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Abstrakt 

Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” 

pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků  

a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření vzorové 

úlohy, jež zahrnuje zadání úlohy, programy v jazycích LAD a SCL a vizualizaci 

úlohy. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with both hardware and software innovation of “Girders” 

model which is a part of the subject Programmable automation controllers. The first 

part describes theory regarding PLC together with its programming languages and 

the design of a model connection scheme. The second part introduces an example 

consisting of pattern protocol, programs written in LAD and SCL and its 

visualization. 
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1. ÚVOD 

Zadáním bakalářské práce byla inovace laboratorní úlohy “Kmeny“ pro předmět 

programovatelné automaty, jenž je vyučován v bakalářském studiu na Vysokém učení 

technickém v Brně. Celé zadání bylo upřesněno a prováděno pod vedením vedoucího 

práce. 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první se právě nacházíme. Druhou částí je 

teorie k programovatelným automatům, programovacím jazykům a použitému softwaru. 

 Třetím bodem této práce je hardwarová inovace, která obsahovala otestování 

původních komponent modulu, vytvoření elektrického schématu zapojení v následku 

nulové dokumentace modelu, nákup a implementace nových komponent a jako poslední 

část zapojení a případná výměna nefunkčních částí modelu. 

 Předposlední částí je softwarová inovace, která byla specifikována zadáním a bylo 

požadováno propojit model s novým systémem PLC, vytvořit vzorové zadání úlohy,   

na jehož základě napsat programy v jazycích LAD a SCL a vytvořit vizualizaci daného 

problému. Tuto úlohu dále zpracovat formou školního protokolu. 

 Poslední kapitola je závěr, jenž obsahuje shrnutí celé práce. 
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2. PLC A JEHO PROGRAMOVACÍ JAZYKY 

2.1 Historie PLC[12] 

Jedinou možností řízení před PLC byla relé. Příklad takového řízení si lze představit při 

řízení motoru, kde se relé připojilo mezi motor a napájení. Tímto způsobem lze ovládat 

dodávání energie motoru a tím i jeho zapnutí i vypnutí. Tento typ řízení byl v továrnách 

rozšířený. Nároky na výrobu se zvyšovaly, tudíž bylo zapotřebí stále víc relé. 

V následku toho byly ve velkém budovány elektrické skříně plné výkonových 

(napájecích) relé. S přibývajícím množstvím zařízení se stávalo řízení čím dál tím více 

komplikovanější. Pokud nastalo nějaké selhání, tak se často stávalo, že nejvýhodnější 

variantou bylo vyměnit celou skříň. Tento typ řízení se stával neefektivní. 

 Takto vznikla poptávka po novém efektivnějším typu řízení. Nový způsob musel 

být efektivnější a alespoň podobně cenově dostupný jako reléový. Vzhledem 

k problémům vzniklým v následku chyb u starého systému řízení by měl být lehko 

udržovatelný s lehkou výměnou komponent a musel být schopen pracovat s reléovou 

logikou. Jelikož byl určen především pro tovární účely, tak se muselo počítat 

s nečistotami, prachem a vlhkostí. 

 S úplně první koncepcí programovatelného logického automatu přišel Richard 

„Dick“ Morley ve firmě Bedford Associates v roce 1968 na Nový rok. Jednalo se o typ 

Modicon (viz. Obr. 2-1). Dle autorových vlastních slov byla cesta od nápadu až po 

vytvoření prvního funkčního PLC velmi těžká. Stránka „automationdirect“ cituje slova 

autora, jak vznikal první automat:  „Původní stroj nebyl nikdy doručen. Měl paměť 

pouze 125 slov a jeho rychlost nesplňovala již zmíněná kritéria. Jako první nám došla 

paměť a zadruhé stroj byl příliš pomalý, aby provedl alespoň za podobný čas to samé co 

reléové obvody. Reakční doba reléových obvodů je 1/60 vteřiny a skříně plné relé 

obvodů mají podstatně více než 125 slov. Proto jsme rozšířili paměť na 1K a odtud 

následně na 4K. S pamětí 4K už to stálo za zkoušku.“ 

 Z této koncepce, která byla navržena ve firmě Bedford Associates se dále vyvíjeli 

programovatelné automaty. Tyto jednotky v jejich raných letech byly schopny pracovat 

pouze se základními prvky jako: vstupy, výstupy, časovači a čítači. Jak se PLC vyvíjely 

a zvyšovala se jejich paměť, tak bylo možné využít čítače a časovače, které byly 

paměťově velikosti slov, k prvním matematickým funkcím. Od těchto průlomových 

objevů se PLC rozvíjely až do té podoby, ve které je známe dnes. 

 

 
Obr.  2-1 Modicon[12] 
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2.2 Programovací jazyky pro PLC 

Programovací jazyky a jejich zásady jsou shrnuty v normě IEC 61131-3. Jedná se o 

mezinárodní normu, jejíž oficiální znění je následující: „IEC 61131-3:2013 

Programmable controllers – Part 3: Programming languages“. Tato norma specifikuje 

syntaxi a sémantiku programovacích jazyků pro PLC. Skládá se ze dvou textových 

jazyků - Instrukční list a strukturovaný text a dvou grafických jazyků – Ladder diagram 

a Funkční blokový diagram. Tato norma byla vydána v roce 2013 jako třetí vydání, 

které nahrazuje předešlé.[9] 

 V této normě jsou definovány: základní pojmy, elementární datové typy (jako 

např.: bitové řetězce (byte, word, double word), celá čísla (int, unsigned int, signed 

double int), reálná čísla (real, long real), časovače, atd.), definování proměnných 

(globální, lokální, I/O mapování), logické a matematické funkce, uspořádání funkčních 

bloků a komunikace mezi nimi. Samozřejmě byly zmíněny pouze ty nejhlavnější body, 

neboť se s nimi setká každý, jenž vytváří nějaký kód. Norma dále specifikuje nespočet 

periferií, funkcí, instrukcí, které by potřeboval znát nejspíše každý, kdo by v tomto 

odvětví pracoval.[10] 

2.2.1 Ladder diagram 

Ladder diagram a jeho logika je ve skutečnosti pouze lehce přepracovaná metoda pro 

dokumentování konstrukce a vzhledu tehdejších reléových skříní. Postupem času se za-

čaly rozšiřovat PLC a bylo zapotřebí programovacího jazyka. Tudíž vznikl Ladder 

diagram v podobě, která se rozvíjela až do dnes. Hlavní důvod využití této metody byl 

nejspíše takový, že měla jednoduchou grafickou reprezentaci a již na tento způsob 

znázornění byli zvyklí programátoři i technici.[13] 

 Jedná se o grafický programovací jazyk. Samotné programování již probíhá 

v editoru, kdy kombinujeme různé grafické elementy. Tyto tzv. elementy se správně 

v programovacím jazyce označují jako symboly. Jejich návrh a provedení bylo utvořeno 

tak, aby odpovídaly elektrickým symbolům.[19] 

V počátcích byl tento jazyk opravdu jednoduchý. Existovalo jen málo symbolů, jednalo 

se o: kontakty pro kontrolu otevření a zavření (Normally closed / opened), výstupní relé, 

časovače a čítače. Největší rozšíření symbolů přineslo až rozšíření a zabudování 

mikropočítačů do PLC.[14] 

 I přesto, že tento jazyk je navržen tak, aby byl podobný elektrickým schématům, 

tak lze najít jeden hlavní rozdíl. Elektrická schémata jsou většinou kreslena vodorovně, 

zatímco ladder je svisle. Tuto skutečnost vysvětluje stránka „plcacademy“ ve 3. 

hlavních bodech[19]: 

1) Lehčí na čtení – Pro oko je přirozené číst z levé strany do pravé a dále dolů na 

další řádek.  

