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Abstrakt 

Cílem této práce bylo navrhnout simulátor automatického parkovacího domu, jeho řízení 

a vizualizaci. Nejprve jsem zpracoval rešerši automatických parkovacích domů. Podle ní 

jsem si následně zvolil automatický parkovací dům typu věž a sestrojil v programu 

Connected Component Workbench jeho simulátor. Pro tento simulátor jsme navrhnul 

řízení na PLC ControlLogix v prostředí RSLogix 5000. Dále jsem vytvořil vizualizaci, ze 

které se simulátor ovládá. Ve vizualizaci jsou také signalizovány pohyby simulovaného 

parkovacího domu. Funkčnost svého softwarového řešení jsem odzkoušel na dostupném 

hardwarovém blackboxu. 
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Abstract 

The aim of this work is to design a simulator of an automatic parking house, its control 

and visualization. First, I did a research of automated parking systems. In conformity 

with this research, I chose a tower type of automated parking system and built its 

simulator in the Connected Component Workbench software. Control for this simulator 

was designed with PLC ControlLogix which is programmed in RSLogix 5000 software. 

Next, I created the visualization from which the simulator is controlled. Simulations of 

the parking system are also signalized in this visualization. I tried the functionality of my 

software solution at the available hardware blackbox. 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit softwarový simulátor automatického 

parkovacího domu, navrhnout jeho řízení a vytvořit vhodnou vizualizaci. 

Automatické parkovací domy jsou budovy se systémem, který řídí 

zaparkování automobilu bez přítomnosti řidiče. Jejich výhodou je efektivní využití 

prostoru a bezpečné uložení vozidla. Nabízí řešení především pro centra velkých 

měst, kde pro běžné pozemní parkování není prostor.  

 První kapitolou této práce je rešerše týkající se technologie automatických 

parkovacích domů. Jsou zde popsány jednotlivé typy automatických parkovacích 

domů a jejich způsoby založení automobilu do parkovacího domu. Dále je zde 

uvedené srovnání jednotlivých typů parkovacích domů dle klíčových parametrů. 

 Software simulátoru je naprogramován na hardwarovém blackboxu na PLC 

micro850 od výrobce Allen-Bradley v prostředí Connected Components 

Workbench. Simuluje jednotlivé prvky parkovacího domu, potřebné pro proces 

založení a vyložení automobilu. Řídicí PLC pak informuje prostřednictvím svých 

digitálních výstupů o průběhu simulace simulovanými koncovými snímači. 

Kompletní řízení simulátoru je naprogramováno v prostředí RSLogix 5000 

na PLC CompactLogix. Toto PLC řídí softwarový simulátor pomocí svých 

digitálních a analogových vstupů a výstupů. Na základě informací ze softwarového 

simulátoru odesílá řídicí PLC svými digitálními výstupy požadavky pro ovládání 

jednotlivých prvků parkovacího domu. 

 Celý simulátor je ovládán uživatelem z dotykového ovládacího panelu 

PanelView800, kde je nahrána vizualizace. Uživatel zde může zaparkovat, nebo 

„vyparkovat“ svůj automobil. Během toho poskytuje obrazovka aktuální informace 

o veškerých činnostech udávajících se v parkovacím domě. Stejně jako simulátor je 

i vizualizace naprogramována v prostředí Connected Components Workbench. 
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2 REŠERŠE TÝKAJÍCÍ SE TECHNOLOGIE 

AUTOMATIZACE PARKOVACÍCH DOMŮ 

Existuje mnoho variant automatických parkovacích domů. Jejich největší výhody 

v porovnáním s klasickým parkováním jsou efektivní využití prostoru a bezpečné 

uložení vozidla. Nevýhodou je samozřejmě cena. Proto je nutné pro správný výběr 

typu automatického parkovacího domu uvážit, kolik do automatického 

parkovacího domu můžeme investovat. Jak velkou kapacitu požadujeme, jak rychlý 

přístup k vozidlu vyžadujeme, nebo zda chceme mít parkovací dům nad zemí, nebo 

zabudovaný pod zem. 

2.1 Rotační parkovací systémy 

Konstrukcí připomínají páternoster. Řidič najede na plošinu, opustí vozidlo a dá 

příkaz k zaparkování automobilu. Následně otočí parkovací systém plošiny tak, aby 

u nájezdu byla parkovací prázdná plošina a mohlo tak zaparkovat další auto. Při 

„vyparkování“ zadá majitel automobilu číslo plošiny, kde se nachází jeho 

automobil, parkovací systém následně posune tuto plošinu na místo nájezdu. 

Na ploše dvou parkovacích míst umožňují zaparkovat až 20 automobilů1. 

Výhodou je kromě nízkých nákladů, rychlé instalace, nízké úrovně provozního 

hluku také otáčení ve směru, nebo v protisměru hodinových ručiček, což urychlí 

vyzvednutí auta2. 

 
Obrázek 1: Rotační parkovací systém3 
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2.2 Horizontální parkovací systémy 

Jedná se o systém, kde se parkovací plošiny přesouvají horizontálně. Při každém 

horizontálním posuvu plošin v patře se pomocí výtahu přemístí krajní plošina ve 

vertikálním směru na jiné patro, kde se provede znova horizontální posun všech 

plošin. Při požadavku na vyložení automobilu plošiny tímto způsobem přesouvají, 

dokud se správný automobil neobjeví na výtahu, který ho přesune do nájezdové 

garáže.  

Systém se používá pro parkování u menších nebo středních budov. Obvykle 

je zabudován v podzemí, nad zemí pak zabírá místo pouze jedné garáže pro 

zaparkování či vyzvednutí vozidla. Konstrukce systému umožňuje celkově 

zakomponovat až 6 podzemních podlaží. Pro pohodlnější vyzvednutí vozidla může 

být v garáži zabudovaná točna4. Nevýhodou těchto parkovacích systému může být 

pomalý proces vykládání auta z parkovacího domu. 

2.3 Věž 

Tento parkovací systém zakládá automobily nad sebe po stranách výtahu. Při 

procesu zaparkování automobilu přesune výtah auto z garáže do patra 

s nalezeným volným místem a následně je auto pomocí horizontálního posunu na 

toto místo zasuto. Pro pohodlnější vyzvednutí vozidla bývá garáži zabudovaná 

točna. Může být nadzemní, zabudovaný pod zem, nebo kombinovaný. Efektivně 

využívá parkovací prostor. Na třech parkovacích místech dokáže zaparkovat až 60 

automobilů, čímž naroste kapacita 20krát. Někteří výrobci nabízí variantu až se 

třemi auty vedle sebe po obou stranách výtahu.  

Obrázek 3: Dvoupatrový horizontální systém5 Obrázek 2: Třípatrový horizontální systém6 
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2.4 Puzzle 

Připomíná hru puzzle, podle níž je pojmenován. Parkovací plošiny jsou uspořádány 

nahusto tak, aby bylo využito co nejvíce prostoru. Při procesu zaparkování, nebo 

vyzvednutí automobilu se tyto parkovací plošiny dokáží přesouvat tak, aby 

uvolnily cestu pro parkovací plošinu s tímto automobilem. 

Systém má více vjezdů, čímž urychluje přístup k automobilu. Výhodami jsou 

také jednoduchá obsluha, údržba a nízké provozní náklady. 

2.4.1 Vertikální puzzle 

Parkovacích palety jsou umístěny nad sebou v patrech. Při zaparkování, nebo 

vyzvedávání automobilu se pohybují parkovací plošiny vertikálním směrem mezi 

patry a horizontálním směrem v patře. 

 
Obrázek 6: Vertikální puzzle9 

Obrázek 5: Typ věž7 Obrázek 4: Typ věž se třemi 

parkovacími místy vedle sebe8 
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2.4.2 Horizontální puzzle 

Parkovací palety jsou v jedné rovině. Při zaparkování, nebo vyzvedávání vozidla se 

plošiny pohybují ve čtyřech směrech v rovině. 

 
Obrázek 7: Typ horizontální puzzle10 

2.5 KOMA Ring 

Parkovací palety jsou uspořádány do několika mezikruží po několika patrech. V 

mezikružích je výtah, který přemísťuje parkovací palety mezi patry. Počet vjezdů 

určuje počet mezikruží. Výrobce nabízí možnost nadzemního, podzemního, nebo 

kombinovaného provedení. V případě kombinovaného provedení může být počet 

vjezdů zdvojnásoben jejich umístěním na protilehlých stranách.11 

Při požadavku na vyložení automobilu celé mezikruží, ve kterém je 

automobil, „orotuje“ tak, aby se vybraná parkovací paleta s automobilem 

přesunula na výtah, který jí přemístí k výjezdu. 

Obrázek 8: Systém ring od výrobce KOMA11 
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2.6 Cart/Shuttle 

Systém se skládá z pohyblivého systému, po jehož stranách jsou parkovací místa. 

Vertikální pohyb systému je zajištěn výtahem a horizontální pohyb je zajištěn 

„vozíky“. Systém může mít více vertikálních výtahů, což umožňuje pohyb s více 

parkovacími plošinami najednou. Vozidla jsou zakládána podélně, nebo kolmě. 

Jedná se o nejpopulárnější systém pro automatické parkování, jelikož 

umožňuje rychlý přístup k vozidlu při velké kapacitě parkovacích míst. Může být 

postaven pod zemí, nad zemí, nebo kombinací obojího. 

Obrázek 10: Systém cart s parkovacími 

paletami podél výtahu12 

2.7 Cylindrický/Silo 

Parkovací plošiny jsou uspořádány v kruzích kolem výtahu, který kromě 

vertikálního pohybu vykonává otáčivý pohyb. Existuje varianta se dvěma výtahy, 

kde je uprostřed parkovacího domu sloup. Po jeho stranách jezdí dva výtahy, každý 

z nich pracuje s vlastní polovinou parkovacího domu.  

