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ABSTRAKT 

Ve své bakalá ské práci jsem se zabývala návrhem nových laboratorních úloh ve 
vývojovém prost edí Siemens LOGO! Soft Comfort pro p edměty jako jsou 

Automatizace a Programovatelné automaty.  

ABSTRACT 

Bachelor‘s thesis deals with the design of new laboratory tasks in the development  

environment Siemens LOGO! Soft Comfort for subjects such as "Automation" and 

"Programmable logic controllers". 
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1 ÚVOD 

„V současné době p edstavuje automatizace významný nástroj pro zvýšení produktivity, 
jakosti a konkurenční schopnosti výroby a služeb. Automatizace také umožňuje zajistit 
bezpečnost, pohodlí, zdraví lidí a zbavuje nás těžké, zdraví a životu nebezpečné nebo 
únavné práce.“ [1] 

Tato p edchozí citace v pár větách vystihuje, proč se vůbec automatizací 
zabývat, a dodává, že automatizace je a bude stále aktuální téma v dnešní moderní době. 
Ze stejných důvodů si autor této práce vybral za úkol rozší it p edměty Automatizace 
a Programovatelné automaty o nové p íklady v logickém modulu LOGO! Soft Comfort 

od firmy Siemens.  

 Začátek této práce seznamuje uživatele s programem LOGO! Soft Control 

a s logickým modulem. 

 V druhé polovině této práce jsou k nalezení konkrétní digitální a analogové 

p íklady. Aby byl jasný jejich postup, byly zvoleny na začátek ty nejjednodušší 
a závěrem jsou uvedeny složitější a náročnější p íklady. 
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2 SEZNÁMENÍ S LOGOSOFT: COMFORT 

LOGO! Soft Comfort je program, který je využíván pro jednoduché a rychlé 
programování. Software můžeme využívat pro offline simulování a testování 
vytvo ených programů nebo následně propojit s logickým modulem, viz obr. 1, pro 

spínání a ízení malých automatizačních projektů. 

 

Obr. 1:  Logický modul LOGO! verze 0BA8 

2.1 LOGO! 0BA8 

LOGO! 0BAŘ je základní jednotka viz obr. 1, která p evede offline simulaci programu 

z LOGO! Softu na reálné online zapojení. S pomocí této jednotky se ídí malé 
automatizační projekty. 
 

Nejčastější oblasti použití jsou nap .: 

 Jednoduché vzdálené sledování a ízení (vč. domovních instalací – 

ovládání topení, oken nebo zálivky). 
 Automatické zavlažování, automatizované systémy krmení 

v zemědělství. 
 Vzdálený dohled a ízení malých strojů. 
 Základní sledování energií. 

2.1.1 Parametry 0BA8 

Základní jednotka 0BAŘ má osm vstupů a čty i výstupy, které lze maximálně rozší it na 
dvacet čty i digitálních vstupů (DI), nově i na dvacet digitálních výstupů (DO). 
U analogu to je pouze osm vstupů (AI) a osm analogických výstupů (AO). 

Oproti starším verzím jednotek má 0BAŘ mnoho vylepšení včetně designu. Jako 

je t eba uživatelsky p íjemnější displej, který má větší rozhraní o šesti ádcích, na které 
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se vejde 20/24 znaků. Nově se objevuje možnost měnit zbarvení displeje (na bílou, 
oranžovou a červenou), viz obr. 2. 

 

Obr. 2:  Ukázka barev na displeji 

 Mezi další nespornou výhodu pat í využití externí Micro SD karty, na které 
může být zaznamenáno až 20.000 záznamů. A samotné externí ovládání p es jakékoliv 
chytré za ízení, jako je mobilní telefon nebo tablet, je bezpochyby velký krok, díky 
němuž se za ízení LOGO! 0BAŘ může dostat i do běžných domácností. 

2.2 Uživatelské rozhraní LOGO!  

Orientace v programu LOGO! Soft Comfort je velmi intuitivní. Po zapnutí programu se 

zobrazí základní prost edí, viz obr. 3.  

Největší okno Diagram Editor umožňuje vytvá ení diagramů a jejich simulaci. 
Okno Tools nám zobrazuje sekci Diagrams, kde jsou jednotlivé vytvo ené 

programy, které máme otev ené nebo nedávno zav ené. Druhá sekce v okně Tools je 
Instructions, kde se po nahrání nového diagramu zobrazí vstupy, výstupy a funkce, které 
jsou využívány pro samotné programování zapojení. 

