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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření laboratorní úlohy do předmětu 

Programovatelné logické automaty I. Jedná se vytvoření sady vzorových úloh, které se 

týkají řízení modelu mísící jednotky. Teoretická část práce podává nezbytný výklad 

teorie řízení, jak spojitého tak zejména sekvenčního. Praktická část se zaměřuje na 

různé varianty programového řízení modelu mísící jednotky tak, aby postihla možné 

přístupy, které vedou k implementaci spolehlivého sekvenčního algoritmu 

v programovatelném automatu. 

Abstract 

Bachelor's thesis is focused on the creation of laboratory tasks within the scope 

of Programmable Logic Controllers I. It is a set of standard tasks related to the control 

of the model of the mixing unit. The theoretical part provides the necessary 

interpretation of as continuous as sequence control theory. The practical part focuses on 

the different variants of program for control the model of the mixing units to cover the 

possible approaches that lead to the implementation of reliable sequential algorithm in 

programmable controller. 
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Úvod 

V bakalářské práci se zaměřím na jednotlivé automatizované systémy řízení, 

problematiku spojitého a sekvenčního řízení. Dále obecněji popíšu programovatelný 

logický automat, možnosti jeho využití a jeho výhody, respektive nevýhody.    

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený 

nejen pro řízení nejen průmyslových, ale i technologických procesů, mnohdy 

specializovaný na úlohy převážně logického typu. Nejčastěji se užívá zkratka PLC 

(Programmable Logic Controller), v německé literatuře se označuje SPS 

(Spreicherprogrammierbare Steuerung).  

V praktické části práce proberu funkci modelu a jednotlivé příklady řízení mísicí 

jednotky, popíšu fyzické propojení této jednotky se vstupními a výstupními kartami 

PLC a navrhnu jednotlivé způsoby řízení této jednotky. 
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1. Řízení 

Základním prvkem automatizace je řízení. Z hlediska kybernetiky jej chápeme 

jako cílevědomé působení řídicího systému na řízený systém za účelem dosažení 

předepsaného cíle. Systém je soustava jednotlivých prvků, které jsou provázaný 

určitými vazbami, které určují strukturu systému, které mají vstup a výstup. Řídicí 

působení se řídí funkčním algoritmem, který je matematicky popsán tzv. řídicí funkcí, 

která je v podstatě matematickým vyjádřením vztahu mezi řídicím působením a cílem 

řízení. K vyjádření lze použít např. stavovou rovnici či přenos. [1]. 

 V rámci řízení rozeznáváme několik veličin. Působení řídicího systému 

na řízený je funkce, kterou označujeme jako vstup u(t).Výstup soustavy je označován 

y(t). Dále je v řízení důležitá  regulační odchylka e(t), kterou vypočteme jako rozdíl 

řídící veličiny w(t) a výstupu y(t). 

1.1. Řídicí systém 

Je fyzikální zařízení, které realizuje funkční algoritmus řízení tím, že následně 

generuje řídicí působení u(t) na řízený systém. Matematickým popisem tohoto systému 

je řídicí funkce. Příkladem řídicího systému může být např. člověk, regulátor, řídicí 

počítač apod.  

1.2 Řízený systém  

Nebo také regulovaná soustava je fyzikální zařízení, které máme v plánu řídit. 

Jedná se např. o technologický proces, podnik apod., matematickým popisem 

abstrahujeme od jeho fyzikální podstaty a vytvoříme model vlastního reálného objektu, 

který je možno využít např. při simulaci systému na počítači.  

Podle toho, zda je obvod řízení otevřen nebo uzavřen, rozlišujeme dva základní druhy: 

 Dopředné řízení - ovládání (FEED FORWARD)  

 Řízení pomocí zpětné vazby - regulace (FEED BACK)  

 

1.2.1. Dopředné řízení - ovládání 

Řízení při otevřeném obvodu využívá k řízení pouze předem daných informací 

o řízeném modelu a nijak se nekontroluje jeho skutečný stav, čili není zpětná vazba. 

Ovládání je možno použít pouze tam, kde můžeme s jistotou říct, že výstupní 

veličina řízeného systému y(t) bude přesně taková, jakou ji očekává řídicí systém. 
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Abychom tento požadavek splnili, musíme znát do nejmenších detailů matematický 

popis řízeného systému. Jsou podchyceny veškeré vlivy, na které působí řídicí systém 

nebo řízená soustava. Těmto vlivům říkáme poruchy. Zanedbáním některých vazeb 

vede k nekontrolované odchylce skutečné hodnoty výstupní veličiny řízeného systému 

y(t) od naší požadované hodnoty w(t). Využití lze uvést u jednoduchého logického 

řízení (jednoduché spínače, semafory, výtahy), kde je vztah mezi výstupem a vstupem 

řízeného systému popsán logickými funkcemi a výstup je svou povahou (logické 0 a 1) 

prakticky nezávislý na poruchách.  

 

 

Obr. 1 Ovládání s měřením poruch [4] 

1.2.2. Řízení pomocí zpětné vazby - regulace 

Jedná se o řízení, které se odehrává v uzavřeném obvodu. Zde se navíc k řízení 

využívá i informace o stavu řízeného systému, a to obvykle měřením výstupní veličiny 

řízeného systému y(t) zpětné vazby. Řídicí systém následně porovnává žádanou 

hodnotu regulované veličiny w(t) se skutečnou hodnotou regulované veličiny y(t). 

Pokud systém najde mezi w(t) a y(t) odchylku e(t), začne působit řídicí systém akční 

veličinou u(t) na řízený systém tak, aby byla odchylka odstraněna. Hlavním cílem je 

tedy udržení minimální či nulové odchylky. Pro řízení se zde bezprostředně nevyužívá 

matematického popisu řízeného systému a neměří se ani poruchy vstupující do systému. 

Zpětnovazební řízení bude dále rozebráno v kapitole spojitého řízení, které je důležitým 

bodem této práce.  
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Obr. 2 Rozdíl mezi ovládáním a regulací [1] 

Z popisu principu regulace je patro, že se zde pro řízení nevyužívá bezprostředně 

matematického popisu řízeného systému a neměří poruchy vstupující do systému.  