 V cylindrickém uspořádání parkovacích plošin obsluhuje jeden výtah 

mnoho parkovacích plošin, proto má tento systém špatnou propustnost. Tento typ 

parkovacího systému patří mezi nejdražší parkovací systémy.  

Obrázek 9: Systém cart s parkovacími 

paletami kolmo k výtahu13 

Obrázek 12: Cylindrický systém s 

jedním výtahem14 
Obrázek 11: Cylindrický systém se dvěma výtahy15 
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2.8 Automated guided vehicle 

Tento systém se po mnoho let používá v automatizaci skladů. Řidič zaparkuje 

automobil na plošinu v garáži. Pod plošinu následně přijede automaticky 

naváděné vozidlo, které tuto plošinu nadzvedne i s automobilem a odveze ho na 

volné místo v parkovacím systému. Do garáže následně automated guided vehicle 

(AGV) dopraví prázdnou plošinu. 

 Množství automaticky naváděných vozidel je volitelné. S rostoucím počtem 

AGV roste propustnost a redundance systému, ale narůstá samozřejmě také cena. 

Jednotlivá AGV spolu dokáží spolupracovat a navzájem si pomáhat při 

zaparkování, nebo vyzvednutí automobilu, čímž se celý proces urychluje. Mohou 

se pohybovat v libovolném směru, a to i pod zaparkovanými automobily.16 

 
Obrázek 13: Typ AGV16 

2.9 Jeřábový systém 

Hlavní součástí tohoto systému je jeřáb, který zajišťuje horizontální i vertikální 

přemísťování automobilu. Uprostřed budovy jsou na podlaze a na stropě kolejnice, 

pomocí kterých se jeřáb pohybuje. Parkovací místa jsou umístěna po obou 

stranách jeřábu. Výhodou tohoto systému je možnost vykonávání vertikálního i 

horizontálního pohybu v jeden okamžik.17 
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Obrázek 14: Jeřábový typ17 

2.10 Srovnání jednotlivých typů parkovacích systémů 

Pro porovnání jednotlivých parkovacích systémů jsou důležité parametry jako je 

cena, hustota, propustnost systému a redundance. Srovnání jednotlivých typů 

parkovacích systémů je uvedeno v tabulce 1. Každý výrobce nabízí mnoho variant 

mnoha typů parkovacích systémů. Konkrétní hodnoty parametrů se nedají přesně 

stanovit, proto zde jsou stanoveny pouze obecně pomocí symbolů. 

Tabulka 1: Srovnání jednotlivých typů parkovacích systémů18 

Typ systému Cena Hustota Propustnost Redundance 

2D (vertikální puzzle)     
AGV     
Jeřábové     
Horizontální puzzle     
Shuttle     
Silo     
Věž     
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3 ŘEŠENÍ SOFTWAROVÉHO SIMULÁTORU 

AUTOMATICKÉHO PARKOVACÍHO DOMU 

Software simulátoru je realizovaný na hardwarovém blackboxu na PLC micro850 

je naprogramován v prostředí Connected Components Workbench od firmy Allen-

Bradley.  

3.1 Hardwarový Blackbox 

Hardwarový blackbox je rozvaděč, který obsahuje ovládací panel PanelView800, 

PLC micro850, zdroje pro jejich napájení a jističe a pojistky pro jejich ochranu. 

Podrobný popis včetně schémat zapojení vstupů a výstupů je uveden v diplomové 

práci19.  

V rámci své bakalářské práce jsem hardwarový blackbox rozšířil o 37 

digitálních vstupů. Schéma zapojení těchto vstupů simulátoru (a výstupů řídicího 

PLC) je uvedeno v příloze 3. 

3.1.1 Vstupy a výstupy hardwarového blackboxu 

Na obrázku 16 můžeme vidět vstupy a výstupy hardwarového blackboxu. Pro tuto 

funkci jsou zde použity konektory: 

- 230 V AC – EURO konektor – pro napájení celého hardwarového blackboxu 

- RTD – Konektor M12 5 pinů – pro teplotní čidlo 

- ETH-1 – Konektor ethernet – pro komunikaci s PLC micro850 

- ETH-2 – Konektor ethernet – pro komunikaci s panelem PanelView800 

- USB – Konektor USB2.0 B – pro programování PLC 

- DO-5 – Konektor CAN 37 – digitální výstupy řídicího PLC (vstupy micro850) 

- DO-4 – Konektor CAN 25 – digitální výstupy řídicího PLC (vstupy micro850) 

- DI-3 – Konektor CAN 25 – digitální vstupy řídicího PLC (výstupy micro850) 

- A I/O-2 – Konektor CAN 25 – analogové vstupy i výstupy řídicího PLC 

- DI-1 – Konektor CAN 9 – digitální výstupy řídicího PLC (vstupy micro850) 

 
Obrázek 15: Vstupy a výstupy hardwarového blackboxu 
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3.1.2 PLC micro850 

Řada micro850 je určena pro větší samostatné aplikace pro řízení strojů, které 

vyžadují flexibilní komunikaci a možnost rozšíření analogových a digitálních 

vstupů a výstupů25. Základem PLC je kontrolér 2080-LC50-48QBB s vestavěnými 

28 digitálními vstupy a 20 digitálními výstupy. Je možné ho rozšířit až 5 plugin 

moduly a až 4 rozšiřovacími moduly vstupů a výstupů23. Maximální počet vstupů a 

výstupů po rozšíření je 132. 

PLC se programuje pomocí software Connected Components Workbench, 

kde je možno si vybrat z programovacích jazyků LAD (Ladder Diagram), FBD 

(Function Block Diagram) a ST (Structured Text) 

3.1.2.1 Plug-in moduly 

Pomocí plug-in modulů je možno rozšířit funkce PLC. V našem případě je PLC 

rozšířeno dvěma plugin moduly: 

- Modul 2080–MEMBAK–RTC2 umožňuje vytvořit záložní kopii projektu v 

kontroléru a přidat funkci hodin v reálném čase, aniž by je bylo nutné 

pravidelně kalibrovat nebo aktualizovat24.  

- Modul 2080-RTD2 slouží pro měření teploty odporovými čidly. 

3.1.2.2 Rozšiřovací moduly vstupů a výstupů 

PLC je rozšířeno 4 moduly vstupů a výstupů, jejich podrobný popis najdeme 

v dokumentaci výrobce26. 

Rozšiřovací modul analogových výstupů 2085–OF–4 má 4 kanály. U 

každého z těchto kanálů je možné nastavit výstupní rozsah, a to buď proudový 

(0 mA až 20 mA, nebo 4 mA až 20 mA), nebo napěťový (0 V až 10 V, nebo -10 V 

až 10 V). Dále je zde možnost nastavit ze 2 variant formátu dat. První variantou je 

RAW/Proportional data, což znamená, že hodnota dat je úměrná danému výstupu 

dle rozlišení A/D převodníku. Pro napěťový rozsah -10 V až 10 V odpovídá rozsah 

dat -32767 až 32767. Druhá varianta je Engineering units (inženýrské jednotky). 

V tomto případě odpovídají data výstupnímu napětí v mV. 

 Rozšiřovací modul analogových vstupů 2085–IF8 má 8 kanálů. U každého 

z kanálu je možnost nastavit vstupní rozsah a formát dat. Varianty těchto  

nastavení jsou stejné jako u modulu analogových vstupů.  

 Rozšiřovací modul digitálních výstupů 2085–OB16 má 16 kanálů typu 24 V 

source. 

 Rozšiřovací modul digitálních vstupů 2085–IQ32T má 32 kanálů, které je 

možné zapojit ve variantách 12/24 V sink/source. 
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Obrázek 16: PLC micro850 s plug-in a rozšiřovacími moduly 

3.1.3 Obrazovka PanelView800 

Pro vizualizaci a ovládání simulátoru slouží rezistivní desetipalcová dotyková 

obrazovka s katalogovým číslem 2711R-T10T. Programování obrazovky se 

provádí stejně jako u PLC micro850 pomocí software Connected Components 

Workbench. 

3.2 Nastavení analogových vstupů a výstupů 

Modul analogových výstupů 2085–OF–4 má nastavený výstupní napěťový rozsah 

-10 V až 10 V a datový formát engineering units (hodnota dat tedy odpovídá mV).  

Modul analogových vstupů 2085–IF8 má nastavený vstupní napěťový rozsah 

-10 V až 10 V a datový formát engineering units. Jeho vstupní filtr je nastaven na 

50/60Hz Rejection. 

3.3 Nastavení komunikace 

Pro komunikaci PLC micro850 je použit ethernet, jeho nastavení je uvedeno na 

obrázku 17. Pro komunikaci přes ethernet je nutné povolit port v položce Port 

Settings. A následně nakonfigurovat IP adresu v položce Configure IP adress and 

settings. 

 
Obrázek 17: Nastavení komunikace micro850 

 Nastaví komunikace ovládacího panelu PanelView800 je uvedeno na 

obrázku 18. Pro komunikaci byl zvolen komunikační protokol 

Ethernet | Allen-Bradley CIP. Dále je zde možnost přidat kontrolér. Kontrolér 

micro850 byl přidán při vytváření projektu. 
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Obrázek 18: Nastavení komunikace PanelView800 

Blokové schéma propojení ovládacího panelu PanelView800 s micro850 a 

PC je uvedeno na obrázku 19. 

 
Obrázek 19: Blokové schéma zapojení simulátoru pomocí ethernet 

3.4 Softwarové řešení 

Softwarový simulátor simuluje parkovací dům typu věž s parkovacími paletami. 

Tento typ jsem si vybral, jelikož obsahuje všechny běžné prvky automatických 

parkovacích domů (výtah, horizontální posun, točnu) a přitom se dobře vizualizují 

jeho činnosti. Skládá ze simulátoru fyzických částí a z úprav vstupů a výstupů. 

Tabulka proměnných simulátoru je uvedena v příloze 4. 

Simulátor fyzických částí obsahuje programy, které simulují jednotlivé prvky 

parkovacího domu. Ty jsou řízeny požadavky řídicího PLC a řídicímu PLC pak 

pomocí simulovaných koncových snímačů odesílají informace o koncových 

polohách. 