2) Kreslení na počítači – Když se ladder kreslí na počítači, tak se dělá v jednom 

okamžiku jen jeden řádek (v ladderu nazývaný příčka). Při kreslení více řádků se 

budou skládat pod sebe. 

3) Způsob vykonávání – PLC vezme jeden řádek (příčku) a poté, co ji vykoná, jde 

na další. Způsob vykonávání je zleva doprava. 

 Při psaní kódu v tomto jazyce budou jako první k vidění 2 svislé příčky. Právě mezi 

těmito příčkami jsou vloženy vodorovné příčky, na které jsou již vkládané symboly 

reprezentující kód.  
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 Základní konvence a způsoby vytváření programu v ladder diagramu jsou popsány 

na stránce electrical-engineering-portal:[20] 

1) Svislé příčky reprezentují napájecí lišty. Tok proudu je brán zleva skrz příčku. 

2) Každá jednotlivá příčka definuje jednu operaci řídicího procesu  

3) Ladder diagram se čte z levé strany doprava a od shora dolů.  

4) Pokud se program neopakuje cyklicky, tak by měl být zakončen blokem se 

slovem „konec“ nebo anglickou alternativou „end“ a pokud se opakuje, tak se 

slovem „ret“ nebo českou alternativou „vrátit“. 

5) Každá příčka musí začínat vstupem nebo vstupy a končit alespoň s jedním 

výstupem. Za vstup i výstup můžeme považovat samozřejmě i akce spojené 

s funkcí „move“, „switch“. 

6) Elektrické přístroje jsou zobrazeny v jejich normálním stavu. Tím je myšleno, že 

pokud je například spínač běžně otevřen, dokud nenastane nějaká podmínka, tak 

by také tak měl být zobrazen. To samozřejmě platí i naopak. 

7) Jedno zařízení se může objevit ve více než jedné příčce. Takové zařízení musí být 

vždy popsáno stejnou proměnou. 

 Pro psaní jednoduchých programů stačí znát několik základních pravidel a inst-

rukcí. S těmito instrukcemi by mělo být možné napsat jakýkoliv jednoduchý program: 

1) —[  ]—  kontrola zda je proměnná pravdivá 

2) —[ \ ]—  kontrola zda je proměnná nepravdivá 

3) —(  )— Output coil – nastavení bitu na 0 nebo 1 

4) —(S)— Set latch coil – nastavení bitu na 1 

5) —(R)— Reset latch coil – resetnutí bitu na 0 

6) Časovače: TON -  Timer on Delay, TOF – Timer off delay 

7) Čítače: CTU – Count Up, CTD – Count Down 

 Dle posloupnosti vykonávání programu, jak již bylo řečeno, je důležité si 

pamatovat, že všechny podmínky se řídí bitovým násobením. Pokud je po celé příčce 

jednička, tak se program dostane až na konec a vykoná nastavování nebo skoky apod. 

Dle těchto symbolů se dá napsat každý jednoduchý program. 

2.2.2 Funkční blokový diagram 

Jedná se o graficky reprezentovaný programovací jazyk, který je popsán bloky. Funkční 

blok je ve skutečnosti pouze instrukce, která na základě vstupů a vnitřní funkce nastaví 

jeden nebo více výstupů a je reprezentován, jako obdélník uvnitř kterého je zapsán typ 

funkce. Zleva jsou zapojeny vstup/y a zprava výstup/y. 

 Tento programovací jazyk byl poprvé představen a rozvinut v normě 61131-3. 

Hlavní důvod vývoje tohoto jazyka byl takový, že textové programovací jazyky byly 

v některých případech velmi dlouhé, nepřehledné a zabíraly velmi mnoho místa. Ladder 

diagram, který je též grafickým jazykem, byl v některých ohledech neefektivní. 

Například pokud má být v ladder diagramu logické násobení nebo sčítání musí být 

využito tří symbolů, zatímco v tomto jazyce existuje pouze jeden blok, u kterého 

připojíme adresy na vstupy a jednu adresu na výstup. Z tohoto příkladu je celkem patrná 

jednoduchost a šetření místem.[15] 

 Program se opět píše zleva doprava a od shora dolů. Taková je i posloupnost při 

kompilaci programu. Celý kód v tomto jazyce je tvořen zapojením mnoha bloků do se-

be. Tím je myšleno, že na začátku do prvních bloků jsou zapojeny proměnné a nás- 

ledně výstupy těchto bloků jsou brány jako vstupy dalších bloků až dokud se program 
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nedobere k poslednímu, kde je nastavena proměnná v paměti nebo přímo výstup z PLC. 

Jednoduchý princip takového programu je zobrazen na obr. 2-2.[15]  

 

 

Obr.  2-2 Ukázka kódu v jazyce funkčních bloků[24] 

 Funkční blokový diagram pro programování PLC začal být velmi využívaný pro 

naprogramování mnoha průmyslových domén. Jeho čtení a případná další práce s ním 

byla jednoduchá a nevyžadovala softwarové specialisty. Toto ovšem bylo možné pouze 

do té doby, dokud se využívaly pouze digitální zařízení. V následku rozvoje 

distribuovaných systému v průmyslu, začalo vycházet najevo, že norma 61131-3 

nedostatečně specifikuje funkční bloky. Mezinárodní elektrotechnická komise tudíž 

vydala novou normu, která specifikuje využití funkčních bloků pro distribuované 

systémy. Jednalo se o normu 61499, která specifikuje použití programovacího jazyka 

v těchto systémech. Následně pak IEC 61131-3 a IEC 61499 tvoří předpis použití 

funkčních bloků. Jak jsou tyto dvě normy spojeny, je možné vidět na obr. 2-3, který 

vystihuje význam obou norem.[21]  

  Pro průmyslové využití nebylo možné dodržovat normu IEC 61131-3, která striktně 

definovala, že v jeden okamžik může být řešen maximálně jeden příkaz. Nové systémy 

často vyžadovaly, že proměnné popřípadě výstupy byly na sobě různě závislé a tudíž 

bylo potřeba, aby se vykonávaly zároveň nebo v jiném pořadí než norma definovala. 