I tak je ale tento princip řízení velmi univerzální, protože dovoluje řídit systémy 

s nejrůznějšími dynamickými vlastnostmi, dokonce i některé systémy nestabilní. Tato 

schopnost je dána přítomnosti zpětné vazby, která porovnává aktuální výstup řízeného 

systému s žádanou hodnotou tohoto výstupu. Tato odchylka umožňuje řídicímu systému 

pomocí univerzálního algoritmu např. PID působit na systém tak, aby výstup řízeného 

systému se co nejvíce přiblížil žádané hodnotě. Matematický popis využijeme  

pro nastavení jednotlivých prvků řídicího systému, aby bylo dosaženo optimálního 

regulačního pochodu. 

Z hlediska způsobu, jakým je stanovena žádaná hodnota můžeme rozeznávat jednotlivé 

druhy regulací, které jsou následující: 

 Stabilizace 

Jedná se o regulaci na konstantní žádanou hodnotu regulované veličiny w(t). 

 Programová regulace 

Regulace, kdy se w(t) mění v čase podle předem stanoveného programu. 

 Vlečná regulace 

Regulace, kdy se w(t) mění podle určité technologicky významné veličiny. 

 Extremální regulace  

Regulace, kdy se hledá extrém funkce dvou proměnných. 

 Optimální regulace  

regulace, kdy se hledá optimum funkce většího množství proměnných (funkcí). 
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 Adaptivní regulace   

Regulace, kdy se v procesu řízení regulátor samostatně přizpůsobuje změnám 

regulované soustavy, používá se především tehdy, mění-li soustava v průběhu řízení 

nezanedbatelně své parametry (dynamiku, tj. odpory, kapacity). 

 

Podle účasti člověka na řízení rozlišujeme: 

 Automatické řízení – je realizováno pouze technickými prostředky bez 

přímé účasti člověka. 

 Automatizované řízení – je jen částečná bezprostřední účast člověka  

na řízení. 

 Ruční řízení – řízení, které je realizováno pouze člověkem.  

Zvláštním druhem řízení je řízení v reálném čase: doba odezvy řízeného 

systému na řídicí zásah je menší než doba přechodu systému z původního stavu  

do stavu nového, řídicí systém získá údaje z procesu, zpracuje je a vrátí zpět ve formě 

řídicího působení na řízený systém dostatečně rychle za účelem jeho ovlivnění 

v reálném čase [4]. 

1.3 Technické uskutečnění řízení 

Automatické řízení lze technicky uskutečnit několika způsoby. Způsoby se liší 

hlavně principem působení řídicího systému na řízený systém. Automatické řízení 

rozdělujeme dále na:  

 Logické 

 Spojité 

 Diskrétní 

 Fuzzy 

 Expertní systémy 

1.3.1. Logické řízení 

Využíváme jej k řízení dvouhodnotových veličin, kde jsou vždy jen dvě 

možnosti: např. ventil je otevřen / zavřen, vypínač je sepnut / vypnut, atd.  
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Podobně i informace o stavu objektu jsou dvouhodnotové veličiny – hladina je 

nad / pod minimální teplotou, teplota je nad / pod 18 °C. Dvouhodnotové veličiny nám 

vyjadřují čísla 0 a 1. Jsou to čísla analogické s proměnnými výrokové logiky.  

Proto vztahy mezi proměnnými nazýváme logické funkce a obvody pracující na tomto 

principu jsou logické řídicí obvody.  

Logické řízení je cílená činnost, při níž se logickým obvodem zpracovávají 

informace o řízeném procesu a podle nich ovládají příslušná zařízení tak, aby dosáhlo 

předepsaného cíle. 

Logický obvod je fyzikální systém, který lze charakterizovat logickými prvky 

propojenými mezi sebou logickými veličinami. 

1.3.2. Spojité řízení 

Najdeme ho tam, kde jak akční zásah je spojitě nastavován, tak i informace  

o řízeném systému jsou měřeny jako veličiny spojitě proměnné v čase. Dále se snaží 

spojitý systém vytvářet nepřetržitou vazbu mezi vstupy a výstupy. Všechny veličiny 

spojitého systému jsou spojitě proměnné v čase, takže žádná z nich není ani 

dvouhodnotová ani diskrétní.  

1.3.3. Diskrétní řízení 

Vzniklo důsledkem nasazení počítačů jako regulátorů (např. řízení polohy 

letadla, měřené radiolokátorem). U řídicích počítačů, které nedokážou zpracovávat 

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

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

v časovém sledu daném vzorkovací periodou.  

Při srovnání spojitého řízení, které je v dnešní době spíše na ústupu, můžeme 

logické a diskrétní řízení realizovat na jednom a tomtéž programovatelném automatu. 

Na druhé straně diskrétní řízení realizovatelné s velmi krátkou periodou 

vzorkování může být přibližně stejné se spojitým.  

1.3.4. Fuzzy řízení 

Řízení je vhodné především pro řízení systémů, které nedovedeme  

nebo nedokážeme popsat, ale které dokážeme řídit. Je možno určit hodnotu výstupu,  

aniž známe vzorce mezi vstupem a výstupem. Může fungovat bez účasti člověka. Je 

postaveno na dvou procesech: fuzzifikaci a defuzzifikaci. U fuzzifikace se převádí 
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signály s jasnou úrovní do příslušnosti ve fuzzy množině, převádí příslušnost pomocí 

něčeho. Defuzzifikace určuje jasný signál na základě hodnot příslušnosti k jednotlivým 

fuzzy množinám. Soustava řídi na základě pravidel typu: jestliže……pak……  Příklad 

může být takový, jestliže chci v peci teplotu mezi 300 - 400 °C, pak otevřu ventil  

na jeho jednu třetinu [1]. 

1.3.5 Expertní systémy 

K řešení jednotlivých problémů je potřeba člověk (expert), který určuje způsob 

činnosti systému. Je to báze znalostí, kde je třeba člověk, který by určil, jakým 

způsobem má systém fungovat. Ten pak využívá získaných znalostí v praxi  

ke správnému řízení systémů.  
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2. Programovatelné automaty  

Programovatelné automaty jsou jedním z nejčastěji využívaných prvků 

v současné automatizační technice. Dá se říct, že většina řídicích systémů se dnes  

bez programovatelných automatů neobejde. Původně byly programovatelné automaty 

navrženy k řešení úloh logického řízení, často jako přímá náhrada pevné reléové logiky. 

V současných aplikacích se však zvyšuje podíl úloh regulačního typu, úloh 

monitorování řízeného procesu i úloh analogového měření. V automatizační technice se 

programovatelné automaty používají zhruba od roku 1970, kdy se jejich možnosti 

postupně rozšiřovaly a dnes se s nimi můžeme setkat v nejrůznějších oborech,  

kde vytlačují dříve používané přístroje. Mohou to být nejen klasické strojírenské 

výrobní technologie včetně manipulační a dopravní techniky, ale využití lze nalézt  

i v energetice, např. regulace v elektrárnách, kotelnách nebo chladicích zařízeních. 

