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Abstrakt  
 

Předmětem této bakalářské práce je specifikace programovatelných automatů firmy Siemens a 

uvést možnosti využití automatů v průmyslu. V úvodní části jsem se zabýval, jakým způsobem 

vnikl pojem PLC a jeho technickými a bezpečnostními parametry. V dalších kapitolách jsou 

uvedeny vlastnosti a bližší specifikace automatů firmy Siemens. Součástí práce je také návrh a 

realizace s programovatelným automatem řady S7-300.  Cílem bakalářské práce je ověřit elektrické 

vlastnosti použitých modulů a pomocí těchto modulů zrealizovat funkční regulátor teploty. 

 

Klíčová slova 

 

PLC - programovatelný automatický kontroler, CPU- centrální procesorová jednotka, teplotní 

regulace, Step-7 software, LAD- Ladder Diagram, realizace projektu. 

 

Abstract 
 

The objective of the bachelor thesis is a specification of programmable controllers of Siemens 

company and to mention usage of controllers in industry. In introduction, i deal with origin of name 

PLC and its technical and safety parameters. Features and detailed specifications of Siemens 

controllers are described in further chapters. A part of the thesis is a design and realization with 

PLC of S7-300 series as well. The aim of the thesis is to verify electrical properties of used 

modules and realize a functional temperature regulator. 

 

Keyword 

 

 PLC - programmable automatic controller, CPU - central processing unit, thermal regulation, 

Step-7 software, LAD- Ladder Diagram, realization of the project. 

  



 

 

 

 

Seznam použitých symbolů 

 

Symbol      jednotka        význam 

 

UT         [V]        výstupní napětí čidla teploty 

Uř         [V]        řídící napětí 

Uz         [V]        napětí zdroje 

UREL        [V]        napětí na relé 

Ui         [V]        napětí pro výpočet proudu 

Iz         [A]        proud zátěže 

Rz         [Ω]        odpor zátěže 

Tmax        [⁰C]        maximální teplota 

 

Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka     Anglický význam         Český význam 

 

PLC     Programmable automatic controller,   programovatelný automatický kontroler. 

CPU     Central processing unit,      centrální procesorová jednotka. 

LAD    Ladder diagram,        „žebříčkový diagram“. 

MPI    Multi point interface,       „sběrnice MPI“. 

PID    Proportional, integral and derivative,  proporcionální, integrační a derivační. 

FBD    Function block diagram,      funkční blokový diagram. 

HMI    Human machine interface,     „rozhraní člověk-stroj“. 

UDF    User defined function,       uživatelem definované funkce. 

PCB    Printed circuit board,       deska plošných spojů. 

VAT    Variable table,         tabulka proměnných. 

FB     Function block,         funkční blok. 

GF     General function,        hlavní funkce. 

SF     Special function,        speciální funkce. 

OB    Organization block,       organizační blok. 

SM    Signal modul,         signálový modul. 

CP     Communication procesor,     komunikační procesor. 

DM    Digital modul,         digitální modul. 

AM    Analog modul,         analogový modul. 

DC    Direct current,         stejnosměrný proud. 

PS     Power supply,         elektrický zdroj. 

IO     InputOutput,          vstupně výstupní. 

I     Input,            vstup. 

O     Output,           výstup. 
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1. Úvod 

 

 V době, kdy vznikaly první počítače se začalo uvažovat o jejich možnostech využití a jedno z 

mnoha bylo právě přímé řízení. Pokusy o zařazení počítačů do automatizace se objevují koncem 

50. let minulého století. Nároky na počítače byly zřejmé, řízení v reálném čase. Z počátku byly 

počítače, jak pomalé, tak i drahé na výrobu. S rozvojem výpočetní techniky se zvyšoval výpočetní 

výkon a snižovala se cena. 

 Počátkem 70. let minulého století byl stav na trhu takový, že se dalo uvažovat o zařazení 

počítačů do automatizace. Konstrukční technologie automatizačních systému na bázi počítačů 

nebyly příliš úspěšné. Z prováděných statistických výzkumů ústavu INORGA,  které probíhaly 

v hutnickém a strojírenském  průmyslu bylo zjištěno,  že až 60% automatizačních projektů 

řízených pomocí počítačů bylo neúspěšných. Vývoj těchto systémů byl však natolik perspektivní 

pro oblast automatizace, že se nezastavil a počet úspěšných projektů byl čím dál vyšší. V každé 

oblasti ať je to řízení, měření, simulace či jiné se konstruktéři potkají s překážkami, které přispívají 

ke zlepšení, jak výpočetního výkonu, tak i ovladatelnosti a spolehlivosti počítačů. 

  V 70. letech dvacátého století se začal brát zřetel na hospodárnost. To vedlo ke konstrukci 

specializovaných počítačů, jenž byly schopny se efektivně uchytit v automatizaci. Použití, již 

zmíněných specializovaných počítačů našlo využití v určité oblasti automatizace, a to sice u strojů 

a zařízení, které byly založeny na principu binární logiky: (Ano 1, Ne 0). Z ekonomického hlediska 

bylo neefektivní využívat univerzálních počítačů, protože byly příliš drahé a v dané aplikaci by 

byly mnohdy zbytečné. Za těchto podmínek se na trhu začaly objevovat speciální logické procesory 

a programové vybavení pro dané funkce. Vývoj takových systému byl v tehdejší době úspěšný i 

v našem státě například PPC4 byl vyvinut v ČKD. Postupem času se na trhu začaly snižovat ceny 

univerzálních procesorů a ty nahradily jednoúčelové zařízení použité ve specializovaných 

systémech. Někdy v 80. letech se univerzální počítače začaly označovat jako PLC.[1] 

 

Bakalářská práce je rozložena do 8 kapitol, v nichž se pojednává o PLC firmy Siemens. 

 

Kapitola 2:   Programovatelné automaty, spolehlivost a konstrukce 

V této kapitole je uvedena obecná charakteristika automatů Siemens. 

Kapitola 3:   Rozdělení programovatelných automatů firmy Siemens 

Zde je uvedena bližší specifikace jednotlivých PLC firmy Siemens. 

Kapitola 4:   Vývojové prostředí Simatic  STEP-7 

Tato kapitola popisuje možnosti programu STEP-7. 

Kapitola 5:   Možné využití programovatelného automatů firmy Siemens 

Kapitola objasňuje možné použití jednotlivých automatů v průmyslu. 

Kapitola 6:  Realizace pracoviště s programovatelným automatem S7-300 

Obsahuje detailní specifikace o použité soustavě pro praktickou realizaci. 

Kapitola 7:  Závěr 

V závěru jsou stručně uvedeny výsledky bakalářské práce. 
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2. Programovatelné automaty, spolehlivost a konstrukce 
 

 Programovatelný logický automat je řídící systém, který je určen především do průmyslového  

prostředí pro řízení složitých technologických procesů či řízení strojů. Využíval se zejména na 

úlohy logického zaměření. Příkladem je nahrazení u zařízení,  které pracují na principu reléové 

techniky. Programovatelný automat by šel také označit jako průmyslový počítač, který zpracovává 

program cyklicky a jeho periferie jsou uzpůsobeny přímo pro dané technologické procesy. Tyto 

automaty jsou nejčastěji označovány jako PLC (z anglického Programmable Logic Controller), v 

německy psané literatuře se nachází pod označením SPS (SpeicherProgrammierbare Steuerung). V 

nynější době se začíná objevovat výraz PAC (z anglického Programmable Automation Controller). 

PLC byly původně navrženy pro vykonávání logických funkcí.  

 S rozvojem polovodičových součástek se rozšiřovaly možnosti použití těchto systémů pro 

zpracování analogového signálu, vykonávání matematických operací, diagnostiku samotného 

zařízení, komunikace s jinými zařízeními, ukládání měřených veličin atd. V současné době se PLC 

využívají pro složité regulační, měřící a řídící procesy. Primární výhodou je, že chování a 

funkčnost celého systému  je  softwarová záležitost, zatímco u reléové techniky je potřeba měnit 

zapojení a složitě přepojovat hardwarové  prvky pro změnu funkce systému. Nehledě na to, že v 

určitých případech je to nerealizovatelné. Veškeré řídící algoritmy pro PLC jsou psány 

programátorem v uživatelském prostředí, každý výrobce má vlastní specializované prostředí a 

využívá jiné programovací jazyky. Tyto parametry jako je programovatelnost a variabilita použití 

funkčních modulů, poskytuje široké možnosti pro řešení jakéhokoli automatizačního problému.[2] 

2.1. Spolehlivost PLC 

 V dnešní době je především kladen důraz na spolehlivost a bezpečnost vykonávaného 

technologického či jiného procesu. Proto se v automatizaci začaly používat programovatelné 

logické kontroléry, u kterých předpokládáme, že jsou odolné proti výkyvu teplot, signálovému 

rušení, zvýšenému mechanickému namáhaní atd. Počítá se tím, že jejich úroveň poruchovosti je 

zanedbatelná ve srovnání s jinými prvky systému.  

 Při realizaci komplexního řídícího automatizačního systému je dobré se držet jistých pravidel a 

zásad. Nejčastěji se objevují, chyby jako jsou opotřebení a stárnutí součástí stroje (např. zlomené 

vodiče, vybroušená lineární vedení, zanesení filtrů atd.).  S moderní automatizací je možné 

konstruovat samoobslužné systémy, to znamená, že zvládají celý technologický proces i 

bezpečnost provozu bez jakéhokoli lidské pomoci.[2]                   

2.2. Rozlišení dle konstrukce 

PLC se rozlišují z konstrukčního hlediska na dva základní typy modulární a kompaktní.  