Toho by se dalo dosáhnout manuálním nakonfigurováním postupu programu, což opět 

norma nedefinovala. Tudíž vznikla nová norma IEC 61499, která standardizuje použití 

funkčních bloků, které byly dříve jen na popsání základních vlastností systému (dle IEC 

61131-3). Dle tohoto standardu je možné tímto jazykem navrhovat řídicí systém přímo 

založený na PID (Procesní a instrumentační diagramy), na přímý popis některých 

zařízení nebo dokonce na popis komunikace (například serveru).[21] 

Přímá definice normy zní: „Řešení komponentů pro systémy distribuované v průmyslové 

automatizaci zaměřené na přenositelnost, schopnost systémů vzájemně spolupracovat, 

opakované použitelnosti a rekonfiguraci distribuovaných systémů“.[22] 
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Obr.  2-3 Vzájemný význam norem IEC 61131-3 a IEC 61499[21] 

2.2.3 Strukturovaný text 

V běžné praxi se začalo stávat, že grafické programovací jazyky plně nestačily 

softwarovým inženýrům. Programy často byly obrovské a nepřehledné. Bylo potřeba 

vytvořit nový jazyk, který by snadno popsal řídicí logiku. Tudíž byl do normy 61131-3 

zahrnut textově založený programovací jazyk, který byl navržen, aby odpovídal tehdy 

hojně používanému pascalu. [16] 

 V porovnání s ostatními jazyky využití strukturovaného textu může ušetřit mnoho 

místa v paměti.[17]  

 Verze strukturovaného textu se liší podle PLC, které používáme. Výrobci si pů-

vodní jazyk upravují pro jejich vlastní programovatelné automaty. Typickým příkladem 

strukturovaného textu vyvinutým výrobci PLC je jazyk Simatic S7-SCL, jenž 

koresponduje se strukturovaným textem, jenž je shrnut v již zmíněné normě 61131-3. 

Tento jazyk kombinuje některé prvky vyšších programovacích jazyků, jako jsou 

smyčky (např. for, while), větvení apod., s klasickým programováním PLC jako 

adresování vstupů/výstupů, čítače, časovače a jiné. Pro programovaní v tomto jazyce 

Siemens vyvinul své vlastní programovací studio TIA portal, jenž je rozebráno 

v kapitole 2.4.3.[7] 

2.2.4 Instrukční list 

Jedná se o čtvrtý programovací jazyk zahrnutý již v zmíněné normě, který připomíná 

assembler. Instrukční list je též nazývaný akumulátorový jazyk. Každá instrukce mění 

aktuální obsah akumulátoru. Každá tato instrukce začíná na novém řádku a především 

se skládá z operátorů (např. LD A, ST B, LDN B), modifikátorů (např. AND X, ANDN 

Y, OR Z) a časovačů. Dá se říci, že se jedná o slovně zapsaný ladder diagram.[18]  
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2.3  Vizualizace[23] 

2.3.1 Co vlastně vizualizace je a její historie[23] 

Vizualizace představuje hlavní možnost „člověk-stroj“ rozhraní (anglicky HMI – 

human-machine interface). V devadesátých letech se právě název HMI uchytil. Před 

vizualizací byla jediná možnost řízení taková, že operátoři sledovali analogové přístroje 

a kontrolky a v případě jakékoliv anomálie museli jít do provozu a vše řešit manuálně. 

Tehdejší systémy samozřejmě byly vybaveny i alarmy, které byly určeny pro doopravdy 

krizové situace.  

 S příchodem distribuovaných řídicích systémů byly tyto stěny s přístroji postupně 

nahrazovány za monitory, kde byla vytvořena vizualizace celého výrobního cyklu.      

To přineslo značnou výhodu v jednoduchosti ovládání, kdy operátor měl všechny 

měřené veličiny před sebou na jednom monitoru a kdykoliv mohl jedním stisknutím 

tlačítka například odstavit celý provoz nebo třeba jen otevřít ventil. Další nesporná 

výhoda byla ta, že pokud se řídicí systém měl nějak rozvinout, nebylo zapotřebí hledat 

místo pro nové měřící a kontrolní přístroje. Jednoduše softwarový inženýr rozšířil 

obrazovku o nové měřící body a alarmy.  

 Původní řídicí systémy samozřejmě nebyly v podobě, v jaké je známe dnes. 

Neměly grafické objekty. Jednalo se čistě o zápis textových hodnot s maximálně 

zobrazenými grafy. Vzhledem k vysoké ceně tehdejších CRT stanic byla snaha o to, aby 

se co nejvíce vešlo do jedné obrazovky. Operátoři stanic „překlikávali“ mezi 

obrazovkami, ale i při tomto opakovaném cyklu mohlo dojít k přehlédnutí nebo 

v následku nedostatečného časového intervalu mezi „překliknutími“, že je někde nějaká 

chyba. Z tohoto důvodu byl velký důraz kladen na alarmy, aby včas operátora 

upozornili, že nějaká chyba nastává. Vzhledem k tomu, že alarmy jsou zdarma a dalo se 

jich nakonfigurovat velké množství, tak se to jevilo jako optimální varianta. Dřívější 

stanice měly okolo padesáti alarmů, dnes již dosahují více než třech tisíc.  

 Původní grafické zobrazení nebylo moc efektivní a vzhledem k tomu, jak se tento 

typ řízení začal rozmáhat, tak bylo třeba i lepšího grafického projevu. Distribuované 

řídicí systémy začaly být vyvíjeny tak, aby to umožnily. Mezi první grafické projevy 

vizualizace můžeme považovat znázornění nádob, potrubí, zařízení a jako hlavní bod, 

znázornění akčních hodnot. Dalším krokem vývoje bylo měnění barev dle stavu.  

 Operátoři, kteří si již zvykli po přechodu z odčítání hodnot z analogových stěn      

na obrazovkové „skupinové“ znázornění se odmítali přizpůsobit opět novému způsobu. 

To se dalo samozřejmě pochopit, protože toto „skupinové“ znázornění bývalo rychlejší 

v zobrazování než nové grafické. Ale jak už je dnes patrné, tak tento nový typ 

znázornění byl dostatečně efektivní a jeho princip se využívá dodnes.  