Uplatnění mají taktéž i v chemických výrobách, farmacii, v zemědělském sdružení  

a podobně. 

Technické vybavení programovatelných automatů se vyznačují extrémní 

spolehlivostí i v drsných průmyslových podmínkách, jsou odolné proti rušení i 

poruchám a dají se charakterizovat velkou robustností. PLC jsou většinou vybaveny i 

vnitřními diagnostickými funkcemi, které průběžně kontrolují činnost systému a 

dokážou včas zjistit případnou závadu, jsou schopny problém lokalizovat, bezpečně jej 

ošetřit a tím usnadnit jeho odstranění.  

2.1. Výhody PLC 

Důležitou a hlavní předností PLC je vytvoření rychlé realizace systému. 

Technické vybavení nemusí uživatel vyvíjet. Stačí pouze vhodně navrhnout a objednat 

vhodnou konfiguraci pro danou aplikaci, vytvořit náš cílený projekt a pak už jen sepsat 

a odladit uživatelský program.  

Programem PLC můžeme řešit i jinak velmi složité úlohy, kde jsou vazby mezi 

regulací různých veličin např. teploty a vlhkosti. Programovatelnými automaty lze 

optimalizovat technologický proces a přizpůsobovat jej měnícím se podmínkám. 

Některé PLC mají v sobě zabudovanou fuzzy logiku, která rozšiřuje jejich možnosti 

použití i do dalších odvětví zabezpečovací techniky.  
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2.2. Nevýhody PLC 

U programovatelných automatů musíme vždy, na rozdíl od pevných logických 

obvodů, počítat s takzvanou dobou odezvy řídicího systému. Tato odezva je dána 

délkou programu, průchodností programu a rychlostí procesoru. Pro PLC se tato 

hodnota pohybuje v řádu jednotek, desítek až stovek milisekund. U levnějších modelů 

to může být až několik stovek milisekund. V praxi by nám tato nevýhoda mohla dělat 

problém zejména u řízení aplikací s důrazem na spojité řízení s velmi rychle měnícími 

se hodnotami systému může být odezva řídicího systému příčinou velmi nepříjemných 

překvapení. 

Dalším problémem PLC je jejich nespojitost v čase. Nespojitost  

je charakterizována cyklickým zpracováním programu. Znamená to, že uvnitř intervalu 

mezi okamžiky aktivace programu řídicí systém nereaguje na změny vstupních hodnot. 

Při nerespektování této skutečnosti může dojít ke ztrátě krátkého vstupního impulsu, 

nevyhodnocení hrany vstupního signálu a podobně [2]. 

2.3. Spojení PLC s řízeným objektem a vnějším prostředím 

K automatickému přenosu údajů mezi řízeným procesem a programovatelným 

automatem je třeba přenosových cest, které se skládají z řady přístrojů.  

Přenosová cesta údajů z procesu do automatu je tvořena postupně čidlem  

a převodníkem v procesu a dále přenosovým vedením, tvořeným nejčastěji kabelem pro 

přenos elektrických signálů, přivádějícím signál ze zařízení v procesu do speciální 

zásuvné desky v automatu. Tato deska pak převádí přicházející signály na tvar vhodný 

pro jejich číslicové zpracování v automatu, tj. na posloupnosti čísel.  

V opačném směru jsou číselné výsledky výpočtů automatu (např. hodnoty 

určující ovládání motoru čerpadla, jeho vypínání a zapínání) převáděny speciální 

deskou na signály vhodné pro přenos a ovládání řízeného procesu. Tyto signály se pak 

opět vedou přenosovými vedeními do procesu na jednotlivá ovládaná zařízení (akční 

členy, signalizace, havarijní ochrany atd.) 

Při měření a přenosu údajů rozlišujeme: 

1.  Měřená veličina - sledovaná veličina obecné fyzikální povahy, jejíž hodnoty 

chceme měřit a informace o nich předat nezkresleně do automatu. 
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2.  Měronosná veličina - veličina, jejíž vlastnosti jsou výhodné z hlediska jejího 

dálkového přenosu a následného zpracování a některý její parametr nese 

informaci o hodnotě měřené veličiny.  

3.  Signál - časové rozvinutí měronosné veličiny. 

 

K přenosu údajů mezi řízeným procesem a automatem se používají signály, 

které můžeme rozdělit na analogové, dvouhodnotové, impulsní a číslicové. Tyto čtyři 

typy signálů se poněkud liší podle směru přenosu (vstupní do automatu a výstupní  

z automatu) a tedy podle toho v jakých zařízeních jsou generovány. 

2.3.1. Vstupní signály z procesu do automatu 

U analogového vstupního signálu je měronosnou veličinou stejnosměrné napětí  

a proud, jejichž velikost je úměrná okamžité hodnotě měřené veličiny (parametrem je 

amplituda).  

Analogový signál může nabývat libovolné hodnoty z určitého daného rozsahu  

a je spojitý v čase. Generují jej čidla a převodníky, které se používají k měření spojitých 

fyzikálních veličin, např. teploty, tlaku, hladiny, průtoku, koncentrace, a řady dalších.  

V programovatelných automatech se používají teprve v poslední době. 

Dvouhodnotový (logický) signál může nabývat pouze dvou úrovní, 

představujících logickou nulu a logickou jedničku, např. u napětí 0 V a 5 V. 

Parametrem signálu je rovněž jeho amplituda. Těmito signály se do automatu přenášejí 

informace  

o stavech zařízení a procesu. Jedná se zejména o stavy motorů, čerpadel a např. 

kompresorů (zapnuto, vypnuto), stavy dvoupolohových ventilů (zavřeno, otevřeno)  

a o signalizaci překročení mezí analogových veličin. Zdrojem dvouhodnotových signálů 

jsou kontakty relé, koncové spínače, přepínače, tlačítka a logické obvody. 

Impulsní signály jsou generovány snímači s impulsním výstupem. Informaci  

o hodnotě měřené veličiny nese u tohoto typu signálu frekvence impulsů konstantní 

šířky i amplitudy, a proto je také nazýván impulsním signálem s frekvenční neboli 

hustotní modulací. Ke snímačům s tímto typem výstupu patří elektroměry, turbínové 

průtokoměry a tachodynama pro měření rychlosti. 

