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Pracovní list – KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Modul: Automatizace 

Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů progra- 

movatelnými automaty – doplněk k workshopu 1 

Vypracoval: Ing. Michal Burger 

Termín workshopu: 30. 10. 2012 

1. Cíl workshopu: 

Motivování žáků ZŠ, kteří nemají konkrétní představu o svém budoucím studiu, ke studiu 

technických oborů se zaměřením na průmyslovou automatizaci, podpora jejich zájmu při výběru 

SŠ technického zaměření, posílení vazeb mezi SPŠ, ZŠ a firmami. 

2. Pomůcky 

- psací a kreslicí potřeby 

- pracovní listy 

3. Využití zařízení SPŠ a VOŠ: 

- laboratoř automatizace 

- PC s aplikací MOSAIC 

- elektronický výukový model hydraulické posuvové jednotky 

- napájecí zdroj 24 V s rozvody 

- programovatelný automat FOXTROT 

- propojovací vodiče 

- školní počítačová síť 

- ovládací prvky (tlačítka) 
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4. Procvičení (příklady, praktická cvičení, kvízy, otázky a odpovědi 

atd.): 

Zadání úlohy pro cvičení: 

1. Navrhněte a realizujte činnost hydraulické posuvové jednotky, která po stisku tlačítka 

START vykoná jeden pracovní cyklus podle obrázku. Silné nepřerušované čáry naznačují 

rychloposuv jednotky realizovaný 

hydraulickými motory ovládanými 

rozvaděči s elektromagnety EM1 nebo 

EM2. Tenké přerušované čáry 

naznačují pomalý posuv, který je opět 

závislý na obou hydraulických 

motorech ovládaných EM1 nebo EM2. 

Navíc je do tlakového obvodu zařazen 

škrticí ventil, způsobující pomalý 

pohyb suportu, který je ovládán 

rozvaděčem s elektromagnetem EM3. 

2. Koncové polohy dráhy hydraulické posuvové jednotky hlídány koncovými čidly K1 a K4. 

Dále jsou hlídány dvě mezipolohy čidly K2 a K3. 

3. Spuštění jednoho cyklu výrobního procesu se provede tlačítkem START. Ke spuštění 

procesu dojde pouze tehdy, je-li pokud suport ve výchozí pozici hlídané čidlem K1. 

4. Přerušení procesu v libovolném okamžiku se provede tlačítkem STOP. Po jeho stisknutí se 

suport vrátí rychloposuvem do počáteční polohy na K1. Dalším stiskem tlačítka START 

poběží celý výrobní cyklus od začátku. 

 

 

 

 

 

 

 Schéma jednoho cyklu výrobního procesu 

 

Postup: 

a) Do připravené tabulky zakreslete krokový funkční diagram 

b) Vytvořte logické příkazy pro program automatu k ovládání elektromagnetů hydraulických 

rozvaděčů motorů EM1, EM2 a EM3 

c) Přiřaďte vstupním a výstupním proměnným automatu vhodná symbolická jména  

d) Proveďte adresaci připojeného modelu, přepište rovnice do programu jazykem LD v 

programovacím prostředí MOSAIC 

e) Pomocí simulovaného režimu ověřte funkčnost programu.  

f) Prostřednictvím školní sítě propojte programovatelný automat s počítačem, nahrajte 

program do automatu a spusťte, pomocí tlačítek START a STOP ověřte ovládání modelu 

 

K1        K2   K3          K4 

Pohyb vpřed  (EM1) 

Pohyb vzad  (EM2) 
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a) Krokový funkční diagram 

 

Krok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

START          

          

K1          

          

K2          

          

K3          

          

K4          

          

EM1          

          

EM2          

          

EM3          

          

Suport          
 

  b), c)   Logické výrazy pro program, přidělení symbolických jmen 

 
Přidělení symbolických jmen: 

Pozn.: Symbolická jména lze přidělit vstupním a výstupním proměnným až při zápisu programu 

do počítače. Abychom si usnadnili práci při přepisování rovnic do programu, zvolíme a 

použijeme symbolická jména již nyní. 