 Vývoj HMI samozřejmě nebyl dokonalý. V historii se objevilo několik případu, 

kdy tento typ řízení byl označen za viníka nehody, například v roce 1994 při explozi 

v rafinerii Texaco pembroke. Tato nehoda je nejspíše nejvyhledávanější nehodou 

způsobenou řídicím systémem. Důvodem tohoto i dalších selhání HMI byla špatná 

implementace řídicího systému do systému továrny, přístrojů apod. Tyto okolností 

nejspíše nastaly v následku dvou skutečností: peníze a znalosti. Firmy, které navrhovaly 

řídicí systémy, často nechávaly samotné operátory navrhnout si minimálně vzhled, 

někdy i víc samotného řídicího systému. Což byla doopravdy velká chyba. Člověk, 
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který není vyškolen a nemá potřebné znalosti, nemůže navrhovat takto komplexní 

systém. 

 HMI systémy se samozřejmě nevyužívají pouze v průmyslu. Jejich využití je 

v dnešní době nespočet. Jako příklady lze uvést: lékařská technika, v letadlech apod., 

zkrátka všude tam, kde je třeba předat vizuální zprávu z přístrojů.  

2.3.2 Dnešní problémy v HMI systémech[23] 

Asi největším problémem HMI v dnešní době je zastaralost. Mnoho firem nakoupilo 

řídicí systém již při výstavbě samotné výroby. Takový systém může být až pár desítek 

let zastaralý. Tato rozhraní se stále vyvíjí a bezpečnost s novější verzí stoupá. Jenže 

majitelé nechtějí platit za lepší ochranu a inovovat každých několik let, a tak mají stále 

tradiční HMI, zatímco v dnešní době se již používá vysoko-výkonnostní HMI. Pravdou 

je, že je o něco dražší, ale určitě se zaplatí a bezpečnost by měla být na prvním místě. 

 Ač se nejedná úplně o chybu HMI, tak by měla být zmíněna. Může se stát, že řídicí 

systém je navržen zcela správně, ale operátoři, kteří pomocí něj mají dohlížet na 

výrobu, jsou pod tlakem a tak dochází opět k chybám. To může být způsobeno různými 

faktory ať už nedostatečným pracovním prostorem, nedostatečným odhlučněním, 

přímým pronikajícím slunečním světlem apod. Jedná se o další závadu, která je 

způsobena tím, že majitel nechce utratit peníze navíc. Ovšem lidský faktor může být 

stejně hrozivý jako softwarový. Někdy i možná horší. K omezení chyb následkem 

lidského faktoru se doporučuje, aby v řídicí místnosti nebyly žádné rozptylové faktory. 

2.3.3 Dnešní vysoko-výkonové HMI[23] 

Od původních stěn s analogovými měřicími přístroji doba pokročila k operátorským 

stanicím, kdy obvykle jedna stanice mívá dva alespoň padesátipalcové monitory            

a uvnitř nich nahraný řídicí systém, který je propojen s programovatelnými automaty. 

Programovatelné automaty jsou dále propojeny s polní instrumentací a údaje z těchto 

přístrojů zpracovávají a předávají do řídicího systému.  

V tomto řídicím systému by měly být čtyři odlišné úrovně obrazovek:  

1) Přehled oblasti procesů (pro povědomí o situaci) 

2) Řízení procesní jednotky (pro probíhající procesní manipulace) 

3) Detaily procesní jednotky (pro blízké, detailní přezkoumání) 

4) Podpora a diagnostika procesní jednotky (pro odstraňování problémů) 

 Dalším aspektem obrazovek je jejich vzhled. Ač to může znít absurdně čím lépe 

vytvořený vzhled obrazovky, tím rychleji může operátor s obrazovkou pracovat. Řádně 

navržená obrazovka též může umožnit včasné zareagování na složité situace nebo lehce 

rozpoznávat důležité informace. 

Charakteristické vlastnosti vysoko-výkonových HMI: 

- Šedé pozadí 

- Zobrazení s nízkým kontrastem 

- Žádné bezdůvodné animace 

- Zobrazení procesních hodnot je kontextu informací 

- Důležité informace a indikátory mají své vlastní vložené trendy 
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- Limitované použití barev. (např. barvy alarmů jsou pouze pro alarmy, nic 

jiného) 

- Zařízení je kresleno ve radši v nízko kontrastovém 2-D, než výrazně barevné 

3-D 

- Nákres je obecně konzistentní s modelem procesu 

- Navigační metody jsou logické a konzistentní 

- Hierarchická struktura podpory progresivně osvětluje detailní informace 

- Obrazovka vyžaduje od operátora minimální ovládání přes klávesnici 

- Techniky jsou používány k minimalizování chyb operátorů, stejně tak 

validace a bezpečnostních opatření. 

 Toto byly jen základní metody, které by mělo každé HMI v dnešní době splňovat. 

Posouzení toho, jaké konkrétní HMI je vypracovala: „Health and Safety Executive“, 

která má též zkratku HSE. Zde byly vytvořeny kritéria, podle kterých je konkrétní 

známkování(A,B,C,D,F). Pro každou známku existují postupy, které HMI musí 

splňovat. Systém hodnocení je takový, že se začne na poslední známce a začne se 

zkoušet konkrétními postupy. 

2.4 Popis použitého softwaru 

2.4.1 AutoCAD[4] 

AutoCAD je program sloužící především pro vytváření dokumentace. Umožňuje 

vytvářet 2D a 3D návrhy. Dalo by se říci, že je to „počítačové rýsovací prkno“. 

Výsledné dokumenty jsou ve formátech DWG, DXF a MAX. Bylo využto navíc 

programu PDF creator, aby bylo možné si tyto formáty zobrazit. Je-li potřeba pouze 

načíst a zobrazit soubory v uvedených formátech, tak Autodesk vyvinul program, který 

je zdarma ke stažení. Jmenuje se DWG TrueView. AutoCAD byl využit jen na návrh 

původního a nového elektrického zapojení. Při kreslení v tomto programu je možné      

si povšimnout, že plocha pro kreslení je „nekonečná“. Program umožňuje vytvoření 

nespočtu výkresů v jediném souboru.  

 Jedná se o velice intuitivní program, jenž při kreslení využívá vektorovou grafiku. 