Nové diagramy se nahrávají ze záložky File → New → nejčastěji Function 

Block Diagram (FBD). Nejzákladnější pokyny jsou zobrazeny na obr. 4.  
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Obr. 3: Základní prost edí programu 

 

Obr. 4: Popis základních pokynů 

1. New – Otev e nový program 

2. Open – Otev e již existující programy z PC 

3. Selection – Umožňuje pracovat s jednotlivými funkcemi v Diagram Editoru 

4. Connect – Spojí jednotlivé funkční bloky  

5. Simulation – Spustí simulaci a ově í funkčnost zapojení 

2.3 Nová verze programu v8.1  

Všechny p íklady v této práci jsou ešeny v nejnovější verzi programu LOGO! Soft 

Comfort vŘ.1 pro moduly 0BAŘ, který nabídl několik nových funkcí a uživatelsky 
p íjemnější prost edí. 

Dále je nově možné LOGO! ídit dálkově, a to i mobilním telefonem nebo jiným 
za ízením.  
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2.3.1 Nové funkční bloky  

 

DIGITÁLNÍ FUNKCE 

 

 

Astronomical clock (Astronomické hodiny)  
„Spíná výstup mezi západem slunce a jeho 
východem v závislosti na dané lokalitě“ [2]. 

 

 
 

Stopwatch (Stopky) 

„Mě í čas, pokud je vstup sepnutý a funkce 
počítání jednotlivých kol je podporována“ 
[2]. 

ANALOGOVÉ FUNKCE 

 
 

Analog filter (Analogový filtr) 
„Redukce šumu na analogovém vstupu“ [2]. 

 
 

Max/Min  

„Získání minimální a maximální hodnoty 
signálu v dané časové periodě“ [2]. 

 

 
 

Average value (Průměrná hodnota)  
„Získání průměrné hodnoty signálu v dané 
časové periodě“ [2]. 

 

Tab. 1: Nové funkční bloky 
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2.4 Propojení 0BA8 s PC 

Testování programů online se provádí p es tlačítko „Test online“, viz obr. 5. Program 

LOGO! Soft Comfort a logický modul je možné propojit více způsoby. 

 

Obr. 5:  Tlačítko „Test online“ 

 

Connect throught: LOGO! Cable 

 

LOGO! Soft Comfort se propojí s logickým modulem 0BAŘ pomocí kabelu. Nastavení 
je t eba provést v samotném programu volbou položky LOGO! Cable, viz obr. 6 [2]. 

 

Obr. 6:  LOGO! Cable 
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Connect throught: Ethernet  

 

P ipojení LOGO! Softu s logickým modulem může proběhnout i pomocí ethernetu, viz 

obr. 7, který vyhledává p ipojené za ízení a ukládá si nejčastěji používané adresy pro 

zrychlení a zjednodušení následné práce [2]. 

 

Obr. 7: Ethernet 
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3 DIGITÁLNÍ ÚLOHY 

V této kapitole jsou vypracovány p íklady pomocí digitálních funkčních bloků, které 
jsou zpracovány ve formě zadání a následného grafického a slovního ešení. 

3.1 Příklad - Elektronická motokára I 

Zadání příkladu 

 

Navrhněte zapojení p edstavující ovládání elektrické motokáry, které p i zapnutí pedálu 
START sepne motor. Pedál STOP nám motor zastaví. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 pedál Start 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

I2 pedál Stop 0 - vypnuto 1 – zapnuto 

Q1 motor motokáry 0 - vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 2: Seznam vstupů / výstupů p . 3.1 

 

Grafické řešení  

 

Obr. 8: Schéma ešení p íkladu 3.1 

Popis řešení 
 

P i sepnutí pedálu START (I1) se ihned sepne motor (Q1). Latching relay (B001) p i 
sepnutí tlačítka pedál STOP (I2) signál p eruší a motor (Q1) se zastaví. Viz obr. 8. 
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3.2 Příklad - Elektronická motokára II  

Zadání příkladu  

 

Navrhněte rozší ené schéma p íkladu 3.1 Elektrické motokáry, které se spustí motor p i 
zapnutí pedálu START a bude funkční po dobu 10 sekund. Poté se motor zastaví 
a znovu se spustí až po 4 sekundách. Pedál STOP nám schéma rozpojí a motor se 

zastaví úplně. 
 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis  

I1 pedál Start 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

I2 pedál Stop 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q1 motor motokáry 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Tab. 3: Seznam vstupů / výstupů p . 3.2 

