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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvořit a ověřit řídicí algoritmus pro řízení osobního výtahu. 

První část práce tvoří rešerše zkoumající poţadavky na výtahy určené k přepravě osob. 

Na základě informací z rešerše byly na modelu realizovány vybraná opatření tak, aby 

model co nejvíce vyhovoval poţadavkům na výtah určený pro přepravu osob. 

Po krátkém seznámení s výtahem a normami následuje popis programu a popis 

pouţitého řídicího algoritmu, včetně vytvořených add-on instrukcí. V poslední části je 

popsána vizualizace, kterou lze výtah ovládat. Kromě ovládání nám vizualizace 

poskytne statistická data, dále informace o tom, v jakém stavu se program nachází 

a informace o nastavených parametrech, vstupech, výstupech a poruchách. 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Řízení výtahu, poţadavky na osobní výtahy, AS-Interface, Add-on instrukce, řídicí 

algoritmus výtahu, vizualizace výtahu 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of the master thesis is to create and verify the control algorithm of a personal 

lift. First part of the thesis focuses on a literature review investigating the requirements 

for personal lifts. Based on the information found in the review, selected measures were 

implemented in the model so that it would be the most suitable to the requirements for 

personal lifts. A brief introduction of the lift and its norms is followed by a description 

of the programme and control algorithm, including the description of the used add-on 

instructions. Last part describes the visualization which is used to control the lift model. 

In addition to controlling, the visualization provides statistical data, the current status of 

the programme and information about the set parameters, inputs, outputs and faults. 

 

 

 

 

Keywords 

Lift control, requirements to passenger lifts, AS-Interface, Add-on instructions, lift 

control algorithm, lift visualization 
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ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o řízení modelu osobního výtahu. Na úvod bude čtenář 

seznámen s dokumenty, které se legislativně zabývají výtahy a bude nastíněno i jedno 

z moţných rozdělení pouţívaných výtahů. Následovat bude seznámení s modelem 

výtahu v laboratoři. Nejprve bude popsána průmyslové sběrnice AS-Interface, která 

je pouţita pro komunikaci modelu. Komunikační rozhraní AS-Interface je připojeno 

do řídicího systému firmy Rockwell Automation. Řídicí systém a sběrnice AS-Interface 

jsou základními prvky modelu. V poslední části kapitoly budou popsány fyzické 

komponenty pouţité při konstrukci modelu výtahu. 

Další kapitola popisuje poţadavky, které jsou aktuálně kladeny na výtahy slouţící 

k přepravě osob a osob a nákladů. V této kapitole budou zpracovány nejdůleţitější body 

technických norem a nařízení vlády týkající se výtahů. Dále zde budou popsána 

realizovaná opatření, která přispějí k tomu, aby se model přiblíţil ke skutečnému 

normovanému výtahu. 

Následující kapitola se zabývá řídicími algoritmy výtahu. Zde budou popsány druhy 

řídicích algoritmů, včetně jejich výhod a nevýhod a pouţití. Jeden z popsaných 

algoritmů bude pouţit pro řízení našeho modelu výtahu. 

Čtvrtá kapitola popisuje vytvořený program pro řízení modelu výtahu. Program 

je rozdělen na dva logické celky a to na řídicí a komunikační část. Na začátku 

se definuje co, je to add-on instrukce a k čemu vlastně slouţí. Komunikační část 

programu je vytvořena pouze pomocí add-on instrukcí, a proto následuje popis 

vytvořených komunikačních instrukcí. Následuje popis řídicí části, která vyuţívá sluţeb 

komunikační části. V této části budou definovány tři pracovní módy. Kaţdý mód 

obsahuje krátký popis. 

Poslední kapitola seznamuje čtenáře s vizualizací modelu výtahu. Vizualizace 

je vytvořena v programu FactoryTalk® View Studio, které je taktéţ od firmy Rockwell 

Automation. Smyslem vizualizace bylo navrhnout rozloţení a strukturu zobrazovaných 

obrazovek, tak aby bylo moţné model jednoduše a přehledně ovládat, a tím ověřit 

činnost PLC programu. Z vizualizace můţeme model ovládat, dále pak zobrazit aktuální 

nastavené parametry, hodnoty vstupů a výstupů, alarmy a statistické údaje.  
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1 SEZNÁMENÍ S VÝTAHEM 

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s modelem výtahu, na kterém je práce 

realizovaná. Model byl postupně tvořen jako závěrečné práce několika studentů. V této 

kapitole nejprve budou popsány výtahy obecně, poté komunikační síť AS-Interface, 

řídicí PLC a nakonec důleţité komponenty modelu výtahu. 

1.1 Výtahy 

Výtahy jsou dopravní prostředky slouţící k dopravě osob, nebo nákladu. Výtahy 

můţeme rozdělit podle pouţití takto[1]: 

 

 

Obrázek 1-1 Rozdělení výtahů [1] 

V našem případě se tedy jedná o výtah určený pro dopravu osob, nebo osob 

a nákladů. Vzhledem k tomu, ţe výtah je technické zařízení, které můţe ohrozit zdraví 

a ţivoty přepravovaných osob, vztahuje se k jeho konstrukci velké mnoţství norem 

a nařízení. Seznam norem a nařízení vlády můţeme najít na internetových stránkách 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Příslušné normy 

a nařízení související s modelem výtahu a jeho řízením byly čerpány z těchto stránek. 
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Přehled důleţitých norem a nařízení: 

Tabulka 1-1 Přehled nařízení vlády týkající se výtahů 

č.  27/2003  Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické poţadavky na výtahy 

14/1999 

č. 24/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické poţadavky na strojní 

zařízení 

Tabulka 1-2 Přehled norem zabývajících se výtahy 

ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví 

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy.   Provoz a servis výtahů 

ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáţ osobních a nákladních 

a malých nákladních výtahů - Část 1: Elektrické výtahy 

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtahů 

v provozu 

ČSN ISO 4190-1  Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV 

ČSN ISO 4190-5 Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další 

příslušenství 

 

Bezpečností poţadavky na výtahy určené pro přepravu osob budou popsány 

v kapitole číslo 0.  

1.2 AS-Interface 

Model výtahu komunikuje pomocí průmyslové sběrnice AS-Interface. Sběrnicový 

systém AS-Interface byl formulován v roce 1990. Zkratka AS-Interface[2] znamená 

„Actuator/Senzor Interface“. Jméno vyjadřuje to, ţe se jedná o průmyslovou sběrnici 

na nejniţší úrovni, úrovni senzorů a akčních členů. Sběrnice velice jednoduchým 

způsobem propojuje senzory a akční členy s programovatelnými automaty. 

 

Základní parametry AS-Interface[2]: 

 Napájení a data na jednom kabelu 

 Mater-Slave komunikace 

 Maximální počet zařízení 62 

 Maximální vzdálenost Master-Slave 100m (300m s opakovačem) 

 Maximální vzdálenost Slave-Slave 100m (500m s opakovačem) 

 Doba cyklu <=5 ms pro 31 zařízení, <=10 ms pro 62 zařízení 

 Pracovní teplota -25 – 75°C 

 Krytí IP20 aţ IP69 

 Prakticky libovolná topologie 
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Prvky používané v síti AS-Interface 

 Kabeláţ AS-Interface 

Jako sběrnicový kabel se pouţívá profilovaný nestíněný nekroucený 

kabel bez impedančního přizpůsobení. Kabel je vyráběn ve dvou 

barvách, kde ţlutý kabel vede jak napájení, tak i data. Černý je pouţíván 

jako přídavné napájení. 

Izolace kabelů je vyrobena z různých materiálů a je odolná vůči UV 

záření. Instalace sběrnice je díky prořezávací technice rychlá 

a jednoduchá.  

 

 AS-Interface Master 

Komunikace na sběrnici probíhá způsobem Master-Slave. Master řídí 

a koordinuje komunikaci na sběrnici, dále obsahuje komunikační 

rozhraní propojující se s nadřízeným řídicím systémem. 

 

 AS-Interface Slave 

Pro připojení akčních členů a snímačů do sítě AS-Interface slouţí 

takzvané slavy. Slavy jsou podřízená zařízení, která komunikují 

s masterem, na které jsou připojeny periferie. Slavy se vyrábí v různých 

variantách. Liší se stupněm ochrany (od IP20 aţ po IP69) a také tím, pro 

jaký účel jsou určeny. Slavy můţou obsahovat: 

 digitální vstupy, 

 digitální výstupy, 

 analogové vstupy proudové (4-20mA), 

 analogové výstupy proudové (4-20mA), 

 analogové vstupy napěťové (0-10V), 

 analogové výstupy napěťové (0-10V), 

 analogové vstupy PT100. 

 

Možné topologie sítě 

 Hvězda 

 Kruh 

 Strom 

 Lineární s odbočkami 

1.3 Řídicí programovatelný automat 

Programovatelné automaty, anglicky „Programmable Logic Controler“ zkráceně PLC  

jsou zařízení, které zpracovávají signály přicházející do procesu a na základě 

naprogramovaných funkcí ovládají výstupy [3]. Předchůdci PLC byly reléové systémy, 

které měly své vyuţití v jednoúčelových aplikacích, coţ byla jejich nevýhoda. 
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PLC na rozdíl od nich umoţnují rychle a jednoduše vytvářet a modifikovat funkce 

(programy), a tím urychlit vývoj zařízení a být variabilní. Programovatelný automat 

pracuje tak, ţe cyklicky provádí program [4]. Cyklus začíná přečtením vstupních hodnot 

(např. hodnoty snímačů), následuje provedení všech operací a v poslední části 

se výstupní hodnoty zapíší na výstup (např. zapnutí relé, které sepne motor). Výtah 

je řízen pomocí řídicího systému Allen-Bradley firmy Rockwell Automation.  

 

Obrázek 1-2 Řídicí PLC [20] 

Tabulka 1-3 Konfigurace použitého PLC 

Backplane 1756 - A4/4 

Slot 1 1756 - L63 LOGIX5563 rev 19.52 

Slot 2 1756 - EN2TR EtherNET/IP 

Slot 3 ProSoft MVI56E-MNETC 

Slot 4 1756 - Bihl+Wiedemann  

AS-Interface Master/Scanner 

IP Adresa 192.168.1.190 

 

V prvním slotu je umístěna jednotka CPU. V našem případě se jedná o procesor 

LOGIX5563 který disponuje 8MB pamětí. Verze firmwaru je 19.52. Druhým modulem 

je komunikační procesor pro Industrial Ethernet, který slouţí ke komunikaci 

při programování a předávání dat mezi PLC a vizualizací. MODBUS TCP karta 

ve třetím slotu se pro řízení modelu výtahu nepouţívá. V posledním čtvrtém slotu 

je umístěn AS-i master firmy Bihl+Wiedemann. 

V provozu bývá programovatelný automat velice často doplňován systémem 

pro ovládání a vizualizaci procesů, který se nazývá SCADA nebo HMI (Human-

Machine Interface)[3]. HMI umoţňuje operátorovi jednoduše zasahovat 

do technologického procesu. Operátor skrz HMI můţe ovládat program, měnit 

parametry programu a sledovat procesní hodnoty. 

Vizualizace [5] výtahu bude realizována pomocí programu FactoryTalk® View 

Studio, coţ je komplexní vývojové prostředí umoţňující vytvořit HMI rozhraní pomocí 

různých nástrojů. Prostředí umoţňuje vytvářet grafické zobrazení, trendy, alarmové 

hlášení a animace v reálném čase. V programu můţeme také odzkoušet zobrazení 

jednotlivých obrazovek i celých aplikací. Po dokončení aplikace stačí jen vytvořit 

RUNTIME soubor s příponou (.MER)  pro spuštění vizualizace na terminálu 
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PanelView Plus a PanelView Plus CE nebo na osobním počítači. V našem případě 

budeme vizualizaci realizovat přímo na počítači. Parametry počítače jsou: 

 

Tabulka 1-4 Konfigurace počítače pro vizualizaci 

Procesor AMD FX 6350 3,9 GHz 

Operační paměť 8 GB RAM 

HDD 1 TB 

Operační systém Microsoft Windows 7 Professional 

IP Adresa 192.168.1.8 

Monitor Allen-Bradley VersaView 1950M, 1280x1024 

 

 

1.4 Model výtahu 

Nyní se krátce seznámíme s laboratorním modelem výtahu. Detailní dokumentaci 

k modelu výtahu můţete nalézt v bakalářské práci Martina Ţůřka[6].  

 

Obrázek 1-3 Model výtahu 
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Jak je patrné z obrázku, tak model výtahu má čtyři patra. V kaţdém patře je umístěn 

ovládač slouţící k přivolání výtahu. V kabině je ovládač pro volbu směru jízdy výtahu. 

1.4.1 Vybrané komponenty 

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s důleţitými komponenty pouţitými 

při konstrukci výtahu. Budou zde pouze elektrické komponenty modelu. 

AS-I Master Bihl+Wiedemann 

Jedná se o AS-Interface Master pro řídicí systém Allen-Bradley ControLogix [7]. 

Modul splňuje AS-I  specifikaci verze 2.1. Specifikace umoţňuje připojit aţ 62 slavů 

v rámci jedné AS-I sítě. Master zajištuje přenos signálu skrze AS-I síť. 

 

 

Obrázek 1-4 AS-I Master Bihl+Wiedemann [7] 

Modul AC2726 

 

Modul AC2726 je AS-I slave modul obsahující čtyři digitální vstupy a čtyři digitální 

výstupy [8]. Tento typ modulu je ve výtahu pouţit nejvíce.  

 

 

Obrázek 1-5 Slave AC2726 [8] 

Tabulka 1-5 Parametry AC2726 [8] 

Pracovní teplota -25 aţ 70 °C 

Krytí IP 00 

AS-I verze 2.1 

AS-I profil S-7.0.F 
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Snímač IG5886 

Snímač IG5886 je indukčnostní snímač polohy s kovovým závitem M18 a přímým 

zapojením do AS-I sítě [9]. 

 

Obrázek 1-6 Snímač zatížení IG5886 [9] 

Tabulka 1-6 Parametry IG5886 [9] 

Pracovní teplota -25 aţ 70 °C 

Krytí IP 67 

AS-I verze 2.1 

AS-I profil S-1.1 

Modul AC2258 

Jedná se opět o AS-I slave modul obsahující čtyři digitální vstupy a čtyři digitální 

reléové výstupy, s tím rozdílem, ţe tento typ je určen k montáţi na DIN lištu [10]. 