Číslicový signál je tvořen skupinou několika paralelních dvouhodnotových 

signálů, z nichž každý představuje jeden řád dvojkového čísla. Jsou generovány 



- 11 - 
 

měřicími přístroji s číslicovým paralelním výstupem, k nimž patří např. číslicové 

voltmetry, dávkovací váhy, číslicové ultrazvukové hladinoměry, nebo chemické 

analyzátory s číslicovým výstupem 

2.3.2. Výstupní signály z automatu do procesu 

Analogový výstupní signál je generován v příslušné výstupní desce pomocí 

číslicově-analogového převodníku podle postupně vypočítávaných číselných hodnot. Po 

příchodu jedné hodnoty z procesoru automatu přes sběrnici číslicově-analogový 

převodník vygeneruje na svém výstupu napětí úměrné této hodnotě a udrží jej  

do příchodu dalšího čísla (výsledku výpočtu řídicího programu). Protože řídicí program 

je prováděn periodicky s určitou periodou řízení, výstup číslicově- analogového 

převodníku vytváří schodovitou funkci s konstantními stejně dlouhými úseky,  

jejichž délka odpovídá právě této periodě řízení. 

Dvouhodnotové signály se na výstupu z počítače používají jednak pro ovládání 

provozu, tj. pro spínání kontaktů při ovládání motorů, čerpadel, ventilů apod. a jednak 

pro světelnou a zvukovou signalizaci.  Vygenerovaná hodnota signálu tohoto typu je 

udržována konstantní až do okamžiku příchodu následujícího výsledku výpočtu řídicího 

algoritmu.  

Při řízení procesů se rovněž uplatňují dva typy impulsních signálů. K ovládání 

akčních členů pomocí servomotorů se používá impulsní signál s šířkovou modulací.  

U tohoto signálu informaci o žádaném úhlu pootočení hřídele servomotoru z předchozí 

polohy nese šířka impulsu. Během trvání impulsu se hřídel servomotoru otáčí 

konstantní rychlostí určitým směrem, v době mimo impuls servomotor stojí v dosažené 

poloze. K rozlišení směru otáčení motoru v jedné periodě řízení je nutný ještě jeden 

dvouhodnotový signál. Pro ovládání tzv. krokových motorů je třeba v automatu vytvářet 

speciální impulsní signál pro krokové motory. Funkce krokového motoru spočívá v tom, 

že jeho hřídel se při příchodu jednoho krátkého impulsu pootočí vždy o určitý malý úhel 

konstantní velikosti, např. 3 º nebo 5 º, tj. o jeden krok. Celkový úhel pootočení hřídele 

krokového motoru v jedné periodě řízení je tak dán počtem impulsů impulsního signálu 

přenesených v této periodě. Příslušný počet impulsů konstantního tvaru a frekvence je 

generován od počátku periody řízení. Stejně jako u servomotoru je k rozlišení směru 

otáčení motoru v jedné periodě řízení nutný ještě jeden dvouhodnotový signál.  

Číslicový výstupní signál slouží stejně jako při vstupu do automatu pro 

číslicový přenos a zobrazování údajů a je tvořen skupinou paralelních dvouhodnotových 
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signálů, z nichž každý představuje jednu číslici dvojkového čísla. Je generován a na 

výstupu se tedy mění o periodách řízení. Tím se liší od číslicového vstupního signálu, 

který je vzhledem k práci automatu generován nezávisle a tedy asynchronně. 

2.3.3. Zpracování vstupních diskrétních signálů 

Termínem diskrétní signály označujeme souhrnně signály dvouhodnotové, 

impulsní a číslicové. Diskrétní signály se snadněji generují, přenášejí i zpracovávají  

než signály analogové. 

U napěťových signálů s různými napěťovými úrovněmi pro logickou nulu  

a jedničku je zdroj napětí přímo ve vysílači umístěném v procesu.  

Zařízení generující diskrétní signály jsou hlavně kontakty relé, tlačítka, mezní 

spínače a různá elektronická zařízení. Z tohoto důvodu se vstupní obvody konstruují 

tak, aby byly schopny zpracovávat signály v širokém rozmezí napěťových úrovní. 

Rozsah napětí pro logickou nulu tak může být - 60 až + 5 V a pro logickou jedničku  

+ 16 až + 60 V [3]. 

 

Obr. 3: Schéma zpracování signálu programovatelným automatem [3] 

 

 

 



- 13 - 
 

3. Spojité lineární řízení 

Řízení se zpětnou vazbou se nazývá regulace. Jedna z důležitých funkcí 

regulace je nastavení technických veličin, například teploty, tlaku, otáček apod.  

na požadovanou hodnotu a udržovat je na této hodnotě i při působení poruch. Regulace 

se provádí v regulačním systému, kterému říkáme regulační obvod. 

Příkladem spojitého řízení je například regulace výšky hladiny v nádrži 

s přítokem a odtokem podle Obr. 4. V regulačním obvodu najdeme i výrazně rýsující 

dvě části: regulátor (řídicí systém) a regulovanou soustavu (řízený systém). Regulátor 

je v našem případě plovák, který zjišťuje stav hladiny a přes pákový převod pohybuje 

ventilem regulujícím odtok (plovák, pákový převod a ventil tvoří regulátor). 

Regulovaná soustava je objektem regulace – je regulátorem regulována (respektive 

některá její veličina). V našem případě je regulovanou soustavou nádrž s hladinou 

včetně přítoku a odtoku. 

Veličina, jejíž hodnota je výstupem z regulované soustavy a jež se regulací 

udržuje na požadované hodnotě, se nazývá regulovaná veličina a označuje  

se písmenem y, která značí v našem případě výšku hladiny. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Regulace výšky hladiny s přítokem a odtokem [1] 

Řídicí veličina w, našem případě poloha šroubu s ručním kolem je veličina, 

která nám umožňuje nastavování hodnoty, kterou má dosáhnout regulovaná veličina. 

Určuje tedy předepsanou hodnotu, na které se má regulovaná veličina udržovat.  

V regulačním obvodu se hodnota regulované veličiny trvale měří a porovnává se 

žádanou hodnotou, kterou je řídicí veličina a vytváří se rozdíl, 

                     (1) 
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který se nazývá regulační odchylka e. Jakmile dosáhneme rozdílu regulované veličiny 

a její požadované hodnoty, má regulační odchylka nenulovou hodnotu a regulátor 

provádí akční zásah. V našem případě to je páka plováku. 