 

 Modulární PLC-Modulární PLC mají velkou výhodu, že se mohou kdykoli volně rozšířit bez 

jakéhokoli problému, což je výhodná vlastnost pro konstruktéry. Používají se pro úlohy 

středního až velkého rozsahu. Všechny moduly se upevňují na společnou DIN lištu. 

 Kompaktní PLC-Jedny z prvních kompaktních provedení PLC měly negativní vlastnost a to 

jejich neměnnou konfiguraci. Nyní je snaha vyrábět kompaktní moduly tak, aby byla možnost 

částečného rozšíření.[2] 



 

 

10 

 

3. Rozdělení programovatelných automatů firmy Siemens 

 

Firma siemens nabízí široké spektrum programovatelných automatů, jak pro jednoduché, tak i 

pro nejnáročnější aplikace v průmyslu. Proto při návrhu jakéhokoli projektu v automatizaci je nutné 

znát technické požadavky pro daný systém. Mezi důležité technické parametry patří kolik vstupů a 

výstupů bude potřeba, minimální reakční doba, počet regulačních smyček, zda-li jsou možná 

modulární rozšíření a mnoho dalších parametrů. To ve výsledku určuje, jaká modelová řada PLC 

z rodiny Simatic bude použita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Základní rozdělení PLC firmy Siemens 

Řídíci systémy se dělí na základní větve: 

 

Jednoučlové přístroje: 

 - Simirel 

 - Sirius 

Mikrosystémy: 

- LOGO! 

 - Simatic S7-200  

- Simatic S7-1200 

Plně integrovaná automatizace:   

- Simatic S7-300 

 - Simatic S7-400 

- Simatic C7  

- Simatic S7-400H 

- Simatic ET 200 

 - Simatic S7-1500  

  

LOGO! 
S7-200 

S7-300 
 

S7-400 
 

Obr. 3.1: Diagram výkonnosti PLC firmy Siemens. 

S7-1500 
 

Obr. 3.2: Modelová rodina firmy Siemens [3] 

 

http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=7cbaf350dd&ctxp=home
http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=7cbaf350dd&ctxp=home
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3.2. Rozhodovací strom 

  

Obr. 3.3: Rozhodovací strom při konstrukci řídicího systému.[4] 
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3.3. LOGO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro ty nejjednodušší aplikace se využívá univerzálních logických mudulů LOGO!. Fungují jako 

jistá náhrada klasických releových zapojení. Automaty tohoto typu dokaží vyhodnotit teplotu, tlak, 

úroveň napětí a mnoho jiných fyzikálních veličin. Jedna z jeho velkých výhod je, že díky 

analogovým výstupům lze řídit například frekvenční měnič nebo regulovat teplotu pomocí PI 

regulátoru. Jeho fukčnost najde využití, jak v průmyslu, tak i v oblasti řízení inteligentních budov.  

Mezi jeho kladné vlastnosti patří hlavně nízká cena a jednoduchost konfigurace. Řada automatů 

LOGO! se vyrábí ve dvou zásadně odlišných provedeních a opět v různých variantách, jiný počet 

vstupů/výstupů, napajecího napětí, atd. První provedení je LOGO! Basic, který má zabudovaný 

displej a tlačítkové pole a druhé provedení LOGO! Pure bez tlačitek a displeje. Ať první nebo 

druhé provedení je možno modulárně rozšiřit nabízenými moduly firmy Siemens. LOGO! také 

obsahuje integrované funkce, které můžeme rozdělit do dvou kategorií, základní funkce (GF) a 

speaciální funkce (SF).[4] 

 

3.3.1. Programování automatů LOGO! 

 

 Pro programování automatů LOGO! je v dnešní době dostupný software LOGO! Soft Comfort 

V 7.0. Soft comfort je velice snadné a uživatelsky dobře zpracované vývojové prostředí pro 

vytváření programů metodou „Drag and drop”. V prostředí je možno otevřít více projektů najednou 

a navzájem tak kopírovat bloky z jednoho projektu do druhého. Podporuje také další programovací 

jazyky, jako jsou Ladder Diagram a Function Block Diagram. Užitečnou vlastností je také off-line 

režim, kdy je možno vyzkoušet funkčnost vytvořeného programu přímo na PC. Nachází se zde také 

možnost simulace havarijních stavů, reálného času či simulace displeje se zobrazovanými zprávami 

o stavu provozu.[4] 

 

 

 

 

Obr. 3.3.1: Na levé straně LOGO! Basic na pravé LOGO! Pure[3] 
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3.3.2. Integrované funkce automatů LOGO! 

 

Základní funkce (GF): 

AND – Sériové zapojení zapínacích kontaktů 

OR – Paralelní zapojení zapínacích kontaktů 

NOT – Negace (invertor) 

NAND – Paralelní zapojení rozpínacích kontaktů  

NOR – Sériové zapojení rozpínacích kontaktů  

XOR – dvojitý přepínací kontakt 

AND – funkce vyhodnocení náběžné hrany signálu 

NAND – funkce vyhodnocením sestupné hrany signálu 

 

Uživatelsky definované funkce (UDF): Jsou funkce, který si uživatel vytváří sám při spojení 

několika speciálních a základních fukcí do jednoho fukčního celku. 

 

Speciální funkce (SF): 

Astronomické hodiny - Spíná výstup mezi západem slunce a jeho východem v závislosti na dané 

lokalitě. Získání souřadnic pomocí Google Maps. 

Stopky - Měří čas je-li vstup sepnutý. 

Analogový filtr – Redukuje šum analogového vstupního signálu. 

Maximum / Minimum - Získání min/max hodnoty signálu v dané časovém intervalu. 

Průměrná hodnota - Získání průměrné hodnoty signálu v dané časové periodě. 

 

Další SF: Zpožděné zapnutí, Čítač provozních hodin, Zpožděné vypnutí Porovnávač frekvence, 

Zpožděné zapínaní/vypínaní, Analogový komparátor, Zpožděné zapnutí s pamětí, Analogový 

spínač, Impulzní relé, Analogový zesilovač, Hranou spouštěné relé, Analogový sledovač, 

Asynchronní pulzní generátor, Analogový rozdílový spínač, Náhodný generátor, Samodržné relé, 

Schodišťový spínač, Pulzní proudové relé, Komfortní spínač, Textová zpráva, Týdenní spínací 

hodiny, Programovatelné tlačítko, Roční spínací hodiny, Posuvný registr, Analogový Multiplexer, 

Dopředný a zpětný čítač, Hodinový pulzní generátor, PI regulátor, Rampa, PWM.[3,4] 

 

3.3.3. Provedení a parametry automatů LOGO! 

 

Jak již bylo zmíněno LOGO! se dělí na dvě základní jednotky  

 

LOGO! Pure:   LOGO! 24 CO  

  LOGO! 230 CO  

  LOGO! 24 RCO (AC) 

  LOGO! 12/24 RCO  

LOGO! Basic:  LOGO! 24 C  

  LOGO! 230 RC  

  LOGO! 230 RCE  

  LOGO! 24 RC 

  LOGO! 12/24 RC  

  LOGO! 12/24 RCE 

 

Identifikátory univerzálních automatů: LOGO!: 

 

C – Integrované hodiny reálného času 

O – Označení pro verzi bez displaje 

R – Výstupy jsou tvořeny reléovými spínači 

   Bez písmena R (tranzistorový spínač) 

E – Rozšířena paměť z 200 na 400 bloků 

12 – Pracuje s napětím 12V DC 

24 – Pracuje s napětím 24V DC 

230 – Pracuje s napětím 115 /230 V AC 

 



 

 

14 

 

 

 Rozšiřují digitální I/O moduly LOGO! DM: 

- LOGO! DM8 24: PU/I/O 24V/24V/tranzistory, 4DI, 4DO 

- LOGO! DM16 24: PU/I/O 24V/24V/tranzistory, 8DI, 8DO 

- LOGO! DM8 230R: PU/I/O 230V/230V/Relé, 2TE, 4DI, 4DO 

- LOGO! DM16 230R: PU/I/O 230V/230V/Relé, 4TE, 8DI, 8DO 

- LOGO! DM8 24R: PU/I/O 24V/24V/Relé, 2TE, 4DI, 4DO 

- LOGO! DM8 12/24R: napájení 12V/24V, vstupy 12V/24V,2TE, 4DI/DO 

- LOGO! DM16 24R: napájení 24V, vstupy 24Vdc, výstupy relé, 8DI, 8DO, 4TE 

 Rozšiřují analogové I/O moduly LOGO! AM: 

- LOGO! AM2: PU12/24V, 2AI 0-10Vdc nebo 0-20mA 

- LOGO! AM2 RTD: napájení 12V/24V, 2AI -50...+200°C, Pt100, PT1000 

- LOGO! AM2 AQ: napájení 24V, 2AQ 0-20mA, 4-20mA, 0-10Vdc 

 Rozšiřují komunikační moduly LOGO! CM: 

- LOGO! AS: Interface standardní AS-I slave, 4DI, 4DO 

- LOGO! CSM 230: SWITCH 4x RJ45, 4x port Ethernet 10/100 Mbit/s 

- LOGO! CSM 12/24: SWITCH 4x RJ45, 4x port Ethernet 10/100 Mbit/s 

 

Technické parametry vybraných univerzálních automatů LOGO! 