 Start – tlačítko START 

 Stop – tlačítko STOP 

EM1 – elektromagnet hydraulického rozvaděče (pohyb vpřed)  

EM2 – elektromagnet hydraulického rozvaděče (pohyb vzad) 

 EM3 – elektromagnet hydraulického rozvaděče (zařazení škrticího ventilu) 

 K1 – koncový spínač (snímač – výchozí (počáteční) poloha) 

 K2 – koncový spínač (snímač – mezipoloha K2) 

 K3 – koncový spínač (snímač – mezipoloha K3) 

 K4 – koncový spínač (snímač – koncová poloha) 
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Zápis rovnic: 

 
EM1 =  
 

 

EM2 = 
 

 

EM3 = 
 

 

 

d) Adresace připojeného modelu, přepis rovnic do programu jazykem LD v 

programovacím prostředí MOSAIC 

 

Spusťte program MOSAIC z plochy PC. Po zadání všech správných jmen projektové skupiny, 

projektu, výběru vhodného automatu a jazyka lze začít zapisovat program. Před vlastním 

zápisem je vhodné použitým vstupům a výstupům automatu přidělit zvolená symbolická jména. 

Vzhledem k tomu, že model posuvové jednotky je k automatu již připojen, je nutné vyhledat, 

s jakými svorkami automatu je propojen konkrétní vstup či výstup modelu – adresace. Mapa 

připojení modelu ke svorkám (adresace) se zjistí po spuštění programovacího nástroje 

MOSAIC. Bez zápisu programu se spojí počítač s automatem (viz níže), provede se překlad, 

vyslání kódu do automatu a spuštění „programu“ (stav Run). Kliknutím na ikonu IO se zobrazí 

vstupy a výstupy automatu. U jednotlivých výstupů se ve sloupci „Hodnota“ postupně mění 

jejich stav z “0” na “1” a sleduje se model, kde (na jaké části modelu) se tato změna projeví. 

Zjištěná informace se poznamená na papír, protože při běhu programu nelze provádět změna 

jmen proměnných. Pokud se např. aktivuje (změna z “0” na “1”) EM1, suport se rozjede a 

postupně projíždí přes jednotlivé snímače K1 až K4. Přejezdem přes snímače jsou postupně 

aktivovány jednotlivé vstupní proměnné automatu, jejichž adresu je též nutno si poznamenat. Po 

postupné aktivaci 

všech výstupů 

automatu a zápisu 

zjištěných adres se 

ukončí běh programu 

(stav Halt) a do 

sloupce „Alias“ se 

k odpovídajícím 

svorkám zapíší 

zvolená symbolická 

jména. 

Pozor!!! 

Při nevhodné práci na 

reálném zařízení 

může dojít k jeho 

poškození nebo 

zničení! 

 

Příklad zápisu symbolických jmen (neodpovídá realitě) 
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Nákres programu: (po vytvoření programu na počítači si překreslete všechny 3 linie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ověření funkčnosti programu  

Spusťte překlad programu – překladem (kompilací) programu se zjistí, zda v programu nejsou 

chyby. Pokud ano, systém to oznámí oknem s chybovou zprávou a v dolní části obrazovky 

podrobnějším popisem chyb. Po odstranění chyb spusťte program. 

Programovatelný automat je právě v režimu simulace. Po spuštění programu lze ověřit 

funkčnost programu simulováním jednotlivých stavů zařízení. Poklikáním na snímač změní 

snímač svůj stav (logickou hodnotu). Pokud je snímač podbarven je ve stavu logické jedničky 

(sepnutý) a informuje automat o dosažení odpovídající polohy. Nejprve poklikejte na snímač K1 

a dále na tlačítko START. Podbarví se celá první linie včetně výstupu EM1. Pro další simulaci 

činnosti opět poklikejte na K1 (suport opustil polohu) a na START (obsluha stiskla a pustila 

tlačítko). Zmizí podbarvení K1 a START, ale EM1 je dále podbarveno (motor běží dál přes 