 

 

Obrázek 1-7 Slave AC2258 [10] 

Tabulka 1-7 Parametry AC2258 [10] 

Pracovní teplota -25 aţ 60 °C 

Krytí IP 20 

AS-I profil S-7.0.E 

 

Modul AC2618 

Analogový výstupní modul s proudovým výstupem 0 aţ 20 mA. Umoţňuje připojení 

dvou výstupů a to jak pro dvoudrátové připojení akčního členu, tak pro čtyřdrátové [11]. 

 

 

Obrázek 1-8 Slave AC2618 [11] 
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Tabulka 1-8 Parametry AC2618 [11] 

Pracovní teplota 0 aţ 70 °C 

Krytí IP 65 

AS-I profil S-7.3.5 

Modul AC2482 

Tento modul obsahuje dva digitální vstupy a dva digitální výstupy. Modul je umístěn 

na kabině výtahu a ovládá ventilaci a osvětlení v kabině. 

 

Obrázek 1-9 Slave AC2482 [23] 

Tabulka 1-9 Parametry AC2482 [23] 

AS-I verze 2.11 + 3.0 

AS-I profil S-B.A.E 

Bezpečnostní snímač GG505S 

Úkolem tohoto indukčnostního snímače je předat vypínací povel do bezpečnostního 

spínacího přístroje a tím přerušit chod motoru.  

 

 

Obrázek 1-10 Snímač GG505S [30] 

Tabulka 1-10 Parametry GG505S [30] 

Pracovní teplota -25 aţ 70 °C 

Krytí IP 68 

Bezpečnostní spínací přístroj G1501S 

Bezpečnostní relé slouţí k připojení elektrických a mechanických bezpečnostních 

spínacích vysílačů. Úkolem relé je vypnout proud motoru tak, aby se kabina nedostala 

mimo dovolené hranice a nezpůsobila úraz nebo škodu.  
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Obrázek 1-11 Bezpečnostní přístroj G1501S [31] 

Tabulka 1-11 Parametry bezpečnostního přístroje G1501S [31] 

Pracovní teplota -25 aţ 55 °C 

Krytí IP 20 

 

Frekvenční měnič PowerFlex 40 

Třífázový frekvenční měnič firmy Rockwell Automation je určen pro aplikace 

do 11kW [12]. Vyrábí se pro různé varianty napětí. Náš model je určen pro napájecí 

napětí 200-240V. Měnič má krytí IP20 a můţe být umístěn jak na DIN liště v rozváděči, 

tak i přímo přišroubovaný na panelu. Měnič se nastavuje pomocí displeje a dotykové 

klávesnice. 

 

 

Obrázek 1-12 Frekvenní měnič PowerFlex 40 [21] 

V našem případě je měnič ovládán digitálními vstupy určujícími povely 

a analogovým vstupem, který ovládá otáčky motoru. Otáčky jsou úměrné rychlosti 

pohybu kabiny. 

Motor (1LA7063-4AB12) 

Jedná se o třífázový asynchronní motor od firmy SIEMENS s výkonem 0,18kW [13]. 

Motor je určen k pohonu průmyslových zařízení. Tento motor je čtyřpólový 

s maximálními otáčkami 1350 ot/min. Krytí motoru je IP55 a jeho provozní teplota 

se pohybuje v rozmezí teplot od -20 aţ do 40°C. 
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Obrázek 1-13 Asynchronní motor 1LA7063-4AB12 [22] 

1.4.2 Ovládač patra 

Ovládač patra obsahuje programovací konektor, který slouţí k naprogramování 

mikroprocesoru. Mikroprocesor obsluhuje tlačítka a displej, který je umístěný na desce. 

Dále zprostředkovává komunikaci pomocí digitálního slavu (4DI / 4DO) s řídicím 

systémem. Všechny ovládače pro jednotlivá patra jsou totoţné, jen v prvním patře není 

obslouţeno tlačítko pro poţadavek jízdy dolů a v posledním čtvrtém patře není 

obslouţeno tlačítko pro poţadavek jízdy nahoru. Tato úprava je pouze softwarová. 

 

 

Obrázek 1-14 Ovládač patra 

 

1.4.3 Kabina 

Kabina výtahu taktéţ obsahuje ovládací panel. Na ovládacím panelu nalezneme 

kromě programovacího konektoru, displeje, tlačítek pro poţadovanou volbu patra, také 

tlačítko STOP pro nouzové zastavení a zvonek pro tísňové spojení s operátorem 

v případě poruchy výtahu. Kaţdé z tlačítek je podsvícené, aby byla zajištěna zpětná 

vazba pro cestující. Kromě ovládacího panelu kabina výtahu disponuje snímačem 

zatíţení a dvěma snímači polohy. Do kabiny výtahu bylo přidáno osvětlení a ventilátor. 
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Obrázek 1-15 Ovládač v kabině 

1.4.4 Komunikace PLC s periferiemi 

PLC je s periferiemi spojen pomocí modulu AS-I masteru firmy Bihl+Wiedemann, 

na který se přímo připojuje AS-I sběrnice. V AS-I síti výtahu je umístěno deset slavů. 

Na následujícím obrázku můţeme vidět principiální zapojení sítě. Sběrnice AS-interface 

je na obrázku vyznačena ţlutou barvou.  

 

Obrázek 1-16 Principiální schéma znázorňující zapojení AS-I komponentů 
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V následující tabulce je vyobrazen přehled pouţitých slave modulů včetně jejich 

adres, označení, typu a popisu, ke kterému jsou určeny. 

Tabulka 1-12 Seznam použitých slavů 

Adresa Označení Typ Popis 

1 AC2726 4DI/4DO Ovládací panel v prvním patře výtahu 

2 AC2726 4DI/4DO Ovládací panel ve druhém patře výtahu 

3 AC2726 4DI/4DO Ovládací panel ve třetím patře výtahu 

4 AC2726 4DI/4DO Ovládací panel ve čtvrtém patře výtahu 

5 AC2726 4DI/4DO Slave v kabině 1 

6 AC2726 4DI/4DO Slave v kabině 2 

7 IG5886  Senzor zatíţení 

8 AC2258 4DI/4DO Ovládání frekvenčního měniče 

10 AC2618 0-20mA Proudová smyčka pro nastavování rychlosti 

motoru 

11 AC2482 2DI/2DO Ovládání ventilátoru a osvětlení 
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2 POŽADAVKY NA VÝTAHY URČENÉ 

PRO DOPRAVU OSOB  

Technické poţadavky na bezpečnost, kterým musí výtah odpovídat, stanovují technické 

předpisy a normy. V následujícím odstavci bude definováno názvosloví pouţívané 

u výtahů. 

2.1 Norma ČSN 27 4000 Elektrické výtahy – Názvosloví  

Norma ČSN 27 4000 stanovuje názvy a definice pouţívané v oboru elektrických 

výtahů. Názvy určené touto normou se musí pouţívat ve výtahové dokumentaci. 

V diplomové práci budou z této normy definovány některé důleţité pojmy související 

s modelem výtahu. 

 

a) Všeobecné pojmy 

Výtah – stálé zdvihací zařízení s přerušovaným provozem určené 

pro přepravu osob nebo nákladů, jehoţ klec se pohybuje po pevných 

vodítkách v šachtě výtahu 

Výtahová šachta – prostor, kde se pohybuje výtahová klec 

Výtahová klec – část výtahu určená pro umístění osob nebo nákladů 

Nouzové zastavení – zastavení klece pomocí zabezpečovacího zařízení 

b) Druhy výtahů 

Výtah všeobecného určení – výtah, který splňuje technické poţadavky 

pro většinu oblastí pouţívání 

Elektrický výtah – je to výtah, který pro svůj pohon vyuţívá elektromotor 

a to buď přímo, nebo prostřednictvím mechanického převodu 

Řetězový výtah – elektrický výtah, u něhoţ je nosným prostředkem řetěz 

Výtah se spodním závěsem klece – výtah, u něhoţ je nosný prostředek 

upevněn ke spodní části klece 

Výtah s horním závěsem klece – výtah, u něhoţ je nosný prostředek 

upevněn k horní části klece 

Osobní výtah – výtah určený pro přepravu osob 

Osobní výtah se samoobsluhou – výtah řízený cestujícími 

c) Parametry výtahů 

Nosnost – maximální dovolené zatíţení, pro které je výtah určen 

Prostornost kabiny – velikost uţitečné plochy podlahy kabiny, která 

odpovídá počtu cestujících 

Jmenovitá rychlost – rychlost výtahu, pro kterou byl navrţen 

Provozní rychlost – skutečná rychlost výtahu při pohybu kabiny 

Dojížděcí rychlost – sníţená rychlost kabiny při dojíţdění klece do stanice 

d) Části výtahů 
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Pohon výtahu – zařízení uvádějící výtah do pohybu 

Elektrický pohon – pohon, kde je zdrojem pohybu elektromotor 

Výtahový stroj – část pohonu výtahu, která přeměňuje energii zdroje 

na pohyb pomocí mechanických, nebo jiných prostředků 

Kostra klece – nosná konstrukce, na které je namontovaná kabina výtahu 

Kabina – část klece ohrazující prostor pro osoby a náklad 

Neprůchozí klec – klec, která má pouze jeden vstup 

e) Bezpečnostní zařízení výtahů 

Bezpečnostní zařízení – zařízení zajištující bezpečnost 

Zachycovače – bezpečnostní zařízení pro zabrzdění, nebo zastavení klece 

na vodítkách 

Omezovač rychlosti – zařízení vypínající bezpečnostní spínač, nebo 

uvádějící v činnost zachycovače při zvýšení rychlosti klece nad určenou mez 

Nárazník – bezpečnostní zařízení pro zpomalování a zastavení klece, kdyţ 

přejede horní, nebo dolní krajní stanici 

Bezpečnostní spínač – spínač přerušující bezpečnostní obvod výtahu 

Koncový vypínač výtahu – spínač, působící při přejetí klece nad horní nebo 

pod dolní stanici 

Spínač klecových dveří – spínač působící při otevření dveří 

Dveřní zámek – zajištuje to, ţe nedojde k otevření šachetních dveří, pokud 

za nimi nebude klec výtahu 

Podlahový spínač – spínač kontrolující přítomnost osob v kabině 

Ovládač STOP – bezpečnostní spínač pro nouzové zastavení klece výtahu 

f) Systémy a druhy řízení výtahů 

Systém řízení výtahu – soubor řídicích prostředků zajištujících činnost 

výtahu v souladu s určeným algoritmem 

Jednoduché řízení – řízení, kde je moţno zaznamenat pouze jeden povel 

Sběrné řízení – řízení, kde je moţné zaznamenat více povelů najednou 

a jejich vyřizování je pak dáno řídicím algoritmem 

Jednosměrné sběrné řízení – sběrné řízení, kde se poţadavky vyřizují 

postupně, ale pouze v jednom směru 

Obousměrné sběrné řízení – sběrné řízení, kde se poţadavky vyřizují 

postupně v obou směrech jízdy 

Skupinové řízení – současné řízení provozu dvou a více výtahů 

2.2 Nařízení vlády 27/2003 Sb. 

Dalším přepisem je nařízení vlády číslo 27/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, které 

stanovuje technické poţadavky na výtahy. Toto nařízení je určeno pro výtahy, které 

jsou určeny pro přepravu osob a osob a nákladů. Tyto poţadavky byly převzaty 

z evropských směrnic. Zmíněná nařízení se týkají našeho výtahu, protoţe model výtahu 
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je určen právě pro přepravu osob a osob a nákladů. Nařízení 27/2003 Sb. je technickým 

předpisem, který musí být splněn. 

 

Všeobecně 

a) Nosná část – Nosná část musí být klecí. Tato klec musí být navrţena 

a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídala stanovanému 

maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu. Pokud to rozměry dovolují, 

musí být klec udělána tak, aby její konstrukce nebránila v přístupu 

a vyuţívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

b) Závěsná a podpěrná zařízení – Zařízení musí být konstruované tak, aby 

zajistila potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovala riziko pádu výtahu. 

c) Kontrola přetížení (včetně nadměrné rychlosti) – Výtah po překročení 

nosnosti stanovené výrobcem nesmí být uveden do provozu. Dále musí být 

výtahy vybaveny omezovačem rychlosti. 

d) Výtahový stroj – Kaţdý osobní výtah musím mít výtahový stroj, pokud 

nemá vyvaţovací zařízení nahrazeno druhou klecí. Výtahový stroj musí být 

nepřístupný, s výjimkou údrţby a nouzových případů. 

e) Ovládaní – Funkce prvků pro ovládání musí být jasně označena. Přivolávací 

části skupiny výtahů mohou být společné nebo také propojené. Elektrické 

obvody musím být vyrobeny tak, aby závada na instalaci nezapříčinila vznik 

nebezpečné situace 

 

Nebezpeční pro osoby nacházející se mimo klec 

a) Prostor, ve kterém se výtah pohybuje, musí být nepřístupný laikům. 

Výjimkou je údrţba a nouzové případy. Dříve neţ oprávnění osoba vstoupí 

do prostoru, musí být výtah vyřazen z normálního provozu. 

b) Je-li klec v koncové poloze, nesmí vzniknout riziko sevření osob. Realizuje 

se volným prostorem v oblasti koncových poloh. 

c) Místa určená k výstupu a nástupu z kabiny musí být vybavena šachetními 

dveřmi. Pokud nejsou šachetní dveře zavřené, nesmí dojít k rozjezdu klece. 

Pokud není klec v určeném otevíracím pásmu, musí být zabráněno otevření 

šachetních dveří. 

 

Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci 

a) Výtahová klec musí být zcela uzavřena. Stěny musí být plné po celé výšce, 

s výjimkou větracích otvorů. Klec musí mít plnostěnné dveře. Dveře musí 

být konstruovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, dokud nejsou dveře 

zavřeny. 

b) Pokud dojde k výpadku proudu nebo k závadě výtahu, musí být výtah 

vybaven zařízením, které zabrání volnému pádu kabiny nebo 

nekontrolovanému pohybu kabiny. 

c) Mezi dnem šachty a spodní části výtahové klece se musí nacházet nárazníky. 
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Jiná nebezpečí 

a) Dveře zavírané motorem musí mít zařízení proti sevření. 

b) Vyvaţovací závaţí se nesmí za jakýchkoli podmínek střetnout s klecí výtahu. 

c) Klec musí být vybavena obousměrným zařízením, které v případě problému 

spojí cestujícího se stálou vyprošťovací sluţbou. 

d) V případě překročení určené teploty v prostoru výtahového stroje výtah musí 

dokončit jízdu, ale na další příkazy jiţ nesmí reagovat. 

e) V kleci musí být zajištěno dostačující větrání a to, i pokud dojde k přerušení 

provozu výtahu. 

f) Klec musí být osvětlena, pokud je obsazena, anebo jsou dveře klece 

otevřeny. Dále musí mít nouzové osvětlení. 