Tab. č.1. Vybrané CPU LOGO![4] 
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3.4. SIMATIC S7-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S7-200 je řada malých automatů využívána v automatizaci zejména pro jednodušší aplikace a 

někdy jsou nazývány jako mikro-PLC. Systém automatů S7-200 využívá výkonné implementované 

instrukce, které umožňují jednoduchou optimalizaci z hlediska výkonu a ceny celého systému. 

Automat S7-200 obsahuje rozsáhlý instrukční soubor a také je vybaven spolehlivými 

komunikačními funkcemi. Pro jednoduchost programování je připraven takzvaný Průvodce, který 

dokáže generovat rozsáhlé části programu dle požadavků programátora. Průvodce je schopen 

jednoduše nastavit PID regulátor, polohování či komunikaci. Jako u většiny automatů firmy 

Siemens je možnost modulárního rozšíření řady S7-200. Přídavnými moduly je možno rozšířit jak, 

jeho funkčnost, tak i počet vstupně výstupních periferií.[5,6] 

 

3.4.1. Programování automatů S7-200 

 

 Pro programování automatů S7-200 je dostupný software Step7-Micro/Win. Programování 

není v některých případech pravdivý výrok pro danou činnost, jde spíše o jakési nastavení 

parametrů bloků, čili mluvíme o takzvané parametrizaci. Parametrizaci jsme již zmiňovali 

v kapitole 3.4 SIMATIC S7-200. Vývojové prostředí podporuje také vytváření programů metodou 

„Drag and drop” tak jako u softwaru Soft Comfort.  

 V prostředí je možno otevřít více projektů najednou a navzájem tak kopírovat kód z jednoho 

projektu do druhého. Podporuje také další programovací jazyky, jako jsou Ladder Diagram a 

Function Block Diagram. V případě potřeby vizuálního výstupu je možné rozšířit software o 

takzvaný TP Designer, který umožňuje programování dotykových panelů TP 070.[4] 

 

3.4.2. Rozšiřující moduly a přehled CPU S7-200 

 

 DI – Digitální vstupy 

- EM 221 8 DI: 24V DC 

- EM 221 16 DI: 24V DC 

- EM 221 8 DI: 120/230V AC-opticky izolované 

Obr. 3.4.1: Simatic S7-200[3] 
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 DO – Digitální výstupy 

- EM 222 4 DO: 4-24V DC/5A 

- EM 222 8 DO: 24VDC 

- EM 222 8 DO: 120/230Vac/0,5A, opticky izolované 

- EM 222 8 DO: Relé, 2A 

 DI/DO – Digitální vstupy/výstupy 

- EM 223 16 DI / 16 DO: vstupy: 24Vdc; výstupy: 24Vdc/0,75A  

- EM 223 32 DI / 32 DO: vstupy: 24Vdc; výstupy: 24Vdc/0,75A  

- EM 223 16 DI / 16 DO: Relé, vstupy 24Vdc; výstupy: 2A 

- EM 223 32 DI / 32 DO: Relé, vstupy: 24Vdc; výstupy: 2A 

 AI – Analogové vstupy 

- EM 231 4 AI: vstupy: 0-10Vdc, převodník 12bit 

- EM 231 8 AI: vstupy: 8x 0-10Vdc / 2x 0-20mA, převodník 12/11bit 

- EM 231 8 AITC: In +/-80mV, termočlánky J,K,S,T,R,E,N,převodník 15bit+zn. 

 AO – Analogové výstupy 

- EM 232 2 AO: výstupy: +/-10V, převodník 12bit 

- EM 232 4 AO: výstupy: +/-10V / 0-20mA, převodník 12/11bit 

 AI/AO – Analogové vstupy výstupy 

- EM 235 4 AI / 1 AO: vstupy: +/-10V, výstupy: +/-10V, převodník 12bit 

 Komunikační procesory a funkční moduly 

- EM 253: polohovací modul, max. 200kHz, ovládání servopohonu nebo krokového 

motoru 

- RS485 Repeater: Profibus / MPI, max. 31 účastníků sítě, max. 12 Mbit/s 

- EM277 Profibus DP slave: připojení jako DP SLAVE, rychlost 9,6kB/s 12MB/s 

- CP243-1 Ethernet: HTTP server, FTP server/klient, e-mail klient. 

- Analogový modem: PPI, Modbus Master/Slave, SMS, a další komunikační funkce 

- CP 243-2 AS-I Master: řadič sběrnice podle specifikace M0E/M1E ACC 

 Human machine interface (HMI) – vizualizace 

- HMI KP8F PN: Key panel pro PROFINET IO s PROFISAFE, 8 tlačítek 

s vícebarevnými LED, 8 konfigurovatelných DI / DO, 24Vdc, 2x SAFETY DI 

- HMI KP8 PN: Key panel pro PROFINET IO, 8 tlačítek s vícebarevnými LED, 8 

konfigurovatelných DI / DO, 24Vdc.[5,7] 

 

Tab. č.2. Technické parametry CPU S7-300[4] 
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3.5. SIMATIC S7-300 

 

 

 Simatic S7-300 je řídicí systém, který lze modulárně rozšiřovat dle potřeby pro danou aplikaci. 

Díky svým rozměrům a designu je určen pro malé prostory a distribuované systémy. Výhodou je 

jednoduchost instalace na profilovou DIN lištu, kde můžeme přidávat jednotlivé signálové, 

komunikační či rozšiřující moduly. Každý modul je připojen na integrovanou vnitřní sběrnici, která 

umožňuje komunikaci bloků mezi sebou. Na integrovanou sběrnici můžeme připojit maximálně 8 

modulů. V případě, že je daná aplikace složitější lze použít již zmiňované rozšiřující moduly 

konkrétně ( IM365, IM360/361 ), které jsou schopny rozšířit sestavu až na 32 funkčních modulů. 

  V nabídce od firmy siemens je celé spektrum modulů jak pro zpracování signálu, tak pro 

komunikaci. Jednotlivé moduly mohou být použity nejen v centrálním systému ale je možno je 

použít i decentralizovaných periferiích ET 200M nebo ET 200S. Simatic S7-300 má také široké 

spektrum provedení CPU pro různé druhy automatizačních aplikací. Simatic S7-300 se používá 

zpravidla na středně i vysoce obtížné automatizační systémy.[8,9] 

 

3.5.1. Konfigurace programovatelných automatů Simatic S7-300 

 

 Konfigurace programovatelných automatů může být velice rozmanitá. Pro jednoduchost si 

uvedeme zjednodušený model, který se skládá z: 

- Napájecí zdroj (PS - Power supply) 

- Procesorová jednotka (CPU- Central procesor unit) 

- Rozšiřující modul (IM - interface modul) 

- Signální modul (SM - Signal modul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5.1: SIMATIC S7-300[8] 

Obr. 3.5.2: Přiklad konfigurace PLC Simatic S7-300[8] 
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3.5.2. Přehled CPU Simatic S7-300 

 

 Standardní provedení má několik druhů CPU a využívá určité integrované komunikační 

rozhraní. Ve standardních provedeních CPU nemá integrované žádné vstupy ani výstupy. Vše je 

řešeno pomocí přídavných signálových modulů. Standardní CPU neobsahují integrované 

technologické funkce. (viz tab.č.3) 

 

Tab. č.3. Provedení standardních CPU řady S7-300[8] 
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 Bezpečnostní provedení CPU je schopno oproti standardním CPU řídit aplikace, které vyžadují 

průmyslové bezpečnostní standardy. Jako komunikační protokol je zde použit PROFIsafe. Tento 

protokol splňuje hlavní normy a standardy   IEC 61508 (SIL 3), EN 954 (Kat. 4),NFPA 79, 

NFPA 85. Pro vytvoření bezpečně zajištěného programu dle norem jsou zde implementovány 

speciální F-knihovny. Tyto knihovny lze využívat v LAD a FBD programovacích jazycích. Je také 

možno použít decentralizované struktury ET 200M nebo ET 200S, které také patří mezi 

bezpečnostní prvky.  

 

 Technologické provedení CPU  je navrženo pro složité funkce řízení pohybu a jiné složité 

procesy. Například může být použit pro víceosé zařízení. Technologické CPU má zařazeny 

předprogramované funkce pro řízení pohybu, které jsou ve standardu PLC open. Integrované 

diskrétní vstupy a výstupy, ekvidistance a izochronní režim sběrnice PROFIBUS DP umožňuje 

rychlé a flexibilní ovládání polohy v několika osách, synchronizaci, vačkové spínaní atd. STEP 7 

umožňuje snadnou parametrizaci a konfiguraci všech potřebných technologických parametrů. 

 

 Kompaktní provedení je specifické tím, že má integrované vstupy a výstupy přímo k jednotce 

CPU. S kombinací technologickými funkcemi nabízí vlastnosti. Jako jsou: 

1. Rychlejší získávání aktuálních hodnot s přímým přístupem k hardwarovým čítačům, vstupům 

pro čítání a funkce měření frekvence umožňuje kvalitní dynamickou odezvu, např. pro polohovací 

úlohy. 

2. Polohovací funkce dovolují společně s integrovanými analogovými výstupy přímé řízení 

frekvenčních měničů MICROMASTER. 

3. Vysoká rychlost zpracování příkazů v plovoucí desetinné čárce umožňuje velmi rychlý běh 

programu i tam, kde se vyskytují komplikované matematické úlohy. 