Úpravy vstupů a výstupů jsou programy, které slouží například k přiřazení 

vstupní/výstupních proměnných do pole, nebo pro ošetření chyby při přenosu 

analogových hodnot. Jejich účel není simulovat činnosti v parkovacím domě. 
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Obrázek 20: Rozdělení programů simulátoru 

3.4.1 Simulátor fyzických částí 

Zde jsou naprogramovány programy, které simulují fyzické části parkovacího 

domu. Jejich základem je překlápěcí obvod, který při spuštění generuje pulzy. Tyto 

pulzy jsou následně čítány čítači. Výstupní hodnota čítače pak simuluje pohyb 

s konstantní rychlostí. Ve vizualizaci je možnost nastavit frekvenci těchto pulzů, 

čímž korigujeme rychlost iterace jednotlivých simulátorů. 

3.4.1.1 Vrata 

Tento program simuluje otevírání a zavírání garážových vrat parkovacího domu. 

Vrata jsou řízeny požadavky z řídicího PLC pro otevření, nebo zavření. Při plném 

otevření, či zavření pak odesílají signál z koncových snímačů řídicímu PLC. Dále 

pak ovládají animaci postupného otevírání a zavírání ve vizualizaci. 
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Obrázek 21: Simulátor vrat, větve 1–6 

Větev 1: Pozadavek_vrata_otevřít spíná tag Otevirani_vrat v případě, že nejsou 

vrata plně otevřena. To je zajištěno tagem KS_vrata_otevrena, ten však představuje 

pouze fyzickou překážku. Vypnutí inkrementace zajištuje řídicí software, který 

vypíná požadavek vrata otevřít. 

Větev 2: Zajišťuje zavírání vrat. Princip je stejný jako u větve 1. 

Větve 3, 4: Při sepnutí Otevirani_vrat, nebo Zavirani_vrat se spouští překlápěcí 

obvod sestrojený ze dvou časovačů a tagu Preklop. Pokud je Preklop v log. 0 spustí 

se časovač TON_1. Po jeho dočítání se nastaví bit Preklop na logickou 1. V ten 

moment se spustí časovač TON_2 po jehož dočítání se bit Preklop nastaví zpět 

do log. 0. V obou časovačích je nastaven stejný čas Time_vrata. Tvoří tedy polovinu 
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periody překlápěcího obvodu. Jeho hodnota vychází ze zadané rychlosti iterace 

vrat ve vizualizaci. 

Větve 5, 6: V případě, kdy dochází k zavírání vrat (tag Zavirani_vrat=true) pulzy 

překlápěcího obvodu zapisují do tagu CD_vrata. Ten je následně vyveden do čítače 

CTUD_1, kde slouží k odečítání proměnné vrata_inkrementace. Tato proměnná 

představuje, do jaké míry jsou vrata otevřena v rozsahu od 0 do 100. Její minimální 

a maximální hodnotu indikují tagy KS_vrata_zavrena a KS_vrata_otevrena. 

Otevírání vrat je naprogramováno obdobným způsobem jako zavírání. 

Větve 7 až 12: Slouží pro visibility tagy ve vizualizaci, kde se tímto způsobem 

animuje otevírání a zavírání vrat. 
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Obrázek 22: Simulátor vrat, větve 7–12 
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Obrázek 23: Simulátor vrat, větve 13 a 14 

Větve 13, 14: Slouží pro visibility tagy tlačítek pro najetí na parkovací plošinu a 

odjetí z parkovací plošiny ve vizualizaci. 

3.4.1.2 Závory 

Součástí simulátoru jsou také příjezdová (zavora_prijezd) a odjezdová závora 

(zavora_odjezd). Princip jejich programu je stejný jako princip programu vrata. 

Závora dostává pokyn pro otevření a pro zavření. Jejím výstupem pro řídicí PLC 

jsou koncové snímače indikující plně otevřenou závoru a plně zavřenou závoru. 

Vzhledem k tomu, že tyto programy vychází z programu simulátoru vrat, jejich 

kód není popsán. 
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Obrázek 24: Simulátor příjezdové závory, větve 1–6 
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Obrázek 25: Simulátor příjezdové závory, větve 7–10 
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3.4.1.3 Výtah 

Simuluje pohyb výtahu parkovacího domu ve vertikálním směru mezi patry. 

Z řídicího PLC dostává pokyn pro spuštění výtahu a pro určení jeho směru. Řídicí 

PLC a obrazovku pak informuje o patrech, ve kterých se právě nachází koncovými 

snímači. 

 
Obrázek 26: Simulátor výtahu, větve 1–4 

Větve 1–4: Bitem Vytah_enable se spouští výtah. Jeho směr je určen bitem 

Vytah_smer. Pokud je spuštěn výtah, spouští se překlápěcí obvod (podrobněji 

popsaný u simulátoru vrat), jehož polovina periody je stanovena proměnnou 

Time_Vytah.  
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Obrázek 27: Simulátor výtahu, větve 5–8 

Větve 5–6: V případě, kdy jede výtah dolů (tag Vytah_dolu=true), pulzy 

překlápěcího obvodu zapisují do tagu CD_Vytah. Ten je následně vyveden do čítače, 

kde slouží k odečítání proměnné vytah_inkrementace. V případě, kdy jede výtah 

nahoru, se pulzy překlápěcího obvodu přičítají do proměnné vytah_inkrementace. 

Inkrementace představuje 1 % dosažení patra. Počet pater je možno zvolit od 1 

do 3. Provádí se tedy pouze v rozsahu od 0 (přízemí) do 300 (3. patro). Tagy 

Vytah_KS_Xp jsou koncové snímače pater vyvedené na vstup řídicího PLC. 

3.4.1.4 Horizontální výtah 

Simuluje pohyb výtahu v horizontálním směru mezi věžemi. Je řízen pokyny pro 

spuštění a pro jeho směr. Řídicí PLC a obrazovku pak pomocí koncových snímačů 

informuje, v jaké se právě nachází věži. 
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Obrázek 28: Simulator horizontálního výtahu, větve 1–7 

Větve 1–7: Horizontální výtah přesouvá výtah v horizontálním směru mezi věžemi. 

Jeho princip je stejný jako princip výtahu. Maximální počet věží za sebou je 3. 

Inkrementace se tedy provádí v rozsahu od 0 (1. věž) do 200 (3. věž). 
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Obrázek 29: Simulátor horizontálního výtahu, větve 8–10 

Větve 8–10: Zde pouze vkládáme pomocí simulovaných koncových snímačů 

informaci o tom, v jaké věži se nachází horizontální výtah do proměnné 

HVytah_aktual_patro. S ní následně pracujeme v programu Visibility_obsazenost a 

ve vizualizaci. 

3.4.1.5 Točna 

Simuluje otáčení točny v garáži parkovacího domu. Z řídicího PLC dostává pouze 

příkaz o spuštění. Řídicímu PLC pak odesílá informaci z koncových snímačů, zda se 

nachází v počáteční poloze, nebo zda je otočena o 180°. 
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Obrázek 30: Simulátor točny, větve 1–5 

Větve 1–3: Při sepnutí Tocna_enable se spustí překlápěcí obvod. Jehož pulzy jsou 

počítány čítačem v rozsahu od 0 do 360, což odpovídá stupňům.  

Větev 4, 5: V případě, kdy se proměnná točna inkrementace rovná 0 nebo 360, 

nachází se točna v poloze 0 (Tocna_0 = 1). Pokud se točna inkrementace rovná 180, 

je točna otočená o 180° (Tocna_180 = 1). 
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Obrázek 31: Simulátor točny větve 6–9 

Větve 6–8: Slouží pro vizualizaci otáčení automobilu na dotykové obrazovce. 

Animování otáčení automobilu je vytvořeno obrázky auta zezadu (tag Auto0) auta 

z boku (tag Auto90) a auta zepředu (tag Auto180). Rozsah točna inkrementace pro 

otočení o 180°, je tedy rozdělen na tři stejné intervaly, podle nichž zobrazujeme ve 

vizualizaci pomocí visibility tagů odpovídající obrázek auta. 

Větev 9: Pokud čítač dočítal do maximální hodnoty 360 dochází k jeho resetu po 

odjetí automobilu z garáže. 
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3.4.1.6 Horizontální posun 

Horizontální posun se skládá ze dvou dvojic ozubených kol. Na každé z dvojic jsou 

řetězy. Ty jsou ve dvou místech pevně spojeny. Toto spojení slouží pro zaháknutí 

parkovací palety. Tímto způsobem sestrojený mechanismus má 2 koncové stavy. 

Pokud je výtah volný, háky pro zaháknutí parkovací palety jsou dole. Pokud je 

paleta naložena na výtahu, jsou tyto háky nahoře. 

 Simulátor dostává pokyn pro spuštění horizontálního posunu a pro 

stanovení jeho směru. Jeho výstupem jsou koncové snímače, které informují řídicí 

PLC, zda se nachází v dolní koncové poloze, nebo v horní koncové poloze. 

 
Obrázek 33: 3D model mechanismu 

pro horizontálního posunu 

 
 Obrázek 34: Simulátor horizontálního posunu, větve 1–4 

Větve 1, 2: Stejně jako u simulace výtahu zde máme tag Motor_enable pro spuštění 

motoru a tag Motor_smer pro určení směru. 

Větve 3, 4: Zde je překlápěcí obvod. Jeho princip je stejný jako u předešlých 

simulátorů. 

 

Obrázek 32: Pohled shora a z boku na mechanismus 

horizontálního posunu 
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Obrázek 35: Simulátor horizontálního posunu, větve 5–9 

Větve 5, 6: Při horizontálním posunu vlevo počítáme pulzy čítačem CTU_1. Při 

posunu doprava jsou pulzy čítány čítačem CTU_2. Výsledek čítačů je vkládán do 

proměnných Motor_L_inkrement a Motor_P_inkrement. Maximální hodnotu čítačů 

indikují bity Citac_L a Citac_P. 