 

Značení 

Klec musí obsahovat zřetelně viditelný štítek, který jasně uvádí nosnost 

výtahu v kilogramech a údaj o maximálním počtu cestujících, kteří mohou 

být současně přepravováni. 

 

Návod k pouţívání 

Kaţdý výtah provozovaný na území české republiky musí mít vypracovanou 

dokumentaci v českém jazyce. Dokumentace výtahu musí minimálně 

obsahovat návod k pouţití včetně výkresů a schémat. Dále pak knihu výtahu, 

ve které jsou zaznamenány všechny opravy a pravidelné kontroly.  

2.3 Norma ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro 

výtahy – Provoz a servis výtahů 

Norma určena pro provoz a servis výtahů, které jsou trvalou součástí staveb. Stanovuje 

podmínky ke zlepšení bezpečnosti a úrovně servisu.  

 

Základní poţadavky na provoz výtahů: 

 

a) Všeobecně 

Výtahy se musí pouţívat pro ten účel, pro který byly navrţeny a musí být 

udrţovány v dobrém technickém stavu a v souladu s návodem k pouţívání, 

který byl vypracován podle této normy. 

Z důvodu prevenční povinnosti musí majitel (provozovatel) výtahu uzavřít 

s jednou servisní firmou smlouvu na provádění servisu nejméně v rozsahu 

této normy. 
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Zkoušení nových výtahů se řídí podle platných technických předpisů. 

Servisní firma musí majitele prokazatelně informovat o odbornosti své firmy 

na servis výtahů. 

 

b) Technická dokumentace 

K provozu výtahu musí být vţdy uvedena aktuální technická dokumentace. 

Technická dokumentace nových výtahů se musí řídit touto normou. 

Knihu výtahů dodává dodavatel výtahu. Kniha obsahuje technické údaje 

výtahu a je určená k záznamům o zkoušce po ukončení montáţe, 

k záznamům o odborných zkouškách a inspekčních prohlídkách. 

 

c) Majitel (Provozovatel) výtahu 

Majitel musí výtah udrţovat v podmínkách bezpečného provozu 

prostřednictvím servisní firmy. 

Dále musí udrţovat dokumentaci a podklady k výtahu v řádném a aktuálním 

stavu. 

Musí informovat servisní firmu při jakýchkoli problémech s výtahem 

a zajistit pravidelné inspekční podmínky. 

 

d) Servisní firma 

Firma musí být odborně způsobilá provádět všechny činnosti předepsané 

v návodu k pouţívání. 

Firma musí aktualizovat návod k pouţívání  pokud dojde ke změně účelu 

pouţívání nebo ke změně podmínek provozu výtahu. 

Dále musí informovat provozovatele o kaţdém nutném zásahu, který 

vyplývá ze zjištěného nebezpečí pro cestující. 

Firma musí ověřovat technický stav výtahu prováděním provozních, 

odborných prohlídek a odborných zkoušek. 

2.4 Porovnání modelu s normami před úpravou 

Podle platného znění norem můţeme náš model výtahu z konstrukčního hlediska 

definovat jako elektrický řetězový výtah s horním závěsem kabiny. Z hlediska přepravy 

cestujících se jedná osobní výtah se samoobsluhou. Shrnutí vyhovujících 

a nevyhovujících poţadavků norem na náš model je vyobrazeno v následující tabulce: 
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Tabulka 2-1 Tabulka shrnující vyhovující a nevyhovující požadavky norem na model 

Požadavek Komentář 

Kontrola přetíţení kabiny ANO, model kromě kontroly přetíţení 

kontroluje i její zatíţení. 

Kontrola nadměrné rychlosti ANO, rychlost bude ovládána programem 

Jasné označení ovládacích prvků NE, dá se doplnit 

Prostor, kde se pohybuje kabina, nepřístupný 

laikům. 

NE, model nemá šachtu, která by oddělila tyto 

prostory 

Dveře v kabině NE, můţeme je pouze simulovat 

Šachetní dveře NE, můţeme je pouze simulovat 

Zařízení bránící volnému pádu při výpadku 

proudu 

ANO, splněno díky samosvorné šnekové 

převodovce 

Nárazníky mezi dnem šachty a spodní částí 

výtahové klece 

ANO 

Obousměrné zařízení pro komunikaci 

v případě problémů 

NE, pouze zvonek 

Větrání kabiny NE 

Osvětlení kabiny NE 

Klec obsahuje údaje o nosnosti a maximálním 

počtu osob přepravovaných v kabině 

NE, moţno doplnit 

 

Jak je vidět z přehledové tabulky, tak se náš model nesplňuje všechny poţadavky 

normovaného výtahu. To je způsobeno hlavně tím, ţe model je značně zjednodušený 

a je určen pro studijní účely. 

Jedním z problémů, díky kterým výtah odporuje normám je to, ţe tlačítka nejsou 

jasně označena. Pro vyřešení tohoto problému bychom mohli například na jednotlivá 

tlačítka nalepit vysvětlující popis. Pro zabránění přístupu do prostoru, kde se pohybuje 

kabina, by bylo vhodné vytvořit okolo kabiny výtahovou šachtu. Šachta by sice 

vyhovovala normám, ale zkomplikovala servis a údrţbu modelu. Dnes jiţ musí kaţdý 

výtah pro přepravu osob obsahovat vnitřní i vnější dveře. S tímto nebylo při tvorbě 

modelu počítáno a doplnění dveří do modelu by bylo velice komplikované. Zároveň 

bychom znovu narazili na problém s ovládáním panelu v kabině. Dalším problémem je 

komunikační zařízení. Komunikační zařízení není na modelu realizováno. Model 

obsahuje pouze ţluté tlačítko na zvonek, které není jiţ aktuálně pouţíváno. Tlačítko 

bychom mohli vyuţít pro navázání spojení s operátorem, ale do výtahové kabiny 

bychom museli doplnit mikrofon se sluchátkem. Dalšími prvky, které bude nutné 

doplnit, jsou ventilátor a osvětlení v kabině. Posledním z problémů je ten, ţe v kabině 

není jasně uveden údaj o nosnosti a maximálním počtu pasaţérů. Z tohoto důvodu bude 

nutné vytvořit popisek a ten umístit do kabiny výtahu. Popisek modelu bude obsahovat 

například nosnost v gramech a maximální počet figurek. 
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2.5 Realizovaná opatření pro model 

Jedním z cílů práce bylo realizovat opatření tak, aby laboratorní model výtahu 

co nejvíce vyhovoval poţadavkům norem pro výtahy přepravující osoby. V této 

podkapitole jsou popsány realizované opatření.  

Prvním nedostatkem bylo nejasné označení ovládacích prvků. Tento problém byl 

vyřešen tak, ţe se na ovládací tlačítka umístily popisky, díky kterým je ovládání 

přehlednější. Do kabiny byly přidány údaje o maximálním počtu osob a maximální 

nosnosti. 

 

   

Obrázek 2-1 Popisky ovládače v kabině, ovládače v patře a štítek s údaji o nosnosti a maximálním počtu 

pasažérů 

 

Druhým nedostatkem byla absence ventilace a osvětlení. Pro realizaci těchto 

zařízení byly zakoupeny následující komponenty. Digitální slave AC2482, který 

obsahuje dva digitální vstupy a dva digitální výstupy. T-rozvaděč pro připojení zařízení 

ke sběrnici. A posledním komponentem byl propojovací kabel pro připojení slavu k T-

rozvaděči. 

 

Tabulka 2-2 Parametry slavu AC2482 [23] 

 

Digitální vstupy 2 

Digitální výstupy 2 

AS-i Verze 2.11 + 3.0 

AS-i Profil S-B.A.E 

Proudová zatíţitelnost 180 mA 
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Tabulka 2-3 T-rozvaděč E11562 [24] 

 

Počet vstupů 2 

Počet výstupů 1 

Provedení M12 

Krytí IP 68 

Proudová zatíţitelnost 4 A 

Tabulka 2-4 Spojovací kabel EVC030 [25] 

 

Počet vstupů 2 

Počet výstupů 1 

Provedení M12 

Délka 30 cm 

Proudová zatíţitelnost 4 A 

 

Slave AC2482 byl umístěn na zadní stranu kabiny výtahu. Pro ovládání osvětlení 

a ventilaci je potřeba pouţít oba dva digitální výstupy. Digitální vstupy mohou být 

v budoucnu pouţity pro kontrolu uzavření vnitřních dveří v kabině. Limitujícím 

parametrem slavu AC2482 je celková proudová zatíţitelnost, která je pouze 

180 mA / 24 V [23]. Z tohoto důvodu musely být vybrány součástky tak, aby nebyl 

překročen proudový limit. Pro ventilaci byl zvolen ventilátor SUNON KDE2405PFV1 

[24]. Tento ventilátor při svém provozu odebírá proud 59 mA. 

 

Tabulka 2-5 Parametry ventilátoru SUNON [26] 

 

Výška x Šířka 50x50 mm 

Hloubka 10 mm 

Operační napětí 13,9 V – 27,6 V 

Příkon 1,40 W 

Proud 59 mA 

 

Osvětlení zajišťují čtyři bílé LED diody typu LED 5MM WHITE 8500/15°/100 

[25]. 

Tabulka 2-6 Parametry použité LED diody [27] 

 

Průměr 5 mm 

Barva světla Bílá 

Vyzařovací úhel 15 ° 

Napětí 3,3 V 

Proud 20 mA 
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Celkový odběr LED diod bude maximálně 80 mA. Po zapojení LED diod zbývá 

41mA jako rezerva. Sériově s kaţdou LED diodou musí být zařazen rezistor o hodnotě 

1200 Ω. Ventilátor a LED diody jsou připojeny pomocí konektorů do slavu. Pouţité 

konektory dodala firma MURR ELEKTRONIK.  

Tabulka 2-7 Konektor M8 s pájecími piny [28] 

 

Velikost závitu M8 

Maximální napětí 60 V AC/DC 

Proudová zatíţitelnost 4 A 

Krytí IP65 

Teplotní rozsah -25…+85 °C 

 

Pro uchycení ventilátoru a LED diod byla navrţena a zhotovena konzole. Konzole 

je vyrobena z 2 mm hrubého hliníkového plechu a skládá se ze dvou částí. Návrh byl 

vytvořen v programu Google SketchUp Make 2014 a poté byly výkresy jednotlivých 

částí exportovány do formátu DWG. Výkresy ve formátu DWG a SKP jsou přiloţeny 

na CD. Osvětlení a ventilace se bude spouštět při zatíţení kabiny výtahu. 

 

 

 

 

Obrázek 2-2 Navrhovaná a realizovaná konzole pro uchycení ventilátoru a osvětlení 

 

Na horní i spodní část konzole byla umístěna ventilátorová mříţka, která byla 

uchycena pomocí čtyř šroubů spolu s ventilátorem a spodní deskou k horní části 

konzole. Do spodní desky byly osazeny čtyři osvětlovací LED diody. Takto smontovaná 
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konzole byla ke kabině připevněna pomocí dvou šroubů. Výsledek práce můţete vidět 

na následujícím obrázku: 

 

  

Obrázek 2-3 Kabina před a po upevnění konzole s osvětlením a ventilací 

V poslední části je vytvořen návrh výtahové šachty. Výtahovou šachtu, bránící 

přístupu laikům do prostoru, kde se pohybuje kabina, musí mít kaţdý výtah. I v případě 

našeho modelu by šachta přispěla k celkové bezpečnosti. Hlavní konstrukce by mohla 

být vytvořena pomocí hliníkového stavebnicového systému například od firmy 

ASKMT. Pro naši konstrukci by nejvíce vyhovoval některý z profilů 40x40 mm, 

například Profil 8 40x40 E[29]. 

 

 

Obrázek 2-4 Ukázka hliníkového profilu 40x40 mm [29] 
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Jako výplň profilu by bylo vhodné pouţít průhledné plexisklo, aby bylo do šachty 

dobře vidět. Plexisklo by bylo uchyceno uvnitř hliníkového profilu. Z přední strany, 

strany, kde se pohybuje kabina, by byly vyřezány otvory pro šachetní dveře. Dveře by 

se mohly přichytit k hliníkovému profilu taktéţ. Signály zavřených šachetních dveří by 

vedly do slavu se čtyřmi digitálními vstupy. 

 

  

Obrázek 2-5 Návrh výtahové klece 

 

Vytvořený návrh výtahové šachty se pouze snaţí nastínit, jak by se dalo 

ve zlepšování modelu pokračovat. Obrázek je pouze ilustrativní. 
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Tabulka 2-8 Stav požadavků po realizovaných opatřeních 

Požadavek Komentář 

Kontrola přetíţení kabiny ANO, model kromě kontroly přetíţení 

kontroluje i její zatíţení. 

Kontrola nadměrné rychlosti ANO, rychlost bude ovládána programem 

Jasné označení ovládacích prvků ANO 

Prostor, kde se pohybuje kabina, nepřístupný 

laikům. 

NE, vytvořen návrh výtahové šachty 

Dveře v kabině NE, můţeme je pouze simulovat 

Šachetní dveře NE, moţno v budoucnu přidělat na výtahovou 

šachtu 

Zařízení bránící volnému pádu při výpadku 

proudu 

ANO, splněno díky samosvorné šnekové 

převodovce 

Nárazníky mezi dnem šachty a spodní částí 

výtahové klece 

ANO 

Obousměrné zařízení pro komunikaci 

v případě problémů 

NE, pouze tlačítko ţádost o komunikaci 

Větrání kabiny ANO 

Osvětlení kabiny ANO 

Klec obsahuje údaje o nosnosti a maximálním 

počtu osob přepravovaných v kabině 

ANO 
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3 ALGORITMY ŘÍZENÍ VÝTAHŮ 

Algoritmy řízení výtahů [14] přijímají, zpracovávají a předávají povely k řízení výtahů. 