4. Zvyšující se počet funkcí (FC, FB) a datových bloků (DB) usnadňuje přenositelnost programů, 

které byly původně vytvářeny pro „ standardní “ CPU a nyní jsou použity v kompaktních CPU.[8] 

 

Tab. č.4. Spektrum CPU[8] 
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3.5.3. Přídavné moduly pro S7-300  

 

 Při sestavování jakéhokoli řídicího systému pro reálnou aplikaci je nutné znát hardwarové 

požadavky. Podle toho volíme moduly, které jsou v dané aplikaci potřebné. Nabídka rozšiřujících 

modulů pro Simatic S7-300 je velice rozsáhlá. Nabídka vybraných modulů pro Simatic S7-300: 

 

 Digitální signálové moduly (Moduly jsou vyráběný pro různé U a I úrovně) 

- SM 321, Digitální vstup ve variantách 8,16,32,64 konektorů. 

- SM 322, Digitální výstup ve variantách 8,16,32,64 konektorů. 

- SM 323, Digitální vstup/výstup ve variantách DI8/DO8, DI16/DO16, konektorů. 

- SM 327, Programovatelné digitální vstupy/výstupy s DI8/DO8 konektory. 

 

 Analogové signálové moduly (Moduly jsou vyráběný pro různé U a I úrovně) 

- SM 331, 2,8 analogové vstupy, rozlišovací schopnost 12,13,14,16bit . 

- SM 332, 4,8 analogové výstupy, rozlišovací schopnost 12,16bit . 

- SM 334, AI4/AO2, rozlišovací schopnost 8,12 bit. 

 

 Rozšiřující moduly 

- IM 365 Jednotka pro rozšíření o dalších 8 modulů. 

- IM 360 Jednotka pro rozšíření o dalších 32 modulů. 

- IM 361 Jednotka pro rozšíření o dalších 32 modulů. 

 

 Napájecí moduly 

- PS 307, Zdroj pro napájení 24V, verze 2A,5A,10 A. 

- PS 305, Zdroj pro napájení 24V, verze 2A. 

 

 Speciální moduly 

- SM 374, Nastavitelný blok 16 IN nebo 16 OUT, 8-IN/8-OUT. 

 

 Komunikační moduly 

- CP 340, Sériová komunikace RS 232/422/485,využívá Point-to-Point protokol. 

- CP 341, Sériová komunikace RS 232/422/485 využívá Point-to-Point protokol. 

 

 Komunikační procesory 

- CP 343-1, Ethernet / Profinet IO, komunikační procesor, 2xRJ45. 

- CP 343-1, Lean, Ethernet / Profinet IO, komunikační procesor, 2xRJ45. 

- CP 343-1, Advanced, Ethernet / Profinet IO, komunikační procesor, 2xRJ45. 

 

 Funkční moduly 

- FM 338, 3x SSI, 3 kanálový modul pro čtení SSI polohových snímačů. 

- FM 350-1, 1 kanálový čítací modul, 500kHz,  

- FM 350-2, 8 kanálový čítací modul, 20kHz,  

- FM 355-C, Modul teplotní regulace se spojitým řízením, 4 kanálový. 

- FM 351, Modul pro detekování a polohování.  

[10,11,12]  
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3.6. SIMATIC  S7-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Řídicí systém Simatic S7-400 je zejména používán v průmyslové oblasti pro náročné 

automatizační aplikace většího rozsahu. Doménou tohoto PLC jsou obrovské celopodnikové 

systémy pro řízení sběru dat, technologických linek a také jsou vhodné pro bezpečnou archivaci 

podnikových dat. Využívají se zejména v oblastech jako je energetika, automobilový průmysl, 

farmacie, potravinářský průmysl apod. S7-400 oproti modelům PLC nižší řady jako jsou (S7-300, 

S7-200, LOGO!), předčí svým výpočetním výkonem, počtem vstupů či jeho modularitou.  

 Nabízí také možnost Multicomputingu, což znamená více CPU jednotek v centralizované 

soustavě systému. Výhodou tohoto systému je možnost rozdělit výkon  CPU dle potřeby pro danou 

technickou funkci.  Jako technické funkce myslíme komunikaci, řízení pohonů, početní operace a 

jiné typy řízení, které lze tímto způsobem separovat a přiřadit je jednotlivým CPU. Každá jednotka 

CPU může mít připojené vlastní vstupně výstupní periferie, které jsou řízeny pomocí programu v 

daném CPU a tato vlastnost napomáhá řešit časové náročné úlohy. Multicomputing funguje tak, že 

všechny CPU fungují jako jedna velká CPU jednotka, tzn. v případě poruchy jednoho CPU se 

současně zastaví i všechny okolní CPU. S7-400 má implementované synchronizační funkce, které 

umožňují řídit činnost  separovaných CPU pro každou instrukci zvlášť. 

  Izochronní režim je časová synchronizace procesoru a vzdálených periferií po sběrnici 

PROFIBUS. Přesné a spolehlivé taktování dovoluje koordinovat i rychlé technologické procesy 

jako je například řízení pohybu, regulace a měření. Pro řízení v izochronním režimu je k dispozici 

řada komponent, které podporují tento režim funkce. 

 S7-400 má možnost změny konfigurace za chodu (CiR). To znamená, že je možné vyměnit 

moduly či provést změnu jejich parametrů za provozu systému. Této systémové funkce lze využít 

bez jakýchkoliv negativních dopadů na provozované technologické zařízení. Za provozu můžeme 

tedy připojit nové senzory či akční členy. V případě, není-li nutné provoz daného zařízení zastavit a 

poté jej znovu spustit, když provedeme změnu hardwaru, můžeme tak velice pružně reagovat na 

změny provozu systému a snadno jej různými způsoby optimalizovat. Časová náročnost, 

konfigurace celého systému je velice krátká a náklady spojené s přerušením výroby jsou takřka 

nulové.[6,13] 

 

Obr. 3.6.1: PLC Simatic S7-400[3] 
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3.6.1. Přehled variant a parametry vybraných CPU Simatic S7-400 

 

S7-400 

Standardní provedení PLC jsou již popsány v kapitole 3.6. 

 

S7-400 H 

Tento typ PLC je velice odolný vůči poruchám a rapidně tak redukuje riziko výrobního prostoje. 

Tato vlastnost z něj dělá nejvhodnější automat pro aplikace kde je nutno omezit časové prostoje na 

minimum (např. hutní průmysl, výroba a rozvod elektrické energie, chemický průmysl, 

potravinářský průmysl, atd.).  

Tato spolehlivost je dosažena tím, že jsou spojeny dvě CPU jednotky optickým kabelem skrze 

PROFIBUS DP. Díky optickému kabelu dostáváme velice rychlou odezvu a pokud vznikne 

jakákoli závada na jednom z CPU druhá CPU jednotka převezme řízení bez jakéhokoli negativního 

důsledku na právě probíhající proces. 

 

S7-400 F/FH 

Zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti výrobního procesu, funguje na podobném principu jako 

S7-400 H. V případě, že dojde k jakékoli závadě zůstává v bezpečnostním módu, který zajišťuje 

zabezpečení obsluhy, zařízení a strojů.[6,9] 

 

Tab. č.5. Přehled CPU S7-400[13] 
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3.6.2. Rozšiřující moduly 

 

 Digitální signálové moduly (Moduly jsou vyráběný pro různé U a I úrovně) 

- SM 421, Digitální vstup ve variantách 16,32 konektorů. 

- SM 422, Digitální výstup ve variantách 16,32 konektorů. 

 

 Analogové signálové moduly (Moduly jsou vyráběný pro různé U a I úrovně) 

- SM 431, 8,16 analogových vstupů, rozlišovací schopnost 13, 16bit . 

- SM 432, 8 analogových výstupů, rozlišovací schopnost 13 bit . 

 

 Rozšiřující moduly 

- IM 460-3: Interface modul,, P-Bus, K(C)-Bus, bez napájení 5V, max. vzdálenost 

100m, připojení do centrálního rámu 

- IM 460: Interface modul, P-Bus, K(C)-Bus, bez napájení 5V, max. vzdálenost 5m, 

připojení do centrálního rámu 

- IM 461: Interface modul, P-Bus, K(C)-Bus, bez napájení 5V, max. vzdálenost 5m, 

připojení do rozšiřujícího rámu 

- IM 463-2: Spolu s IM 314 přenáší data po paralelní sběrnici 

 

 Napájecí moduly 

- PS 407 - 20A, Vstupní U a I 120/230Vac, Výstupní U a I 5Vdc/20A, 24Vdc/1A 

- PS 405 - 20A, Vstupní U a I 24Vdc/7,2A, Výstupní U a I 5Vdc/20A, 24Vdc/1A 

 

 Komunikační moduly 

- CP 440, Sériová komunikace RS 232/422/485,využívá Point-to-Point protokol 

obsahuje 1x konektor pro připojení 

- CP 441-2, Sériová komunikace RS 232/422/485 využívá Point-to-Point protokol, 

obsahuje 2x konektory pro připojení 

 

 Komunikační procesory 

- CP 443-1, Ethernet / Profinet IO, komunikační procesor, 2xRJ45 

- CP 443-1 procesor, 1x 10/100/1000 Mbit/s, 4x 10/100 Mbit/s (IE switch), 1+4x 

RJ45, ISO, TCP, UDP, PROFINET-IO kontroler, S7-komunikace, a další 

- CP443-5 Basic PROFIBUS-FMS 

- CP443-5 Extended PROFIBUS-DP 

 

 Funkční moduly 

- FM 452, Elektronická vačka  

- FM 450, 3 kanálový čítací modul, 50kHz 

- FM 450-1, 2 kanálový čítací modul, 200kHz 

- FM 455-C, Modul pro řízení spojité regulace, 8-16 regulačních smyček 

- FM 453, 3 kanálový modul pro detekování a polohování 

- FM455-S, Krokový regulátor 

[13] 
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3.7. SIMATIC S7-1500 

 

 

 

 Ve dnech 27-29.12.2012 probíhal v Norimberku veletrh SPS IPC Drivers, kde byl představen 

nový modulární programovatelný automat SIMATIC S7-1500. Tyto automaty se řadí do středních 

až vysoce náročných aplikací. Jsou výjimečné především tím, že se jim dostalo patřičného zvýšení 

výkonu a usnadnění použití v praktické oblasti automatizace. Díky jednoduchému začlenění 

pomocí softwaru TIA Portal lze maximálně zefektivnit práci s těmito automaty. 