To znamená, že i při velkém zvětšení vykreslí prvky bez ztráty. Jako nespornou výhodu 

tohoto programu shledávám, že si jako uživatel mohu nastavit spoustu domén, jako 

například: plovoucí panely, kreslící pomůcky apod. Dále je možné si přednastavit 

funkce, které se následně zobrazí po kliknutí pravého tlačítka myši. Dalším přínosem 

tohoto softwaru je souřadnicový systém a zadávání pomocí něj. Jako poslední bych rád 

zmínil zadávání příkazů pomocí příkazového řádku, což také může výrazně urychlit 

práci. 
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2.4.2 EAGLE[3]  

Eagle[3] slouží především k návrhu plošných spojů. Součástí tohoto programu jsou tři 

domény:  

 1) Schematic   

 2) Library  

 3) Board  

 Tyto 3 části využijeme na návrh desky. Schematic je určen, jak již název napovídá, 

pro navržení schématu. Zapojíme si všechny součástky, které je možné najít 

v knihovnách (library) nebo mohou být nadefinovány. Knihovny obsahují většinu 

součástek. Je možné si nadefinovat vlastní knihovnu a pouze do ní překopírovat 

součástky, které jsou potřebné nebo lze využíz jen předdefinované. Při vytváření úplně 

nových součástek je lepší mít připravenou vlastní knihovnu. Když je součástka vložená, 

tak je možnost měnit její popisky, označení, velikost (např.: odpor, kapacitu) součástky 

pak navzájem propojíme. Program umí rozpoznat mnoho kolizních zapojení.  Poslední 

částí je Board – Editor plošných spojů. V editoru se dá provádět téměř vše, co je možné 

ve schematicu, ale je dále rozšířeno o návrhová pravidla pro tisk desky. Nespornou 

výhodou je, že program obsahuje „autorouter“, který je ve většině případů schopen sám 

součástky propojit. Při práci bylo možné využít jen studentské licence a ta umožňuje 

pouze: 

- Plocha desky je maximálně 100x80mm 

- Mohou být jen dvě signálové vrstvy (vrchní a spodní) – plná verze obsahuje 

16 vrstev. 

- Je možné vytvořit pouze dva listy v editoru schémat – v plné verzi 99 

- Zapojení řídicí desky bylo dodáno v tomto programu. 

2.4.3 TIA portal V14 

Firma Siemens, která distribuuje PLC vyvinula pro jejich programování a vizualizaci 

vlastní vývojové prostředí. TIA portal V14 je sice již starší, ale na vytvoření základních 

programů s požadavky výuky na Vysokém učení technickém v Brně je zcela dosta-

čující.  

 Stejně jako jeho předchůdci, tak i V14 umožňuje psaní kódu v několika jazycích 

(Ladder diagram, Graph7, SCL – na rozdíl od jeho předchůdců, kteří umožnili pouze 

STL). Dále je zabudováno rozhraní Matlab/Simulink, čímž je umožněno psát podstatně 

komplexnější programy, pří kterých lze provádět složité matematické výpočty nebo 

modely a simulace. Stejně jako předchozí verze tohoto prostředí umožňuje řešení 

Motion Control aplikace. Pro Motion Control byl též s touto verzí vytvořen nový 

hardware. Jednalo se Simatic S7-1500 T-CPU.[7] 
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3. HW INOVACE MODELU KMENY 

3.1  Laboratorní model „Kmeny“ 

Bakalářská práce se zabývá inovací modelu Kmeny (obr. 3-1). Model má za úkol 

simulovat dopravníkový pás, po kterém přijíždí různě velké klády, které mají tři různé 

velikosti. Studentův úkol je, aby naprogramoval takovou logiku, která za pomocí čtyř 

čidel rozhodne o tom, kam která kláda má být umístěna. Jsou tři možnosti jak je roz-

místit. Po ověření velikosti přes čidla rozhodne, kterým manipulátorem mají být 

zatlačeny do správného boxu.   

 

 

Obr.  3-1 Model “Kmeny” 

 

3.1.1 Řídicí deska 

Tato deska je hlavní prvek celého modelu. Stará se jak o řízení, tak i případné ochrany. 

Jedná se o univerzální řídicí desku navrženou pro účely řízení laboratorních přípravků 

v předmětu Programovatelné automaty. Tato deska byla již na jednom modelu 

obsažena. Pro druhý model byla dodána vedoucím práce. Konkrétní specifikace desky, 

které byly dodány vedoucím práce, jsou umístěny v přílohách bakalářské práce. 

3.1.2 Deska pro ovládání lopatek 

Pro vyhazování kmenů do boxů se využívají 24V solenoidy. Pokud bychom je však 

napájeli 24V, tak jejich síla výhozu bude příliš velká. Z toho vyplývá, že je zapotřebí 

sílu výhozu snížit – je potřeba ovládat lopatky menším napětím. Z tohoto důvodu byla 

vyvinuta deska, která omezuje napětí na 12V DC.  
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 Deska na modelu 2 obsahuje stabilizátor napětí řady 7812, konkrétně ST 

L78S12CV doplněný kondenzátory C1 (0.33uF) a C2 (0.1uF), deska dále obsahuje 2 

relé N4100HS3DC24 s cívkou 24V DC a maximálním zatížením 3A (125VAC). 

K cívce každého relé je připojena dioda 1N4148. Deska na modelu 1 byla sestrojena ze 

stejných součástek až na relé. Vzhledem k nedostatku na trhu byla zakoupena dvě 5A 

relé. 

3.1.3 Elektrické schéma modelu 

Jak již bylo avizováno v předchozích kapitolách, tak bylo zapotřebí vypracovat 

elektrické schéma zapojení, které je na obr. 3-3 a dále je uvedeno v přílohách práce ve 

formátu pdf. Tento výkres zobrazuje skutečné zapojení všech rozvodů na celém modelu. 

Vše na řídicí kartě začíná písmenem K a na desce pro ovládání lopatek písmenem D. 

Tabulka s jednotlivými prvky je na další straně. Z tabulky 1 a výkresu na obrázku 3-2 si 

lze snadno udělat přehled o tom, jak je celý model ve skutečnosti zapojen.  

3.1.4 Konektor a jeho zapojení 

Jedná se o 25pinový CANON konektor. Je zapojen dle požadavků v přiloženém 

souboru „Modernizace laboratoře SIEMENS.pdf“. Vzhledem k celkovému počtu I/O, je 

zapojen pouze jeden konektor s 11 vstupy, 11 výstupy a 2 GND. Konkrétní zapojení 

konektoru je v tabulce č. 1. Svorky s označením k9 až k14 slouží k napájení LED diod  

a tlačítek, k15 a k16 je přivedené plus a mínus 24voltového napájení, totéž napájení     

je přivedeny i na svorky D1, D3 a jako poslední nedokumentovanou záležitostí v těchto 

nákresech je D5, D6 což je přívod napětí, již redukovaného na 12V z druhé desky, pro 

ovládání manipulátorů.   