Zpracování povelů můţe být různorodé, velice záleţí na druhu algoritmu, který je pro 

řízení pouţit. Algoritmy jsou realizovány v řídicím systému. Pro správné určení typu 

řídícího algoritmu se rozhodujeme především podle: 

 druhu výtahu (osobní, nákladní, lůţkový atd.), 

 typu budovy (administrativní, bytová, atd.), 

 způsobu provozu (samoobsluha, provoz s řidičem). 

 

Na základě těchto hledisek vznikla řada různých řídicích strategií. V dnešní době 

se pouţívají následující druhy řízení: 

1.) Jednoduché řízení: 

a. pro provoz se samoobsluhou, 

b. pro provoz s řidičem, 

c. pro řízení pouze ze stanic. 

2.) Sběrné řízení: 

a. jednosměrné řízení, 

b. obousměrné řízení, 

c. bez směrové. 

3.) Skupinové řízení: 

a. bez moţnosti změny programu, 

b. programové. 

 

3.1 Jednoduché řízení 

Nejjednodušší typ řízení, kdy řídicí systém výtahu můţe přijmout a splnit vţdy jen 

jeden poţadavek na jízdu. V okamţiku, kdy je nějaký poţadavek zaregistrován 

a vyřizován, není výtah schopný být k dispozici pro další poţadavky. Další poţadavek 

je obsluhován aţ po dokončení prvního poţadavku [14]. 

Tento typ řízení je vhodný pouze pro málo vytíţené výtahy maximálně do čtyř 

poschodí. U těchto výtahů je vhodné v jednotlivých podlaţích indikovat stav, 

ţe je výtah zaneprázdněný [15].  

3.2 Sběrné řízení 

Nevýhodou výtahů s jednoduchým řízením je to, ţe v jednom okamţiku mohou 

vyřizovat pouze jeden poţadavek na jízdu. Toto je z hlediska vyuţití maximálního 

dopravního výkonu velice neefektivní. Hlavně výtahy s vyšší nosností jezdí velmi málo 

obsazeny lidmi, a tím je jejich velikost nevyuţita. Proto se pro maximálně efektivní 
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vyuţívání výtahů pouţívá sběrné řízení, které umoţňuje registrovat více neţ jeden 

poţadavek [14]. Řízení registruje zároveň poţadavky na jízdu ze stanic a také kabiny 

výtahu. Poţadavky jsou vyřizování tak, aby ke splnění co největšího počtu poţadavků 

byla potřeba co nejkratšího času. 

Srovnání jednoduchého a sběrného řízení je vidět na následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek 3-1 Srovnání jednoduchého řízení a sběrného řízení [14] 

 

Pro srovnání druhu řízení je ukázán celkový čas a celková dráha potřebná pro 

splnění čtyřech poţadavků za předpokladu, ţe poţadavky byly zadány současně. 

Poţadavky v ukázce jsou: 

a) jízda z 5. patra do 11. patra, 

b) jízda z 3. patra do 8. patra, 

c) jízda ze 4. patra do 1. patra, 

d) jízda z 9. patra do 1. patra. 

 

Pro výtahy dále předpokládáme stejné výchozí podmínky a to ţe v obou případech 

výtah stál v prvním patře a jejich rychlost je vţdy 1,2 m/s. Jak je jiţ vidět z obrázku, tak 

výtah s jednoduchým řízením obslouţí poţadavky za 210 s a dráha, kterou výtah 

absolvuje bude 144 m. Zatímco výtah se sběrným řízením potřebuje k vyřízení 

poţadavků pouze 130 s a přitom ujede jen 60 m. Zde vidíme, ţe výtah se sběrným 

řízením je o 80 s rychlejší, coţ znamená, ţe na splnění poţadavku ušetřil 38 % času. 

Díky tomu můţe ve zbývajícím čase přepravit další osoby, a tím být mnohem 

efektivnější neţ výtah s jednoduchým řízením. Navíc i při větší efektivitě vyuţití 

je ujetá dráha výtahu se sběrným řízením o 33 % kratší. Díky tomu bude i opotřebení 

výtahu menší a další úspora bude díky menší spotřebě energie. 

Sběrné řízení kromě zvýšení dopravní kapacity, zrychlení dopravy a zkrácení dráhy 

jízdy výtahu zkrátí i čekací čas na výtah. Čekací čas je doba, která uplyne od zmáčknutí 
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tlačítka v patře, aţ po příjezd kabiny do daného patra, popřípadě aţ do otevření samo 

otvíracích dveří. 

3.2.1 Obousměrné sběrné řízení 

Obousměrné sběrné řízení je nejobecnější variantou sběrného řízení výtahu. Při tomto 

řízení jsou v kaţdém patře umístěna dva tlačítka se signálkami [13]. Jedno tlačítko pro 

poţadavek jízdy dolů a druhé pro poţadavek jízdy nahoru. Stisknutím tlačítka 

se aktivuje příslušná signálka a povel je předán řídicímu systému výtahu. Výtah 

si eviduje patro, ze kterého byl poţadavek přijat a o jaký směr jízdy bylo ţádáno. Proto 

je v první stanici umístěno pouze jedno tlačítko pro ţádost jízdy směrem nahoru 

a v posledním patře naopak pro ţádost jízdy směrem dolů. V kabině je umístěno 

pro kaţdé patro jedno tlačítko se signálkou. 

V kabině v jednotlivých patrech můţeme zaznamenat libovolný počet poţadavků 

na jízdu. Poţadavky jsou vyřizovány tak, ţe jsou nejprve vyřízeny všechny poţadavky 

před kabinou v zahájeném směru jízdy, který je určen prvním zaznamenaným 

poţadavkem na jízdu. Po vyřízení všech poţadavku v daném směru se směr obrátí 

a jsou vyřizovaný poţadavky ve směru opačném. Zároveň se vyřizují poţadavky podle 

toho, jak kabina se blíţí k jednotlivým patrům, bez ohledu zda byl poţadavek 

zaznamenán ze strany kabiny nebo patra a v jakém pořadí byly zaznamenány. Kabina 

zastavuje na poţadavky v patře jen tehdy, jestli je poţadavek shodného směru, jako 

je aktuální směr jízdy kabiny.  

Cestující, který postupuje správně při volbě směru a řídí se signalizací výtahu, musí 

mít zajištěno to, ţe po nastoupení kabina výtahu pojede jeho ţádaným směrem. 

To je zajištěno tím, ţe kabina zastavuje jen v patrech, kde je poţadavek na směr jízdy 

stejný, jako je aktuální směr jízdy kabiny výtahu a dále předností volby z kabiny. Tuto 

přednost má cestující, který nastoupí do prázdné kabiny, pokud jiţ kabina neměla 

předem určený směr jízdy. Pro omezení zbytečných jízd výtahu způsobených 

neukázněnými cestujícími je dobré po vyprázdnění kabiny stornovat všechny 

zaznamenané a nevyřízené poţadavky z kabiny výtahu. Ze stejného důvodu bývá 

vhodné při zastavení kabiny ve stanici zrušit oba poţadavky na jízdu. Pokud byly 

na patře dva uţivatelé jedoucí různými směry, pak pravděpodobně jeden nastoupil, 

protoţe kabina jela v jeho ţádaném směru a druhý cestující bude muset stisknout 

poţadavek ve svém směru znovu. 

Tento druh řízení bych pouţil pro řízení našeho modelu. I přesto ţe model nemá 

předem určený typ budovy, kde by mohl být pouţit, ale ovládací panely mají 

realizované tlačítka pro poţadavek jízdy nahoru i dolů. Tato kombinace tlačítek 

se pouţívá pouze v obousměrném sběrném řízení. 

3.2.2 Jednosměrné sběrné řízení 

Jednosměrné sběrné řízení se pouţívá v budovách, kde se vyskytuje provoz výhradně 

z výchozí stanice (nejčastěji přízemí) do jednotlivých poschodí a pak zpět do přízemí. 
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V těchto případech je jednosměrné řízení ekonomicky výhodnější [13]. Tento způsob 

provozu se hlavně vyuţívá při přepravě lidí v bytových domech, kde lidé hlavně cestují 

z přízemí do svého patra. Na rozdíl od obousměrného sběrného řízení je ve všech 

stanicích umístěno pouze jedno tlačítko se signálkou. Stlačením tlačítka můţeme 

zastavit kabinu, která projíţdí tímto patrem směrem dolů a není plná, nebo přivolat 

prázdnou kabinu. 

Stejným způsobem můţe být algoritmus výtahu realizován tak, aby „sbíral“ cestující 

směrem nahoru. 

3.2.3 Bez směrové sběrné řízení 

Tento druh řízení má v patrech pouze jedno tlačítko, stejně jak tomu je u jednosměrného 

sběrného řízení. Rozdílem je ţe kabina zastavuje při kaţdém poţadavku 

na zastavení [14]. Při pouţití tohoto algoritmu můţe dojít k tomu, ţe kabina výtahu 

bude směřovat směrem nahoru, a zastaví na poţadavek cestujícímu, který si přál 

cestovat opačným směrem. Pak se tento člověk musí rozhodnout, zdali nastoupí 

do kabiny a pojede nejprve nahoru předtím, neţ kabina pojede do jím poţadovaného 

patra, nebo nechá výtah odjet a znovu si výtah přivolá. Toto řízení je přípustné jen 

pro výtahy s málo poschodími. 

3.3 Skupinové řízení 

Skupinové řízení se vyuţívá převáţně ve vyšších budovách s vysokými nároky 

na vertikální přepravu, kde si často nevystačí pouze s jedním výtahem, ale musí 

se pouţít výtahů více [13]. V tomto případě je důleţité, aby vstupy výtahů byly 

co nejblíţe vedle sebe a aby byl pouţit společný systém skupinového řízení pro všechny 

výtahy. Pokud se v tomto případě pouţije vhodný systém skupinového řízení, pak můţe 

být celkový dopravní výkon skupiny výtahů větší, neţ pouhý součet dopravních výkonů 

jednotlivých výtahů řízených nekoordinovaně. Pokud by vedle sebe pracovalo více 

výtahů se samostatným řízením tak by mohlo často docházet k tomu, ţe díky nekázni 

cestujících by dopravní výkon výtahů mohl být menší, neţ by byl součet jednotlivých 

dopravních výkonů výtahů. Většina lidí totiţ stiskne přivolávací tlačítko u více výtahů 

a poté čeká na ten, který přijede nejdříve. Toto jednání má však za následek to, 

ţe zaznamenaný poţadavek se stejně musí zpracovat, a tím dojde k přivolání prázdné 

kabiny, nebo zastavení projíţdějící kabiny. Díky tomu dojde ke zdrţení celé dopravy 

a zbytečnému jeţdění výtahu. I v případě, ţe by byl cestující ukázněný a zmáčkl pouze 

jedno tlačítko výtahu, tak s velkou pravděpodobností to nebude zrovna výtah, který 

je ze skupiny výtahu nejvhodnější pro vyřízení tohoto poţadavku. To by mělo být 

zajištěno právě pouţitím skupinového řízení výtahů. 

Skupinové řízení výtahů se provádí výhradně pro sběrné řízení obvykle pro skupiny 

2 aţ 8 výtahů. Je vhodné, aby všechny výtahy byly situovány tak, ţe jejich vchody byly 

umístěny vedle sebe. Takovým způsobem se umísťují výtahy do maximálního počtu 



 41 

čtyř, poté je vhodné pro více výtahů vytvořit „výtahovou halu“ se šachetními dveřmi 

naproti sobě, nebo ve třech stěnách. V případě, ţe nestačí 8 výtahů v budově, musí 

se výtahy rozdělit do skupin, které jsou od sebe vzdáleny tak, ţe je zamezeno současné 

registraci poţadavků na jízdu u obou skupin. U velmi vysokých budov tyto oddělené 

skupiny obvykle obsluhují jen určitá pásma podlaţí. Skupinové sběrné řízení 

se z vnějšího hlediska vyznačuje především společnou registrací poţadavku cestujících 

na jízdu. Proto je v kaţdé stanici pouze jedno tlačítko pro poţadavek jízdy směrem 

nahoru a druhé pro poţadavek jízdy dolů, v případě větší skupiny mohou být tlačítkové 

kombinace zdvojeny, ale jsou vzájemně propojeny.  
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4 PROGRAM PRO ŘÍZENÍ MODELU 

VÝTAHU 

Čtvrtá kapitola je věnována programu, který vykonává PLC. Řízení celého modelu 

výtahu je sloţité, a proto bylo vhodné program rozdělit na dva logické celky. 

Na komunikační část, která se stará o sběr a odesílání dat a na část řídicí, která zajištuje 

chod výtahu. Komunikační část programu se stará o komunikaci s ovládacími panely 

v patrech, s ovládacím panelem kabiny, motorem a dále testuje, zdali není některý 

ze slavů v poruše. Zmíněné části programu jsou vytvořeny jako add-on instrukce. 

Add-on  instrukce jsou instrukce slouţící k vytvoření nových vlastních instrukcí. 

Add-on instrukce mají smysl tam, kde se opakují stejné části kódu i s rozdílnými 

parametry. Dále je můţeme pouţít k zapouzdření bloků vykonávajících určitou úlohu.  

 

Výhody add-on instrukcí: 

 opakované uţití kódu, 

 zpřehlednění programu, 

 moţnost jednoduchého exportu a importu add-on instrukcí, 

 moţnost ochrany kódu. 

 

Instrukce díky jednoduchému přesunu mohou být pouţity v různých projektech. 

V našem případě budou instrukce pouţity tam, kde se opakují určité části programu. 

Dále budou pouţity k tomu, aby zapouzdřili určité ucelené části programu. Hlavním 

cílem je program rozdělit na jednotlivé „moduly“, které budou obsluhovat dílčí úlohy. 

Díky tomuto řešení bude program přehledný. Další výhodou je to, ţe add-on instrukce 

mohou volat jiné add-on instrukce, a to aţ do sedmé úrovně hloubky [16]. Struktura 

komunikační části programu vypadá takto:  

 

 

Obrázek 4-1 Struktura komunikační části programu 
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Takto vytvořená struktura programu je schopna si s periferiemi vyměňovat 

informace a povely, ale sama o sobě bez řídicího algoritmu není schopna výtah řídit. 