 Výrobci se snažili nový systém vytvořit tak, aby si zachoval osvědčené funkce svých 

předchůdců z řady S7 a zároveň přinesl nutnou inovaci dle současných požadavků. Z toho vyplývá 

jednoduché východisko, lepší výkonnost, efektivita, rozšíření technologických funkcí, výrazné 

zlepšení bezpečnosti komunikace, ochrana firemních dat a mnoho dalších prvků. Těchto inovací 

mohla firma Siemens dosáhnout jen tak, že zkvalitní výkon jádra systému, zlepší konstrukční 

parametry, ovládání a diagnostické funkce. Všechny tyto výhody jsou výrazně spojené s hlubokým 

začleněním S7-1500 do již zmiňovaného softwaru TIA portal. 

 Výkonné jádro systému S7-1500 umožnilo dosáhnout rychlého zpracování signálů, vysoké 

přesnosti v řízení a především rapidní zkrácení odezvy systému. S7-1500 využívá novou velice 

rychlou systémovou sběrnici s novým efektivním komunikačním protokolem, která umožnila 

obsluhovat obrovské datové toky. CPU jako jsou 1511 a 1513 mají integrované dva PN porty pro 

Profinet komunikaci, zatímco CPU 1516 má 3 konektory – jeden k připojení do informační sítě 

podniku a dva pro komunikaci na úrovni řízení procesu.  

 V případě je-li potřeba oddělení sítě, je to možné realizovat jen díky integrovaným 

komunikačním periferiím přímo v CPU jednotce. Pomocí protokolu Profinet IO IRT lze zajistit 

deterministické chování celého systému a je možné přesně nastavit čas odezvy. 

 

 SIMATIC S7-1500 zvládá i běžné technologické funkce typu řízení polohy a pohybu (Motion 

control). Tyto funkce umožňují připojit přímo, bez doplňkových modulů, analogově řízené pohony 

i číslicové pohony s profilem Profidrive s podporou řízení otáček i polohy podřízených os i 

připojení příslušných enkodérů. Práci s programem Profidrive usnadňují softwarové funkční bloky 

odpovídající  standardům vydaným organizací PLCopen. Pro jednodušší a rychlejší uvedení 

pohonů do provozu byly vyvinuty řídící algoritmy, které má uživatel k dispozici jako sledovací 

funkce. Sledovací funkce umožňují kvalitní optimalizaci díky diagnostickým algoritmům, které 

Obr. 3.7.1: PLC Simatic S7-400[3] 
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dokáží kontrolovat pohony v reálném čase. Jedna z prioritních funkcí je PID regulace. Konfigurace 

PID regulace je opět řešena pomocí nastavitelných funkčních bloků, které zajišťují optimální chod 

celého regulátoru, jelikož se hodnoty nastavují automaticky.[6,14] 

 

3.7.1. Výhody konstrukce S7-1500 

 

Nejvýraznější konstrukční změnou jednotek S7-1500 je implementovaný display, který velice 

usnadňuje obsluhu zařízení a zobrazuje detailní informace o stavu jednotky. Standardizované 

vstupně výstupní moduly jsou řešeny tak, že uživateli šetří čas při připojovaní systému, tudíž i 

výměna funkčních modulů je jednoduchá. Při připojování signálových vodičů do modulu lze modul 

přepnout do režimu montážní polohy, která nám zajistí lehkou instalaci vodičů bez jakéhokoli 

nástroje. Bohužel při demontáži vodičů z modulu je potřeba jistých nástrojů. Další výhodou 

montážního režimu je elektrické odpojení od funkčního modulu.  

Významnou funkcí jsou takzvané potenciálové můstky. Tyto můstky umožňují nastavit 

jednotlivé kanály na námi určenou potenciálovou hladinu. Přídavné komponenty se jako u 

ostatních modelů montují na přístrojovou DIN lištu, která je integrována do profilové lišty S7-

1500. Dvířka modulů mají nyní dvě zavírací polohy z důvodů většího prostoru pro kabely většího 

průřezu. Každou jednotku CPU lze centrálně rozšířit až o 32 modulů. Z hlediska elektromagnetické 

kompatibility je automat také velice spolehlivý a moduly mají možnost integrace svorky pro 

stíněné kabely.[6,14] 

 

3.7.2. Vývojové prostředí TIA portal 

 

 Stejně jako všechny nové automatizační prvky značky Siemens jsou i řídicí jednotky nové řady 

Simatic S7-1500 začleněny do vývojového prostředí TIA Portal. Jde o softwarový nástroj 

umožňující jednotným způsobem navrhovat, ovládat a spravovat řídicí jednotky, operátorská 

rozhraní a pohony, sdílet uložené údaje a automaticky udržovat konzistenci dat v celém projektu 

automatizačního systému. Současně s nabídkou výkonných knihoven programů pokrývajících 

všechny automatizační prvky. 

 Nová verze TIA Portal V.12 se vyznačuje větším počtem funkcí, automatickou systémovou 

diagnostikou, obecně použitelnými komplexními bezpečnostními funkcemi, různými 

komunikačními možnostmi, komplexním zabezpečením a různými programovacími jazyky. 

Zvláštní pozornost byla věnována zachování a využití stávajících programů a automatizačních 

projektů a vzájemné kompatibilitě – např. při přechodu z jednotek řady S7-300/400 na řadu S7-

1500 lze migrovat existující projekty a programy, programy sestavené pro Simatic S7-1200 lze do 

prostředí S7-1500 dokonce prostě a jednoduše zkopírovat.[6,14] 
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4. Vývojové prostředí Simatic  STEP 7 

 

STEP 7 je standardní software pro konfiguraci a programování řídicích systému SIMATIC 

firmy Siemens. Tento software splňuje normu DIN EC 6.1131-3, která obsahuje parametry o 

softwaru pro PLC. Obsahuje výkonné funkce a nástroje pro úlohy specializované především na 

automatizační průmysl. Tento program je zkonstruovaný tak, aby pro programátora či jinou osobu 

byl co nepříjemnější ve všech fázích projektu. Projekt můžeme rozložit do několika fází jako je 

konfigurace a parametrizování hardwaru, nastavení komunikace, programování, testování a 

oživování systému.  

Tento software lze rozšířit o takzvané (Engineering tools) což jsou nástroje pro využití vyšších 

programovacích jazyků (SCL, C/C++), dále využití grafického programování (grafy měřených a 

jiných veličin). Možná rozšíření jsou také pro simulaci, servis, dokumentaci, archivaci a 

diagnostické nástroje.  

 

Obsah vlastností softwaru STEP 7 

 

 SIMATIC Manager pro integrovanou správu všech nástrojů a dat daného projektu 

 STEP 7 wizard 

 Programový editor pro tvorbu uživatelských programů v jazycích LAD, FBD, STL 

 Editor symboliky pro správu globálních proměnných 

 Konfigurace hardwaru 

 Diagnostika hardwaru pro lepší přehled o stavu systému 

 NetPro pro nastavení datových spojení přes MPI nebo PROFIBUS 

 

4.1. SIMATIC Manager 
 

SIMATIC Manager je program, který spravuje podřazené podprogramy (softwarové nástroje) 

pro nastavení hardwaru, komunikace či samotného programování. Tento nástroj je kompatibilní, 

jak se SIMATIKEM S7, tak i s C7 a M7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.1: SIMATIC Manager[15] 



 

 

27 

 

Na obrázku číslo 4.1. Můžeme vidět náhled již vytvořeného projektu v programu SIMATIC 

Manager. V červeně zvýrazněné části obrázku se nachází název projektu v mém případě 

„Chudárek“. V této složce se nachází podsložky MPI a SIMATIC 300. Ve složce MPI lze nastavit 

komunikaci PLC s PC více v kapitole 4.4. Nastavení komunikace. Ve složce „SIMATIC 300“ jsou 

obsaženy další dvě podsložky Hardware a CPU 315-2 DP. 

