funkcí (např. klopné obvody, čítače, časovače 

apod.). Některé funkce časového typu mají možnost zapnutí remanence. 

 

 
 

Obr. 23 - Přehled speciálních funkcí. 
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3.4 Aplikační oblasti LOGO! 

 Programovatelné logické moduly jsou určeny pro pohodlné a přitom cenově příznivé řešení 

jednodušších úloh v oblasti automatizace domácností, větších veřejných budov až po průmysl. Dále 

se používají v automatizaci strojních zařízení, ve sklenících pro řízení speciálních úloh, zimních 

zahradách, myčkách, WC a předzpracování signálu pro ostatní systémy. 

 

 V automatizaci domácností a veřejných budov to je např. ovládání světel (osvětlení 

výkladních skříní, venkovní osvětlení, řízení skupin, denní a noční režim, minimalizace špiček, 

řízení spotřeby energie), topení, klimatizace a ventilace (vytápění, řízení klimatizačních jednotek, 

řízení podle času a teploty, snímače deště, větru apod.), zabezpečení (parkoviště, alarmové 

systémy, závory, řízení přístupu, reklamní tabule), zavlažování (skleníky, zahrady, řízení závislé na 

teplotě, vlhkosti, ovládání čerpadel, řízení podle času a data), ovládaní dveří, závor a žaluzií 

(automatické otvírání a zavíraní dveří, garáže, závory, řízení provozu podle času a data) a veřejné 

budovy (čerpadla, tlakové stanice, bazény, vodotrysky atd.). 

 

V průmyslové automatizaci má využití jako řízení dopravníků, plnící systémy, řízení menších 

motorů, čerpadel a ventilů, řízení semaforů, počítání vyrobených kusů, centrální a decentralizované 

řízení, solární systémy, vysokozdvižné plošiny, pojízdné plošiny, výtahy, svařování kabelů, 

úklidové mechanismy, průmyslové pily, hoblovačky, ohýbací a řezací stroje, řízení kotlů či 

chladících zařízení, automatizace silových zásobníků, řízení kompresorů včetně záskoku více strojů 

a hospodaření s energií. 

 

 

 
 

Obr. 24 - Aplikační oblasti LOGO!. 
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4. Model dopravníkového řízení pomocí LOGO! 
 

 K této bakalářské práci jsem měl k dispozici model LOGO! 230RC (6ED1 052-1FB00-

0BA6), který je napájen z distribuční sítě. Bližší informace o tomto modelu jsou popsány výše 

nebo je lze najít v manuálu [2]. Programování logického modulu LOGO! jsem prováděl 

prostřednictvím softwarového prostředí LOGO! Soft Comfort 7. Díky speciálnímu RS-232 kabelu 

jsem nahrál řídící program do logického modulu LOGO!. 

 

4.1 Model dopravníkového procesu 

 U tohoto úkolu jsem vytvořil virtuální model dopravníkového řízení, ten jsem programoval 

v LOGO! Soft Comfort a následně nahrál do modulu ke kterému jsem zhotovil ukázkový model. 

Jedná se o řízení průmyslových dopravníků pro sběr masa z jednotlivých dopravníků a jejich 

dopravení do balícího stroje. 

Schéma: 

 
 

Obr. 25 - Schéma dopravníkové linky. 

 

4.2 Popis dopravníkového procesu a jeho funkce 

 Dopravníky D1 a D2 po zapnutí jedou stálou rychlostí. Na hlavní dopravník D2 se budou z 

dopravníků D3 a D4 dávat masa. A to způsobem, že dopravník D4 dá cca každou vteřinu maso na 

dopravník D2, čímž se mezi dvěma masy vytvoří dostatečná mezera, aby tam mohlo být vloženo 

další maso z dopravníku D3. Dopravník D3 čeká pomocí optických snímačů S2 a S4 na příchod 

masa na optický snímač S2 a současně mezeru za ním, detekovanou optickým snímačem S4. 

Předpokladem pro umístění masa z dopravníku D3 je jeho přítomnost, detekována optickým 

snímačem S3. Optický snímač S1 detekuje zaplnění dopravníku k balícímu stroji D1. Je-li zaplněn 

dojde k vypnutí všech dopravníků, kromě dopravníku D1, který přebírá nahromaděné masa od 

dopravníku D2 a posouvá je do balícího stroje. Když dojde k vyprázdnění pásu (detekované opět 

optickým snímačem S1) dopravníky D2, D3 a D4 se znovu spustí. Pokud dojde k vypnutí balícího 

stroje, jsou zastaveny všechny dopravníky. 
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4.3 Přiřazení vstupů a výstupů LOGO! 

Vstupy: 

I1 - Bezpečnostní stykače 

  "H" - stykače sepnuty, "L" - stykače rozepnuty 

I2 - Balící stroj 

  "H" - zapnuto, "L" - vypnuto 

I3 - Tlačítko T2 zapnout 

  "H" - tlačítko stisknuto, "L" - tlačítko nestisknuto 

I4 - Tlačítko T1 vypnout 

  "H" - tlačítko stisknuto, "L" - tlačítko nestisknuto 

I5 - optický senzor S1 

  "H" - maso je detekováno, "L" - maso není detekováno 

I6 - optický senzor S2 

  "H" - maso je detekováno, "L" - maso není detekováno 

I7 - optický senzor S3 

  "H" - maso je detekováno, "L" - maso není detekováno 

I8 - optický senzor S4 

  "H" - maso je detekováno, "L" - maso není detekováno 

 

Výstupy: 

Q1 - řízení servopohonu D1 +  kontrolka H1 

  "H" - start servopohonu, "L" - stop servopohonu 

Q2 - řízení servopohonu D2  

  "H" - start servopohonu, "L" - stop servopohonu 

Q3 - řízení servopohonu D3 

  "H" - start servopohonu, "L" - stop servopohonu 

Q4 - řízení servopohonu D4 

  "H" - start servopohonu, "L" - stop servopohonu 

 