Struktura se můţe pouţít například jako laboratorní úloha ve škole, kdy si student 

vytvoří pouze svůj řídicí algoritmus a vyuţije připravené funkce pro komunikaci 

s modelem výtahu. Myslím si, ţe by to pro studenty bylo přínosné. V připraveném 

vzorovém programu stačí, kdyţ bude student vyuţívat připravené proměnné a následně 

se o jejich zpracování a odeslání postarají komunikační add-on instrukce. Připravený 

projekt je přiloţen na CD. Proměnné s předponou INC jsou příchozí a slouţí ke čtení, 

zatímco proměnné s předponou OUT odesílají hodnoty do periferií. 

Tabulka 4-1 Popis proměnných v laboratorní úloze 

Jméno proměnné Datový typ Popis 

INC_ESTOP BOOL Nouzové STOP tlačítko 

INC_Ret_LCS_LIST SINT[8] Seznam poškozených slavů 

INC_SNIMAC_ZATIZENI INT Data ze snímače zatíţení 

INC_SNIMAC1 BOOL Snímač polohy 1 

INC_SNIMAC2 BOOL Snímač polohy 2 

INC_TL_DOLU INT Informace o tlačítkách (směr dolů)  

INC_TL_NAHORU INT Informace o tlačítkách (směr nahoru) 

INC_TL_STOP BOOL STOP tlačítko v kabině 

INC_TL_KABINA DINT Informace o tlačítkách v kabině 

INC_TL_ZVONEK BOOL Tlačítko pro spojení s operátorem 

OUT_MOT_RYCHLOST DINT Nastavení rychlosti motoru 

OUT_MOT_SMER BOOL Nastavení směru jízdy 

OUT_MOT_START BOOL Zapnutí motoru 

OUT_OVL_DISP_ERR BOOL Zobrazení poruchy na displeji 

OUT_OVL_Patro DINT Zobrazované číslo patra 

OUT_VENTILATOR BOOL Povel pro zapnutí ventilátoru 

OUT_OSVETLENI BOOL Povel pro zapnutí osvětlení 

 

4.1 Komunikační část 

Nyní budou popsány zmíněné komunikační add-on instrukce. Zmíněné add-on 

instrukce obsahují mnoho podinstrukcí, které ale nebudou do podrobností popsány. 

Při tvorbě instrukcí se vycházelo z programu, který byl vytvořen v rámci mé bakalářské 

práce [18]. Hlavní myšlenkou je, ţe kaţdá instrukce a její podčásti jsou schopny 

samostatně obslouţit periferii připojenou k síti AS-Interface. Periferiemi je myšleno 

například ovládač v patrech, ovládač kabiny nebo motor. Nejdůleţitějším vstupem 

do instrukce je adresa slavu, která definuje slave a periferii, která je k němu připojena. 
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Kaţdá z těchto instrukcí obsahuje mimo jiné dva vstupně výstupní bloky dat, se kterými 

pracuje AS-I master a jsou určeny k odesílání a čtení dat ze sběrnice.  

 

Tabulka 4-2 Vstupně výstupní parametry add-on instrukcí 

Jméno parametru Datový typ Typ 

ASi_Input AB:1756_MODULE_INT_488Bytes:I:0 InOut 

ASi_Output AB:1756_MODULE_INT_488Bytes:O:0 InOut 

 

4.1.1 Instrukce pro komunikaci s ovládacím panelem v patře 

(A_PATRO_X) 

Add-on instrukce, která se vyuţívá pro komunikaci s jednotlivými ovládači v patrech. 

Na této instrukci můţeme prakticky vidět opakovatelnost add-on instrukcí, kdy se stejná 

instrukce bude volat vícenásobně, jen s rozdílnými vstupními a výstupními parametry. 

Do instrukce musíme zadat adresu slavu. Další parametry jsou určeny pro zobrazování 

na panelu. Číslo patra by mělo zobrazovat aktuální patro, ve kterém se výtah nachází.  

Parametr SmerD a SmerN slouţí k zobrazení šipky na displeji, díky které cestující vidí, 

jakým směrem se výtah pohybuje. Dalším vstupem je stav motoru a poruchový bit 

určující, zdali nedošlo k poruše výtahu. Porucha je oznamována na displeji. 

 

Tabulka 4-3 Vstupní parametry add-on instrukce _PATRO_X 

Jméno parametru Datový typ Popis 

ASi_Master Bool Volba mezi AS-i masterem 1 a 2 

0 – Master 1 

1 – Master 2 

Adr_Slave_4DI_4DO DINT Adresa digitálního slavu připojeného 

k ovládači patra (v našem případě 1 aţ 4) 

Cislo_Patra DINT Číslo, které se zobrazí na ovládacím panelu 

1 – 24 Přípustné čísla patra 

0 – přetíţení kabiny 

SmerD BOOL Slouţí k zobrazení směrové šipky () 

SmerN BOOL Slouţí k zobrazení směrové šipky () 

Motor_Stav BOOL Pokud je aktivní směr, pak šipka bliká, 

v případě, ţe je navíc stav motoru v logické 

jedničce, znamená to, ţe výtah jede 

zobrazovaným směrem a šipka pouze svítí. 

Disp_Err BOOL Poruchový bit pro zobrazení nápisu „err“ 

na displeji 
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Výstupními parametry jsou poţadavky na jízdu ve směru nahoru a dolů. Pokud 

je poţadavek aktivní, pak jeho výstup je logická jednička. Poţadavky se zruší v případě, 

ţe kabina zastaví v daném patře. 

Tabulka 4-4 Výstupní parametry add-on instrukce _PATRO_X 

Jméno parametru Datový typ Popis 

Tlacitko_Nahoru BOOL Signalizuje poţadavek na jízdu nahoru  

0 – Poţadavek není aktivní 

1 – Poţadavek aktivní 

Tlacitko_Dolu BOOL Signalizuje poţadavek na jízdu dolů 

0 – Poţadavek není aktivní 

1 – Poţadavek aktivní 

 

Nyní jiţ máme popsány parametry instrukce a můţeme se podívat na strukturu 

instrukce a popsat si detailněji co se uvnitř ní děje. 

 

 

Obrázek 4-2 Struktura add-on instrukce A_PATRO_X 

Nejprve dochází k přečtení digitálních vstupů ovladače pomocí instrukce 

_ZZZ_READ_4DI. Instrukce čte data z adresy nastavené v proměnné 

Slave_Adr_4DO_4DO. Návratovým parametrem jsou čtyři přečtené bity. Následuje 

instrukce _P_DATA_PRO_PATRA slouţí k vytvoření zprávy, která se má odeslat 

do ovládacího panelu. Prakticky všechny vstupní informace, jako jsou aktuální čísla 

pater, ve kterém se výtah nachází, směr jízdy motoru, stav motoru a poruchový bit, 

poskládá v předem určeném pořadí. Dále přidá paritní bit a zpráva je připravena 

k odeslání. Detailnější popis a princip komunikace nejen ovládačů v patrech, 

ale i celého výtahu je uveden v mé bakalářské práci [18]. Následuje instrukce 

_P_PATRO_INSIDE, do které vstupuje připravená zpráva a čtyři přečtení bity 

ze sběrnice. Návratovými parametry jsou čtyři bity, které se na konci pomocí instrukce 

_ZZZ_WRITE_4DO zapíší na výstup slavu. Dále vrací informaci, zdali je zmáčknuto 

tlačítko s poţadavkem na jízdu nahoru, nebo dolů. Tyto parametry jsou zároveň 

výstupní parametry z instrukce. 
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4.1.2 Instrukce pro komunikaci s ovládacím panelem 

v kabině (A_KABINA) 

Ovládač kabiny je oproti ovladačům v patrech sloţitější. Pro komunikaci s kabinou jsou 

pouţity čtyři slavy. Dva z nich komunikují s ovládacím panelem, třetí slouţí ke snímání 

zatíţení kabiny a poslední z nich ovládá ventilaci a osvětlení v kabině. Do kabiny se 

přenáší stejné informace jako do ovládačů v patrech. Jedná se o informaci o čísle patra, 

směru jízdy, stavu motoru a poruše. 

Tabulka 4-5 Vstupní parametry add-on instrukce _KABINA 

Jméno parametru Datový typ Popis 

ASi_Master Bool Volba mezi AS-i masterem 1 a 2 

0 – Master 1 

1 – Master 2 

Slave1_Adr_4DI_4DO DINT Adresa digitálního slavu připojeného 

ke kabině (Adresa 5) 

Slave2_Adr_4DI_4DO DINT Adresa digitálního slavu připojeného 

ke kabině (Adresa 6) 

Slave3_Adr_Zatizeni DINT Adresa snímače zatíţení (Adresa 7) 

Slave4_Adr_Vent_Osv DINT Adresa slavu ovládajícího ventilaci a 

osvětlení kabiny (Adresa 11) 

Cislo_Patra DINT Číslo, které se zobrazí na ovládacím panelu 

1 – 24 Přípustné čísla patra 

0 – přetíţení 

SmerD BOOL Slouţí k zobrazení směrové šipky () 

SmerN BOOL Slouţí k zobrazení směrové šipky () 

Motor_Stav BOOL Pokud je aktivní směr, pak šipka bliká. 

Pokud je navíc stav motoru v logické 

jedničce, znamená to, ţe výtah jede 

zobrazovaným směrem a šipka pouze svítí. 

Disp_Err BOOL Poruchový bit pro zobrazení nápisu „err“ 

na displeji. V případě, ţe je kabina zatíţená 

zobrazí se rotující nápis. 

Osvetleni BOOL Slouţí k rozsvícení osvětlení v kabině 

Ventilace BOOL Slouţí k zapnutí ventilace v kabině 

 

Dat přenášených z kabiny je více neţ v jednotlivých patrech. Přenáší se zmáčknutá 

tlačítka pro volbu poţadovaného poschodí. Dále přenáší informace ze snímačů lamel, 

které určují polohu kabiny. Nouzové tlačítko stop a zvonek slouţící ke kontaktování 
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poruchové sluţby. Zatíţení je vyhodnocováno ze samostatného slavu, z něhoţ jsou data 

zpracována. Rozlišujeme čtyři stavy, kdyţ je kabina prázdná, zatíţená, plná a přetíţená.  

Tabulka 4-6 Výstupní parametry add-on instrukce _KABINA 

Jméno parametru Datový typ Popis 

Tlacitka_Kabina DINT Parametr aktivních poţadavků na jízdu. 

Kaţdé tlačítko aktivuje jeden bit. 

Snimac1 BOOL Aktivní, pokud je snímač 1 aktivní. 

Snimac2 BOOL Aktivní, pokud je snímač 2 aktivní. 

Stop BOOL Aktivní pokud bylo zmáčknuto stop 

tlačítko 

Zvonek BOOL Aktivní pokud je tlačítko zvonku 

zmáčknuto 

Zatizeni INT Určuje stupeň zatíţení kabiny 

0 – Prázdná kabina 

1 – Zatíţená kabin 

2 – Plná kabina 

3 – Přetíţená kabina 

 

Strukturu instrukce znázorňuje následující obrázek. Vzhledem k tomu, ţe celá 

komunikace kabiny je o mnoho sloţitější, neţ komunikace v patrech, tak instrukce 

obsahuje mnohem více pod instrukcí. 

 

 

Obrázek 4-3 Struktura add-on instrukce A_KABINA 

Program funguje tak, ţe se nejprve načtou data ze tří digitálních slavů. Dva z nich 

jsou určeny pro datovou komunikaci s ovládacím panelem v kabině a třetí je snímač 
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zatíţení připojení do AS-i sítě přímo. Vzhledem k tomu, ţe komunikace v kabině 

probíhá cyklicky po částech, můţe nastat situace, ţe data jiţ byla přijata, musíme 

zkontrolovat jejich paritu. K tomu slouţí instrukce _K_PARITA_PRICHOZICH_DAT. 

Pokud je parita správná, data se rozdělí do příslušných proměnných. Data odesílaná 

do kabiny jsou totoţná s daty, která jsou odesílaná do pater. Jsou to číslo patra, 

informace z motoru a poruchový a paritní bit. Vytvořený datový telegram je odesílán 

instrukcí _K_KABINA_INSIDE. V případě, ţe se instrukce nenachází ve výchozím 

stavu, nemusí dojít k automatickému zahájení komunikace, proto byla vytvořena 

instrukce _K_INICIALIZACE_KOMUNIKACE, která zjistí, kde komunikace uvízla 

a nastaví PLC do příslušného stavu tak, aby kabina mohla bez problémů komunikovat. 

K převodu informace o zatíţení slouţí instrukce _K_ZATIZENI převádějící binární 

hodnotu snímače na desítkovou. Na konci je volána instrukce _ZZZ_WRITE_4DO 

pro zápis hodnot na výstupy digitálních slavů. 

4.1.3 Instrukce pro ovládání motoru 

(A_OVLADANI_MOTORU) 

Jak je jiţ z názvu patrné, tak instrukce obsluhuje frekvenční měnič, který ovládá motor, 

a tím uvádí kabinu výtahu do pohybu.  

Tabulka 4-7 Vstupní parametry add-on instrukce _OVLADANI_MOTORU 

Jméno parametru Datový typ Popis 

ASi_Master Bool Volba mezi AS-i masterem 1 a 2 

0 – Master 1 

1 – Master 2 

Slave_Adr_4DI_4DO DINT Adresa digitálního slavu připojeného k motoru 

(Adresa 8) 

Slave_Adr_A_out DINT Adresa analogového slavu připojeného 

k motoru (Adresa 10) 

Slave_Kanal_A_out DINT Slouţí k volbě kanálu na příslušném 

analogovém slavu 

Motor_Smer BOOL Parametr určující směr, kterým kabina pojede. 

0 – Směr dolů 

1 – Směr nahoru 

Motor_Rychlost INT Do tohoto parametru se se vkládá číselná 

hodnota ovládacího proudu pro frekvenční 

měnič ovlivňující rychlost motoru a tím pohyb 

kabiny výtahu. 

0 – 5000 kabina stojí 

6000 – 20000 kabina jede určitou rychlostí 

Motor_Chod BOOL Poţadavek na zapnutí a chod motoru 

0 – Motor zastaví 

1 – Motor uvede do provozu 
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Vzhledem k tomu, ţe měnič vyţaduje pro ovládání jak digitální signály, tak i 

analogové, proto jsou pro ovládání pouţity dva slavy. První dva vstupní parametry jsou 

adresy slavů. Dalšími parametry jsou poţadovaný směr jízdy kabiny, rychlost, kterou se 

má kabina pohybovat, a bit, který spouští chod motoru. Pokud je bit Motor_chod roven 

logické jedničce, pak je motor v provozu, a pokud je v logické nule, pak je motor 

zastaven. 