 V podsložce Hardware se nastavují parametry reálného PLC, více v kapitole 4.3. Hardwarová 

konfigurace. Dále tu máme CPU 315-2 DP, kde jsou opět dvě složky a to S7 Program a 

Connections. Složka Connections je zde z důvodu nastavení další komunikace. S7 Program 

obsahuje 3 podsložky Sources, Symbols, Blocks. Sources obsahuje programy psané v STL, SCL, 

GRAPH. Symbols je složka, ve které se definují globální proměnné více v kapitole 4.5. Symbol 

editor. Složka Blocks obsahuje složku OB1 a System data, kde jsou obsaženy informace o daném 

systému. Po otevření složky OB1 se nám otevře prostředí pro vytváření programů. Více v kapitole 

4.6. Programování LAD/STL/FBD. 

 

4.2. STEP 7 Wizard 

 

STEP 7 Wizard je průvodce programu SIMATIC Manager, který slouží k jednoduchému 

vytvoření nového projektu. Toto okno se spouští automaticky po spuštění Manageru. Automatické 

spouštění je možné vypnout, kliknutím myši na políčko u nápisu „Display Wizard on starting the 

SIMATIC Manager“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červený rámeček na obrázku 4. 2. znázorňuje počet oken pro nastavení celého projektu. První 

okno je úvodní a informuje uživatele o tom, že díky STEP 7 Wizard uživatel vytvoří program, jak 

jednoduše, tak rychle a může okamžitě začít s programováním. Po stisknutí tlačítka (Next >) se 

uživatel dostane na druhé okno, kde uživatel nastaví typ CPU a adresu pro komunikaci MPI. Ve 

třetím okně uživatel nastavuje programovací jazyk, ve kterém chce pracovat a vybírá si bloky, které 

mají předdefinovanou funkci. Na posledním okénku uživatel zadá název projektu a potvrdí 

tlačítkem (Finish). 

Obr. 4.2: STEP 7 Wizard[15] 
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4.3. Hardwarová konfigurace 
 

 HW Config - je prostředí, v němž se provádí nastavení hardwarových parametrů projektu. Lze 

také zobrazit seznam adres a získat informace o připojených modulech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázku 4.3. vidíme několik funkčních oken, pomocí kterých nastavujeme hardwarové 

parametry PLC. V oranžově vyznačené oblasti obrázku jsou složky ve, kterých jsou obsaženy 

hardwarové prvky firmy Siemens. Tyto hardwarové prvky přesouváme metodou "drag and drop" 

do červeně vyznačené oblasti. Na obrázku 4.3. jsou použity prvky z oblasti SIMATIC 300. Ve 

fialově vyznačené častí vidíme, jak použité prvky, tak i další parametry jako jsou firmware CPU, 

adresa MPI a také přiřazené adresy vstupů a výstupů připojených modulů. 

 

Pravidla řazení hardwarových prvků. 

 

Rack 0: 

 

 Na pozici číslo 1 se vkládá zdroj 

 Na pozici číslo 2 se vkládá CPU 

 Pozice číslo 3 je vyhrazena pro rozšiřující modul 

 Pozice 4-11 jsou určeny pro řazení funkčních modulů 

 

Rack 1-3: Je použit v případě aktivního rozšiřující modulu, který rozšíří soustavu o další moduly. 

 Na pozici číslo 1 se vkládá zdroj nebo je prázdný 

 Pozice číslo 2 je prázdná 

 Pozice číslo 3 obsahuje rozšiřující modul 

 Pozice číslo 4-11 jsou určeny pro řazení funkčních modulů 

 

 

Obr. 4.3: HW Config[15] 
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4.4. Nastavení komunikace 
 

 NetPro - je prostředí, v němž se provádí nastavení jednotlivých síťových sběrnic a jejich 

propojení mezi sebou. Prostředí slouží také pro nastavení komunikace PC s PLC, PLC s 

decentralizovanými jednotkami či s HMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázku  4.4. můžeme vidět okno prostředí NetPro, kde je zobrazena komunikační linka MPI 

a k ní připojený SIMATIC 300. Dále je na obrázku zobrazena možnost nastavení rozhraní PG/PC 

(Options => Set PG/PC Interface... => PC Adapter (MPI) =>Properties =>Local Connection => 

Connection to USB). Toto je ovšem jedno z mnoha možných komunikačních nastavení tohoto 

prostředí. 

 

4.5. Symbol Editor 
 

 Symbol Editor – Je nástroj sloužící k definování globálních proměnných. Po nastavení všech 

proměnných musíme uložit provedené změny do projektu. Po uložení se proměnné sdílí se všemi 

nástroji programu SIMATIC Manager. Nejdůležitější část tohoto editoru je červeně zvýrazněna na 

obrázku 4.5., kde je obsaženo několik parametrů, jako jsou Symbol, Adress, Data type a Comment. 

 

 

 Symbol - je část, kde se definují názvy globální proměnných. 

 Adress - je pevně definovaná adresa globální proměnné. 

 Data type - zde se zobrazuje datový typ globální proměnné. 

 Comment - je pole, pro komentář popisující globální proměnné. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4: NetPro[15] 
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Základní datové typy: 

 

 BOOL, BYTE, WORD, DWORD - binární datové typy o velikosti 1, 8, 16 a 32 bitů. 

Používají se tehdy, pokud čteme nebo zapisujeme hodnotu do paměti v binárním tvaru. 

 BCD - zapisování hodnot v BCD kódu. (dvojkově reprezentované dekadické číslo) 

 CHAR - datový typ pro hodnoty z ASCII tabulky. Znak je reprezentován 8 bity. 

 INT - integer (celé číslo) reprezentována jako 16 bitová hodnota pro zobrazení celých čísel, 

15 bit označuje zda-li je číslo kladné (hodnota 15 bitu: 0) nebo záporné (hodnota 15 bitu: 

1). 

 STRING – řetězec ASCII znaků o délce 254 znaků. 

 DINT - je rozšířeny datový typ INT na hodnotu 32 bitů. 

 REAL - označuje datový typ pro zobrazení reálného čísla, tzn. že musí být schopen 

pracovat s desetinou čárkou. Velikost datového typu je 32 bitu, kde bity (0 – 22) jsou 

mantisa a (23-30) je exponent. 

 S5TIME - datový typ, který je zapsán do Symbol Editoru, při použití časových 

funkcí.(Časovačů) 

 DATE - udává počet dnů od roku 1.1.1990 

 TIME - udává čas ve formátu den-hodina-minuta-sekunda-milisekunda 

 TIME OF DAY - udává počet milisekund od počátku dne 

 

Zkratky pro jednotlivé datové typy: 

 

 Vstupní signály - (I, IB, IW, ID). Výstupní signály (Q, QB, QW, QD) 

 Vstupní periferie PI - (PIB, PIW, PID), Výstupní periferie PQ - (PQB, PQW, PQD). 

 Časovače (T), čítače (C). 

 Paměť (M, MB, MW, MD) 

 Logické bloky (OB, FB, FC, SFB, SFC) 

 Datové bloky (DB) 

 Datová tabulka (VAT)  

Obr 4.5: Symbol Editor[15] 
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4.6. Programování LAD/STL/FBD 
 

Součástí programu Simatic Manager je podprogram, který slouží jako vývojové prostředí pro 

psaní uživatelských programů. Využívají se tři normované programovací jazyky a to LAD, STL a 

FBD. 

 

LAD - „Ladder Diagram“ jedná se o programovací jazyk využívající takzvaných žebříkových 

diagramů, někdy označovaných jako reléová schémata. Výhodou je přehlednost programu. Za 

online režimu je velice snadné diagnostikovat chybu programu. Nevýhodou je návrh složitých 

programových konstrukcí, které jsou mnohdy nerealizovatelné nebo velice nepřehledné. 

 

STL - „Statement List“ je strojový kód jež je složitější pro začátečníky ale v případě 

zkušenějšího programátora je to jeden z nejsilnějších programovacích jazyků. Jde vlastně o obdobu 

Asemleru, kde každou vytvořenou funkci definuje sám programátor přímo pro daný problém.  

V STL se dají vytvořit nejpokročilejší a nestabilnější programy. To vše je zapříčiněno faktem, 

že programátor není omezený jen na předprogramované funkční bloky. Jako jediný jazyk v aplikaci 

STEP 7 je schopen zpětné kompatibility s jazyky FBD, LAD a GRAPH. Nevýhodou tohoto 

způsobu programování je časová náročnost, oproti grafickým jazykům. Z tohoto důvodu se používá 

zejména pro realizaci funkcí, které je možno opakovaně využívat.   

 

FBD - „Function Block Diagram“ se řadí mezi grafické jazyky. Program se tvoří pomocí 

funkčního blokového schématu jenž využívá knihovny předdefinovaných funkčních bloků. Je 

velice užitečný při analýze signálů, regulaci, čítaní pulzů a časování různých prvků systému. 

Výhodou je nízká časová náročnost oproti STL jazyku a snadná diagnostika pomocí online režimu. 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.6: LAD/STL/FBD[15] 
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5. Možné využití programovatelných automatů firmy Siemens 

 

Doposud jsme si popisovali co je to PLC , jak funguje, čím je specifické. Zlehka bylo 

naznačeno v kapitolách  1,2,3 v jakých  oblastech se využívají. V kapitole 3. bylo zmíněno, že PLC 

firmy Siemens jsou rozlišeny, dle jejich výkonnosti do tří základních skupin.  

Jednoučlové přístroje - jak už je z názvu jasné, tyto přístoje mají pevně danou funkci,   kterou 

nemužeme nijak měnit. Jedná se o časová a pomocná relé,ministykače a převodníky signálů atd. 

Mikrosystémy - tyto systémy se řádí do nižších tříd PLC, jinak nazývané jako mikro-PLC. 

Jejich využití v průmyslu je rozsáhle zlvláště na těch místech, kde není potřeba složitých 

procesních aplikací. 

Plně integrovaná automatizace –tento pojem se vztahuje především na řídící členy jako PLC 

vyšší třídy, průmyslové PC a zobrazení procesů na periferiích HMI. Další problém je síťová 

kompatibilita, která je v dnešní době velice důléžitá, pro propojení mezi hierarchickými úrovněmi a 

v neposlední řadě u vytváření sdílených databází objektů.  

 

Popis využití jednotlivých PLC rodiny Siemens 

 

LOGO!  