Větve: 7–9: Tyto větve popisuje tabulka 2. Pokud jsou hodnoty Motor_L_inkrement 

a Motor_P_inkrement nulové, „háky“ pro uchycení parkovací plošiny se nacházejí 

v dolní koncové poloze, což je indikováno bitem KSD_motor. Jejich horní koncovou 

polohu značí bit KSH_motor. V ní se nacházejí, pokud je bit Citac_L, nebo Citac_P 

v logické 1. V případě, kdy dočítá čítač inkrementace pohybu do leva i čítač 

inkrementace pohybu doprava, dochází k resetu čítačů, dostáváme se tedy do 

stavu, kdy KSD_motor je v logické 1. 
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Tabulka 2: Pravdivostní tabulka pro koncové snímače horizontálního posunu 

Motor_L_inkrement Motor_P_inkrement Výstup 

0 0 KSD_motor 

Citac_L Citac_P  

0 1  KSH_motor 

1 0 KSH_motor 

1 1 Reset_citacu (=> KSD_motor) 

3.4.2 Úprava vstupů a výstupů 

Pro úpravu vstupních proměnných slouží programy Vstupy_obsazenost, 

Convert_to_time a Standardizace. Výstupy upravuje program Destandardizace. 

Jednotlivé programy jsou popsány dále. 

3.4.2.1 Program Vstupy_obsazenost 

Těmito vstupy se předává informace o obsazenosti jednotlivých míst ve věži. 

Jednotlivé vstupní proměnné se však nedají cyklicky prohledávat jako v poli. Aby 

se tedy s obsazeností simulátoru lépe pracovalo je nutné přiřadit tyto proměnné 

do pole. 

 
Obrázek 36: Přiřazení vstupů obsazenosti do pole 

3.4.2.2 Program Convert_to_time 

Ve vizualizaci je možnost nastavit rychlost iterace jednotlivých simulátorů. 

Hodnota rychlosti iterace simulátoru se zapisuje do proměnné datového typu 
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REAL. V simulátoru se však touto hodnotou nastavují časovače, proto je nutné 

převést tyto hodnoty na proměnnou typu TIME. Těmito časovači je vytvořen 

překlápěcí obvod. Čas časovače představuje dobu jeho překlopení z log. 1 do log. 0 

a naopak, tedy polovinu periody. Zadaná hodnota představující rychlost iterace 

(periodu překlápěcího obvodu) se tedy dělí dvěma a následně se převádí na čas, 

který se vkládá do těchto časovačů. 

 
Obrázek 37: Převod proměnných datového typu REAL na datový typ TIME 
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3.4.2.3 Programy Standardizace a Destandardizace 

Pro větší přehlednost je zde popsána standardizace analogových výstupů 
simulátoru a destandardizace analogových vstupů řídicího PLC. Analogové 
vstupy/výstupy jsou potřeba pro přenos celočíselné hodnoty typu INT mezi 
simulátorem a řídícím PLC (například kód místa, nebo rozměr parkovacího domu).  
Standardizace je potřebná, jelikož při komunikaci mezi řídicím a simulačním PLC 
dochází k chybě v řádu jednotek mV. Dále ji využíváme pro přenos více 
proměnných jedním analogovým vstupem/výstupem. Způsob standardizace a 
destandardizace je popsán na příkladu přenosu proměnné Rozmer_domu.  

3.4.2.4 Standardizace proměnné Rozmer_domu 

Pocet_vezi a Pocet_mist_vez jsou celočíselné proměnné typu INT. Pocet_vezi je 
zadán v intervalu (1–3), Pocet_mist_vez je v intervalu (2–6). Výpočet analogového 
výstupu simulátoru Rozmer_domu (také typu INT) je uveden v rovnici 1. 

𝑅𝑜𝑧𝑚𝑒𝑟_𝑑𝑜𝑚𝑢 = 1000 ∙ 𝑃𝑜𝑐𝑒𝑡_𝑣𝑒𝑧𝑖 + 100 ∙ 𝑃𝑜𝑐𝑒𝑡_𝑚𝑖𝑠𝑡_𝑣𝑒𝑧 + 50 (1) 
 

 
Obrázek 38: Destandardizace simulátoru 

3.4.2.5 Destandardizace proměnné Rozmer_domu 

V řídícím PLC pak se proměnné Pocet_vezi a Pocet_mist_vez znova získávají dle 
rovnic 2 a 3. Vzhledem k tomu, že všechny proměnné jsou typu INT, je při výpočtu 
odstraněn zbytek. Tímto způsobem se odstranění chyba napětí ±49mV (formát dat 
analogových vstupů a výstupů odpovídá mV). 

𝑃𝑜𝑐𝑒𝑡_𝑣𝑒𝑧𝑖 =
𝑅𝑜𝑧𝑚𝑒𝑟_𝑑𝑜𝑚𝑢

1000
 

(2) 

𝑃𝑜𝑐𝑒𝑡_𝑚𝑖𝑠𝑡_𝑣𝑒𝑧 =
𝑅𝑜𝑧𝑚𝑒𝑟_𝑑𝑜𝑚𝑢 − 1000 ∙ 𝑃𝑜𝑐𝑒𝑡_𝑣𝑒𝑧𝑖

100
 

(3) 

 

 
Obrázek 39: Standardizace řídicího PLC  
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4 ŘEŠENÍ ŘÍZENÍ ZAKLÁDÁNÍ AUTOMOBILU 

DO PARKOVACÍHO DOMU 

Řízení softwarového simulátoru je naprogramováno na řídicím PLC, které ovládá 

svými analogovými a digitálními vstupy a výstupy softwarový simulátor. Řízení 

automatického parkovacího domu je naprogramováno v prostředí RSLogix 5000 a 

na PLC CompactLogix od firmy Allen-Bradley. 

4.1 Hardwarové řešení 

Hardware pro řízení simulátoru se skládá z PLC CompactLogix s analogovými a 

digitálními vstupními a výstupními kartami zabudovanými v rámu automatu. Tyto 

karty jsou k PLC připojeny pomocí sběrnice CompactBus. Dále bylo PLC rozšířeno 

o dva distribuované výstupní moduly 1796-OB16, které jsou připojeny k síti 

EtherNet/IP pomocí komunikačního adaptéru 1794-AENT. 

Na obrázku 40 je znázorněno celkové propojení řídícího PLC, simulátoru a 

PC pomocí ethernet (zapojení simulátoru je zde pouze pro znázornění kompletního 

zapojení přes ethernet, simulátor není řízen přes ethernet). 

 
Obrázek 40: Blokové schéma zapojení přes ethernet 

4.1.1 Kontrolér 

Celou PLC sestavu řídí kontrolér CompactLogix 1769-L33ERM od firmy 

Allen-Bradley. Tyto kontroléry jsou ideální pro malé až středně velké aplikace, 

které nevyžadují pohyb ani bezpečnostní funkce27. Kontrolér nemá zabudované 

žádné vstupy ani výstupy. 
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4.1.2 Analogová vstupní karta 

Analogová vstupní karta 1769-IF16V má 16 kanálů. Každý z těchto kanálů je 

možno nastavit na vstupní napěťový rozsah: 

- -10 V až 10 V  

- 0 V až 5 V  

- 0 V až 10 V 

- 1 V až 5 V 

Dále je možné pro každý kanál nastavit formát dat: 

- Engeneering units – hodnoty odpovídají mV 

- RAW/Proportional – hodnoty odpovídají rozsahu rozlišení A/D převodníku 

- Percent range – hodnoty odpovídají procentům z rozsahu 

- Scaled for PID 

4.1.3 Analogová výstupní karta 

Analogová výstupní karta 1769-OF8V má 8 kanálů. Každý z těchto kanálů je 

možno nastavit na stejný napěťový rozsah a datový formát jako u analogové 

vstupní karty. 

4.1.4 Digitální vstupní karta 

Digitální vstupní karta 1769-IQ32 obsahuje 32 digitálních vstupů typu 24 V DC 

sink/source. 

4.1.5 Digitální výstupní karta 

Digitální výstupní karta 1769-OB32 obsahuje 32 digitálních výstupů typu 24 V DC 

source. 

4.1.6 Komunikační adaptér 

Komunikační adaptér 1794-AENT slouží k propojení FLEXI/O rozšiřovacích 

modulů ke komunikační síti EtherNet/IP. 

4.1.7 Digitální výstupní moduly 

Digitální výstupní modul 1794-OB16 obsahuje 16 výstupních kanálů typu source 

s nominální hodnotou 24 V.   

4.2 Hardwarová konfigurace 

K nakonfigurování připojení PLC k PC slouží program RS Linx Classic. Pomocí 

tohoto programu zjistíme potřebné údaje jednotlivých modulů. Dle zjištěných 
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informací následně v RSLogix 5000 zvolíme správný typ procesoru a jeho revizi. 

Poté můžeme přidat jednotlivé moduly. U každého modulu se musí zadat číslo 

revize, slot modulu a jeho název.  

Hardwarová konfigurace periferií PLC CompactLogix je uvedena v tabulce 3 

pro periferní karty v rámu automatu a v tabulce 4 pro distribuované výstupní 

moduly připojené prostřednictvím ethernetu. 

Tabulka 3: HW konfigurace vstupních a výstupních karet řídicího PLC 

Modul/Kontrolér Název slot revize 

Kontrolér 1769-L33ERM CompactLogix 5370 

Controller 

0 20.13 

Analogové vstupy 1769-IF16V/A 16 Channel Voltage Analog 2 1.1 

Analogové výstupy 1769-OF8V/A 8 Channel Single Ended 3 2.1 

Digitální vstupy 1769-IQ32/A 32 Point High Density 24V DC 4 3.1 

Digitální výstupy 1769-OB32/A 32 Point High Density 24V DC 5 3.1 

 

Tabulka 4: HW konfigurace modulů připojených pomocí ethernetu 

Modul Název slot revize 

Komunikační adaptér 1794-AENT 1794 10/100 Mbps Ethernet  4.1 

Digitální výstupy 1794-OB16/A 16 Point 24V DC Output 0 1.1 

Digitální výstupy 1794-OB16/A 16 Point 24V DC Output 1 1.1 

4.3 Nastavení analogových vstupů a výstupů 

Analogová vstupní karta 1769-IF16V má povolené pouze první 4 kanály. Ty jsou 

nastaveny na vstupní rozsah -10 V až 10 V ve formátu dat engineering units. Její 

filtr je nastaven na 50 Hz. Alarmy jsou nastaveny pro spodní hranici -10000 a pro 

horní hranici 10000. 