„paměť“ stavu). Poklikáním na K2 simulujeme dojezd suportu do polohy K2. Dojde k sepnutí 

(podbarvení) EM3 a zařazení škrticího ventilu. Podobně pokračujte v simulaci činnosti zařízení 

dál. 
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d) Propojení programovatelného automatu s počítačem, ověření ovládání modelu tlačítky 
 

Programovatelný automat pracuje v režimu simulace (chová se jako by pracoval s reálným 

zařízením, ale ve skutečnosti je reálné zařízení počítačem nahrazeno – simulováno). Odpojením 

z režimu simulace a připojením na ethernet, včetně zadání IP adresy, se počítač spojí 

s adresovaným automatem (adresa určuje, s kterým automatem se má počítač spojit).  

!!! POZOR !!!  S automatem může komunikovat vždy jen jeden počítač – ostatní musí zůstat 

v simulovaném režimu. 

Nahrání programu do automatu – po stisku zelené šipky na panelu nástrojů počítač přehraje 

(přenese) program do automatu a zeptá se na typ restartu. Pro naši úlohu můžeme vybrat 

jakýkoliv – buď studený, nebo teplý. Po přenesení programu je program v automatu spuštěn 

(automat je ve stavu RUN) a zařízení čeká na stisk tlačítka START. 

 

 

 

5. Návod k řešení: 

a) Rozjezd suportu: 

Suport posuvové jednotky se rozjede vpřed, přivedeme-li na elektromagnet EM1, ovládající 

hydraulický motor, logikou jedničku (EM1 = “1”). Je-li na EM1 logická nula (EM1 = “0”) 

suport stojí. Vložíme-li do liniového schéma (jazyk LD) v prostředí MOSAIC  pouze 

výstupní proměnnou EM1, je na ni přivedena “1” z levé napájecí spojnice a suport se 

pohybuje vpřed. (Obdobně pro EM2 a EM3). 

 

 
 

Takovýto způsob pohybu zařízení je však nevhodný, protože je zcela neřízený. Suport 

dojede do své koncové polohy a model přejde do stavu Error - chyba (u reálného zařízení by 

hrozilo jeho poškození!). 

 

b) Řízení pohybu suportu: 

Pro řízení pohybu suportu je nutné do obvodu přidat řídicí prvky – např. tlačítko Start. 

Suport čeká na stisk tlačítka Start a po jeho stisknutí se suport rozjede. 

 

     EM1 = Start 

 

Aby se suport pohyboval, musí se držet tlačítko Start stále stisknuté. Po jeho puštění se 

suport opět zastaví. Obsluha zařízení ale nemá za úkol držet celou pracovní dobu tlačítko. 

Proto je nutné změnit obvod tak, aby si „pamatoval“, že bylo tlačítko Start stisknuté. 

K tomuto účelu se využije stav výstup EM1. Jeho stav se přenese na pomocný vstupní 

kontakt se stejným jménem EM1 (stejné jméno proměnné – stejná hodnota proměnné) a 

připojí se paralelně ke kontaktu tlačítka Start. Po stisku Start bude výstup EM1 ve stavu “1”, 

tím i pomocný vstupní kontakt EM1 bude ve stavu “1” a po uvolnění tlačítka start bude stále 

držet výstup EM1 ve stavu “1”. 

 

 

EM1 = Start + EM1 
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Paralelní spojení prvků představuje v logických obvodech logický součet “OR”. Překlad 

anglického výrazu OR je NEBO a tak lze též vysvětlit činnost obvodu. Aby byl výstup EM1 

ve stavu “1”, musí být vstup Start NEBO EM1 (případně oba) ve stavu “1”. Jsou-li oba 

vstupy ve stavu “0”, je výstup EM1 také ve stavu “0”. 

Po stisku tlačítka Start se suport pohybuje i bez držení tlačítka Start, ale je potřeba jej 

zastavit v určité poloze – např. koncové poloze K4. Paralelním připojením K4 k Start a EM1 

se však suport nezastaví, protože pro chod suportu stačí, aby jeden ze vstupních kontaktů byl 

ve stavu “1”. Je nutné vytvořit takové spojení, které nebude po celé dráze blokovat pohyb 

suportu, ale zastaví ho po dojezdu do zvolené polohy K4. Pokud suport není v poloze K4, je 

kontakt K4 ve stavu “0”. Teprve po dojezdu do polohy K4 změní kontakt K4 stav na “1”. 