 

 

 

 
Obr.  3-2 Očíslování jednotlivých PINů konktoru 
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Tab.  1 Zapojení konektoru 

PIN Význam Adresa karty   PIN Význam Adresa karty 

1 I- zelené start k18   14 I- červené stop k17 

2 I- Snímač b2 k22   15 I- snímač b5 k25 

3 I- Snímač b6 k26   16 I- snímač b8 k28 

4 I- Snímač b3 k23   17 I- snímač b4 k24 

5 I- Snímač b1 k21   18 I- snímač b7 k27 

6 rezerva     19 rezerva   

7 Q Lopatka K1 D2   20 rezerva   

8 Q Zelená LED (OUT) k20   21 rezerva   

9 Q Dopravník (OUT) k29   22 rezerva   

10 Q Lopatka K2 (OUT) D4   23 rezerva   

11 Q Červená LED (OUT) k19   24 rezerva   

12 -     25 GND   

13 GND           

 

 

 
Obr.  3-3 Konkrétní schéma zapojení desek na modelu 2 

 Desky na modelu 1 mají téměř stejné zapojení jen s tím rozdílem, že z optického 

zesilovače jsou vedeny 12ti žilovým kabelem, přičemž zapojení dle barev je trochu jiné 

a to v následku, aby senzory byly v pořadí od b1 do b8. Schéma těchto desek bude 

uvedeno pouze v přílohách ve formátu pdf.  
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Obr.  3-4 Elektrické schéma zapojení 
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3.1.5 Snímání optických signálů 

Jako první věc by bylo nejlepší uvést, co to vlastně snímače optických vláken jsou. Tyto 

snímače jsou rozděleny na dvě skupiny. Nesporná výhoda těchto snímačů je, že jsou 

odolné vůči elektromagnetickému rušení a nevedou elektřinu. První jsou takové, které 

využijí vlákno pro snímání a z toho důvodu se také se nazývají vnitřní čidla. Druhé 

využijí vlákno jen pro přenos signálu, který je dále vyhodnocen v elektronice.  Tento 

druhý typ snímačů optických vláken se nazývá „externí čidla“. Právě tento typ je použit 

na daném modelu. Pro snímání velikosti klád jsou použity optické senzory.[5]  

 Na upravovaném modelu se jedná o senzory typu E20612 od firmy Ifm electronic 

(viz. obr. 3-6). Senzor funguje na principu jednocestné světelné závory. Jednocestná 

světelná závora zjišťuje přerušení mezí emitorem a senzorem. Celkově je použito osm 

takových senzorů. Cena jednoho senzoru se pohybuje okolo 1300Kč. Atributy senzoru 

(z datasheetu): [5] 

- Dosah světlovodných vláken: 160mm 

- Schopný pracovat v rozmezí teplot: -40 až 70°C 

- Hmotnost: 35,2g 

- Celková délka: 2000mm 

- Délka snímací hlavy: 15mm 

- Materiál vlákna: PMMA (Polymethylakrylát – plexisklo) 

- Materiál hlavy vlákna: Hlník 

- Materiál opláštění: PE (polyetylen – termoplast) 

 Tyto senzory jsou přes optické vlákno spojeny se zesilovačem vláknové optiky[6] 

(viz. obr. 3-5), který je rovněž od firmy Ifm electronic. Jedná se o typ OO5003, který je 

vybaven grafickým displejem a určeným pro přesnou detekci malých částí. Princip 

zesilovače spočívá v bezdotykové detekci předmětů.  Pokud je předmět zaznamenán, 

tak vyšle spínací signál. Na vstup zesilovače jsou přivedena optická vlákna. Jedná se o 

osmi kanálový zesilovač, na jehož displeji lze tyto signály zobrazit. Tento typ 

zesilovače také umožňuje elektronický zámek. Dále jsou v zesilovači signály zesíleny a 

převedeny na elektrické signály, které jsou vedeny na řídicí desku. Tyto signály jsou 

vedeny na svorky K1 – K8.  

- Atributy zesilovače vláknové optiky (z datasheetu): [6] 

- Provozní napětí: 12 až 36V DC  

- Proudový odběr: 50mA 

- Vybaven ochranou proti přepólování 

- Vlnová dálka: 630nm 

- Maximální úbytek spínacího výstupu: 2V DC 

- Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu: 200mA DC 

- Spínací frekvence: 800Hz 

- Vybaven ochranou proti zkratu (typ: taktovaný) a ochranou proti přetížení 

- Snímací oblast menší než 3,8m 

- Schopný pracovat v rozmezí teplot: -20 až 60°C 

- Hmotnost: 556,6g 

- Rozměry: 76,5 x 105,4 x 70,7mm 

- Nutnost připevnění přístroje na liště 
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Obr.  3-5 Zesilovač pro vláknovou optiku OO5003[6] 

 
Obr.  3-6 Jednocestná světelná závora E20612[5] 

3.1.6 Další vybavení modelu 

Model je vybaven dvěma tlačítky a diodami. Jedná se o zelené a červené tlačítko a ve 

stejných barvách i diody. LED diody mají úbytek napětí při hodnotě proudu 20mA: 

- Červená: 1,8 - 2,1 V 

- Zelená: 2,6V 

 Vzhledem k původnímu chaotickému zapojení modelu bylo nutné udělat nové 

rozvody. Pro „cestu“ od přívodu až ke kartám bylo zapotřebí namontovat žlaby. Pro 

tento model byly vybrány perforované žlaby o rozměrech 40x40mm. Připevnění těchto 

žlabů bylo provedeno vruty o rozměrech 3x16. 

 Dalším nezbytným prvkem na modelu je 24V stejnosměrný motor, který je určen 

pro pohánění dopravníkového pásu. K tomuto pohonu bohužel nejsou žádné další 

dostupné informace. 
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4. SW INOVACE MODELU KMENY 

4.1  Laboratorní PLC 

V současné době se v laboratoři používají PLC Siemens SIMATIC S7-1500, tudíž je 

celý projekt vypracován na těchto programovatelných automatech. Jedná se o jedny 

z nejmodernějších automatů na trhu. Ve školních laboratořích jsou tyto PLC vybaveny 

CPU typu 1512C-1 PN. Jedná se o kompaktní centrální procesní jednotku, která má tyto 

specifikace[7]: 

- Pracovní paměť pro programy 250KB 

- Pracovní paměť pro data 1MB 

- 32 digitálních vstupů 

- 32 digitálních výstupů 

- 5 analogových vstupů 

- 2 analogové výstupy 

- 6 vysokorychlostních čítačů 

- 4 vysokorychlostní výstupy pro PTO/PWM/frekvenční výstupy 

- 1 rozhraní typu profičet IRT s 2 porty pro switche 

 Kompaktní PLC je charakteristické, že v jednom modulu není jen centrální 

procesní jednotka, ale také určitý počet digitálních vstupů a výstupu popřípadě 

analogových. Poměr těchto vstupů je dán výrobcem. Výhodou takovýchto PLC je rych-

lost přístupu k periferiím a cena. Nevýhodou ovšem je, že jsou určeny jen pro malé 

řídicí systémy, protože oproti jiným typům mají menší paměť pro data a programy.[8] 

4.2  Vzorové zadání laboratorní úlohy 

Zadáním bakalářské práce bylo úlohu inovovat, nikoliv ji zásadně měnit. Tudíž zadání 

je dosti podobné původnímu. Největší změna v zadání je nejspíše skutečnost, že na mo-

delu 2 není funkční senzor b8. Po konzultaci s vedoucím práce bylo usouzeno, že se ne-

bude vyměňovat, a tak tuto skutečnost je potřeba evidovat v zadání, aby studenti místo 

využití tohoto senzoru použili buď doporučený časovač nebo důvtip (tz. přišli s jiným 

řešením). Další změnou po konzultaci s vedoucím práce, že pro studenty by bylo lepší 

diodami blikat, nežli pouze svítit, proto bylo zahrnuto do zadání, že pokud kláda je na 

pásu, tak nebude jen svítit červená dioda, ale bude se LED diodami blikat. Celé zadání  

a vypracování vzorového protokolu bude pro přehlednost v přílohách. 