 Analogová výstupní karta 1769-OF8V má povolených všech 8 kanálů ve 

výstupním rozsahu -10 V až 10 V a v datovém formátu engineering units. Spodní 

limita je nastavena na -10000 a horní limita je nastavena na 10000.  

4.4 Softwarové řešení 

V RSLogix 5000 byl naprogramován hlavní program Main, z něhož voláme 

subrutiny inicializace, Auto_vylozit pro proces vyložení automobilu, 

Vytah_aktual_patro a HVytah_aktual_vez pro zjištění aktuálního místa výtahu, 

standardizaci a destandardizaci pro úpravu analogových vstupů a výstupů a 

Auto_nalozit pro proces založení auta.  Ze subrutin Auto_vylozit a Auto_nalozit se 

volá dalších 7 subrutin. Hierarchie volání je zobrazena na obrázku 41. Tabulka 

proměnných je uvedena v příloze 5. 
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Obrázek 41: Hierarchie volání subrutin 

4.4.1 Main 

V hlavním programu dochází po spuštění k inicializaci proměnných. Po inicializaci 

se čeká na požadavek pro vyložení nebo naložení auta. Po tom, co přijde 

požadavek, se zavolá příslušná subrutina. Po dokončení subrutiny se vrací zpět do 

mainu, kde znova čeká na požadavek. 

 
Obrázek 42: Volání subrutin z Main 
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Obrázek 43: Main větve 0–10 

Větev 0: Zde dochází k volání subrutiny inicializace, kde se nastaví proměnné na 

počáteční hodnoty. 

Větev 1: Po dokončení inicializace se nastaví bit Pocatecni_proces na logickou 1. 

Větev 2: Pokud uživatel stiskne tlačítko lístek a neběží zrovna proces vykládání 

auta, bit pozadavek_zalozit_auto se nastaví na 1. 

Větev 3: Pokud proběhla inicializace (Pocatecni_proces = 1) a bit 

pozadavek_zalozit_auto je v log. 1, voláme subrutinu Auto_nalozit. Zároveň bitem 

auto_nalozit_enable indikujeme, že probíhá proces zakládání automobilu. 

Větve 4 a 5: Při dokončení procesu založení auta se resetuje bit 

pozadavek_zalozt_auto, při detekci jeho sestupné hrany se resetují bity 

najdi_nalozit_done a obsazenost_done. Dále se nastaví proměnné, které slouží pro 
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krokování stavového automatu, na počátky stavových automatů (stav_nalozit_auto 

a stav_vrata_nalozit na 1). 

Větve 6 a 7: Při zadání třímístného kódu, pokud neběží proces zakládání 

automobilu, se setuje bit pozadavek_vylozit_auto. 

Větev 8: V případě, že je bit pozadavek_zalozit_auto v log. 1 a proběhla inicializace, 

voláme subrutinu Auto_vylozit. Setuje se zde také bit auto_vylozit_enable, který 

značí, že probíhá proces vykládání automobilu. 

Větev 9, 10: Při dokončení procesu vyložení auta se resetuje bit 

Pozadavek_vylozit_auto. Při detekci jeho sestupné hrany se resetuje bit 

najdi_vylozit_done a stav_tocna. Proměnnou, kterou se pohybujeme ve stavovém 

automatu, stav_vylozit_auto nastavíme na 1. 

 

Obrázek 44: Main větve 11 - end 

Větve 11 a 12: Při sepnutí bitu Spatny_kod se spustí časovač. Po doběhnutí 

časovače se tento bit resetuje. Tímto způsobem informujeme uživatele o špatně 

zadaném kódu na terminálu u garáže ve vizualizaci. 

Větve 13–17: Zde voláme subrutiny, které je potřeba provádět v každém cyklu PLC. 
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4.4.2 Auto_nalozit 

Zajišťuje proces zakládání automobilu do parkovacího domu. Je naprogramovaná 

jako stavový automat, ze kterého se volají další subrutiny. Na konci každé 

subrutiny se nastaví bit NAZEV_done, který značí, že rutina byla dokončena. Tento 

bit se potom používá pro přechod mezi stavy automatu. Po přechodu do 

následujícího stavu stavového automatu se tento bit nuluje. 

 
Obrázek 45: Stavový diagram Auto_nalozit 
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Obrázek 46: Auto_nalozit větve 0–8 

Stav 1: Bit Paletu_zakladam se nastaví na nulu a volá se subrutina najdi_nalozit pro 

nastavení proměnných potřebných pro obsluhu následujících subrutin. Po jejím 

dokončení se vloží do proměnné pro vytah_pozadovane_patro hodnota proměnné 

vytah_nalezene_poz_patro a do proměnné HVyta_poz_vez hodnota 

HVytah_nalezena_poz_vez. V případě, že parkovací dům není plný se přesune 

stavový automat na další stav. V opačném případě se vynuluje 

pozadavek_zalozit_auto a dojde k návratu do mainu. 

Stav 2: Zde ovládáme příjezdovou závoru subrutinou zavora_prijezd po jejím 

dokončení se přesouváme na další stav. 

Stav 3: Ve šesté větvi řídíme výtah, jeho vertikální pohyb mezi patry subrutinou 

vytah a horizontální pohyb mezi věžemi subrutinou HVytah. Jakmile se dosáhne 

požadovaného patra, případně věže, opouští se subrutina a vypíná se vertikální, 

případně horizontální pohyb. Po dokončení obou subrutin se přesouváme na stav. 
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Obrázek 47: Auto_nalozit větve 9–17 

Stav 4: Tento stav pouze nastaví směr horizontálního posunu pro přesunutí 

prázdné palety na výtah v subrutině smer_horizontalniho_posunu. 

Stav 5: Zde se řídí horizontální posun. Princip je podobný jako u výtahu. V jedné 

větvi se volá subrutina horizontalni_posun, která spustí horizontální posun. Při 

dosažení koncového snímače se v další větvi horizontální posun vypíná. Nastavují 

se zde také proměnné vytah_pozadovane_patro na 0 a HVytah_poz_vez na 1, jelikož 

se bude přesouvat prázdná paleta do garáže. 

Stav 6: Subrutiny vytah a HVytah přesunou prázdnou parkovací plošinu do 

přízemí. 
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Obrázek 48: Auto_nalozit větve 18–26 

Stav 7: Zde řídíme vrata subrutinou vrata_nalozit. Po jejím dokončení, se nastaví 

proměnná vytah_poz_patro na hodnotu proměnné vytah_nalezene_poz_patro a 

proměnná HVytah_poz_vez na hodnotu HVytah_nalezena_poz_vez. 

Stav 8: Vytah a HVytah přesunou parkovací paletu s autem do nalezeného 

požadovaného patra a do nalezené požadované věže. Po dokončení výtahu se zde 

nastaví bit Paletu_zakladam na log. 1. 

Stav 9: Podle nalezeného místa zjistí subrutina smer_horizontalniho_posunu směr 

pro založení. 
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Obrázek 49: Auto_nalozit větve 27–end 

Stav 10: Subrutina horizontalni_posun založí auto i s paletou na nalezené volné 

místo. 

Stav 11: Subrutinou obsazenost se nastaví bit nalezeného místa na log. 1. Po jejím 

dokončení se resetuje bit pozadavek_zalozit_auto a dochází k vracení se do Main. 

4.4.2.1 Najdi_nalozit 

Tato subrutina slouží k nalezení nejbližšího prázdného místa ve věži. Do 

vizualizace pak odesílá vygenerovaný kód, pod kterým si uživatel auto zase 

vyzvedne. 

Nejprve digitální výstupy řídicího PLC místo_XX_XX naplní pole, aby se 

s nimi dalo lépe pracovat. Volné místo se následně vyhledává pomocí dvou for 

cyklů, kde se hledá volné místo ve věži podle čísla místa, pokud je věž plná přesune 

se vyhledávání na další věž. Po nalezení volného místa se nastaví proměnné 

potřebné pro následující subrutiny na hodnoty odpovídající nalezenému místu. 

Dále se vygeneruje třímístný kód. Pro testovací účely je první číslo 

testovacího kódu vždy 1, druhé číslo odpovídá nalezené věži a třetí číslo odpovídá 

nalezenému místu ve věži. Tento kód se následně uloží do Pole_kodu_mist, kde 

první index pole odpovídá nalezené věži a druhý index nalezenému místu ve věži.  

Poté se nastaví bit najdi_nalozit_done na log. 1 a opustí se subrutina. 

V případě že nebylo nalezené žádné volné místo v parkovacím domě nastaví se bity 

plno na a najdi_nalozit_done log. 1 a opustí se subrutina. 
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Obrázek 50: Najdi_nalozit 
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4.4.2.2 Zavora_prijezd 

Tato subrutina řídí příjezdovou závoru požadavky pro otevření a zavření závory. 

Ze simulátoru získává informaci koncovými snímači. 

 
Obrázek 51: Zavora_prijezd 

Stav 1: V momentě, kdy uživatel stiskne tlačítko lístek, nastaví se bit 

Pozadavek_listek na log. 1, čímž se odešle požadavek zavora_prijezd_otevrit. 

Jakmile se závora plně otevře (KSO_zavora_prijezd = 1), tento požadavek se 

vynuluje. 