Pro řízení výtahu je důleţitější znát skutečnou rychlost pohybu kabiny neţ proud, 

kterým je ovládán frekvenční měnič. Pro představu zde následuje vzorový výpočet 

závislosti rychlosti kabiny na číselné hodnotě ovládacího proudu frekvenčního 

měniče[17]. 

 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty ovládacího proudu frekvenčního měniče[18]: 

 

   
           

              
 (1) 

 

kde:       MR……… číselná hodnota ovládacího proudu frekvenčního měniče, která se musí vložit 

do proměnné _MOT_RYCHLOST, aby se kabina výtahu pohybovala 

rychlostí v 

v………… rychlost jízdy kabiny  [mm/s] 

i…………. převodový poměr  [25] 

p………… počet pólových dvojic motoru [2] 

 fmax ……... maximální frekvence proudu frekvenčního měniče  [35 Hz] 

π………… Ludolfovo číslo 

 d………… průměr ozubeného kola [mm] 

 s………… skluz motoru [0,1] 

 

 

Výpočet skluzu motoru: 

 

  
    

  
 

    
   

    
 

 

     
      

     
 

     (2) 

 

kde: s………… skluz motoru 

 ns……….. synchronní otáčky motoru [ot/min] 

n………... asynchronní otáčky motoru [ot/min]  

 i………… převodový poměr 

 p……….. počet pólových dvojic motoru 

 f………... frekvence [Hz] 
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Příklad výpočtu pro rychlost 50mm/s: 

 

   
           

              
 

             

               
           (3) 

 

 

Tabulka 4-8 Závislost rychlosti na výstupním proudu 

Rychlost jízdy kabiny Číselná hodnota 

ovládacího proudu 

v  

[mm/s] 

_MOT_RYCHLOST  

[ - ] 

0 4000 

20 6000 

40 8000 

50 9000 

60 10000 

70 11000 

80 12000 

90 13000 

100 14000 

110 15000 

 

Výstupními parametry jsou zpětné hlášení od motoru. Jedná se o informace o směru 

jízdy a o tom, zdali je motor v pohybu. 

 

Tabulka 4-9 Výstupní parametry add-on instrukce _OVLADANI_MOTORU 

Jméno parametru Datový typ Popis 

ZH_Motor_Stav BOOL Signalizuje stav motoru  

0 – Motor zastaven 

1 – Motor v provozu 

ZH_Smer_D BOOL Zpětné hlášení směru jízdy "Dolů" 

ZH_Smer_N BOOL Zpětné hlášení směru jízdy "Nahoru" 

 

Struktura této instrukce je velice jednoduchá, protoţe se v ní volají pouze 2 

podinstrukce. 
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Obrázek 4-4 Struktura add-on instrukce A_OVLADANI_MOTORU 

4.1.4 Instrukce pro získání seznamu poškozených slavů 

(GET_LCS) 

Instrukce kontroluje, zda nedošlo k poruše nebo chybě slavů. Instrukci připravil Ing. 

Tomáš Grepl ve své diplomové práci [19]. Případná porucha je vyhodnocena a 

zobrazena na vizualizaci. Parametry instrukce jsou vstupně výstupní bloky dat 

ASi_Input a ASi_Output a číslo aktuálního ASi Mastera. Návratovým parametrem je 

pole osmi bytů, kde kaţdý jeden bit odpovídá stavu jednoho slavu (aţ po maximální 

počet 64 adres). Pokud je bit v logické nule, pak je slave v pořádku. V opačném případě 

se na vizualizaci objeví alarmové hlášení a spustí se signalizace na obrazovce 

vizualizace. 

 

Tabulka 4-10 Výstupní pole dat funkce GET_LCS [19] 

byte 2
7
 2

6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 

1 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A 

… … 

4 31A 30A 29A 28A 27A 26A 25A 24A 

5 7B 6B 5B 4B 3B 2B 1B 0B 

… … 

8 31B 30B 29B 28B 27B 26B 25B 24B 

4.2 Řídicí část 

Nyní jiţ byla popsána komunikační část programu, a proto se můţeme seznámit s řídicí 

částí. Řídicí část je v programu volána z hlavní programové rutiny (hlavního programu) 

stejně jako komunikační add-on instrukce. Vzhledem ke konstrukci bylo pro řízení 

výtahu zvoleno obousměrné sběrné řízení, jelikoţ pouze u tohoto řízení jsou umístěny 

tlačítka na poţadavek jízdy nahoru i dolů. 
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Obrázek 4-5 Struktura programu včetně řídicího algoritmu 

Program pro řízení výtahu můţe pracovat ve třech různých módech. Mód 0, který 

slouţí pouze k ručnímu ovládání kabiny. Mód 1, který je určen pro běţný provoz 

výtahu. Posledním módem je Mód 2. Tento mód slouţí k simulaci. Jejich podrobnější 

popis bude v následujících kapitolách. 

Vyobrazená řídicí část spravuje výtahové módy. V této části se aktivují jednotlivé 

programy výtahu. V případě, ţe není ţádný mód aktivní, můţeme poţadovaný mód 

aktivovat tlačítkem z vizualizace. Tímto dojde k nastavení bitu aktivujícího příslušný 

program, který se začne vykonávat. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-6 Ukázka programu - zapnutí a vypnutí módu 0 

Vypnutí aktivního módu se provádí z vizualizace taktéţ. Teď jiţ známe strukturu 

řídicí části a můţeme si popsat jednotlivé módy. 

4.2.1 MÓD 0 – Manuální režim 

Jedná se o mód programu umoţňující ovládat pohyb kabiny. Povelem z vizualizace 

se provede poţadované nastavení směru jízdy, dále se nastaví poţadovaná rychlost 

kabiny v rozmezí 20 mm/s aţ 100 mm/s. Pokud jsme jiţ s nastavením spokojeni, kabinu 

uvedeme do chodu tlačítkem start. Pro zastavení pouţijeme tlačítko stop. V tomto módu 

se automaticky na panelech zobrazuje číslo 24. Hlavním účelem tohoto modu 
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je moţnost libovolně pohybovat s kabinou výtahu a otestovat šachetní snímače. Dále 

tento reţim můţeme vyuţít při instalaci výtahu. 

4.2.2 MÓD 1 – Automatický režim 

Automatický reţim je reţim určený pro běţný provoz. Před zapnutím běţného provozu 

musí dojít k inicializaci kabiny. Inicializace má za úkol sjet s kabinou do prvního patra 

a nastavit výchozí hodnoty proměnným. Aby program mohl detekovat to, ţe se kabina 

nachází v prvním patře, musel být model výtahu upraven. Model je upraven tak, 

ţe lamela, slouţící ke snímaní  polohy, byla v prvním patře otočena. Díky tomuto víme, 

ţe pokud kabina směřuje dolů, a nejprve dojde k sepnutí prvního (levého) snímače 

a poté druhého (pravého), tak se kabina nachází v prvním patře. Problémový stavem 

je případ kdy jeden nebo oba snímače detekují kabinu. V tomto stavu nejsme schopni 

přesně určit, kde se kabina nachází, a proto nelze jenom tak kabinu poslat směrem dolů. 

Tento případ program řeší tak, ţe kabina nejprve jede nahoru, a aţ kdyţ není aktivní ani 

jeden ze snímačů, začne kabina směřovat směrem dolů. Po úspěšné inicializaci 

se nastaví informativní bit a zapne se běţný provoz. 

Následující část programu se stará o aktualizaci čísla patra, ve kterém se výtah právě 

nachází. Ke změně dochází vţdy, kdyţ jsou aktivní oba snímače. Tato událost 

inkrementuje, nebo dekrementuje číslo aktuálního patra. Po nastoupení osob do výtahu 

se díky snímači zatíţení zapne osvětlení kabiny a odvětrávací ventilátor. 

Další částí je samotný řídicí algoritmus výtahu. V předchozí kapitole jsem zmínil 

několik pouţívaných řídicích algoritmů. Jak jiţ bylo řečeno, z konstrukčních důvodů 

jsem pro řízení výtahu pouţil obousměrné sběrné řízení. Vývojový diagram algoritmu 

je znázorněn na následujícím obrázku: 
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Ve výchozím stavu algoritmus čeká na poţadavek. První poţadavek určí směr jízdy 

kabiny. Kabina udrţuje daný směr jízdy, dokud nejsou obslouţeny všechny poţadavky 

v určeném směru. Poté se směr změní a kabina se pohybuje směrem druhým. 

Po vyřízení všech poţadavků kabina stojí v místě posledního zastavení a čeká 

na následující poţadavek. 

Předností tohoto algoritmu je to, ţe prioritně vyřizuje poţadavky ve směru, kterým 

se právě pohybuje, a tím eliminuje zbytečný pohyb kabiny. Díky tomuto šetří motor, 

energii a mechanické součásti výtahu.  

Algoritmus je vytvořen tak, ţe dává dva jednoduché povely. První povel 

je poţadavek na rozjezd kabiny. Tento povel se generuje, pokud se kabina nepohybuje 

a existuje nějaký neobslouţený poţadavek. Povel „poţadavek na rozjezd“ a poţadovaný 

směr jízdy spolu se snímačem zatíţení jsou nejdůleţitějšími vstupy do instrukce. Kabina 

výtahu se nesmí dát do pohybu, pokud je výtah přetíţený. Rozjezd probíhá tak, 

ţe se nejprve zkontroluje, zdali není kabina přetíţená, v případě ţe ano, nedojde 

k rozjezdu kabiny. Následně se na panelu rozbliká směrová šipka a po dvou a půl 

sekundách se výtah dá do pohybu rozjezdovou rychlostí. Rozjezdová a provozní 

rychlost můţe být nastavena z vizualizace. Teoreticky můţeme nastavit jakoukoli 

rychlost, respektive výstupní proud, a to aţ do 20mA (hodnota 20 000). Problémem je, 

ţe pokud zvolíme rychlost velmi velkou, můţe dojít k tomu, ţe kabina přejede 

poţadovanou pozici dříve, neţ řídicí systém dostane aktuální informace o snímačích 

polohy. 

Druhý povel je pro zastavení kabiny v následujícím patře. Pokud je povel aktivní, 

pak při aktivaci snímače polohy dojde ke zpomalení kabiny na nastavenou dojezdovou 

rychlost. Rychlost můţeme opět volit z vizualizace. Po aktivaci druhého snímače dojde 

k zastavení kabiny. Po zastavení je simulovaná třísekundová pauza pro vystoupení 

a nastoupení cestujících a zajištění dveří. Po uplynutí této pauzy následuje rozjed nebo 

výtah vyčkává na další poţadavek. 

Následující část kódu sbírá informace o počtu zastavení v jednotlivých patrech. Tato 

informace je spíše statistická a ukazuje na to, které podlaţí výtah vyuţívá nejvíce. 

Hodnoty jsou zobrazeny na vizualizační obrazovce včetně celkového počtu zastavení. 

Čítače mohou být vynulovány z vizualizace pomocí tlačítka. 

4.2.3 MÓD 2 – Simulace  

Tento mód funguje principiálně stejně jako automatický mód. Jediným rozdílem je to, 

ţe program nebere v potaz skutečná tlačítka umístěné na modelu, ale tlačítka zmáčknutá 

na vizualizační obrazovce. Hlavním účelem simulace je odzkoušet chod programu 

a vyhnout se „běhání po patrech“. V případě, ţe technik v tomto módu výtah odzkouší 

a nenalezne nějaký problém, můţe být výtah spuštěn do normálního provozu. 

To se provede tak, ţe se vypne mód 2, vynulují se statistické informace a zapne se mód 

1. Po proběhnutí inicializace jiţ bude výtah připraven k přepravě osob.  
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5 VIZUALIZACE MODELU VÝTAHU 

 

Tato kapitola je věnována vizualizaci modelu výtahu. Vizualizace nám umoţňuje 

ovládat a pozorovat děje, které model provádí. Naše vizualizace byla tvořena v prostředí 

FactoryTalk® View Studio od firmy Rockwell Automation. Vizualizace by měla být 

co nejpřehlednější a zároveň poskytovat všechny důleţité informace. Nyní bude 

popsáno rozloţení obrazovky. 

 

Obrázek 5-1 Rozložení obrazovky pro vizualizaci 

Nahoře, uprostřed okna, je umístěno jméno (popis) aktuálně zobrazené obrazovky. 

Jméno obrazovky se snaţí, co nejpřesněji a nejvýstiţněji vyjádřit, jaké informace 

na obrazovce můţeme naleznout. 

Pod popisem následuje hlavní obrazová část. Obsah této části se bude měnit podle 

toho, jakou obrazovku si operátor zvolí. Obsah obrazovky si operátor můţe vybrat 

pomocí menu umístěného v pravé části. Menu můţeme rozdělit na tři části. První část 

tvoří tři malá tlačítka umístěná v horní části. První z nich, opatřeno symbolem „i“, 

zobrazí informace o vizualizaci.  Po jeho zmáčknutí se objeví okno s informacemi. 

V okně můţeme nalézt informaci o tom, ţe se jedná o diplomovou práci, dále jméno 

autora, vedoucího práce a rok, kdy byla práce zpracována. Samozřejmostí je logo školy. 

  

 

Obrázek 5-2 Informace o vizualizaci 
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Druhé tlačítko, s obrázkem tiskárny, umoţní vytisknout aktuální obrazovku. 

Tato volba je praktická v případě, pokud nastane nějaký poruchový nebo nedefinovaný 

stav. Díky tomu pak můţe obsluha problém zdokumentovat a předloţit člověku, který 

je za to odpovědný. Poslední tlačítko se symbolem „X“ vyvolá dialogové okno, které 

se zeptá uţivatele, zdali se má vizualizace opravdu ukončit. Po potvrzení dojde 

k ukončení vizualizace.  