 

Grafické řešení 
 

 

Obr. 9:  Schéma ešení p íkladu 3.2 

 

Popis řešení  
 

P i sepnutí pedálu START (I1) se ihned sepne motor (Q1). Latching relay (B001) p i 
sepnutí tlačítka pedál Stop (I2) signál p eruší a MOTOR (Q1) se zastaví. Asynchronous 
Pulse Generator (B002) využijeme jako Omezovač, na kterém nastavíme pulzující 
signál, Pulse Width nastavíme na 10 sekund a Interpulse Width  na 4 sekundy. 

P ehledné zapojení jen na obr. 9. 
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3.3 Příklad – Myčka aut I 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte zapojení p edstavující Myčku aut. Když auto p ijede do myčky, spustí se 

obvod spolu s výstražným červeným světlem. Po 6 sekundách sepnutého senzoru se 
spustí voda a po 2 sekundách i kartáče. Po 20 sekundách trvání celého obvodu se zapne 
vzduch, čímž vypne vodu i kartáče. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Senzor 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q1 Voda 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q2 Kartáče 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q3 Červené světlo 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q4 Vzduch 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 4: Seznam vstupů / výstupů p . 3.3 

 

 

Grafické řešení  
 

 

Obr. 10:  Schéma ešení p íkladu 3.3 
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Popis řešení 
 

Po spuštění Senzoru (I1) se sepne Červené světlo (Q3) a spustí se On – delay (B001), 

který pustí signál k výstupu Voda (Q1) a následně druhý On – delay (B002) propustí 
signál pro výstup Kartáče (Q2). Zároveň s (B001) se spustí i On – delay (B004), které 
propustí signál na výstup Vzduch (Q4). Výstup Vzduch (Q4) zastaví pomocí XOR 
(B003) p edchozí dva výstupy. 

Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 10. 

 

3.4 Příklad – Myčka aut II 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte rozší ení p íkladu 3.3 – Myčka aut I. Zelené světlo svítí tak dlouho, než auto 

p ijede do myčky a Senzor spustí obvod po dvou sekundách spolu s výstražným 
červeným světlem. Po 6 sekundách sepnutého senzoru se spustí voda a následně po 2 

sekundách i kartáče. Po dvaceti sekundách trvání celého obvodu se zapne vzduch, čímž 
vypne vodu i kartáče. Celý proces bude trvat 2Ř sekund, poté se obvod vypne a rozsvítí 
se opět zelené světlo. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Senzor 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q1 Voda 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q2 Kartáče 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q3 Červené světlo 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q4 Vzduch 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 5: Seznam vstupů / výstupů p . 3.4 

 

  



 

27 

 

Grafické řešení 

 

Obr. 11:  Schéma ešení p íkladu 3.4 

 

Popis řešení 
 

Po spuštění Senzoru (I1) Edge triggered wiping relay (B005) po 2 sekundách pustí 
signál na Červené světlo (Q3) a spustí se On – delay (B001), který pustí signál 
k výstupu Voda (Q1) a následně druhý On – delay (B002) propustí signál pro výstup 
Kartáče (Q2). Zároveň s (B001) se spustí i On – delay (B004), které následně propustí 
signál na výstup Vzduch (Q4). Výstup Vzduch (Q4) zastaví pomocí XOR (B003) 
p edchozí dva výstupy. Po uplynutí doby Edge triggered wiping relay (B005) zastaví 
celý obvod a spustí se opět Zelené světlo (Q5), které je na znegované větvi NOT 
(B006). 

Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 11. 
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3.5 Příklad – Semafor I 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte schéma semaforu, který udělá první cyklus. Po sepnutí obvodu se rozsvítí 
Červená na 25 sekund, poté se na 2,5 sekundy rozsvítí Oranžová, a jakmile se rozsvítí 
Zelená, Červená s Oranžovou zhasnou. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Hlavní spínač 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q1 Červené světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q2 Oranžové světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q3 Zelené světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Tab. 6: Seznam vstupů / výstupů p . 3.5 

 

Grafické řešení 
 

 

Obr. 12:  Schéma ešení p íkladu 3.5 
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Popis řešení 
 

Po sepnutí Hlavního spínače (I1) se spustí první výstup Červená (Q1). On-delay po 

nastavení na 25 sekund zapojí rozdvojenou větev. Na jedné větvi se rozsvítí Oranžová 
(Q2) a na druhé se po 2,5 sekundách rozsvítí Zelená (Q3), na kterou jsou vázány XOR 
(B001; B002), které p eruší signál k Červené (Q1) i Oranžové (Q2). 

Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 12. 

 

3.6 Příklad – Semafor II 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte schéma semaforu, který nep etržitě opakuje svůj cyklus. Po zapnutí Hlavního 
spínače se rozsvítí Červená, po 5 sekundách se na 2 sekundy rozsvítí Oranžová a poté 
p eruší obvod Zelená svým rozsvícením. Po dalších Ř sekundách se rozsvítí Oranžová -

 po zelené, která p eruší signál k Zelené. Celé zapojení se restartuje za dalších 5 sekund. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

I1 Hlavní spínač 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q1 Červené světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q2 Oranžové světlo – po červené 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q3 Zelené světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q4 Oranžové světlo – po zelené 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Tab. 7: Seznam vstupů / výstupů p . 3.6 
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Grafické řešení 
 

 

Obr. 13:  Schéma ešení p íkladu 3.6 

Popis řešení 
 

Červená (Q1) se spustí, jakmile bude spuštěn Hlavní spínač (I1), následně po 
5 sekundách On–delay (B007) pustí signál a rozsvítí se Oranžová - s červenou (Q2), po 
dalších 2 sekundách nastavených na On – delay (B008) se rozsvítí Zelená (Q3), která 
p eruší pomocí XOR (B003; B005) signály na Červenou (Q1) a Oranžovou (Q2). On – 

delay (B009) za 8 sekund pustí signál na Oranžovou – po zelené (Q4), která p eruší 
pomocí XOR (B006) signál k Zelené (Q3). Po Oranžové – po zelené (Q4) se zapojí 
XOR (B002; B004) p ed Červenou (Q1) a Oranžovou – s červenou (Q2), aby nedošlo 
k jejich opětovnému rozsvícení. Oranžová – po zelené (Q4) bude svítit po dobu 
5 sekund, dokud On – delay (B010) nepustí signál k dalšímu XOR (B001), čímž 
restartuje celé zapojení.  

Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 13. 
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3.7 Příklad – Semafor III 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte rozší ené schéma semaforu p íkladu 3.6 – Semafor II, které nep etržitě 
opakuje svůj cyklus mezi 6:30 a 20:00. Po zapnutí Hlavního spínače se rozsvítí 
Červená, po 5 sekundách se na 2 sekundy rozsvítí Oranžová a poté p eruší obvod 
Zelená svým rozsvícením. Po dalších 8 sekundách se rozsvítí Oranžová – po zelené, 
která p eruší signál k Červené, Oranžové – s červenou a k Zelené. Celé zapojení se 
restartuje za další 4 sekundy. Pokud bude mezi 20:00 a 6:30, celým obvodem nebude 
probíhat žádný signál kromě blikající Oranžové, který bude svítit 1,5 sekundy a 

1 sekundu bude zhasnutá. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Hlavní spínač 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q1 Červené světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q2 Oranžové světlo – po červené 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q3 Zelené světlo 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Q4 Oranžové světlo – po zelené 0 - vypnuto 1 - zapnuto 

Tab. 8: Seznam vstupů / výstupů p . 3.7 
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Grafické řešení 

 

 

Obr. 14: Schéma ešení p íkladu 3.7 

Popis řešení 
 

Weekly timer (B011) se nastaví dle obr. 15, pokud bude Weekly timer (B011) neaktivní 
a Hlavní spínač (I1) zapnutý, bude obvod sepnut a následně po 5 sekundách On–delay 

(B007) pustí signál a rozsvítí se Oranžová - s červenou (Q2), po dalších 2 sekundách 
nastavených na On – delay (B00Ř) se rozsvítí Zelená (Q3), která p eruší pomocí XOR 
(B003; B005) signály na Červenou (Q1) a Oranžovou (Q2). 

On – delay (B009) za 8 sekund pustí signál na Oranžovou – po zelené (Q4), 
která p eruší pomocí XOR (B006) signál k Zelené (Q3).  