Pokud by se připojil kontakt K4 sériově k paralelní kombinaci Start a EM1, byl by výstup 

při poloze suportu mimo K4 (kde se má pohybovat) trvale blokován stavem “0” kontaktu 

K4. Pro cílenou změnu stavu lze využít logickou funkci negace, která obrací logickou 

hodnotu (negace logické nuly je logická jednička a naopak). Z hlediska kontaktu to 

znamená, že pokud je přímý kontakt ve stavu “0” je rozpojený, ve stavu “1” je spojený. 

Negovaný kontakt ve stavu “0” je spojený, ve stavu “1” je rozpojený. Logická negace se 

v rovnicích označuje čarou nad negovaným prvkem (proměnnou) např.       . V jazyce LD 

šikmou čarou mezi svislými čarami kontaktu. 

Z uvedeného vyplývá, že jediná možnost je použít sériové spojení již použitých vstupních 

kontaktů (Start a EM1) s negovaným vstupním kontaktem K4. Sériové spojení realizuje 

funkci logický součin “AND”, což v překladu znamená “A” nebo lépe “A SOUČASNĚ”. 

Tím lze vysvětlit chování obvodu při sériovém spojení dvou kontaktů – má-li výstup 

nabývat hodnoty logické jedničky (“1”), musí být ve stavu logické jedničky jeden A 

SOUČASNĚ i druhý kontakt. Pokud je jeden nebo druhý kontakt ve stavu logické nuly 

(“0”) případně oba, je výstup též ve stavu “0”.  

V našem případě - aby byl výstup ve stavu „1“ musí být ve stavu “1” vstupní kontakt Start 

NEBO EM1 A SOUČASNĚ musí být K4 ve stavu “0”. 

 

 

                        

 

 

Podobně bude do obvodu vloženo i tlačítko Stop. Stejně jako kontakt K4 nesmí ovlivňovat 

chod obvodu, pokud není stisknuto. Do obvodu bude tedy vloženo jako sériový negovaný 

kontakt. 

 

 

                                   
 

 

 

Podobnými logickými úvahami lze sestavit rovnici pro pohyb vzad (EM2). Rozdíl je pouze 

v tom, že zpětný chod se nespouští tlačítkem Start, ale nastává okamžitě při dosažení 

koncové polohy na K4.  

 

EM3 – k zařazení škrticího členu dochází v okamžicích dosažení polohy, od které se má 

motor pohybovat pomalu. Je však nutno odlišit, zda se jedná o pohyb vpřed nebo vzad, aby 

nedocházelo k zařazování škrcení vždy při dosažení polohy, bez ohledu na směr pohybu. 
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Při stisku tlačítka Stop se má zastavit vykonávaný pohyb, a co nejrychleji se má suport vrátit 

do výchozí polohy. Při normálním zpětném chodu suportu je zařazován škrticí ventil. Po 

stisku tlačítka Stop se ale zařazovat nemá. To je nutné též v programu ošetřit. 

 

 

Ukázka řešení podobné úlohy: 

  

Zadání úlohy: 

1. Navrhněte a realizujte činnost hydraulické posuvové jednotky, která po stisku tlačítka 

START vykoná jeden pracovní cyklus podle obrázku. Silné nepřerušované čáry naznačují 

rychloposuv jednotky realizovaný 

hydraulickými motory ovládanými 

rozvaděči s elektromagnety EM1 nebo 

EM2. Tenké přerušované čáry 

naznačují pomalý posuv, který je opět 

závislý na obou hydraulických 

motorech ovládaných EM1 nebo EM2. 

Navíc je do tlakového obvodu zařazen 

škrticí ventil, způsobující pomalý 

pohyb suportu, který je ovládán 

rozvaděčem s elektromagnetem EM3. 