4.2.1 Zadání 

Klády tří různých velikostí přijíždějí po dopravníku. Velikost klád se rozlišuje 

soustavou čtyř čidel b1, b2, b3 a b4. Krátké klády se zatlačí manipulátorem K1 do boxu 

1. Manipulátor K1 se ovládá 1s dlouhým impulsem tak, aby kládu zachytil ve správné 

době. Po spadnutí klády do boxu 1 (indikováno b7) je možné očekávat další kládu. 

Střední klády se zatlačí manipulátorem K2 do boxu 2. Manipulátor se ovládá 1s 

dlouhým impulsem, se zpožděním od čidla b5 tak, aby kládu zachytil ve správné době. 

Po spadnutí klády do boxu 2 (indikujte při skončení timeru pro manipulátor k2) je 



30 

 

možné očekávat další kládu. Dlouhé klády se nechají dojet na konec pásu, po odjetí       

z čidla b6 jsou v boxu a lze očekávat další kládu.[11] 

Pozn.: Na obr. lze vidět logiku senzorů – Pokud není nic mezi nimi, je hodnota log. 1, 

pokud se tam objekt nachází, nastává hodnota log. 0. 

Pomocí čítačů počítejte klády v jednotlivých boxech.[11] 

 

Pokyny: Systém se uvede do chodu stisknutím tlačítka START, zastavit lze v libo-

volném okamžiku tlačítkem STOP. Na indikačních světlech zobrazujte možnost 

položení další klády  

(zelená – je možné položit další kládu; v případě, že je kláda na pásu, tak blikat LED 

diodami). [11] 

Pozn.: Pro blikání LED diod je výhodné udělat jejich vlastní stavový automat. 

 

 
Obr.  4-1 Funkční schéma modelu kmeny[11] 

4.2.2 Seznam vstupů a výstupů 

Tab.  2 Seznam vstupů modelu 

Adresa Symbolický název 

I12.5 zelené start 

I12.6 červené stop 

I13.5 Snímač b1 

I12.7 Snímač b2 

I13.3 Snímač b3 

I13.4 Snímač b4 

I13.0 Snímač b5 

I13.1 Snímač b6 

I13.6 Snímač b7 

nepoužívat Snímač b8 
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Tab.  3 Seznam výstupů modelu 

Adresa Symbolický název 

Q6.6 Lopatka K1 

Q7.0 Zelená LED (OUT) 

Q7.2 Dopravník (OUT) 

Q7.4 Lopatka K2 (OUT) 

Q7.6 Červená LED (OUT) 

 

4.2.3 Vzorové protokoly 

Dalším bodem zadání bakalářské práce bylo vytvoření vzorových protokolů 

k napsaným programům. Oba protokoly jsou na přiloženém CD. 

4.3 Programové inovace 

Ve vzorovém programu je lehká odchylka od zadání a to z důvodu, že při opakovaném 

testování došlo, ač velmi ojediněle, k občasným špatně načasovaným zatlačením klády 

do boxu. Stávalo se to opravdu velmi zřídka, ale do vzorového protokolu jsem použil 

stlačování klád na základě časových intervalů, které byly změřeny. To samozřejmě 

nelze chtít po studentech, aby seděli a měřili si čas. Z tohoto důvodu jsem zadání 

neměnil. V případě inspirace v tomto řešení mohou vyučující použít mnou navržené 

řešení včetně časových intervalů a použít jej. Vzorové programy dále byly navrženy tak, 

aby bylo zaměřeno na hlavní princip programovacích jazyků. Tím je myšleno, že 

v jazyce LAD byla snaha o to, aby program byl velmi jednoduchý, zatímco jazyk SCL 

byl zamýšlen, aby poukázal na výhody textově založeného programování. Pro celou 

tuto inovaci bylo využito pouze znalostí získaných při studiu. 

4.3.1 Stavový automat 

Pro základní popis systému se používá stavový automat. Navrhl jsem dva stavové 

automaty. Jako první logiku pro ovládání LED diod, přičemž zde jsou stavy 

nastavovány z hlavního automatu. Jedná se pouze o tři stavy, kdy v prvním svítí pouze 

zelená dioda, ve druhém červená a ve třetím blikají diody každých 300ms. Hlavní 

stavový automat, kde je celý systém popsán v 8 stavech viz obr. 4-2 zobrazený na 

dalším listu. 
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Obr.  4-2 Stavový automat modelu “Kmeny” 
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4.3.2 Symbolické proměnné (tagy) 

Jak už název napovídá, jedná se o programové proměnné, které slouží ať už 

k nadefinování vstupů, výstupů nebo nadefinování pouze paměťových identifikátorů. 

Důraz je kladen na správné pojmenování, což může značně pomoci orientaci 

v programu. Všechny vstupy i výstupy používají dvoustavovou logiku, tudíž jsou 

definovány jako typ BOOL. Pro tento model se dále využívají proměnné typu INT, 

které slouží k určení stavu nebo počítání kmenů v jednotlivých boxech. Dále by bylo 

samozřejmě možné nadefinovat i další typy jako WORD, DOUBLE WORD apod., 

avšak to nebylo v zadané úloze nutné a jednalo by se o plýtvání pamětí. 

 Příklad tabulky symbolických proměnných je obr. 4-3, kde se nachází 

vyexportovaná tabulka z programu TIA portal V14. Jediný rozdíl v tabulkách obou 

dvou jazyků je pořadí proměnných.  

 

 

Obr.  4-3 Tabulka symbolických proměnných 

 V tabulce symbolických proměnných se nacházejí tři různé typy adres. Jak již bylo 

uvedeno v tabulkách 2 a 3, tak I značí vstupy, Q výstupy a adresy začínající písmenem 

M značí pouze paměťové proměnné, které jsou vytvořeny jako pomocné. 
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4.3.3 Programové inovace 

Řešení celých programů je v přílohách. V této kapitole je zamýšleno vyzvednout hlavní 

body navržených změn do zadání pro úlohu “Kmeny”. 

4.3.3.1 SCL stavový automat diod 

Pro řešení diod a jejich blikání je velmi výhodné řešit je přes jejich vlastní stavový 

automat, který je uveden na obr. 4-4. Jedná se o návrh inovace zadání, tudíž je řešen jen 

v SCL.  