Do regulačního procesu je třeba zasahovat tak, aby se regulační odchylka e 

udržovala minimální, nebo ještě lépe nulová. Tento proces se uskutečňuje výstupní 

veličinou regulátoru, který je vstupní veličinou regulované soustavy. Říkáme ji akční 

veličina u. V našem případě je akční veličinou otevření či uzavření regulačního ventilu 

v odtokovém potrubí.  

Důvodem, proč musíme regulovat, jsou poruchové veličiny v1, v2, vn. 

Poruchové veličiny nežádoucím a neočekávaným způsobem působí na regulovanou 

soustavu a ovlivňují regulovanou veličinu. V našem případě je poruchová veličina 

každá změna přítoku do nádrže, např. možné ucpání odtokového potrubí.  

Průběhy všech veličin spojené s regulací se odehrávají v čase, nás časové 

průběhy y(t), w(t), u(t), v1(t), v2(t) zajímají, protože charakterizují regulační proces. 

Při zmíněném označení veličin můžeme regulační obvod – regulační systém 

znázornit blokovým schématem.  

 

Obr. 5 Blokové schéma [1] 

V blokových schématech se jednotlivé členy obvodu nebo i jejich skupiny 

znázorní tvarem obdélníka a vzájemné působení mezi těmito členy spojovacími čarami.  

Působení je vždy v jednom směru a proto je nutné označovat i smysl tohoto 

působení – směr šíření signálu. Označuje se šipkou. Kroužky nám označují místa, 

v nichž se signály sčítají, respektive odečítají. Vyčerněná část nám značí odečítání [1].  
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4. Sekvenční řízení 

Výstup sekvenčních funkcí závisí nejen na kombinaci aktuálních hodnot 

vstupních proměnných, ale i na stavu systému. Ten charakterizuje okamžitou situaci 

logického systému nebo jím řízené či kontrolované soustavy. Je výsledkem 

posloupnosti (sekvence) vstupních hodnot.  

Mezi sekvenční systémy jsou zařazovány i logické funkce, jejichž výstupy 

závisejí navíc na čase, počtu opakování, případně na jiných vlivech. Při slovním popisu 

tento stav můžeme vyjádřit slovy např. lis v horní úvrati, napouštění, pohyb vpravo [3].  

Při logickém řízení se využívá tzv. Booleova algebra, která používá tři základní 

funkce: negaci, konjunkci a disjunkci. Základním požadavkem je každou logickou 

funkci minimalizovat neboli ji vyjádřit co nejmenším počtem základních logických 

funkcí. Při správném použití minimalizace může být technická realizace nejjednodušší  

a nejekonomičtější. Tím také zvýšíme její spolehlivost [1]. 

Nejčastěji používané prostředky pro vyjádření Booleových funkcí jsou:  

 Pravdivostní tabulky 

 Algebraické výrazy 

 Karnaughovy mapy (eventuálně jiné mapy) 

 Blokové schémata 

4.1. Konečné automaty 

Zápis sekvenčních funkcí lze učinit i pomoci konečných automatů ve formě 

stavů a přechodů mezi stavy. Rozeznáváme dva druhy automatů: 

4.1.1. Mealyho automat 

Jedná se o konečný automat s výstupem, který je generován na základě 

příchozího vstupu i momentálního stavu, ve kterém se automat nachází. Znamená to,  

že stavový diagram automatu má ke každému přechodu danou nejen vstupní hodnotu, 

kterou je přechod aktivován, ale i výstupní hodnotu, která je při přechodu 

vygenerována. 

Tímto Mealyho automat připomíná synchronní komunikaci: Nejen že reaguje jen 

na hranu vstupního signálu, ale jakmile ho zpracuje a dosáhne dalšího stavu, jednou 

vygeneruje výstupní hodnotu, puls výstupního signálu, a pak už žádný výstup 
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neposkytuje; zase až do další vstupní hodnoty předložené ke zpracování. Totiž nejen,  

že jsou stavy Mealyho stroje podmnožinou kartézského součinu množiny (předešlých) 

stavů a vstupní abecedy, ale i jeho výstupy jsou podmnožinou kartézského součinu 

stavů a výstupní abecedy. 

Formální definice 

Mealyho stroj je uspořádaná šestice < Z, Q, Y, Φ, Ψ, ԛ> kde: 

 Z = {z1, z2, ... ,zn} - konečná vstupní abeceda 

 Q = {q1, q2, ... ,qn} - neprázdná konečná množina stavů proměnlivých  

v čase 

 Y = {y1, y2, ... ,yn) - konečná výstupní abeceda 

 Φ = q(t+1) = Φ[q(t), z(t)] - přechodová funkce 

 Ψ = y(t) = Ψ[q(t), z(t)] - výstupní funkce, záleží na stavu, ve kterém  

se automat nachází a zároveň i na vstupním signálu 

 q - počáteční stav z množiny Q 

nebo podle jiné terminologie (S, Σ, Λ, T, G, s0), kde 

 Q = S je neprázdná konečná množina stavů 

 Z = Σ je konečná vstupní abeceda 

 Y = Λ je konečná výstupní abeceda 

 Φ = T je přechodová funkce (T : S × Σ → S) 

 Ψ = G je výstupní funkce (G : S × Σ → Λ) 

 q = s0 ∈ S je počáteční stav. 

4.1.2. Mooreův automat 

Je to konečný automat, který může být deterministický nebo non-

deterministický. Změna na vstupu se u něj projeví na výstupu až v následujícím stavu. 

Výstupní funkce jsou tedy funkcemi pouze vnitřního stavu. U Mooreových strojů 

výstup nezáleží na součastném vstupu, a proto mají tyto stroje vždy nějaké zpozdění. 

Mealyho stroje jsou obdobou Mooreových strojů, u těch ale výstup nezáleží na 

současném vstupu, a proto mají Mooreovy stroje vždy zpoždění. Ovšem z pohledu 

realizované logické funkce je každý Mealyho stroj ekvivalentní nějakému Moorově 
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stroji. Na rozdíl od Mealeho automatů jsou Moorovy automaty schopny trvale 

poskytovat hodnotu svého vnitřního stavu, zpřístupněnou výstupem. Výstupy 

Moorových automatů jsou přímo kopií jeho stavů, bez kartézského součinu [5]. 

4.2. Příklad sekvenčního řízení 

Logické systémy, kde výstupy závisejí pouze na okamžitých hodnotách vstupů  

a ne na předchozích hodnotách, se nazývají kombinační. U kombinačních systémů 

každé kombinaci vstupních hodnot odpovídá pouze jediná hodnota výstupu. Sekvenční 

řízení se liší od kombinačního tím, že jejich výstup závisí rovněž na kombinaci hodnot 

vstupných proměnných, ale i na stavu systému, který charakterizuje okamžitou situaci 

logického systému [2]. Pro znázornění sekvenčního chování systému a jejich řízení 

slouží příklad níže. 