Stav 2: Na sestupnou hranu infračerveného čidla u této závory se odešle požadavek 

pro zavření závory. Po zavření závory (KSZ_zavora_prijezd = 1) se tento požadavek 

vynuluje a opustí se subrutina. 
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4.4.2.3 Vytah 

Tato subrutina slouží k ovládání simulátoru výtahu, který simuluje vertikální 

pohyb mezi patry. Simulátor je řízen požadavky pro určení směru a pro spuštění 

výtahu. Ze simulátoru dostává informaci, kde se výtah zrovna nachází z koncových 

snímačů. 

 
Obrázek 52: Vytah 

Větev 1: Podle porovnání proměnných vytah_poz_patro a vytah_aktualni_patro se 

zjistí směr výtahu. Pokud je bit vytah_smer 1, pojede výtah nahoru, pokud je 0 

pojede výtah dolů. 

Větev 2: Zde se spouští pohyb simulovaného výtahu. 

Větev 3 až 8: Pokud snímač Vytah_KS_Xp indikuje stejné patro, jako je požadované, 

nastaví se bit vytah_done na 1 a opouští se subrutina. K vypnutí výtahu dochází 

ihned po opuštění subrutiny. 
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4.4.2.4 HVytah 

Slouží pro ovládání pohybu výtahu mezi jednotlivými věžemi v horizontálním 

směru. Tato subrutina vychází ze subrutiny vytah, jejíž princip je popsán výše. 

 
Obrázek 53: HVytah 

4.4.2.5 Smer_horizontalniho_posunu 

Je volána vždy před subrutinou horizontalni_posun. Slouží pouze pro určení směru 

horizontálního posunu, který je nastaven bitem Horizontalni_posun_smer. 
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Obrázek 54: Smer_horizontalniho_posunu 

Směr horizontálního posunu se určí z nalezeného místa založení a z informace, zda 

se bude zakládat parkovací paleta na své místo, nebo se bude brát na výtah. Pokud 

je místo založení liché a parkovací paleta se zakládá, bit Horizontalni_posun_smer 

se nastaví do 0 tzn., že směr horizontálního posunu bude doleva. Jestliže se bude 

paleta vykládat směr horizontálního posunu, bude 1 (doprava). Pro sudou hodnotu 

misto_zalozeni bude platit přesný opak. 

4.4.2.6 Horizontalni_posun 

Slouží pouze pro spuštění a vypnutí horizontálního posunu. 

 
Obrázek 55: Horizontalni_posun 

Větev 0: Při vstoupení do subrutiny se spustí horizontální posun. 

Větev 1: V případě, že se zakládá parkovací paleta, je horizontální posun spuštěn 

do té doby, než se háky pro uchycení parkovací palety nachází v konečné dolní 

poloze (k vypínání dochází ihned po opuštění subrutiny). 

Větev 2: Pokud se parkovací paleta přesouvá na výtah, je horizontální posun 

spuštěn, dokud se háky pro uchycení parkovací palety nenachází v konečné horní 

poloze (k vypínání dochází ihned po opuštění subrutiny). 
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4.4.2.7 Vrata_nalozit 

Tato subrutina řídí otevírání a zavírání vrat při procesu nakládání automobilu. Její 

součástí je i měření pohybu v garáži a výfukových spalin po najetí automobilu do 

garáže. 

 
Obrázek 56: Vrata_nalozit 
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Stav 1: Zde se řídí otevírání vrat. Bit timer_reset a pozadavek_vrata_otevrit se 

nastaví na log. 1. Jakmile se vrata plně otevřou (KS_vrata_otevrena = 1) 

pozadavek_vrata_otevrit se vynuluje. Po najetí auta na výtah se vynuluje bit 

timer_reset (vytvořeným impulsem se vynuloval časovač TONR_01) a stavový 

automat přesune na další stav. 

Stav 2: Zde kontrolujeme pohyb a spaliny v garáži. Pokud CO čidlo nedetekuje 

zapnutý spalovací motor a IR čidlo nedetekuje pohyb v garáži, spustí se časovač. 

Pokud při spuštěném časovači přijde signál z IR nebo CO čidla, časovač se vypne a 

analogovým výstupem se odešle informace o detekci čidel. V případě že časovač 

doběhne, nastaví se bit Mereni_OK na log. 1 a stavový automat se přesune na další 

stav. 

Stav 3: Pokud je auto stále na výtahu, na požadavek zavrit_vrata (uživatel stiskne 

tlačítko založit) se odešle požadavek pro zavírání vrat. Po dosažení koncového 

snímače se tento požadavek vynuluje a opustí se subrutina. Pokud uživatel během 

měření odjel z garáže nastaví se požadavek pro zavření vrat. Po dosažení 

koncového snímače se tento požadavek vynuluje a opustí se subrutina. 
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4.4.2.8 Obsazenost 

 
Obrázek 57: Obsazenost_nalozit 

Zde se nastavuje obsazenost jednotlivých míst. Pokud se subrutina volá ze 

subrutiny Auto_nalozit (Auto_nalozit_enable = 1) a auto se nachází na výtahu, 

nastaví se z nalezené věže a nalezeného místa založení obsazení daného místa. 

Nejprve v poli místo[x,x] a následně podle indexů pole se nastaví příslušný bit 

digitálního výstupu místo_xx_xx. Dále se zde posílá informace simulátoru, že výtah 

je volný bitem Auto_na_vytahu_reset.  

 Pokud se tato subrutina volá ze subrutiny Auto_vylozit 

(Auto_vylozit_enable = 1), vynuluje se příslušné místo (nejprve pole a následně 

příslušný bit digitálního výstupu) a kód tohoto místa v poli Pole_kodu_mist. Pro 

případ, že by byl parkovací dům plný se také vynuluje bit plno. Dále se pošle 

informace simulátoru o přesunutí auta na výtah bitem Auto_na_vytahu_set.  
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4.4.3 Auto_vylozit 

Tato subrutina řídí proces vyložení auta z parkovacího domu. Je naprogramovaná 

obdobným způsobem jako Auto_nalozit. Dále jsou popsány subrutiny, které nejsou 

společné se subrutinou Auto_nalozit. 

 
Obrázek 58: Stavový diagram Auto_vylozit 
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Obrázek 59: Auto_vylozit větve 0–8 

Stav 1: Bity Paletu_zakladam a Auto_na_vytahu_reset se nastaví do 0. Volá se 

subrutina najdi_vylozit pro nastavení proměnných pro následující subrutiny. Po 

jejím dokončení v případě, kdy uživatel zadal špatný kód, dojde k návratu do 

hlavního programu main. V opačném případě se vkládá do proměnné 

vytah_nalezene_patro hodnota proměnné vytah_nalezene_poz_patro a do 

proměnné HVytah_poz_vez hodnota HVytah_nalezena_poz_vez. 

Stav 2: Zde se v jedné větvi volají subrutiny vytah a HVytah, po dosažení 

požadovaného patra a požadované věže se v následujících větvích pohyby výtahu 

ukončují. 

Stav 3: V tomto stavu se zjistí směr horizontálního posunu podle místa palety, 

kterou budeme brát, subrutinou smer_horizontalniho_posunu. 
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Obrázek 60: Auto_vylozit větve 9–17 

Stav 4: V jedné větvi se volá subrutina horizontalni_posun, která spustí 

horizontální posun pro přemístění palety s autem na výtah. Po dosažení koncového 

snímače se v další větvi horizontální posun vypne. 

Stav 5: Zde se volá subrutina obsazenost, která vynuluje bit daného místa, a 

informuje simulátor o přesunutí auta na výtah. Po jejím dokončení se vkládá 0 do 

proměnné vytah_poz_patro a 1 do proměnné HVytah_poz_vez. 

Stav 6: HVytah a vytah přesunou auto na parkovací plošině do přízemí. Dále se zde 

resetuje bit auto_na_vytahu_set (jelikož je to jenom impuls). 
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Obrázek 61: Auto_vylozit větve 18–26 

Stav 7: Subrutina tocna spustí otáčení automobilu. Po otočení o 180° se subrutina 

opustí a v následující větvi se točna vypne. 

Stav 8: Zde se řídí vrata subrutinou vrata_vylozit. Pokud auto opustilo parkovací 

dům (auto_na_vytahu = 0) a pokud jsou vrata zavřena (KS_vrata_zavrena =1), vloží 

se do proměnné vytah_pozadovane_patro hodnota proměnné 

vytah_nalezene_poz_patro a do proměnné HVytah_poz_vez hodnota 

HVytah_nalezena_poz_vez. 

Stav 9: Zavolají se subrutiny vytah a HVytah. Po jejich dokončení se nastaví bit 

Paletu_zakladam na 1, pro založení prázdné palety. 

Stav 10: Smer_horizontalniho_posunu zjistí se směr pro založení palety. 
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Obrázek 62: Auto_vylozit větve 27 - end 

Stav 11: Horizontalni_posun založí prázdnou paletu. 

Stav 12: Pozadavek_vylozit_auto se nuluje a opouští se subrutina.  
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4.4.3.1 Najdi_vylozit 

 
Obrázek 63: Najdi_vylozit 

Tato subrutina zjistí ze zadaného kódu místa, kde je založen automobil. Nejprve je 

nutné ošetřit intervaly proměnných Pocet_mist_vez a Počet_vezi, aby jejich 

hodnoty nepřekročily rozsah indexu pole Pole_kodu_mist. Následně se pomocí 

dvou cyklů hledá hodnota kod_mista v Pole_kodu_mist. Pokud se najde 

v Pole_kodu_mist kod_mista nastaví se podle indexu pole Pole_kodu_mist (první 

index odpovídá nalezené věži a druhý index odpovídá nalezenému místu ve věži) 

proměnné potřebné pro následující subrutiny. V opačném případě se nastaví bit 

Spatny_kod na log. 1. 
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4.4.3.2 Tocna 

 
Obrázek 64: Tocna 

Zde je naprogramováno řízení simulátoru točny. Subrutina je rozdělena na 2 stavy. 