 Tento jednoduchý stavový automat má tři stavy, přičemž první dva pouze zapínají 

určenou diodu. Třetí stav řeší blikání diod. Je možných několik způsobů, jak toto řešit. 

V tomto programu je řešení pomocí dvou časovačů, které zařídí blikání diod v intervalu 

300ms. Dalším možným řešením je využití bloků OB30 až OB38. Jednalo by se o ře-

šení přes cyklické přerušení. Do tohoto stavového automatu by bylo ještě možné přidat 

do stavu tři zjišťování dalšího kmenu na páse při přesunu jiné, ale při tvorbě programu 

jsem pro jeho přehlednost použil řešení tohoto problému v jednotlivých stavech při 

přesunu kmenů. 

 

 
Obr.  4-4 Stavový automat diod 
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4.3.3.2 Řešení blikání a zjišťování dalšího kmenu na páse v jazyce LAD 

Zatímco v jazyce SCL je tento problém řešen zvlášť, tak v jazyce LAD byla snaha o do-

držení základního pravidla, a to jednoduchosti. Popis tohoto problému je na obr. 4-5. 

Tento obrázek popisuje pouze řešení pro stav 4, pro další stavy je třeba celý blok 

zkopírovat. Z těchto dvou příkladů jasně vyplývá, že řešení diod pomocí stavového 

automatu je značně úsporné.  

 

 
Obr.  4-5 Řešení blikání a zjišťování dalšího kmenu na páse 

4.3.3.3 Házení kmenů do boxů za pomocí časovačů 

V zadání bylo avizováno, že pro házení kmenů do boxů proběhlo naměření časových 

intervalů, dle kterých je možné 

výkon celého programu řídit. Tato 

inovace je navržena z důvodu, že 

studenti budou muset propojit 

časovače a jejich výstupy na místo 

řízení pouze pomocí dvoustavové 

logiky. Příklad řešení tohoto 

problému touto cestou je na obr.    

4-6. Jedná se o stav 8, do kterého se 

skočí, pokud malý kmen projíždí 

okolo senzoru b4. Ve chvíli, kdy se 

senzor b4 přepne z logické jedničky 

do nuly, zapne se časovač. Po 

uplynutí 1,4 s se spustí na 

manipulátor k1 na dobu jedné 

vteřiny. 

            Obr.  4-6 Hození malého kmene do boxu 1 
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4.4 Vizualizace 

Co vizualizace je a jak funguje, bylo popsáno v kapitole 2.3. Tato část se zaměřuje na 

vizualizaci modelu “Kmeny”. Celý vývoj byl uskutečněn ve vývojovém prostředí TIA 

portal V14, které má již zabudovaný software pro vytváření vizualizací. 

 Celý vzhled je dělán ve 2D zobrazení. Byla úvaha, že by byl vytvořen ve 3D, ale 

škola nedisponuje potřebnými programy. Vizualizace byla vytvořena a propojena s HMI 

panelem, kterým lze ovládat model. K tomuto modelu byla vytvořena možnost ovládání 

přes panel pouze na simulování tlačítek.  

4.4.1 Proměnné vizualizace (tagy) 

Stejně jako u programu, tak i u vizualizace je zapotřebí nadefinovat proměnné, tzv. 

tagy. Přes tyto tagy se vizualizace ovládá. Nespornou výhodou je, že každá jednotlivá 

proměnná může mít nastavenou různou dobu snímání. U tohoto modelu bylo zapotřebí 

nastavit pro senzory a diody snímání na 100ms, zatímco zbylé vstupy mají periodu 

snímání 1s. Toto nastavování je ve sloupci Accquisition cycle na obr. 4-7. 

 

 
Obr.  4-7 Tagy vizualizace 

4.4.2 Popis vizualizace 

Vytvořený vzhled vizualizace je možné vidět na obr. 4-8. V horní levé části jsou 

simulovaná tlačítka a LED diody, uprostřed se zobrazí v jakém módu právě 

dopravníkový pás přesouvá (zda-li se jedná o krátký, střední a nebo dlouhý kmen)         

a v pravé části indikátory manipulátorů. V dolní části se nachází simulovaný 

dopravníkový pás, jeho senzory a pohon. Toto vývojové prostředí neumožnilo 

simulování jízdy kmenu po dopravníkovém pásu, tudíž bylo využito přesunů pomocí 

odhalování a skrývání jednotlivých kmenů a následné zastrčení do boxů řešené stejným 

způsobem. Kdykoliv kmen projíždí okolo senzoru b1-b4, tak se zobrazí na simulaci. 

Poté co dojede až za senzor b4 a vyhodnotí se jeho délka, tak se nasimuluje nový kmen 

s již danou délkou odpovídající jeho rozměrům. Dále už se simuluje hození kmenu do 

boxu nebo dojetí až do boxu tři v případě dlouhého kmene. 
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Obr.  4-8 Vizualizace modelu “kmeny” 
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5.  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla hardwarová a softwarová inovace laboratorního 

modelu “kmeny” pro předmět programovatelné automaty na Vysokém učení 

technickém v Brně. Pod vedením vedoucího práce byly obě dvě inovace splněny. 

 Druhým bodem práce byla teorie k PLC a jeho programovací jazyky, na základě 

návrhu vedoucího práce. Průzkum byl proveden s využitím literatury a internetových 

stránek zaměřených na toto téma. Je mnoho zdrojů, dostupných studentům, zabývajících 

se grafickými jazyky a vizualizací, ale velmi málo těch, které rozebírají textové 

programovací jazyky. Všechny tyto zdroje jsou zmíněny v citacích. 

 Třetím a prvním hlavním bodem byla hardwarová inovace, která obsahovala 

otestování původních modulů, vytvoření elektrického schématu zapojení, implementace 

nových komponent a případné vyměnění nefunkčních dílčích částí. Elektrické schéma 

zapojení mělo být vytvořeno aplikací EPLAN nebo podobnou, ale po konzultaci 

s vedoucím práce bylo schváleno využití programu AutoCAD. Jedinou nefunkční částí 

obou modelů byl jeden senzor, který vedoucí práce usoudil, že prozatím není třeba 

měnit. 

 Dalším bodem bylo vytvoření nového zadání na základě původního a vytvoření 

vzorových protokolů. Toto inovované zadání je uvedeno v práci i ve vzorových 

protokol uvedených v přílohách. Tyto protokoly jsou sepsány formou, kterou 

odevzdávají studenti své protokoly. 

 Čtvrtým a druhým hlavním bodem byla softwarová inovace. V tomto bodě bylo 

požadováno inovovat staré zadání na základě změn a návrhů získaných při práci 

s modelem, inovovat části programu a vytvořit vzorovou vizualizaci daného modelu. 

 Všechny tyto body jsou uvedeny v přílohách a některé části i v práci samotné.  
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