 

Obrázek 5-3 Dialogové okno před ukončením vizualizace 

Pod těmito základními tlačítky jsou umístěna přihlašovací tlačítka. Tyto tlačítka 

tvoří druhou část. Tato část je důleţitá pro zajištění bezpečnosti při snaze 

o neoprávněnou manipulaci nebo neoprávněný pokus o změnu softwarových parametrů 

výtahu. Člověk bez autorizace a přihlašovacích údajů můţe pouze zobrazovat části, 

kterými nemůţe běţící proces ovlivnit. Díky tomuto bude zamezeno manipulaci 

neoprávněným osobám. Po přihlášení bude mít operátor přístup ke všem obrazovkám 

vizualizace, tedy i k těm, které slouţí k ovládání výtahu. Z bezpečnostních důvodů 

dojde po 5minutové nečinnosti přihlášeného uţivatele k jeho automatickému odhlášení 

a pro další práci se musí přihlásit znovu.  

 

 

Obrázek 5-4 Nastavení automatického odhlášení 

Vizualizaci taktéţ nechybí tlačítko log out pro okamţité odhlášení. Při odhlášení 

se vţdy aktivuje přehledová obrazovka, která neumoţňuje výtah ovládat. Pro vizualizaci 

jsou vytvořeny dva typy přístupů. První z nich je nepřihlášený uţivatel, čili DEFAULT. 

Druhým přístupem jsou účty s Microsoft Windows administrátorskými právy, kde 

jsou přihlašovací údaje pro vizualizace totoţné s přihlašovacími údaji do systému 

Windows. Kaţdé obrazovce vizualizace můţeme přidělit bezpečnostní kód v rozsahu 

A aţ P. Tyto kódy nám umoţnují rozdělit obrazovky aţ do šestnácti bezpečnostních 

tříd. Pro běţně přístupné obrazovky jsem pouţil kód A a pro obrazovky s omezeným 

přístupem kód P. Nastavení přístupových práv uţivatelů se provádí tak, ţe vybranému 

uţivateli povolíme nebo zakáţeme vybranou skupinu kódů. 
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Obrázek 5-5 Nastavení bezpečnostních opatření 

 Účet DEFAULT má povoleny pouze obrazovky s bezpečnostními kódy A aţ L. 

Zatímco účty ze skupiny ADMINISTRATORS mají přístup ke všem obrazovkám. 

Pro testovací účely byl vytvořen účet operátora, který má potřebná administrátorská 

práva. 

Tabulka 5-1 Přihlašovací údaje operátora 

Přihlašovací jméno: operator 

Heslo: operator 

 

Pod přihlašovací oblastí jsou umístěna tlačítka pro volbu obrazovek. Obrazovky jsou 

rozděleny do tří skupin. Skupinami jsou: Vizualizace, Diagnostika a Ovládání. Skupina 

Vizualizace obsahuje obrazovky bez ovládacích prvků a tudíţ je dostupná 

bez přihlášení. V této sekci jsou umístěny dvě obrazovky. První z nich, Přehled Výtah, 

je obrazovkou výchozí. To znamená, ţe je to obrazovka, která se spustí po startu 

vizualizace. 

 

Obrázek 5-6 Obrazovka – Přehled výtahu 
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Vlevo můţeme vidět výtahovou šachtu. Uvnitř šachty se nachází černý obdélník 

znázorňující kabinu. Tento obdélník je animovaný. Obdélník mění svou barvu 

v závislosti na zatíţení kabiny. Pokud má obdélník barvu černou, kabina je prázdná. 

Zelená barva znamená zatíţenou kabinu a červená kabinu přetíţenou. Pokud je výtah 

v automatickém módu nebo simulaci, obdélník po inicializaci módu programu kopíruje 

aktuální polohu skutečné kabiny. Výpočty pozice skutečné kabiny jsou počítány v PLC, 

a proto animace přesně vystihuje i různé rychlosti kabiny.  

Výpočet probíhá tak, ţe díky znalosti předchozí délky cyklu PLC a aktuální 

rychlosti výtahu vypočítává přírůstek dráhy. Podle směru jízdy je přírůstek buď kladný, 

nebo záporný. Délku předchozího cyklu získáme pomocí funkce Get System Value, kde 

nastavíme poţadovaný atribut LastScanTime. 

 

 

Obrázek 5-7 Systémová funkce Get System Value 

Jak je vidět, hodnota se uloţí do proměnné System_LastScan, která je udávaná 

v mikrosekundách. Protoţe je rychlost udávána v mm/s, je nutné mikrosekundy převést 

na sekundy. Výsledný přírůstek se vypočte podle vzorce: 

 

             (4) 

 

kde: s………… přírůstek polohy v [mm] 

 vkab……… rychlost pohybu kabiny [mm/s] 

tPLC ……. čas posledního cyklu PLC [s]  

 

Přírůstek je kladný v případě, ţe kabina jede směrem nahoru a záporný v případě, ţe 

kabina jede dolů. Výchozí, nulová pozice, se nachází v prvním patře. Při pohybu kabiny 

(po inicializaci) se přírůstek připočítává k aktuální pozici. Po zastavení v patře dochází 

ke kalibraci hodnoty. Kalibrační hodnoty byly získány měřením vzdáleností mezi 

jednotlivými patry. Díky znalosti celkové velikosti výtahu (vzdálenosti mezi prvním a 

čtvrtým podlaţím) můţeme aktuální polohu přepočítat na procenta (první patro 0%, 

čtvrté 100%). Právě tyto procenta vizualizace vyhodnocuje tak, aby obdélník 

znázorňující kabinu se na obrazovce plynule pohyboval. Z důvodu plynulé animaci 

kabiny byla obnovovací frekvence obrazovek nastavena na sto milisekund. 

Na obrázku v kaţdém patře jsou umístěny objekty znázorňující zmáčknuté tlačítko. 

Dále je v kaţdém patře ukázáno aktuální patro, ve kterém se právě kabina nachází. Nad 

čtvrtým patrem jsou zobrazeny informace o motoru. Směrové šipky znázorňující směr 



 60 

jízdy a kulatá značka motoru znázorňující jeho chod. Pokud je motor v pohybu, zobrazí 

se také jeho aktuální rychlost v mm/s. 

Uprostřed obrázku se nachází ovládací panel kabiny. Tento panel zobrazuje všechny 

tlačítka, která se nachází na skutečném panelu v kabině výtahu. Dále obsahuje signálku 

oznamující přetíţení kabiny. V pravé části obrazovky jsou umístěny kontrolky 

znázorňující aktuální reţim výtahu. Pod těmito kontrolkami je umístěna legenda 

vysvětlující barvy kabiny. 

  Druhou obrazovkou spadající do kategorie Vizualizace je obrazovka s názvem Síť 

AS-Interface. Zde je vyobrazeno schématické zapojení komunikační sítě. 

 

 

Obrázek 5-8 Obrazovka – Síť AS-Interface 

Vizualizace komunikuje s řídicím systémem pomocí průmyslového ethernetu. Součástí 

řídicího systému je AS-Interface master, který obstarává komunikaci na AS-I sběrnici. 

K této sběrnici jsou připojeny slave zařízení, na které jsou připojeny koncové periferie. 

Pokud dojde k poruše některého ze slavů, rozbliká se jeho rámeček červeně. Porucha 

slavu se detekuje pomocí jiţ zmiňované funkce GET_LCS. V případě aktivace 

nouzového stop tlačítka se rozbliká jeho rámeček červeně. Díky této obrazovce můţeme 

rychle detekovat případnou poruchu zařízení. 

V kategorii Diagnostika se nachází tři obrazovky. První diagnostická obrazovka se 

nazývá Vstupy/Výstupy. V horní části se zobrazují aktuální stavy všech připojených 

slavů. Dále na obrazovce můţeme najít signalizaci poţadavků na panelech v patrech a 

v kabině. Další zobrazovanou informací je signál ze snímačů polohy. Poslední 

informací je stav nouzového tlačítka. I kdyţ na této obrazovce nejsou ţádné ovládací 

prvky, můţe nám být velkým přínosem při řešení komunikačních problémů. 
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Obrázek 5-9 Obrazovka – Vstupy/Výstupy 

Druhou diagnostickou obrazovkou je Program PLC. Zde jsou vyobrazeny 

nejdůleţitější informace a nastavení automatického reţimu a simulace. 

 

 

Obrázek 5-10 Obrazovka – Program PLC 

 

V horní části kontrolky ukazují, co se právě v aktuálním módu děje. Zda probíhá 

inicializace nebo jiţ byla úspěšně dokončena a mód běţí standardně. Pod kontrolkami 

lze vidět stav poţadavků na rozjezd nebo na zastavení. V případě aktivního poţadavku 
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se v poli objeví číslo jedna. Dále je vyobrazeno aktuální číslo patra, pozice kabiny 

v mm a v procentech. Vlevo dole jsou vyobrazeny informace o motoru. Důleţitými 

parametry, které můţeme na této obrazovce nastavovat, jsou rychlosti pohybu kabiny. 

Můţeme zde nastavit rychlost rozjezdu, jízdy a dojezdovou rychlost kabiny. Všechny 

tyto rychlosti se nastavují v mm/s. Po zapnutí jsou rychlosti nastaveny na doporučené 

hodnoty 20mm/s, 50mm/s a 20mm/s. I kdyţ rychlosti lze měnit, je vhodné se drţet 

předdefinovaných, protoţe se můţe stát, ţe informace ze snímačů polohy nedorazí 

do PLC včas a kabina svou cílovou pozici přejede. V tomto případě by bylo lepším 

řešením pouţít snímače polohy přímo připojené na AS-I sběrnici, neţ údaje z nich 

posílat spolu se všemi ostatními daty z kabiny v telegramu. Problémem je, ţe telegram 

je rozdělen na 12 částí, které se odesílají postupně, a tím dochází ke zpoţdění 

informace, zatímco v případě přímého připojení by údaj byl v PLC prakticky okamţitě. 

Poslední informací na této obrazovce jsou délky chodu PLC, automatického reţimu 

a motoru. 

Poslední obrazovkou patřící do této skupiny jsou Alarmy. V horní části se nachází 

tabulka aktivních alarmů. Pod ní je umístěna tabulka s historií alarmů. Zde se operátor 

můţe dočíst, kdy byl alarm vyvolán, o jaký alarm se jednalo a kdy byl potvrzen. 

  

 

Obrázek 5-11 Obrazovka - Alarmy 

 

V programu je definováno celkem čtrnáct alarmů. Jeden z nich se vztahuje 

k nouzovému tlačítku a safety snímači. Dva souvisí s provozem výtahu v běţném 

provozu. Zbylých jedenáct slouţí k případné detekci slavu. 
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Tabulka 5-2 Seznam alarmů 

Číslo 

alarmu 
Význam 

1 Aktivováno nouzové STOP tlačítko, nebo SAFETY snímač kabiny 

2 Zmáčknuto STOP v kabině 

3 Ţádost o spojení s operátorem 

4 Porucha slavu s adresou 1 

5 Porucha slavu s adresou 2 

6 Porucha slavu s adresou 3 

7 Porucha slavu s adresou 4 

8 Porucha slavu s adresou 5 

9 Porucha slavu s adresou 6 

10 Porucha slavu s adresou 7 

11 Porucha slavu s adresou 8 

12 Porucha slavu s adresou 9 

13 Porucha slavu s adresou 10 

14 Porucha slavu s adresou 11 

 

V případě, ţe není tato alarmová obrazovka aktivní, alarm se objeví v malém 

vyskakovacím okně. Vyskakovací okno zobrazuje popis alarmu a obsahuje ovládací 

tlačítka, kterými lze alarm potvrdit nebo ignorovat.  

 

 

Obrázek 5-12 Vyskakovací okno alarmu 

V poslední kategorii Ovládaní se nachází tři obrazovky. Na kaţdé z nich jsou 

umístěna ovládací tlačítka, kterými lze zapínat a vypínat programové módy. V jednu 

chvíli můţe být aktivní maximálně jeden mód. Tlačítka jsou vytvořena tak, ţe po 

zmáčknutí pouze vyšlou poţadavek na zapnutí nebo vypnutí. Mód je aktivován 

jen tehdy, pokud je to přípustné dle všech aktivačních podmínek. Na první obrazovce 

této kategorie, nazvané Hlavní ovládání, můţeme nastavovat rychlosti automatického 

reţimu nebo simulace, stejným způsobem jako na obrazovce Program PLC.  
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Obrázek 5-13 Obrazovka - Hlavní ovládání 

Kromě ovládání rychlostí poskytuje obrazovka statistické informace o provozu 

výtahu. Mezi zobrazovanými informacemi jsou doba běhu PLC, doba běhu 

automatického reţimu a doba běhu motoru. Provozní doba motoru je důleţitým údajem 

pro určení jeho opotřebení. Dobu chodu motoru lze vynulovat pomocí tlačítka 

R umístěného vpravo od zobrazovací buňky. Dále se zde zobrazuje statistika zastavení 

výtahu v jednotlivých patrech. Celkový počet zastavení je určen jejich součtem. 

Pro reset statistiky je umístěno opět tlačítko R vedle celkového počtu zastavení. 

Druhou obrazovkou v této kategorii je obrazovka Manuální režim. Na této 

obrazovce lze ovládat chod motoru ručně. Nejprve je třeba zvolit poţadovaný směr 

jízdy výtahu tlačítkem. Zmáčknuté tlačítko se vybarví oranţově.  Dále je nutné nastavit 

poţadovanou rychlost jízdy kabiny. Rychlost lze nastavit v rozmezí od 20 mm/s aţ po 

100 mm/s. Poté stačí jen stisknout tlačítko Start a kabina se dá do pohybu. Po zmáčknutí 

Start tlačítka se změní aktuální rychlost z nuly na námi nastavenou rychlost. 

Dále se rozsvítí zpětné hlášení motoru. Pro zastavení motoru stačí stisknout tlačítko 

Stop. 

Poslední obrazovkou je obrazovka Simulace. Tato obrazovka je prakticky stejná 

jako obrazovka Přehled Výtah. Jediným rozdílem je to, ţe obrazovka Přehled výtah 

pouze zobrazuje stavy a tlačítka modelu výtahu, zatímco obrazovka Simulace umoţnuje 

simulovat zmáčknutí tlačítek v patrech a kabině. Díky tomu můţeme například 

odzkoušet chování výtahu a nemuset „běhat“ mezi patry. 

Úplně dole pod tlačítky menu jsou umístěny hodiny s aktuálním časem a aktuálním 

datem. Jejich smyslem je kromě orientačního charakteru i to, ţe pokud si uţivatel 

vytiskne některou obrazovku, nebude mít problém s učením času tisku.  
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6 ZÁVĚR 

Na začátku diplomové práce byla provedena studie dokumentace související s modelem 

výtahu a jeho komponenty. Seznámení bylo popsáno v první kapitole, která se zabývala 

komponenty modelu, sítí AS-Interface a řídicím systémem. 