Po Oranžové – po zelené (Q4) se zapojí XOR (B002; B004) p ed Červenou (Q1) 
a Oranžovou – s červenou (Q2), aby nedošlo k jejich opětovnému rozsvícení. Oranžová 
– po zelené (Q4) bude svítit po dobu 5 sekund, dokud On – delay (B010) nepustí signál 
k dalšímu XOR (B001) zapojenému s Hlavním spínačem (I1), čímž restartuje celé 
zapojení.  
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Pokud bude Weekly timer (B011) aktivní, bude spuštěn pohotovostní režim: 

blikající výstup Oranžová – s červenou (Q2). Blikání zajistí Asynchronous Pulse 

Generator (B013), Pulse Width nastavíme na 1,5 sekundy a Interpulse Width na 

1 sekundu na znegované větvi s NOT (B015) spolu s XOR (B014). 

Schéma zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 14. 

 

 

Obr. 15:  Nastavení Weekly timer 

3.8 Příklad – Stopky 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte schéma, které bude p edstavovat mě ení času strávené na stanovišti 
biatlonového st elce. Stopky, které budou mě it čas, se spustí po sepnutí Senzoru 

P ÍJEZDU a zastaví se po sepnutí Senzoru ODJEZDU. Po 10 sekundách se stopky 
vynulují a dostaneme zprávu: Doba strávená na stanovišti. 
 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Senzor p íjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I2 Senzor odjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 9: Seznam vstupů / výstupů p . 3.Ř 
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Grafické řešení  

 

Obr. 16:  Schéma ešení p íkladu 3.8 

Popis řešení 
 

Stopwatch (B001) se spustí po aktivování Senzoru p íjezdu (I1) spolu s Message Text 

(B003), který bude nastaven dle obr. 17. Po aktivování Senzoru odjezdu (I2) se 
Stopwatch (B001) pomocí XOR (B004) zastaví. On – delay (B002), zapojený na resetu 

Stopwatch a nastavený na 10 sekund, vynuluje stopky a výstupní zprávu. 
Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 16. 
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Obr. 17:  Displej mě ící čas 

3.9 Příklad – Biatlonové terče I 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte schéma, které bude p edstavovat mě ení doby strávené na stanovišti 
biatlonového st elce a času prvního zásahu do terče. Zapojení bude obsahovat čty i 
terče, které budou p edstavovat jednotlivé zásahy. Po odjezdu se stopky zastaví. 
 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Senzor p íjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I2 Senzor odjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q1 Terč 1 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q2 Terč 2 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q3 Terč 3 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q4 Terč 4 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 10: Seznam vstupů / výstupů p . 3.ř 
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Grafické řešení  
 

 

Obr. 18:  Schéma ešení p íkladu 3.ř 

Popis řešení 
 

Stopwatch (B001) se spustí po aktivování Senzoru p íjezdu (I1). P i zásahu do terčů 
dané vstupy (I3; I4; I5; I6) aktivují výstupy (Q1; Q2; Q3; Q4). Výstupy jsou zapojeny 
na OR (B003) a to následně na Stopwatch (B001) na vstup „Lap“, aby zaznamenaly čas 
prvního zásahu. Celý obvod zastaví Senzor odjezdu (I2), který pomocí funkce XOR 
(B002) p eruší signál z prvního vstupu (I1). 

Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 18. 

  



 

37 

 

3.10 Příklad – Biatlonové terče II 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte rozší ení p íkladu 3.9 – Biatlonové terče I, které bude p edstavovat mě ení 
doby strávené na stanovišti biatlonového st elce a času každého zásahu do terče. 
Zapojení bude obsahovat čty i terče, které budou p edstavovat jednotlivé zásahy. Po 

odjezdu se stopky zastaví a po 10 sekundách vynulují. 
 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Senzor p íjezdu  0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I2 Senzor odjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I3 Senzor zásahu terče 1 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I4 Senzor zásahu terče 2 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I5 Senzor zásahu terče 3 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I6 Senzor zásahu terče 4 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q1 Terč 1 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q2 Terč 2 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q3 Terč 3 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q4 Terč 4 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 11: Seznam vstupů / výstupů p . 3.10 
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Grafické řešení 
 

 

Obr. 19: Schéma ešení p íkladu 3.10 

  

Popis řešení 
 

Stopwatch (B001) se spustí po aktivování Senzoru p íjezdu (I1). P i zásahu do terčů se 
aktivují vstupy (I3; I4; I5; I6) p es UDF (U002), které aktivují výstupy (Q1; Q2; Q3; 
Q4). Výstupy jsou zapojeny na OR (B004) a to následně na Stopwatch (B001) na vstup 