2. Koncové polohy dráhy hydraulické posuvové jednotky hlídány koncovými čidly K1 a K4. 

Dále jsou hlídány dvě mezipolohy čidly K2 a K3. 

3. Spuštění jednoho cyklu výrobního procesu se provede tlačítkem START. Ke spuštění 

procesu dojde pouze tehdy, je-li pokud suport ve výchozí pozici hlídané čidlem K1. 

4. Přerušení procesu v libovolném okamžiku se provede tlačítkem STOP. Po jeho stisknutí se 

suport vrátí rychloposuvem do počáteční polohy na K1. Dalším stiskem tlačítka START 

poběží celý výrobní cyklus od začátku. 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: 

a) Do připravené tabulky zakreslete krokový funkční diagram 

b) Vytvořte logické příkazy pro program automatu k ovládání elektromagnetů hydraulických 

rozvaděčů motorů EM1, EM2 a EM3 

c) Přiřaďte vstupním a výstupním proměnným automatu vhodná symbolická jména  

d) Proveďte adresaci připojeného modelu, přepište rovnice do programu jazykem LD v 

programovacím prostředí MOSAIC 

e) Pomocí simulovaného režimu ověřte funkčnost programu.  

f) Prostřednictvím školní sítě propojte programovatelný automat s počítačem, nahrajte 

program do automatu a spusťte, pomocí tlačítek START a STOP ověřte ovládání modelu 

 

K1        K2   K3          K4 

Pohyb vpřed  (EM1) 

Pohyb vzad  (EM2) 
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a) Krokový diagram 

 

Krok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

START          

          

Suport          

          

K1          

          

K2          

          

K3          

          

K4          

          

EM1          

          

EM2          

          

EM3          

          
 

 

b) Zápis rovnic: 

 

                             
 

                                      

 

                         
 

                                                        
 

V krokovém diagramu není zahrnuto tlačítko Stop. Jeho aktivace může nastat v jakémkoliv 

okamžiku, což se nedá do diagramu zahrnout. 

 

Pro realizaci rychlého návratu po stisku tlačítka Stop je zavedena pomocná proměnná 

PomSto (Pomocné Stop). PomSto, po stisku tlačítka Stop, zůstane ve stavu “1” i po uvolnění 
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tlačítka Stop, čímž zabrání při zpětném pohybu suportu zařazení škrticího ventilu. Do stavu 

“0” přejde až tehdy, kdy suport dosáhne polohy K1. Tuto proměnnou je nutno deklarovat 

jako lokální proměnnou. 

 

c) Přiřaďte vstupním a výstupním proměnným automatu vhodná symbolická jména  

- jsou použita symbolická jména z předchozí úlohy 

 

d) Proveďte adresaci připojeného modelu, přepište rovnice do programu jazykem LD v 

programovacím prostředí MOSAIC  

- postup adresace je popsán v textu – viz výše. Pro procvičení (simulaci) lze použít adresace 

uvedená v ukázce, i když neodpovídá realitě – viz výše. 

 

Přepis rovnic do programu jazykem LD 

 

 
 

 

e) Ověření pomocí simulovaného režimu 

Po zápisu a překladu programu lze spustit program v simulovaném režimu. Dvojklikem na 

jednotlivé vstupní prvky (kontakty) je lze aktivovat, dalším dvojklikem deaktivovat. Tím lze 

postupně simulovat činnost celého zařízení. 

 

f) Test programu v reálném provozu a automatem a modelem lze ověřit v laboratoři 

automatizace SPŠ a VOŠ Písek. 
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6. Reflexe (reakce žáků ZŠ, diskuse): 

Další výukový materiál naleznete v Media Wiki na stránkách naší školy. 

Pokud budete mít zájem pracovat s aplikací MOSAIC, můžete si ji volně stáhnout a nainstalovat 

z www.tecomat.cz -> Produkty -> Software 

Diskuse na: E-mail: burger@sps-pi.cz  

  ICQ: 215256529 

  Skype: mike170264 

http://www.tecomat.cz/
mailto:burger@sps-pi.cz