V prvním stavu zjistíme, zda se točna nachází v poloze 0, nebo je otočená o 180°. Ve 

druhém stavu spouštíme točnu. Pokud byla točna v 0, je točna spuštěna, dokud se 

neotočí do polohy 180. Pokud byla před otáčením otočená o 180°, zastaví se točna 

po dosažení polohy 0. 
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4.4.3.3 Vrata_vylozit 

Tato subrutina řídí simulátor vrat pomocí požadavků pro otevření a zavření 

během procesu vyparkování automobilu. Ze simulátoru získává informace 

z koncových snímačů vrat. 

 
Obrázek 65: Vrata_vylozit 

Větev 1: Zde se odesílá požadavek pro otevření vrat simulátoru. V momentě, kdy se 

v cyklu PLC dostaneme ve stavovém automatu do této subrutiny, jsou bity 

vrata_vylozit_on a Auto_na_vytahu v log. 1 a pozadavek_vrata_zavrit v log. 0. Tím 

pádem dochází k odeslání požadavku pro otevření vrat.  

Větev 2: Po dosažení koncového čidla vrat se požadavek pro otevření vrat 

vynuluje. 

Větev 3: Jakmile uživatel odjede s autem z garáže a stiskne tlačítko pro otevření 

závory dojde k odeslání požadavku pro zavření vrat.  

Větve 4, 5: Při zavření dveří se požadavek pro zavření vrat resetuje a opustí se 

subrutina. 
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4.4.3.4 Zavora_odjezd 

 
Obrázek 66: Zavora_odjezd 

Tato subrutina je naprogramována stejně jako subrutina zavora_prijezd, která je 

popsána výše. 

4.4.3.5 Vytah_aktual_patro 

 
Obrázek 67: Vytah_aktual_patro 
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Zde se zjišťuje pomocí simulovaných snímačů, v jakém patře se právě nachází 

výtah. Podle jednotlivých snímačů se vkládá do proměnné vytah_aktual_patro číslo 

patra, ve kterém se výtah zrovna nachází. Snímače představují digitální vstupy 

Vytah_KS_Xp. 

4.4.3.6 HVytah_aktulal_vez 

 
Obrázek 68: HVytah_aktual_vez 

Zde se zjišťuje, v jaké věži se výtah aktuálně nachází. Princip je stejný jako princip 

subrutiny Vytah_aktual_patro. 
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5 VIZUALIZACE 

Vizualizace byla vytvořena stejně jako simulátor v softwaru Connected 

Components Workbench. Skládá se ze dvou obrazovek. Z hlavní obrazovky, kde 

vizualizujeme parkovací dům a z vedlejší obrazovky pro nastavení parametrů 

simulátoru.  

Animace fyzických částí simulátoru je řízena simulátorem. Programy z PLC 

simulátoru, které netvoří fyzické části simulátoru a řídí vizualizaci, jsou popsány 

dále v podkapitole ovládání vizualizace. 

5.1 Hlavní obrazovka 

Zde se animuje pohyb výtahu, točny, vrat a závor. Dále se zde zobrazuje také 

obsazenost parkovacího domu. Nahoře obrazovky se zobrazuje navigační text, 

který provádí uživatele simulátorem. Pod ním jsou indikace pohybů 

horizontálního posunu, výtahu a točny. Zobrazuje se zde také celkový počet věží a 

číslo aktuálně zobrazené věže. Uprostřed obrazovky jsou vstupní terminály pro 

ovládání parkovacího domu. Funkci jednotlivých prvků popíšeme na procesu 

založení auta do parkovacího domu. 

 
Obrázek 69: Hlavní obrazovka 



 61 

Proces založení auta: Uživatel stiskne na terminálu u závory tlačítko „Lístek“ 

tím se mu pod tímto tlačítkem zobrazí lístek s vygenerovaným kódem a otevře se 

závora. Na obou terminálech se zobrazí text: „Probiha proces nakladani 

automobilu“. Následně uživatel stiskne tlačítko naproti příjezdové závory „IR“, 

které reprezentuje infračervené čidlo. Na jeho sestupnou hranu se závora zavře. 

poté se spustí výtah, což je animováno tak, že v jednom patře černý obdélník skryje 

a v jiném se zobrazí. Pohyb je signalizován také kontrolkami vlevo nahoře. Vpravo 

nahoře se zobrazuje, v jaké věži se výtah nachází. Po dosáhnutí požadovaného 

patra a požadované věže se spustí horizontální posun. Ten je pouze signalizován 

indikátory vlevo nahoře. Poté se znova spustí výtah a jakmile dosáhne přízemí, 

začnou se otevírat vrata tak, že začnou postupně od spodu mizet šedé obdélníky, ze 

kterých jsou vrata vytvořeny. Až zmizí všechny, vrata jsou plně otevřena. Červené 

světlo nad vraty zhasne a rozsvítí se zelené. Před vraty se objeví tlačítko „Najet“. Po 

jeho stisknutí se objeví auto na výtahu. Na terminálu u vrat se zobrazí text: 

„Probihá mereni automobilu“. Na místě vrat jsou zobrazeny tlačítka CO a IR 

reprezentující CO čidlo pro indikaci spalin (zjišťujeme zda je motor vypnutý) a IR 

čidlo pro indikaci pohybu v garáži. Při stisknutí jednoho z tlačítek se zobrazí na 

terminálu u vrat odpovídající varovný text. Pokud ani jedno čidlo není po dobu 

měření aktivní musí uživatel na terminálu potvrdit, že nikdo není v autě, že je 

zatažena ruční brzda a že je motor vypnutý. Následně uživatel stiskne tlačítko 

„Zalozit“. Tím zhasne zelené světlo nad vraty, rozsvítí se červené a začnou se 

zavírat vrata (od vrchu přibývají obdélníky). Po zavření se znova spustí výtah 

(tentokrát se zobrazuje, krom obdélníků reprezentujících výtah i auto na výtahu) a 

založí se auto horizontálním posunem již popsanými způsoby. Po ukončení 

horizontálního posunu se zobrazí auto na svém místě ve věži. Na terminálu u 

závory se zobrazí text: „Stisknete Listek“, po jehož stisknutí se zahájí znova proces 

nakládání. Na terminálu u vrat se zobrazí text: „Zadejte svuj kod nize“, po jehož 

zadání se spustí proces vykládání automobilu. 

5.2 Obrazovka pro nastavení parametrů 

V této obrazovce máme možnost nastavit rychlosti fyzických částí simulátoru. 

Vzhledem k tomu, že nemáme pevně dané rozměry parkovacího domu (výšku 

patra, délku palety, velikost vrat) stanovuje se rychlost v počtu milisekund na 

procento určité dráhy, případně na stupeň otočení točny. V simulátoru se zadaná 

rychlost konvertuje programem Convert_to_time na polovinu periody časovače 

překlápěcího obvodu dané fyzické části simulátoru. 

 Dále je zde možnost nastavit rozměr parkovacího domu tzn. počet míst ve 

věži (v intervalu 2–6) a počet věží (v intervalu 1–3). Při zadání hodnot mimo 
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interval se zobrazí pod číslicovými vstupy varovný text, který je možno odkliknout 

tlačítkem OK po zadání hodnoty, která náleží do daného intervalu. 

 
Obrázek 70: Obrazovka pro nastavení parametrů simulátoru 

5.3 Ovládání vizualizace 

Tyto programy jsou naprogramovány v PLC micro850 za účelem zobrazování 

objektů pomocí visibility tagů ve vizualizaci, pro ovládání vstupních terminálů a 

pro zobrazování navigačního textu. 

5.3.1 Program Visibility_plosiny 

 
Obrázek 71: Simulace přítomnosti plošin ve vizualizaci 

Zde je naprogramováno zobrazení parkovacích plošin ve věži. Proměnná 

Pocet_mist_vez udává kolik parkovacích míst je v jedné věži. Visibility tagy 
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jednotlivých míst jsou uloženy v poli visibility_misto. Podle proměnné 

Pocet_mist_vez se v cyklu nastaví visibility tagy požadovaných plošin na hodnotu 

true.  Viditelnost ostatních plošin se nastaví na hodnotu false.  

Plošiny jsou ve vizualizaci reprezentovány černým obdélníkem. Nad každou 

plošinou vlevo je zobrazeno číslo této plošiny. Jejich zobrazení je na obrázku 72. 

 
Obrázek 72: Zobrazení plošin 

 

 
Obrázek 73: Zobrazení obsazenosti 
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5.3.2 Program Visibility_obsazenost 

 
Obrázek 74: Zobrazení obsazenosti věží 

Obsazenost parkovacího domu se zobrazuje obrázkem auta na svém místě 

v parkovacím domě. Na obrázku 76 můžeme vidět plně obsazenou věž. 

Nejprve je ošetřen rozsah parametrů parkovacího domu. Parkovací dům je 

naprogramován pro rozsah počtu míst na věž od 2 do 6. Počet věží může být 

v rozsahu od 1 do 3. Pokud zadáme hodnotu mimo interval, nastaví se krajní 

hodnota intervalu a ve vizualizaci se zobrazí varovný text.  

Po ošetření rozsahu parametrů parkovacího domu se v cyklu zjišťuje, v jaké 

věži se aktuálně nachází horizontální výtah. Poté se v cyklu vkládá do pole 

obsazenost_visibility pole obsazenost_misto pro věž, ve které se aktuálně nachází 

horizontální výtah. 
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5.3.3 Program Auto_na_vytahu 

 
Obrázek 75: Simulace přítomnosti auta na výtahu 

Větev 1: Pokud dojde k založení auta na nalezené volné místo, přijde impulz 

z řídicího PLC na digitální vstup (Auto_na_vytahu_reset) PLC, kde probíhá 

simulace. Ten informuje o tom, že výtah je volný. Na bit Auto_na_vytahu_obr_reset 

dojde impulz v případě, že odjíždíme autem z parkovacího domu (to je simulované 

tlačítkem ve vizualizaci – Přijet). Tyto impulzy resetují bit Auto_na_vytahu_pom. 