4.4 Popis dopravníkového modelu 

 Schéma naprogramovaného modelu je na Obr.26. Sepnutí modelu závisí na počátečních 

podmínkách kterými jsou bezpečností stykače a balící stroj, jejichž zapnutí je detekováno vstupy I1 

a I2. Celý model lze poté uvést do chodu spínacím tlačítkem T1 zapnout (I3) a vypnout tlačítkem 

T1 (I4). Po spuštění modelu se rozsvítí kontrolka H1 (Q1). Dojde ke spuštění hlavního 

dopravníkového pásu D2 (Q2), pokud není optickým snímačem S1 (I5) signalizováno přeplnění. 

Dopravník D3 (Q3) je standardně spuštěn při startu modelu (za současného splnění podmínek 

nedetekovaného přeplnění) dokud na konec pásu nepřijede maso, signalizované optickým 

snímačem S3. Jakmile je maso na konci pásu D3 detekováno, vyčkává na příchod masa a následné 

mezery na hlavním pásu, detekované dvojicí optických snímačů S2 a S4, kdy optický snímač S4 

(I8) je ve stavu "L" (Low) a zároveň optický snímač S2 (I6) ve stavu "H" (high). Při splnění této 

podmínky se spouští servopohon dopravníku D3 na krátký časový úsek. Tato akce způsobí vložení 

masa na hlavní pás. Zároveň pokud není detekováno další maso optickým snímačem S3, zůstane 
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servopohon D3 spuštěn do té doby, než optický snímač nadetekuje přítomnost dalšího masa, které 

přijelo na konci pásu. 

 

 

Obr. 26 - Schéma programu modelu 

 

 

Obr. 27 - Zkušební model 
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5. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s malými programovatelnými automaty. 

Provést rozsáhlé vyhledání informací a následnou rešerši nejpoužívanějších nejmenších 

programovatelných automatů, též nazývaných jako programovatelné logické moduly, používaných 

v automatizační technice budov a průmyslových aplikací. Popsat blíže logický modul LOGO! od 

společnosti Siemens a uvést jeho rozsáhlé aplikační oblasti. Pro jednu z nich provést návrh a 

realizaci  modelu s modulem LOGO!. 

 Ve druhé kapitole byly popsány funkce, vlastnosti, provedení, příslušenství, možnosti 

rozšíření a použití již zmíněných programovatelných logických modulů. Uvedeny jsou i způsoby  

programování a popis grafických vývojových prostředí těchto logických modulů. Nachází se zde 

popis programovacích jazyků používaných při tvorbě programu, jejich možnosti tvorby a následné 

přenesení do modulu. Tato kapitola má zefektivnit seznámení s vlastnostmi a možnostmi 

programovatelných logických modulů. 

 V třetí kapitole je popsán nejpoužívanější programovatelný logický modul LOGO! od 

firmy Siemens. Je zde uvedeno z čeho se skládá a co obsahuje samotný modul LOGO!. Je uveden 

popis dvou posledních řad LOGO! dostupných na trhu  a variant provedení. Jedná se o řady 

LOGO!0BA6 a 0BA7. Nejnovější řada LOGO!0BA7 má větší rozměr díky integrovanému 

komunikačnímu rozhraní RJ45 a slotu pro SD kartu v základním provedení, tudíž už není zapotřebí 

komunikační modul jako u modulu 0BA6. Byla rozšířena paměť pro program na 400 funkčních 

bloků a přidány dvě nové funkce. Těmi jsou funkce astronomických hodin a analogového filtru. 

Díky funkci astronomických hodin, která obsahuje časy východu a západu slunce po celém světě, 

nám umožňuje  přesné časové spínání v místě aplikace. Stačí zadat souřadnice z GPS kde se 

aplikace nachází. Díky tomu je možné dosáhnout značných energetických úspor v řadě aplikací. 

LOGO!0BA7 je plně kompatibilní s předchozími řady. V závěru kapitoly  je zmínka o grafickém 

vývojovém prostředí LOGO! Soft Comfort a jsou uvedeny aplikační oblasti LOGO! v automatizaci 

domácností, veřejných budov a průmyslu. 

 V poslední kapitole nesoucí číslo čtyři je popsán návrh, realizace a zhotovení modelu s 

logickým modulem LOGO!. K dispozici byl modul řady 0BA6 nesoucí označení LOGO!230RC, 

který byl použit pro řízení průmyslových dopravníků pro sběr masa z jednotlivých dopravníků do 

balícího stroje. Tento typ úlohy jsem zvolil pro její dostatečnou obsahovou zvládnutelnost, která 

patří mezi typické pro tento druh malých programovatelných automatů. Při návrhu programu jsem 

používal programovací software LOGO! Soft Comfort verze 7. Následně jsem navrhl a vyrobil 

zkušební model (Obr.27), který obsahuje použitý modul LOGO! a simulační krabičku 

dopravníkového procesu umístěné na dřevěném podkladu. U zkušebního modulu nahrazují tlačítka 

a spínače skutečné vstupní členy a LED diody skutečné výstupní zařízení. Ty jsou rozmístěny na 

simulační krabičce podle schématu znázorňující reálný model průmyslových dopravníků mnou 

navrženého modelu. 
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Příloha A 
 

Obsah přiloženého CD 
 

Adresář BP obsahuje elektronickou verzi tohoto dokumentu (formát PDF). 

 

Adresář LOGO! obsahuje program zhotoveného zkušebního modelu (viz. kapitola 4) v aplikaci 

LOGO! Soft Comfort V7. 
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