  Programovatelný automat určen pro ty nejjednodušší a nejméně náročné automatizační aplikace. 

Využívá se například jako ovládací prvek v obvodech silnoproudové techniky. Jeho hlavní 

doménou je nahrazení pomocných a časových reléových kontaktů. Nenahrazuje ovšem jen releové 

kontakty ale obsahuje i čítače, časovače a impulzní generátory viz kapitola 3.3. Výhodou tohoto 

systému je snadná možnost  přeprogramování pomocí počítače nebo pomocí tlačícek umístěných 

přímo na modulu. Příklady možného řízení, či regulace pomocí automomatů LOGO! - řízení 

motorů, čerpadel, kompresorů, regulace hladin v nádržích, řízení osvětlení, řízení žaluzií či markýz, 

řízení vrat, dveří, topení, chlazení, klimatizace, dopravníkové pásy, výtahy, zavlažování. 

 

S7-200 

 Tento automat stále patří mezi základní PLC a řadí se tak do třídy mikro-PLC. Tyto automaty 

najdou opět široké uplatnění v různých automatizačních aplikacích. Možnosti použití najdou 

například v oblasti řízení lisů, ovládání hydraulických pístů, klimatizační jednotky, dřevovýroba, 

výroba potravin, čerpadla, dopravníkové systémy a mnohých dalších průmyslových aplikacích. 

 

S7-300 

 Jeho využití jsou velice rozmanitá a lze ho využít na středně až vysoce složité automatizační 

úlohy. Používají se například v automobilovém, hutním, potravinářském a tabákovém průmyslu, 

kde zastávají různé automatizační úkoly. Velké využití mají také v procesním inženýrství jako je 

stavební či farmaceutické odvětví. Jsou vyráběny také specializované modely S7-300F 

s bezpečnostními funkcemi pro bezpečný provoz celého systému. 

 

S7-400 

 Nejvýkonější PLC firmy Siemens, které má nejšírší uplatnění díky svým vlastnostem. 

V kapitole 3.6. jsou popsány vlastnosti S7-400. PLC těchto výkonu se používají ve strojírenství 

včetně speciálních strojních konstrukcí a také v ocelářském, chemickém, hutním, potravinářském, 

tiskařském a dřevařském průmyslu. Využívají se také při vyrobě a rozvodu elektrické energie. 

Stejně jako S7-300 má i řada 400 své speciální modely, které jsou popsány v kapitole 3.6. 
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S7-1500 

 Jedná se o výkonější obdobu PLC S7-300. Co se použití týka je označováno jako PLC střední a 

vyšší třídy což znamená, že zvladá stejně náročné aplikace jako S7-300 a častečně i S7-400. 

Podrobnější popis vlastností je v kapitole 3.7. 

 

5.1. Příklad aplikace PLC firmy Siemens 

 

 

 

Na obrázku   5.1. můžeme vidět příklad „inteligentního domu“ řízeného pomocí PLC S7-200, 

LOGO! a jednoúčelových prvků Sirius. Na obrázku vidíme jednotlivé funkce, které jsou přiřazeny 

daným jednotkám (osvětlení, řízení rolovacích vrat, centrální ventilace, centrální vytápění, atd.). Za 

předpokladu, že by S7-200 nebo LOGO! mělo přístup na internet, bylo by možné řídit a 

kontrolovat jednotlivé stavy pomocí tabletů či chytrých telefonů z jakéhokoli místa, kde by byla 

možnost připojení na internet. 

Obr. 5.1: Přiklad aplikace PLC[4] 
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6. Realizace pracoviště s programovatelným automatem S7-300 

 

Nedílnou součástí realizace projektu, je návrh soustavy PLC pro daný úkol. V mém případě 

byla soustava předem určena a skládá se z těchto komponentů. 

 Zdroj napětí - power supply module PS 307; 2 A. 

 Centrální procesorová jednotka – CPU 315-2 DP. 

 Signální modul - Digital IO module SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A. 

 Signální modul - Analog input module SM 331; AI 8 x 12 bit. 

 Signální modul - Analog output module SM 332; AO 8 x 12 bit. 

 Převodník - MPI<=>USB. 

 Zařízení pro programování PLC – HP ProBook 4520s. 

 DIN lišta. 

 

6.1. Specifikace použitých komponent  
 

Zdroj napětí - power supply module PS 307; 2 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zde je led dioda, která indikuje funkčnost zdroje 

2. Vypínač zdroje 

3. Hlavní přívody napětí ze sítě 230 V AC /120 V AC 

4. Terminál pro výstup napětí 24 V DC 

5. Upínací svorka na přívodní kabel 

 

Vlastnosti PS: 

 

 Výstupní proud 2 A 

 Výstupní napětí 24 V DC; ochrana proti zkratu a otevřenému obvodu 

 Možnost připojení jak na 230 taj i 120 V 

 Norma o bezpečné izolaci EN 60 950  

Obr. 6.1: PS modul a jeho elektrické schéma[10] 
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Centrální procesorová jednotka – CPU 315-2 DP 

 

CPU 315-2 DP je specifikováno v kapitole 3.5. S7-300. 

 

Signální modul - Digital IO module SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A 

 

 Tento modul obsahuje 16 vstupních a 16 výstupních svorek pro připojení signálového vodiče. 

Vstupní periferie je izolovaná ve skupině po 16. Výstupní periferie je izolovaná do dvou skupin po 

8.Vstupní i výstupní napětí je 24 V DC. V případě, že se na vstupu nebo výstupu objeví logická 

úroveň 1 rozsvítí se LED příslušného bitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signální modul - Analog input module SM 331; AI 8 x 12 bit 

 

Analogový signálový modul má maximálně 8 vstupních kanálu pro měření napětí. Tento případ 

je znázorněn na obr. 6.3. Tento analogový modul je schopen měřit také proud, teplotu a odpor. 

Mohou nastat také případy, kdy se počet kanálů zmenší díky možnému více kabelovému měření 

3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2: D I/O modul a jeho elektrické schéma[10] 

Obr. 6.3: AI modul a jeho elektrické schéma[10] 
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Vlastnosti AI: 

Má 8 vstupů ve čtyřech kanálových skupinách. Každá ze čtyř skupin má své individuální 

nastavení. Možné programovatelné nastavení měření na Napětí/ Proud/Odpor/Teploty. Rozlišení 

vstupů ( 9/12/14 bits + příznakový bit). Možnost hardwarového a diagnostického přerušení. 

 

Signální modul - Analog output module SM 332; AO 8 x 12 bit 

 

Analog output, je periferie, která převádí digitální 12 bitové slovo na analogovou hodnotu 

napětí či proudu určité úrovně. Rozlišení, pro napěťovou úroveň je Umax/2
12

 , kde Umax je 

nastavitelná hodnota v HW config. Co se týká proudového rozlišení, je použit obdobný vztah 

Imax/2
12

.  

 

 

 

Převodník - MPI<=>USB 

 

 Tento převodník umožňuje komunikaci mezi PC a PLC. MPI  je sběrnice, založena na 

definici RS485 s využitím zejména v průmyslovém prostředí a vychází ze sítě Profibus. Tato 

sběrnice není určena pro sběr dat s decentralizovaných periferií ale slouží spíše jako programovací 

a servisní komunikace. 

 

  

Obr. 6.4: AO modul a jeho elektrické schéma[10] 

Obr. 6.5: Propojení PC s PLC pomocí MPI 

PC CPU 315-2DP 

USB<=> PŘEVODNIK <=>MPI 

http://cs.wikipedia.org/wiki/RS485
http://cs.wikipedia.org/wiki/Profibus
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6.2. Realizace pracoviště pro regulaci teploty 

 

 

Popis pracoviště: 

 

 Provedení pracoviště, je rozděleno na tři samostatné části. První část je zkonstruována z PLC, 

nosných DIN lišt a profilů známých pod názvem „item“. Z těchto profilů jsem vytvořil konstrukci 

na, které jsou upevněny dvě nosné DIN lišty. Speciální DIN lišta, vyrobená přímo pro upevnění 

modulů řady S7-300, nesoucí celé PLC. Druhá nosná lišta s názvem „DIN BET“ nese svorkovnici 

L+ a svorkovnici M. Svorkovnice jsou zde z důvodu rozvedení napětí (24V DC) pro všechny 

použité moduly a vytvořené obvody PCB 1, PCB 2. Závěrem této části je nutné zmínit, že PLC je 

zde jako jednotka vyhodnocující všechny signály pro regulaci teploty. Více o funkci PLC jako 

regulátoru teploty najdeme v kapitole 6.3. 

 V druhé části je obsažen PCB 1, vodiče pro digitální vstupně/výstupní signály (D I/O), 

analogové vstupní signály (AI) a analogové výstupní signály (AO). PCB 1 je speciálně navržený 

obvod, který obsahuje jak akční člen, tak i obvod pro snímání teploty. Jeho schéma a princip 

funkce je popsán v následujícím oddílu (Obvodové schéma PCB 1) této kapitoly.  

 Jako poslední část jsem zhotovil PCB 2, což  je jednoduchý odvod, který obsahuje jen snímač 

teploty a topné těleso. Pro vyhodnocení teploty jsem použil elektronický snímač LM335 

v plastovém pouzdře TO-92. Jako topné těleso jsem použil výkonový drátový odpor v keramickém 

pouzdře. Schéma a princip činnosti popisuje oddíl (Obvodové schéma PCB 2). 