Větev 2: Na digitální vstup Auto_na_vytahu_set přichází impulz z řídicího PLC 

v momentě, kdy se přesunula paleta s autem na výtah. Auto_na_vytahu_obr_set je 

bit provázaný s tlačítkem ve vizualizaci (Odjet z garáže). Pokud na jeden z těchto 

bitů dojde log. 1, dojde k setování bitu Auto_na_vytahu_pom. 

Větev 3: Bitem Auto_na_vytahu_pom ovládáme bit Auto_na_vytahu, který slouží 

k indikaci auta na výtahu ve vizualizaci. 
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5.3.4 Program Vizualizace_auta_prijezd 

 
Obrázek 76: Vizualizace auta příjezd 

Zde zobrazujeme příjezd automobilu k parkovacímu domu. Po stisknutí tlačítka 

„Lístek“ na hlavní obrazovce se zobrazí auto před závorou. Při následném stisknutí 

tlačítka „IR“ u příjezdové závory se skryje auto před závorou a zobrazí se u závory. 

Po uvolnění tohoto tlačítka se skryje auto u závory a zobrazí se za závorou. Poté co 

uživatel stiskne tlačítko „Najet“ auto za závorou se zase skryje. Následné zobrazení 

auta v parkovacím domě už zajišťují programy Auto_na_vytahu a Auto_vizualizace. 

 
Obrázek 77: Obrázky aut u příjezdu a odjezdu 
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5.3.5 Program Vizualizace_auta_odjezd 

 
Obrázek 78: Vizualizace auta odjezd 

Program je naprogramován podobně jako vizualizace auta příjezd popsaný výše. 
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5.3.6 Program Vizualizace_auta 

 
Obrázek 79: Vizualizace auta 

Tento program slouží pro zobrazení auta na výtahu a pro animaci otáčení auta na 

točně. Pokud je auto na výtahu a výtah se vyskytuje v patře zobrazí se obrázek auta 

na odpovídajícím místě v parkovacím domě ve vizualizaci. Pokud je auto v přízemí 

zjišťujeme bity Auto0, Auto90 a Auto180, jak je aktuálně otočen automobil. Tomu 

jsou pak zobrazovány odpovídající obrázky auta zezadu z boku a zepředu. 

5.3.7 Program Navigacni_text 

Podle stavových proměnných řídicího PLC se vkládá do textového řetězce 

Text_vizualizace odpovídající navigační text, který informuje uživatele o tom, co 

simulátor právě vykonává. Jeho úkolem je provést uživatele simulátorem.  

Zobrazuje se nahoře hlavní obrazovky ve vizualizaci. 
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Obrázek 80: Navigační text 
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5.3.8 Program Terminal_u_zavory 

Program terminálu u závory zahajuje celý proces zaparkování automobilu do 

parkovacího domu. Terminál je zobrazen na obrázku 81. Na místě šedého 

obdélníku se zobrazuje text, který informuje uživatele, zda je parkovací dům 

připraven pro naložení automobilu. Pod ním je tlačítko „Lístek“, jehož stisknutím 

se zobrazí lístek s vygenerovaným kódem. 

 
Obrázek 81: Terminál u závory 

 
Obrázek 82: Terminál u závory 

Pokud je parkovací dům plný, probíhá proces vyložení, nebo naložení 

automobilu, tlačítko „Lístek“ není zobrazeno a na terminále je napsáno „Parkovaci 

dum je plny“, „Probiha proces vylozeni automobilu“, nebo „Probiha proces 

nakladani automobilu“. Pokud nenastala ani jedna z předchozích možností je 

možné zahájit proces nakládání. Na terminále je tedy zobrazeno tlačítko „Lístek“ a 

nad ním je zobrazen text: „Stisknete Listek“. Po stisknutí tlačítka „Lístek“ se zobrazí 

lístek s vygenerovaným kódem, který se po stisknutí tlačítka „Vzít lístek“ skryje. 

 

  



 71 

5.3.9 Program Terminal_u_vrat 

Terminál u vrat slouží jako vstupní terminál při zahájení procesu vyložení 

automobilu a pro dokončení procesu založení automobilu. Šedý obdélník 

představuje displej, na kterém se zobrazuje navigační text pro uživatele.  Pod ním 

je číslicový vstup pro zadání kódu. Pod ním se ještě nachází potvrzovací tlačítko. 

 Pokud neprobíhá proces založení ani proces vyložení, je na terminálu 

zobrazen text: „Zadejte svůj kod nize“. Pokud uživatel zadá špatný kód příjde signál 

z řídicího PLC Spatny_kod. S ním se zobrazí na terminálu text: „Byl zadan spatny 

kod“. Pokud uživatel zadal správný kód, zahájí se proces zakládání po jeho dobu je 

zobrazen text: „Probiha proces vylozeni automobilu“. 

 Při procesu založení automobilu je terminál ovládán stavovým automatem, 

který je popsán obrázkem kódu. 

 
Obrázek 83: Terminál u vrat 
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Obrázek 84: Program Termina_u_vrat 
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Stav 1: Při zahájení procesu zakládání se zobrazí text: „Probiha proces nakladani 

automobilu“ 

Stav 2: Po najetí auta na výtah se zahájí proces měření. Řídicí PLC informaci 

simulátoru proměnnou Terminal_fault zda je měření v pořádku, nebo zda byly 

naměřeny spaliny z motoru, nebo naměřen pohyb v garáži. Na terminálu u vrat se 

následně zobrazí odpovídající text. Po ukončení měření (Mereni_OK = 1) se 

přesouvá stavový automat na stav 3, pokud je auto na výtahu, pokud není vrátí se 

na stav 1. 

Stav 3–6: Uživatel musí potvrdit tlačítkem „Ano“ v jednotlivých stavech stavového 

automatu, že vypnul motor, že zatáhl ruční brzdu, a že se nikdo nenachází v autě. 

Poté co potvrdí tyto otázky může stisknout tlačítko „Založit“, pro založení 

automobilu na své místo.  

Stav 7: Po dokončení procesu zakládání je zobrazen text: „Probiha proces 

nakladani automobilu“. Následně se automat nastaví na počáteční stav. 

  



 74 

6 ZÁVĚR 

V úvodní kapitole je zpracována rešerše týkající se technologie automatických 

parkovacích domů. Byly zde popsány různé typy parkovacích domů a pro každý 

typ byl popsán způsob zakládání automobilu.  

Podle této rešerše byl vybrán vzor pro simulátor parkovací dům typu věž 

s parkovacími paletami a točnou. Simulátor se skládá z programů simulující 

jednotlivé fyzické části parkovacího domu, které jsou potřeba pro proces založení 

automobilu. Rychlost pohybu, těchto fyzických částí je možno nastavit ve 

vizualizaci, kde je zároveň možnost nastavit rozměr parkovacího domu. Programy 

simulátoru jsou naprogramovány v jazycích ladder diagram a structured text. 

Jejich kód je podrobně popsán v softwarovém řešení simulátoru. 
Řízení softwarového simulátoru je popsáno v kapitole řešení řízení 

softwarového simulátoru. Nejprve je zde popsán celý hardware, který řídí 

simulátor a jeho konfigurace. Následně je popsáno softwarové řešení. Řízení 

procesů zaparkování a vyparkování automobilu je řešeno pomocí stavového 

automatu, ze kterého jsou postupně volány subrutiny pro řízení jednotlivých 

fyzických částí simulátoru. Hlavní program i subrutiny jsou naprogramovány 

stejně jako softwarové řešení simulátoru v jazycích ladder diagram a structured 

text. 

V poslední kapitole je popsáno řešení vizualizace. Ta se skládá ze dvou 

obrazovek. Na jedné obrazovce získává uživatel veškeré informace o činnostech 

parkovacího domu. Uživatel zde může zaparkovat automobil do parkovacího 

domu, anebo si ho vyzvednout. Při procesu zakládání a vykládání automobilu se 

zde animují pohyby fyzických částí simulátoru. Druhá obrazovka slouží pro 

nastavení parametrů parkovacího domu. 

Softwarové řešení simulátoru i jeho řízení bylo ověřeno pomocí 

hardwarového blackboxu. Dalším vývojem tohoto simulátoru by mohly být 

simulace poruch jednotlivých fyzických částí simulátoru a jejich řešení. 
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Příloha 1 - Zdrojový kód simulátoru a 

vizualizace 
Zdrojový kód simulátoru a vizualizace je uložen na přiloženém CD pod názvem 

Simulator_xzlama08_BSPA 

  



 80 

Příloha 2 - Zdrojový kód řízení softwarového 

simulátoru 
Zdrojový kód řízení softwarového simlátoru je uložen na přiloženém CD pod 

názvem Rizeni_xzlama08_BSPA 
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Příloha 3 - Schémata zapojení 

 
Obrázek 85: Zapojení digitálních výstupů řídicího PLC 
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Obrázek 86: Schéma zapojení digitálních vstupů řídicího PLC 
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Příloha 4 - Tabulky proměnných simulátoru 

 
Obrázek 87: Tabulka proměnných vestavěných digitálních vstupů a výstupů 

 
Obrázek 88: Tabulka proměnných digitálních výstupů modulu OB16 
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Obrázek 89: Tabulka proměnných digitálních vstupů modulu IQ32T 

 
Obrázek 90: Tabulka proměnných analogové výstupy modulu OF4 

 
Obrázek 91: Tabulka proměnných analogových vstupů modulu IF8 
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Obrázek 92: Tabulka globálních proměnných, část 1 
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Obrázek 93: Tabulka globálních proměnných, část 2 
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Obrázek 94: Tabulka globálních proměnných simulátoru, část 3 
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Příloha 5 - Tabulky proměnných řídicího PLC 

 
Obrázek 95: Tabulka proměnných vstupů a výstupů – Controller tags 
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Obrázek 96: Tabulka proměnných – Program tags, část 1 
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Obrázek 97: Tabulka proměnných – Program tags, část 2 