Druhou částí bylo prostudovat a prozkoumat poţadavky týkající se výtahů 

pro přepravu osob. Tato část vychází z nastudovaných norem a nařízení vlády týkající 

se výtahů. Kromě příslušných norem je důleţité nařízení vlády 27/2003 Sb., které 

stanovuje technické poţadavky na výtahy. Nařízení vychází z evropských směrnic, 

coţ znamená, ţe na výtahy v Evropské unii jsou kladeny stejné poţadavky. Důleţité je, 

ţe nařízení vlády 27/2003 Sb. je předpis, který musí být splněn. Z předpisů a norem 

byla vytvořena tabulka, která poukazuje na předpisy, které model výtahu splňuje a které 

ne. Po prostudování norem byly odstraněny vybrané nedostatky. Do modelu byl přidán 

jeden slave AC2482 s adresou 11, díky kterému bylo realizováno osvětlení a ventilace 

v kabině. Pro uchycení byla pouţita konzola, která se přišroubovala ke kabině výtahu. 

Dalším nedostatkem, který byl odstraněn, byly chybějící popisy na ovládačích. Na 

tlačítka byly umístěny popisy tlačítek. Dále se do kabiny umístily potřebné údaje 

o maximální povolené nosnosti a počtu přepravovaných osob. Jako poslední byl 

vytvořen návrh výtahové šachty. Díky šachetní konstrukci bude moţné do výtahu 

umístit dveře. 

V další části se práce zabývala studií algoritmů pro řízení výtahů. Cílem bylo najít 

vhodný algoritmus pro řízení našeho modelu. S přihlédnutím na konstrukci ovládacích 

panelů, je obousměrné sběrné řízení jediné, které pouţívá dvě směrové tlačítka. Protoţe 

model nemá přesně určený typ budovy, bylo toto řízení na modelu realizováno. 

V případě, ţe by se jednalo například o nasazení do bytového domu, bylo by vhodnější 

pouţít například jednosměrného sběrného řízení, které je pro tento prostor vhodnější. 

To by ale znamenalo pouţít pouze jedno tlačítko u ovládače pater. 

Čtvrtá část popisuje vytvořený program pro řídicí PLC. Zde je nejprve popsána 

první, komunikační část programu. Tato část je vytvořena pomocí add-on instrukcí 

a zajišťuje komunikaci. Snahou bylo instrukce navrhnout tak, aby program výtahu byl 

modulární. Instrukce jsou vytvořeny tak, aby jedna byla pro ovládání motoru, druhá pro 

komunikaci s ovládači v patrech, třetí pro komunikaci kabiny a poslední pro diagnostiku 

sítě. Díky těmto uceleným blokům stačí měnit pouze řídicí algoritmus a zbytek 

programu zůstává nezměněn. Takto vytvořený komunikující program lze pouţít 

ve výuce, kde studenti budou moci pouze implementovat svoje algoritmy řízení. Budou 

vyuţívat informace z komunikační části a posílat povely. Druhá, řídicí část, se stará o 

funkčnost výtahu. Řídící část přijme informace z komunikační části a na jejich základě 

vygeneruje povely, které komunikační část odešle na periferie. Řídící část je tvořena 

třemi reţimy a to Automatickým módem, Manuálním ovládáním a Simulací. 

Automatický mód i Simulace řídí výtah pomocí algoritmu obousměrného sběrného 

řízení. 
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Poslední část popisuje vizualizaci modelu. Snahou bylo vytvořit co nejpřehlednější 

a uţivatelsky nejpřívětivější prostředí pro vizualizaci a ovládaní modelu. Program 

vizualizace obsahuje celkově osm obrazovek. Nechybí zde autentizační ověření 

v podobě přihlášení pomocí uţivatelského jména a hesla. Bez přihlášení nejsou 

přístupné obrazovky, které můţou chod výtahu ovlivnit. Po přihlášení můţe uţivatel 

přepínat programové módy, nastavovat parametry, prohlíţet alarmová hlášení a 

samozřejmě sledovat chod výtahu. 

I kdyţ se mi nepodařilo odstranit všechny nedostatky, které jsou v rozporu 

s normami, alespoň jsem se snaţil navrhnout moţné řešení zbylých problémů. Jedním 

s nevyřešených nedostatků je absence dveří. V případě, ţe by se v budoucnu realizovala 

navrhovaná výtahová šachta, pak by bylo moţné vnější výtahové dveře připojit na její 

konstrukci. Vnitřní dveře vy se mohly přimontovat ke kabině a jejich signál přivést 

do slavu AC2482, kde zbývají ještě dva volné digitální vstupy. Dále bych navrhoval 

zlepšení tak, aby se snímače polohy přímo do sítě AS-I. I kdyţ můţeme z vizualizace 

nastavovat libovolné provozní rychlosti, můţe dojít k tomu, ţe signál se do PLC dostane 

pozdě a kabina přejede cílovou pozici.  

Osobně si myslím, ţe vytvořená komunikační kostra programu by se dala dobře 

vyuţít pro účely výuky. Vytvoření řídicího algoritmu výtahu a jeho testování v praxi 

mi připadá jako zajímavější úloha, neţli pouţívání simulátoru s přepínači a LED 

kontrolkami. 

  



 67 

LITERATURA 

[1] DVOŘÁK, Jan. Výtahy: oprava a obnova výtahů v bytových domech. Praha: ŠEL, 2004, 

76, [44] s. ISBN 80-864-2617-3. 

 

[2]   BECKER, Rolf , et al. AS-Interface, Řešení pro automatizaci.   

 AS-International Association. Schweinfurt : WeppertGmbH, 2002. 184 s. 

 

[3]   PÁSEK, Jan. Programovatelné automaty v řízení technologických procesů. Brno, 

 2007, 138 s. 

 

[4]  KADLEC, Karel a Miloš KMÍNEK. Programovatelné logické automaty. Měřicí 

 a řídicí technika [online]. únor 2005 [cit. 2013-10-21].  

 Dostupné z URL: http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/F5/F5k53-PLC.htm#k533 

 

[5] ROCKWELL AUTOMATION UNIVERSITY, Výhody integrace FactoryTalk View do 

vaší architektury. 140 s, [online], 2009 ,  

 Dostupné z URL: 

http://domino.automation.rockwell.com/applications/gs/emea/GSCZ.nsf/files/Sess

ionsMatRoomF/$file/FW1CZ.pdf [cit. 2013-10-21]. 

 

[6]  ŢŮREK, M. Model výtahu s rozhraním AS-Interface. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 48 s. 

 

[7]  Bihl+Wiedemann GmbH, The AS-Interface Master/Scanner [online] 

Dostupné z URL: http://www.ifm.com/img/ControlLogixBPManual.pdf   

[cit. 2013-10-21]. 

 

[8]  Slave AC2726  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2726.htm [cit. 2013-10-21]. 

 

[9]  Indukčnostní snímač IG5886  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IG5886.htm [cit. 2013-10-21]. 

 

[10]  Slave AC2258  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2258.htm [cit. 2013-10-21]. 

http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/F5/F5k53-PLC.htm#k533
http://domino.automation.rockwell.com/applications/gs/emea/GSCZ.nsf/files/SessionsMatRoomF/$file/FW1CZ.pdf
http://domino.automation.rockwell.com/applications/gs/emea/GSCZ.nsf/files/SessionsMatRoomF/$file/FW1CZ.pdf
http://www.ifm.com/img/ControlLogixBPManual.pdf
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2726.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IG5886.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2258.htm


 68 

[11]  Slave AC2618  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/CZ/ds/AC2618.htm [cit. 2013-10-21]. 

 

[12] ROCKWELL AUTOMATION, Nízkonapěťové střídavé frekvenční měniče PowerFlex® 

Průvodce výběrem [online] Dostupné z WWW: 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-

sg002_-cs-p.pdf  [cit. 2013-10-21]. 

 

[13] SIEMENS KATALOG, Nízkonapěťové motory: Trojfázové asynchronní motory nakrátko 

1LA7. [online] Dostupné z: http://www.elektromotory.net/upload/file/K02-

1LA7_1004.pdf  [cit. 2013-10-21]. 

 

[14] JANOVSKÝ a Josef DOLEŢAL. Výtahy a eskalátory. Praha: SNTL - Nakladatelství 

technické litaratury, 1980, 695 s. 

 

[15] BARNEY, Gina. Elevator Traffic Handbook: Theory and Practise. 2011. vyd. London: 

Spon Press, 2011, 438 s. ISBN 978-0415274760. 

 

[16]  ROCKWELL AUTOMATION. Logix5000 Controllers Add-On Instructions [online]. 

Dostupné z: 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756

-pm010_-en-p.pdf . [cit. 2013-10-30]. 

 

[17] STÝSKALA, Vítězslav. Elektrické stroje - Asynchronní motory. [online]. 2002,  

Dostupné z: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/sylab_As-

Motory%20nazorne%206_2.pdf . [cit.  2013-11-22].   

 

[18] GORYL,  S.  Komunikace  PLC  s periferiemi  modelu  výtahu.  Brno:  Vysoké  učení 

technické  v  Brně,  Fakulta  elektrotechniky  a  komunikačních  technologií,  2012.  60  s. 

 

[19] GREPL, Tomáš Add-on instrukce pro síť AS-Interface. Diplomová práce. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. 100s 

 

[20] ROCKWELL AUTOMATION, 1756-A4 4 Slot ControlLogix Chassis. [online] Obrázek 

dostupný z: http://raise.rockwellautomation.com/raconfig/rtcache/jpg/1756-

A4_300x300.jpg  [cit. 2013-12-21]. 
 

http://www.ifm.com/products/CZ/ds/AC2618.htm
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-cs-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-cs-p.pdf
http://www.elektromotory.net/upload/file/K02-1LA7_1004.pdf
http://www.elektromotory.net/upload/file/K02-1LA7_1004.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm010_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm010_-en-p.pdf
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/sylab_As-Motory%20nazorne%206_2.pdf
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/sylab_As-Motory%20nazorne%206_2.pdf
http://raise.rockwellautomation.com/raconfig/rtcache/jpg/1756-A4_300x300.jpg
http://raise.rockwellautomation.com/raconfig/rtcache/jpg/1756-A4_300x300.jpg


 69 

[21] ROCKWELL AUTOMATION, PowerFlex 40 AC Drives. [online] Obrázek dostupný z: 

http://raise.rockwellautomation.com/raconfig/rtcache/jpg/1756-A4_300x300.jpg  

[cit. 2013-12-21]. 

 

[22] SIEMENS, Elektromotor SIEMENS 1LA7063-4AB. [online] Obrázek dostupný z: 

http://www.iprivod.ru/upload/photo/motor/1la7063-4ab11-0-18kvt.jpg 

   [cit. 2013-12-21]. 

 

[23]  Slave AC2482  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2482.htm  [cit. 2014-04-21]. 

 

[24]  T-rozvaděč E11562  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11562.htm  [cit. 2014-04-21]. 

 

[25]  Propojovací kabel EVC030  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC030.htm  [cit. 2014-04-21]. 

 

[26]  Ventilátor SUNON KDE2405PFV1  [datasheet],  GM electronic, Dostupné z: 

http://www.gme.cz/ventilator-sunon-kde2405pfv1-p625-173  [cit. 2014-04-21]. 

 

[27]  LED Dioda 5MM WHITE 8500/15°/100  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.gme.cz/led-5mm-white-8500-15-100-p511-619  [cit. 2014-04-21]. 

 

[28]  Connector M8 MALE STRAIGHT FILD-WIREABLE  [datasheet],  MURR 

ELEKTRONIK, Dostupné z: 

https://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_PRODUC

T=575&ID_O_TREE_GROUP=652&BEGIN=1&sLanguage=English&pageturni

ng=10  [cit. 2014-04-21]. 

 

[29]  Hliníkový profil Profil 8 40x40 E  [webová stránka],  ASKMT, Dostupné z: 

http://www.askmt.com/stranka-exit-225  [cit. 2014-04-21]. 

 

[30]  Bezpečnostní snímač GG505S  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG505S.htm [cit. 2013-10-21]. 

 

[31]  Bezpečnostní spínací přístroj G1501S  [datasheet],  IFM electronic, Dostupné z: 

http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1501S.htm [cit. 2013-10-21]. 

http://raise.rockwellautomation.com/raconfig/rtcache/jpg/1756-A4_300x300.jpg
http://www.iprivod.ru/upload/photo/motor/1la7063-4ab11-0-18kvt.jpg
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2482.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11562.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC030.htm
http://www.gme.cz/ventilator-sunon-kde2405pfv1-p625-173
http://www.gme.cz/led-5mm-white-8500-15-100-p511-619
https://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_PRODUCT=575&ID_O_TREE_GROUP=652&BEGIN=1&sLanguage=English&pageturning=10
https://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_PRODUCT=575&ID_O_TREE_GROUP=652&BEGIN=1&sLanguage=English&pageturning=10
https://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_PRODUCT=575&ID_O_TREE_GROUP=652&BEGIN=1&sLanguage=English&pageturning=10
http://www.askmt.com/stranka-exit-225
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG505S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1501S.htm


 70 

SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK 

PLC  Programovatelný logický automat. Zkratka pochází z anglického výrazu 

„Programmable Logic Controler“. 

 

AS-Interface Jedná se o sběrnicový systém na nejniţší úrovni, na úrovni senzorů a 

akčních členů. Sběrnicový systém vyuţívá Master-Slave vazby. 

 

Master Zařízení sběrnicového systému, které řídí komunikaci s podřízenými 

zařízeními (slavy). 

 

Slave Podřízení zařízení sběrnicového systému, které slouţí pro připojení 

periferií. Slave zařízení mohou být jak vstupní tak i výstupní. 

 

CPU Procesor, je jednotka vykonávající program uloţený v paměti. Zkratka 

pochází z anglického výrazu „Central Procesing Unit“. 

 

SCADA Systém slouţící k dohledu, ovládání a vizualizaci procesů. Pochází 

z anglického výrazu  „Supervisory Control And Data Acquisition“. 

 

HMI  Jedná se o zkratku „Human Machine Interface“, coţ je rozhraní mezi 

strojem a člověkem. 
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