Zadání příkladu 

Navrhněte logický systém pro řízení plnění a vyprazdňování nádrže. Nádrž je  

na začátku prázdná a při signálu Start = 1 se začne nádrž trvale naplňovat do určité 

výšky a po naplnění dojde k vypuštění. Celý proces se bude periodicky opakovat. 

Postup při řešení  

Nejprve je nutné stanovit potřebné logické proměnné a význam jejich hodnot 

včetně vstupních a výstupních prvků. Systém je vybaven dvěma hladinovými snímači, 

které nám identifikují, zda je nádrž prázdná nebo plná. Dále je vybaven přepínačem pro 

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

potřebné napíšeme do tabulky číslo 1 a tabulky číslo 2, respektive vstupních  

a výstupních hodnot pro další zpracování. Dále se musíme rozhodnout, zda k popisu 

navrhovaného logického systému postačí kombinační logické funkce nebo ne.  

Tabulka 1 Vstupní hodnoty příkladu sekvenčního řízení [3] 

IN Log 0 Log 1 

L (prázdná nádrž) 
nádrž není 

prázdná 
nádrž je 
prázdná 

H (plná nádrž) nádrž není plná nádrž je plná 

S (nastartování 
systému) 

nepracuj pracuj 
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Tabulka 2 Výstupní hodnoty příkladu sekvenčního řízení [3] 

OUT Log 0 Log 1 

V (vypouštění) vypouštěcí ventil uzavřen vypouštěcí ventil otevřen 

N (napouštění) napouštěcí ventil uzavřen napouštěcí ventil otevřen 

Ke zjištění nám poslouží tabulka č. 3 ve formě neúplné pravdivostní tabulky,  

ve které budeme analyzovat jednu periodu plnění a vyprazdňování nádrže tak jak 

probíhá. 

Tabulka 3 Neúplná pravdivostní tabulka [3] 

Průběh stavu nádrže při jedné 
periodě plnění a vyprazdňovaní 

L H V N 

Nádrž prázdná 0 0 0 1 

Nádrž poloprázdná 1 0 0 1 

Nádrž plná 1 1 1 0 

Nádrž poloprázdná 1 0 1 0 

Nádrž prázdná 0 0 0 1 

 

V tabulce vidíme, že jedné kombinaci vstupních hodnot odpovídají dva různé výstupní 

stavy a to podle toho jakou hodnotu měl vstup v předchozím kroku. Existují tedy dvě 

různé posloupnosti vstupů končící stejným výstupním stavem a jím odpovídají různé 

chování logického systému [3]. 
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5. Praktická část – řízení modelu mísicí jednotky 

V této kapitole bude probrána funkce modelu a jednotlivé příklady řízení mísící 

jednotky. Bude popsáno jak vlastní fyzické propojení této jednotky se vstupními  

a výstupními kartami programovatelného automatu, tak budou navrženy jednotlivé 

způsoby řízení mísicí jednotky. 

 

Obr. 6 Model mísicí jednotky 

5.1. Funkce modelu 

Mísicí jednotka je aktivní modul s vlastní inteligencí, který simuluje funkci 

technologie složené ze tří plnících tanků a jedné mísicí nádoby. Model je řízen šesti 

výstupy: 5 solenoidových ventilů a mixérem. Vnitřní procesorová jednotka ovládá LED 

simulující snímače výšky hladiny a generuje chybová hlášení, pokud dojde např. 

k přeplnění jednotlivých výšek. 

Po sepnutí ventilů SV1, SV2 a SV3 se začnou plnit příslušné tanky s objemem 

84 litrů rychlostí 6 l . s
-1

. Hladinoměry H1 až H8 snímající výšku hladiny v jednotlivých 

nádobách mají následující význam: 

 Dolní snímače (H3,H5,H8) – minimální množství kapaliny (cca 10 l) 

 Střední snímače (H2,H7) – polovina nádrže 

 Horní snímače (H1, H4, H6) – plná nádrž 

Mísicí nádoba má objem 253 litrů, průtok s napouštěcím a vypouštěcím 

potrubím (přes SV4, SV5) je 18 l . s
-1

. 
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Inicializační stav 

Po zapnutí napájení nebo po restartu (tlačítko RESET) se jednotka automaticky 

nastaví do inicializačního stavu - všechny nádoby prázdné. Zároveň se rozbliká červená 

LED dioda ERR, která zhasne po prvním vybuzení některého ze solenoidových ventilů 

Chybová hlášení 

Při přetečení kterékoli nádoby (včetně mísicí) se vyhodnotí chyba, která je 

signalizována rozsvícením LED diody ERR. Systém se vrátí do výchozího stavu  

po stisku tlačítka RESET [7]. 

5.2. Propojení modelu  

Celý model mísicí jednotky je propojen následujícím způsobem, kde je zapojení 

zapsáno v následujících tabulkách číslo 4 až 6, Označení znamená pojmenování 

vstupního, respektive výstupního signálu, číslo špičky na konektoru je canon,  

který se propojuje do propojovací jednotky, konektor je označení propojení 

k propojovací jednotce, svorka znamená označení svorky automatu PLC a barva je 

barva propojovacího vodiče, který propojuje konektor a svorku počítače. 

 

Obr. 7 Propojovací schéma modelu 

 

Obr. 8 Znázornění smyčky u PLC 
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Pro PLC je důležité, aby všechny podprogramy běžely v tzv. smyčce podle  

obr. 8, aby nedošlo k případům, kdy se program 1 zadrhne a bude vykonávat stále  

tu samou část. Celkový chod PLC musí být svižný a rychlý (časově nenáročný). 