„Lap“, aby zaznamenaly čas každého zásahu. Celý obvod zastaví Senzor odjezdu (I2), 
který pomocí funkce XOR (B003) p eruší signál z prvního vstupu (I1) a zároveň On – 

delay (B002) vynuluje po nastaveném čase Stopwatch (B001). 
Zapojení je p ehledně zobrazeno na obr. 19. 
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Grafické řešení UDF 

 

 

Obr. 20:  Schéma ešení UDF – Biatlon 

 

Popis řešení UDF 

 

Aby se zaznamenával na stopkách (B001) čas po každém zásahu, musí pomocí XOR 
(B004; B005; B006; B007) a FLAG (M1; M2; M3; M4) vyslat krátký signál do výstupů 
(Q1; Q2; Q3; Q4). Viz obr. 20. 
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3.11 Příklad – Biatlonové terče III 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte rozší ení p íkladu 3.10 – Biatlonové terče II, které bude p edstavovat mě ení 
doby strávené na stanovišti biatlonového st elce a času každého zásahu do terče.  

Zapojení bude obsahovat čty i terče, které budou p edstavovat jednotlivé zásahy. 
Po p íjezdu biatlonisty na stanoviště se začne mě it čas a na displeji budou 

zobrazeny počty zásahů, celkový čas strávený na stanovišti a poté i aktuální čas zásahu.  
Po odjezdu se stopky zastaví a po deseti sekundách vynulují spolu 

s informacemi na displeji. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

I1 Senzor p íjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I2 Senzor odjezdu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I3 Senzor zásahu terče 1 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I4 Senzor zásahu terče 2 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I5 Senzor zásahu terče 3 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

I6 Senzor zásahu terče 4 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q1 Terč 1 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q2 Terč 2 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q3 Terč 3 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Q4 Terč 4 s náběžnou a sestupnou hranou signálu 0 – vypnuto 1 – zapnuto 

Tab. 12: Seznam vstupů / výstupů p . 3.11 
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Grafické řešení 
 

 

Obr. 21:  Schéma ešení p íkladu 3.11 

 

Popis řešení 
 

Stopwatch (B001) se spolu s Message Text (B010) spustí po aktivování Senzoru 
p íjezdu (I1). P i zásahu do terčů se aktivují vstupy (I3; I4; I5; I6) p es UDF (U001), 
které na výstupy (Q1; Q2; Q3; Q4) vyšlou krátký signál. Výstupy jsou zapojeny na OR 
(B008) a to následně na Stopwatch (B001) na vstup „Lap“, aby zaznamenaly čas 
každého zásahu.  

Za OR (B00Ř) je dále zapojený Up/Down counter (B00ř), který zaznamenává 
jednotlivé zásahy. Celý obvod zastaví Senzor odjezdu (I2), který pomocí funkce XOR 
(B002) p eruší signál z prvního vstupu (I1) a zároveň On – delay (B002) vynuluje po 

nastaveném čase Stopwatch (B001) a Message Text (B010) 
Za Message Text (B010), viz obr. 22, a za Up/Down counter (B009) jsou 

zapojeny Open Connector (X1; X2), aby se zapojení zobrazené na obr. 21 dalo 

realizovat. 
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Obr. 22: Displej zobrazující hodnoty p . 3.11  

 

Grafické řešení UDF – stejné jako u příkladu 3.10 

 

Popis řešení UDF – stejné jako u příkladu 3.10 
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4 ANALOGOVÉ ÚLOHY 

V této kapitole jsou vypracovány p íklady pomocí analogových funkčních bloků, které 
jsou sestaveny ze zadání a následného grafického a slovního ešení. 

4.1 Příklad – Základní algebraické operace 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte analogické zapojení dvou analogických vstupů, které mezi sebou sečtěte, 
odečtěte. Poté k prvnímu vstupu p ičtěte konstantu 200, další hodnota bude první vstup 
vynásobený dvěma a poté i vydělený dvěma.  