 

  

D I/O A O A I 

Obr. 6.6: Zapojení pracoviště 
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Obvodové schéma a PCB 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Celý obvod je v podstatě rozdělen na dva funkční celky, na akční člen a teplotní snímač. Hlavní 

prvek akčního členu je unipolární tranzistor T1 IRF540. Tento tranzistor se otevírá velikostí napětí 

Uř (svorky P8,P9), kde napětí Uř je generováno pomocí programovatelného automatu, dle 

předepsaného algoritmu funkčního bloku FB58 (funkční blok regulace teploty). V případě, že dojde 

k proražení tranzistoru je obvod chráněn pomocí relé. Relé je rozpínáno PLC a to tak, že pří 

překročení mezní teploty Tmax je na svorky URL přivedeno napětí 24V DC. (Tmax je nastavitelná 

hodnota v CPU). 

Abychom, si určili proud tekoucí přes odporovou zátěž (svorky P14,P15), musíme znát úbytek 

napětí. Nemůžeme, však přivést na analogový vstup maximální hodnotu napění Uz = 24V DC 

(svorky P12,P9). Protože analogové vstupy jsou dimenzovány na maximální hodnotu napětí 10 V. 

Zvolil jsem tedy napěťový dělič, tak aby hodnota Uz byla třetinová, tedy Ui = Uz/3. Nyní si 

můžeme určit proud tekoucí přes odporovou zátěž podle vztahu    
       

  
  . Odpor R6 je vnitřní 

měřící odpor analogového vstupního modulu. 

Jako další důležitá část, je obvod pro určení teploty. Na svorkách P1,P2,P9 je připojena LM335, 

která vlivem teploty mění napětí UT, kde snímač teploty je kalibrován na 2,982V při 25⁰C. Obvod 

je navržen tak, abychom mohli kalibrovat snímač pomocí potenciometru P1 10KΩ. 

 

Obvodové schéma PCB 2 

 

 Tento obvod je velice jednoduchý, obsahuje jen snímač teploty LM335 a výkonový odpor R1. 

Tyto součástky jsou upevněny na druhém plošném spoji, aby zbytečně neohřívaly součástky na 

PCB1 a neovlivňovaly tak jejich funkčnost. 

  

Obr. 6.7: Schéma obvodu PCB 1 

Uz 

 

Uř 
Ui 

 

UT 

 

URL 

 

Obr. 6.8: Obvodové schéma PCB2 
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6.3. Regulátor teploty FB58 
 

Regulátor teploty je součástí standardních knihoven programu Step 7. Můžeme ho najít pod 

názvem „FB58 TCONT_CP CONTROL“. Tento funkční blok založený na PID algoritmu se 

schopností regulovat jak temperování soustav tak i chlazení. Celý funkční blok je obohacen o 

přídavné teplotní funkce a je tak schopen fungovat v automatickém režimu. Mezi jeho výhody také 

patří možnost jak analogové tak pulzní regulace.  

 

Průběh nastavení regulátoru 

 

Na obrázku 6.9. vidíme průběh automatického nastavení teplotního regulátoru. Tento graf je 

rozdělený do 7 fází. Ve fázi nula musíme nastavit hodnotu TUN_ON na hodnotu „TRUE“ tím se 

přesuneme do fáze 1. Po nějaké době ve fázi jedna nastavíme žádanou hodnotu SP_INT nebo 

nastavíme hodnotu TUN_ST na hodnotu „TRUE“. Po těchto úkonech přechází regulátor do fáze 2 

kde vyhledává inflexní bod. V případě, že nalezne inflexní bod, přesune se do fáze 3,4,5 a pomocí 

výpočtů určí časové konstanty soustavy. Poslední fáze 7 je kontrola o typu procesu. 

Popis důležitých parametrů FB58 

 

 PV_INT – vstup pro skutečnou hodnotu. Tato hodnota musí být převedena do fyzikálních 

jednotek.(např. ⁰C) 

 SP_INT – na tento vstup zadáváme žádanou hodnotu. 

 LMN_PER – na tento výstup jde řídící veličina, lze ji bez jakékoli úpravy poslat na 

výstupní periferii.(Analogový výstup). 

 CYCLE – čas určení jednoho cyklu regulátoru. 

 DISV – poruchová veličina. 

 COM_RST – tento vstup slouží pro resetování regulátoru 

 MAN_ON – tímto vstupem volíme manuální či automatické nastavení regulátoru 

[2,16,17] 

 

Funkční program pro regulaci teploty je uveden v příloze IV. 

  

Obr. 6.9: Průběh nastavení regulátoru[16,17] 
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6.4. Měření realizované soustavy 
 

Hlavní důvod měření je prostý, zjistit frekvenční možnosti použitých modulů a specifikovat tak 

jejich využití v praxi. Realizace celého měření je velice prostá. Zapojení pro určení frekvenčních 

vlastností modulů je uvedeno v příloze II. Na obrázku 6.4.1. je zobrazen jeden z několika 

naměřených průběhů. U1 je napětí z generátoru připojené na analogový vstup. U2 je výstupní 

hodnota napětí z analogového výstupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následným měřením jsme zjistili časy přeběhu napěťového signálu přes celý systém. Celým 

systém je myšlen analogový vstup, který převádí analogovou hodnotu na binární číslo (vzorkuje 

signál) odesílá tento údaj po společné sběrnici do procesoru, který zpracuje tuto hodnotu a pošle ji 

na analogový výstup. Podle naměřených hodnot, trvá celý tento proces minimálně 25 ms. Po 

sečtení teoretických hodnot z dokumentace, by měla být maximální doba převodu 27,03 ms. 

Vzniklý rozdíl může být způsoben metodou měření, či nepřesným určením časů z osciloskopu. 

 

Nastavení rychlosti bloků a CPU 

 

 Programu Step 7 poskytuje uživateli nastavovat různé parametry hardwarové konfigurace. Jeden 

z důležitých parametrů u měření tohoto typu, je rychlost jednoho cyklu CPU jednotky. Defaultně je 

nastaven čas jednoho cyklu na 150 ms, ale dá se snížit až na 10ms. Za zmínku stojí také analogový 

vstup, který má také možnost jisté variability. Ovšem při nastavování kratší doby vzorkování 

analogového modulu, ztrácí modul jisté vlastnosti, jako je například rozlišení.  

 

Praktické využití této soustavy 

 

 Na první pohled je z měření jasné, že časy přechodu signálu, jsou příliš velké. Proto se tato 

soustava hodí například pro regulaci teploty, kde se objevují jen velké časové konstanty. Při 

realizaci časové náročnějších automatizačních úloh, by se muselo použit jiných přídavných 

modulů. Jeden z možných kandidátů je například FM 350-1. Tento funkční modul dokáže čítat 

informace s frekvencí 500kHz. 

 

Více o měření je obsaženo v příloze II. 

 

Obr. 6.4.1: A I modul a jeho elektrické schéma 

U1 

U2 
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7. Závěr 

 

Bakalářská práce je založena na produktech firmy Siemens. Firma Siemens se svou kvalitou a 

pestrostí produktů řadí mezi jedny z nejlepších výrobců specializovaných komplexních systémů. 

Tato firma řeší celopodnikové problémy od elektroniky přes klimatizaci až po návrh výkonných 

turbín či motorů. Jedno z důležitých odvětví této firmy je automatizace. Automatizace zahrnuje 

mnoho odvětví a jedno z nich jsou právě PLC. 

V teoretické části této práce jsem se zabýval specifikací celé řady automatů již zmiňované firmy 

Siemens. Automaty jsou rozděleny dle jejich výpočetního výkonu a možnostmi rozšíření. 

Důležitým parametrem v dnešní době je cena, která pochopitelně roste s výpočetním výkonem 

PLC. Automaty a jejich použití v průmyslu mají obrovský potenciál. Trend 21. století navádí 

všechny výrobce k tomu, aby automatizovali celou svou výrobu. Možnosti využití PLC jsou 

nepřeberná. Budoucnost těchto jednotek není jen v průmyslovém odvětví. S rostoucím požadavkem 

lidí na komfortní systémy se PLC mohou v budoucnu využívat pro řízení rodinných domů či jiných 

komerčních objektů. 

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo zrealizovat funkční regulátor teploty pomocí 

programovatelného automatu SIMATIC S7-300. Při realizaci regulátoru jsem se potýkal 

s mnohými problémy, které vznikaly už od počátku projektu. Vzhledem k celkové ceně dané 

soustavy jsem se chtěl vyhnout jakémukoli poškození či úplnému zničení PLC. Díky manuálům 

firmy Siemens a možnostem využití moderních informačních technologií, jsem byl schopen projekt 

zkonstruovat bez většího rizika poškození PLC. Po zkonstruování soustavy jsem musel provést 

instalaci programu Step 7, což s sebou neslo další komplikace spojené s kompatibilitou operačního 

systému Windows 7. Po úspěšné instalaci softwaru bylo možné začít s programováním CPU.  Díky 

programu Step 7 a jeho souboru standardních knihoven, má uživatel široké spektrum možností pro 

různorodé aplikace.  V mém případě jsem měl možnost využít funkčního bloku určeného přímo pro 

regulaci teploty. Tento blok mi usnadnil práci, protože jsem se nemusel zabývat složitým návrhem 

PID regulátoru a mohl jsem tak okamžitě věnovat pozornost samotné realizaci akčního členu a 

snímači teploty. Závěrem mohu říci, že vývojové prostředí Step 7 je uživatelsky velice dobře 

zpracovaný program, který ulehčuje programátorům realizaci složitých automatizačních úkolů.  
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