 

Tabulka 4 Výstupní veličiny mísicí jednotky 

Označení Číslo špičky Konektor Svorka Barva 

SV1 6. OUT 0 OUT 0 zelená 

SV2 7. OUT 0 OUT 1 
bílo-

zelená 

SV3 8. OUT 0 OUT 2 oranžová 

SV4 7. OUT 1 OUT 3 
bílo-

zelená 

SV5 6. OUT 1 OUT 4 zelená 

MIX 8. OUT 1 OUT 5 oranžová 

Tabulka 5 Vstupní veličiny mísicí jednotky 

 

 

 

 

 

 

Označení Číslo špičky Konektor Svorka Barva 

H1 9. IN 1 IN 0 
bílo-

modrá 

H2 8. IN 1 IN 1 oranžová 

H3 7. IN 1 IN 2 
bílo-

zelená 

H4 6. IN 1 IN 3 zelená 

H5 9. IN 0 IN 4 
bílo-

modrá 

H6 6. IN 0 IN 5 zelená 

H7 7. IN 0 IN 6 
bílo-

zelená 

H8 8. IN 0 IN 7 oranžová 

Start   IN 8  



- 22 - 
 

Tabulka 6 Přehled barev, význam signálu a pinech v konektorech canon  

u propojovacích vodičů 

Číslo špičky Canon Barva 

1. GND modrá 

2.   bílo-hnědá 

3. prázdný 

4. 24 V hnědá 

5. 
 

bílo-
oranžová 

6. 
 

zelená 

7. 
 

bílo-zelená 

8. 
 

oranžová 

9. 
 

bílo-modrá 

 

5.3. Příklad MIX 1 

Použité pomůcky: 

Modul mísicí jednotky, model tlačítek a spínačů. 

Zadání: 

Po stisku tlačítka START naplňte tank č. 1 do úrovně snímané hladinoměrem H2.  

Po naplnění tanku dojde k vypuštění.  

 

Obr. 9 Naplnění tanku č. 1 do úrovně H2 
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Řešení: 

Pro řešení se použije bloková logika. Prvním krokem je pojmenování každého bloku  

ve vývojovém diagramu. Každý prvek sekvenčního diagramu převedeme na jeden krok 

programu. Postupujeme následovně podle obr. 10.  

 

Obr. 10 Vývojový diagram slovního popisu pro úlohu MIX 1 včetně pojmenovaných 

bloků na jednotlivé kroky programu (F1 až F5) a přechodů mezi bloky (T0 až T4). 

Obecně se dává přednost metodě, která nepoužívá MCR blok. V tomto kroku 

jsou v diagramu označeny přechody T0 až T4, které nám určí, kdy bude aktivován další 

funkční blok.  

Při řešení přepisu vývojových diagramů s označenými přechody budeme 

postupovat tak, že místo proměnných Si využijeme proměnné Fi. 
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 Stisknuto tlačítko START (first scan). 

 Výchozí nastavení: napouštěcí ventil SV1 je uzavřen, 

napouštěcí ventil SV2 je uzavřen, napouštěcí ventil SV3 je 

uzavřen, napouštěcí ventil SV4 je otevřen. 

 Začátek Mix-Start. 

 Napouštěcí ventil SV 1 je otevřen, vypouštěcí ventil 

SV 4 je uzavřen. 

 Dosaženo požadované hladiny H2 u první nádrže.  

 Napouštěcí ventil SV 1 je uzavřen, vypouštěcí ventil 

SV 4 je otevřen. 

 Proces je následně ukončen.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Označení diagramu pomocí jednotlivých kroků pro úlohu MIX 1 
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Výstupní funkce 

        

           

        

       

 

Obr. 12 Univerzální vývojový diagram vhodný k využití různých programovacích 

jazyků k úloze MIX1 

5.4. Příklad MIX 2 

Použité pomůcky: 

Modul mísicí jednotky, model tlačítek a spínačů. 
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Zadání: 

Po stisku tlačítka START se začnou současně plnit všechny zásobníky. Tank č. 1 se má 

naplnit na úroveň hladinoměru H2, tank č. 2 na úroveň H4 a tank č. 3 na úroveň H6.  

Po naplnění zásobníků je kapalina vypuštěna do mísicí nádoby (hladina poklesne  

pod snímače H3, H5, H8). Ventil SV 4 se otevře až 5 sekund po naplnění všech 

zásobníků. Pak je proces ukončen. 

  

Obr. 13 Naplnění tanků do různých úrovní 

 

Pozn.: Při logickém součinu AND hladin H2, H4, a H6 dochází k poklesnutí hladiny  

a následné časování vypouštěcího ventilu SV 4 (5 sekund). 

Řešení: 

Pro řešení se použije bloková logika. Prvním krokem je pojmenování každého bloku  

ve vývojovém diagramu. Každý prvek sekvenčního diagramu převedeme na jeden krok 

programu. Postupujeme následovně podle obr. 14.  
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Obr. 14 Vývojový diagram slovního popisu pro úlohu MIX 2 včetně pojmenovaných 

bloků na jednotlivé kroky programu (F1 až F14) a přechodů mezi bloky (T0 až T13). 
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Obecně se dává přednost metodě, která nepoužívá MCR blok. V tomto kroku 

jsou v diagramu označeny přechody T0 až T13, které nám určí, kdy bude aktivován 

další funkční blok.  
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 Po stisknutí tlačítka START 

(first scan) dojde k postupnému naplnění tanků 

ventily SV 1, SV 2, SV 3 na jednotlivé úrovně H2, 

H4 a H6.  

 Výchozí nastavení: napouštěcí ventil SV1 

je uzavřen, napouštěcí ventil SV2 je uzavřen, 

napouštěcí ventil SV3 je uzavřen, vypouštěcí 

ventil SV4 je uzavřen. 

 Po naplnění tanků dojde k uzavření 

napouštěcích ventilů SV1, SV2 a SV3  

a kapalina je vypuštěna. 

 V případě poklesu hladiny  

na jednu z úrovně H2, H4, nebo H6 dojde k 

vypuštění kapaliny pomocí vypouštěcího ventilu 

SV 4, 5 sekund po dokončení časovače. 

 Proces je následně ukončen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Označení diagramu pomocí jednotlivých kroků pro úlohu MIX 2 

Výstupní funkce 
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Obr. 16 Univerzální vývojový diagram vhodný k využití různých programovacích 

jazyků k úloze MIX2 

 

5.5. Příklad MIX 3 

Použité pomůcky: 

Modul mísicí jednotky, modul tlačítek a spínačů 

Zadání: 

Po stisku tlačítka START se začnou postupně napouštět zásobníky v pořadí tank č. 2, 

tank č. 1, tank č. 3. až do jejich úplného naplnění. Poté se kapalina vypustí do mísicí 

nádoby. Dojde-li kapalina v některém z tanků, vypouštění se musí okamžitě ukončit.  