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

AI1 Vstup 1 

AI2 Vstup 2 

Tab. 13: Seznam vstupů / výstupů p . 4.1 
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Grafické řešení [4] 

 

 

Obr. 23: Schéma ešení analogického p íkladu 4.1 

 

Popis řešení 
 

Regulováním zapojení schématu na obr. 23 nastavíme hodnotu na vstupech 1,2 (AI1; 

AI2). Na Analog Comparator (B002) zapojíme oba vstupy, Vstup 1 (AI1) na Ax 

a Vstup 2 (AI2) na Ay. Poté je Analog Comparator od sebe odečte Vstup 1 (AI1) – 

Vstup    2 (AI2). Pro sečtení funkce Analog Amplifier (B001) obrátí vysílaný signál 
zápornou změnou v kolonce Gain viz obr. 24. 
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Obr. 24: Nastavení p . 4.1 – obrácené hodnoty AI2 

 

Pro p ičtení hodnoty ke vstupu AI1 funkce Analog Comparator (B004) zesílí 
signál konstantou +200 viz obr. 25. 

 

Obr. 25:  Nastavení p . 4.1 – p ičtení konstanty 

 

Pro vynásobení hodnoty na vstupu AI1 funkce Analog Comparator (B005) zesílí 
signál na dvojnásobek. Viz obr. 26. 

 

Obr. 26:  Nastavení p . 4.1 – násobení 

 

Pro vydělení hodnoty na vstupu AI1 funkce Analog Comparator (B006) zeslabí 
signál na polovinu. Viz obr. 27. 

 

Obr. 27:  Nastavení p . 4.1 – dělení 
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4.2 Příklad – Regulace topení 

 

Zadání příkladu  

 

Navrhněte zapojení, které bude reagovat na zvyšující se / snižující se teplotu na 
analogovém vstupu. Výstup bude digitální a bude p edstavovat topení, které bude 

zapnuté od -20°C do 22°C a od 24°C až do 50°C bude vypnuté.  

Vše se bude zaznamenávat na displeji, který bude zobrazovat, zda je topení 
vypnuté nebo zapnuté. 

 

Seznam vstupů/výstupů 

 

LOGO! Popis 

AI1 Vstup 1 

AI2 Vstup 2 

Tab. 14: Seznam vstupů / výstupů p . 4.2 

 

Grafické řešení [4] 

 

Obr. 28: Schéma ešení analogického p íkladu 4.2 
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Popis řešení 
  

Analog threshold trigger (B001) nastavený dle obr. 29, bude reagovat na regulovaný 
teploměr (AI1). Po nastavení Treshold a Decimal places, dle obr. 30, bude Analog 

threshold trigger (B001) propouštět signál od -20°C do 22°C. Pro aktivní Analog 
threshold trigger (B001) se zobrazí disple,j obr. 31, a sepne se topení (Q1). 

 

Obr. 29: Nastavení signálu od -200 do +50.0°C 

 

 

Obr. 30:  Nastavení propouštěcího signálu a desetinné čárky v hodnotách 
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Obr. 31:  Displej zobrazující zapnuté topení 

 

Analog threshold trigger (B002), viz obr. 32, bude reagovat na regulovaný teploměr 
(AI1). Po nastavení Treshold a Decimal places, dle obr. 33, bude Analog threshold 

trigger (B002) propouštět signál od 24°C do 50°C. Pro aktivní Analog threshold trigger 
(B002) se zobrazí displej, obr. 34. 

Tato aktivní větev sepne reset na Latching Relay (B003), čímž p eruší signál 
a topení (Q1) se vypne. Celé zapojení je zobrazené na obr. 28. 

 

 

Obr. 32:  Nastavení reagujícího signálu od -200 do +500 
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Obr. 33:  Nastavení propouštěcího signálu a desetinné čárky v hodnotách 

 

 

Obr. 34:  Displej zobrazující vypnuté topení 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámit studenty p edmětů „Automatizace“ a „Programovatelné 

automaty“ s novými p íklady tvo enými v programu LOGO! Soft Comfort a vysvětlit 
na nich základní princip fungování celého programu a následného realizování na 

samotném logickém modulu 0BAŘ, proto jsou všechny p íklady dělány s maximálně 
osmi vstupy a čty mi výstupy, aby se nemuselo využívat rozší ení logického modulu. 

Všechny digitální i analogové p íklady byly tvo eny ve formě zadání, grafického 
ešení a následného popisu ešení a jsou p iloženy na CD. 

Nastavení celého programu a následně logického modulu bylo ukázáno ve 
zkratce a k plnému zapojení je pot eba vhodný manuál, nap . LOGO! Siemens. 

S touto prací jsme se postupně vyvíjela a postupovala od jednoduchých úloh 

k   obtížnějším p íkladům, ve kterých jsem použila několik různých variací ešení pro co 

nejlepší ukázku samotného programu. 
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