  

Obr. 17 Naplnění zásobníků do jejich úplného naplnění 

Řešení: 

Pro řešení se použije bloková logika. Prvním krokem je pojmenování každého bloku  

ve vývojovém diagramu. Každý prvek sekvenčního diagramu převedeme na jeden krok 

programu. Postupujeme následovně podle obr. 18.  
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Obr. 18 Vývojový diagram slovního popisu pro úlohu MIX 3 včetně pojmenovaných 

bloků na jednotlivé kroky programu (F1 až F10) a přechodů mezi bloky (T0 až T9).   
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Obecně se dává přednost metodě, která nepoužívá MCR blok. V tomto kroku 

jsou v diagramu označeny přechody T0 až T9, které nám určí, kdy bude aktivován další 

funkční blok 
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 Po stisknutí tlačítka START 

dojde k otevření napouštěcího ventilu 

 SV1.  

na hladinu H1, dále otevření napouštěcího 

ventilu SV 2 (SV 1 zůstane uzavřen) na 

hladinu H4  

a otevření napouštěcího ventilu SV 3 (SV 

2 zůstane uzavřen)  

na hladinu H6.  

 Výchozí nastavení: napouštěcí 

ventil SV1 je uzavřen, napouštěcí ventil 

SV2 je uzavřen, napouštěcí ventil SV3 je 

uzavřen, napouštěcí ventil SV4 je 

uzavřen. 

 Dojde-li během vypouštění 

z ventilu SV 4 kapalina, vypouštění se 

musí okamžitě zastavit (nejnižší možné 

hladiny H3, H5, H8). 

 Poté dojde k vypuštění kapaliny 

pomocí vypouštěcího ventilu SV 4 (SV 3 

zůstane uzavřen). 

 Dojde-li kapalina v některé 

z nádrží, vypouštění SV 4 se musí 

okamžitě uzavřít.  

 

 

Obr. 19 Označení diagramu pomocí jednotlivých kroků pro úlohu MIX 3 

Výstupní funkce 
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Obr. 20 Univerzální vývojový diagram vhodný k využití různých programovacích 

jazyků k úloze MIX3 

5.6. Návrh řízení pomocí konečného automatu 

Jak bylo uvedeno výše v teoretické části, lze s výhodou pro popis chování 

sekvenčních systémů použít formální zápis, který se užívá pro vyjádření funkce 

konečných automatů. Pak příklad MIX 1 lze zobrazit následovně: 

 

Pro pochopení funkce budou mít jednotlivé stavy následující význam: 

Akce:  

S1 : Zavřít vypouštěcí ventil 

      Otevřít napouštěcí ventil  

S2: Vypouštěcí ventil uzavřen, tank plný 

S3: Otevřít vypouštěcí ventil 

     Zavřít napouštěcí ventil 

Ze slovního popisu sestavíme následující tabulku stavů a výstupů: 

 

Tabulka 7 Výstupní funkce stavového automatu pro úlohu MIX 1 

Stavy 
Výstupy 

SV1 SV4 

S0 - - 

S1 1 0 

S2 0 0 

S3 0 1 
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Graf konečného automatu lze modifikovat např. následovně. 

 

Akce:  

S0: Počáteční stav automatu 

S1: Otevřít napouštěcí ventil 

     Zavřít vypouštěcí ventil 

S2: Otevřít vypouštěcí ventil 

     Zavřít napouštění ventil 

 

Tabulka 8 Modifikovaná výstupní funkce stavového automatu pro úlohu MIX 1 

Stavy 
Výstupy 

SV1 SV4 

S0 0 0 

S1 1 0 

S2 0 1 

S3 - - 

 

V tomto případě jsme určili jako výchozí stav S0. Tento stav bude aktivní jen  

na počátku, pak se budou podle podmínek přechodu střídat stavy S1 a S2. 

V předchozích odstavcích byla ukázána další možnost popisu chování 

sekvenčních systémů – pomocí konečných automatů. Vidíme, že grafické vyjádření  

je mnohdy jednodušší než při použití vývojových diagramů, neboť odpadají bloky 

podmínek, které jsou nahrazeny podmínkami přechodů mezi jednotlivými stavy. 
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5.7. Přepis vývojového diagramu do stavových rovnic 

Přepis označeného vývojového diagramu lze formálně popsat soustavou 

logických rovnic, které obecně vyjadřují podmínky setrvání ve stavech a přechod mezi 

nimi. 

Obecně řečeno systém je ve stavu x, pokud došlo k přechodu z jiného stavu  

do stavu x-tého jež je ve stavu x. Systém opustí stav x, pokud je splněna podmínka  

ze stavu x do jiného stavu.  

Formální zápis je následující:  

                     
 
               

 
               (2)        

kde Si je i-tý stav systému, 

 Tj,i – přechod ze stavu j do stavu i, 

 Ti,k – přechod ze stavu i do stavu k, 

 

Si jsou stavy sekvenčního systému, kde ke každému stavu odpovídá jistá 

vyobrazená funkce. 

Ti,j jsou podmínky přechodu, které jsou vyjádřeny logickou proměnnou  

nebo logickým výrazem.  

Obdobně budeme postupovat i při řešení vývojových diagramů s označenými 

přechody s tím, že místo proměnných Si použijeme proměnné Fi. 
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Závěr 

Problematika sekvenčního řízení pomocí programovatelných automatů je natolik 

rozsáhlá, že jí není možné celou popsat v jedné bakalářské práci. Na počátku práce bylo 

nutné vysvětlit podstatu základu řízení, automatického řízení, spojité a sekvenčního 

řízení. Pro správné řešení příkladu sekvenčního řízení modelu mísicí jednotky je totiž 

nutná znalost problematiky sekvenčního řízení a principy řízení obecně. Je zřejmé.  

Že i samotná znalost programovacího jazyka a systémů PLC je rovněž nezbytná,  

ale bez znalosti řízení a základů automatizace a schopnosti analýzy problému a zápisu 

řídicího algoritmu ve vhodné formě by programátor PLC jen obtížně přímo napsal 

zdrojový kód programu.  

Pro pochopení funkce programu je nutné znát i všeobecné vlastnosti PLC, jejich 

základní vlastnosti a specifikace a princip vykonávaní řídicího programu.  

V praktické části této práce byly řešeny různé varianty programového řízení 

modelu mísící jednotky tak, aby bylo patrné programové ovládání a jejich funkčnost. 

V práci byly zadány 3 různé úlohy s různými stupni obtížnosti. Ke každé úloze bylo 

nutné pochopit podstatu zadání, nakreslit odpovídající vývojový diagram tak,  

aby následně bylo možno napsat program v prostředí RSlogix 5000.  

Bakalářská práce byla vytvořena ke zkvalitnění výuky předmětu 

Programovatelné logické automaty I. na katedře Automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii.  
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