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Úvod 

• Učební text Programovatelné automaty PLC je určen 
zejména pro žáky oboru elektrotechnika  na středních 
technických školách. Žáci se v učebním textu seznámí   
se základními principy činnosti programovatelného 
automatu a zásadami sestavování programů pro PLC 
podle mezinárodní normy IEC 61 131–3.  

obsah 



Úvod 

Co znamená PLC? 

• PLC - Programmable Logic 
Controller 

• SPS - Speicher 
Programmierbare Steuerung 

• PA – Programovatelný 
automat 

obsah 

Obrázek 1: PLC 



Úvod 

Historie vývoje PLC 

• V šedesátých letech 20. století v USA začaly nahrazovat 
logické obvody sestavované reléovou technikou  

• V současnosti umožňují PLC řešit složité logické funkce, 
matematické operace, pracovat s bloky dat, zpracovávat 
signály spojité i nespojité a další operace využívané 
v řídícím procesu automatizační techniky 
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Úvod 

Využití PLC 

• Řízení CNC strojů 

• Řízení výrobních linek 

• Řízení technologických a výrobních procesů 

• Řízení výroby energií 

• Řízení technologií budov 

• Řízení dopravy 

• Domácí spotřebiče 

obsah 



Konstrukce a činnost PLC 

• PLC je v podstatě malý průmyslový počítač 

• Používá se k automatizaci procesů v reálném čase  

• Jsou zkonstruovány tak, že jejich periferní jednotky 
(jednotky vstupů a výstupů) jsou uzpůsobeny pro přímé 
napojení na technologické procesy 

• Mezi základní periferní jednotky patří jednotky 
digitálních vstupů (DI), digitálních výstupů (DO), 
analogových vstupních signálů (AI) a analogových 
výstupních signálů (AO)  
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Konstrukce a činnost PLC 

Rozdělení PLC podle velikosti 

• Mikro PLC (mikrokontroléry, programovatelná relé) - 
počet vstupů a výstupů do 20 I/O  

• Malá PLC - obsahují maximálně 128 I/O 

• Středně výkonná PLC - mohou obsahovat 128 až 512 I/O 

• Vysoce výkonná PLC - mohou obsahovat až tisíce I/O 
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Konstrukce a činnost PLC 

Rozdělení PLC podle provedení 

• Kompaktní – PLC je v určité sestavě jako celek 

• Modulární – PLC se skládá z různých modulů, které se 
vzájemně spojují 

Rozdělení PLC podle provedení 

• Jednoúčelové – jsou předprogramované k určitému 
účelu 

• Univerzální – uživatel je může naprogramovat k různým 
aplikacím 

 obsah 



Konstrukce a činnost PLC 

Vlastnosti mikro a malých PLC 
• Výhody: 
 Jednoduchost, náhrada relé a stykačů 
 Jednoduchý software,  programování tlačítky na přístroji 
 Možnost simulace a monitoringu činnosti v software 
• Nevýhody: 
 Menší kapacita paměti 
 Omezené množství vstupů a výstupů 
 Omezené možnosti komunikace a připojování externích 

zařízení 
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Konstrukce a činnost PLC 

Vlastnosti středních a velkých PLC 
• Výhody: 
 Univerzálnost 
 Velké množství funkcí 
 Zpracování různých signálů 
 Velký rozsah komunikačních možností 
 Možnost simulace a monitoringu činnosti v software 
 Variabilita v typu a počtu vstupů a výstupů 
 Široký rozsah různých typů modulů a externího 

příslušenství 
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Konstrukce a činnost PLC 

Vlastnosti středních a velkých PLC 

• Nevýhody: 

 Náročnější software, náročnější na konfiguraci PC 

 Vyžaduje znalost problematiky (složitější programování) 

 Vyšší cena 
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Konstrukce a činnost PLC 

• Výrobou PLC se zabývá například: 

 ABB 

 Schneider Electric 

 Siemens 

 Mitsubishi Electric 

 TECO 

• Výrobci nabízejí i další komponenty, například napájecí 
zdroje, komunikační moduly, operátorské panely atd 
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Konstrukce a činnost PLC 

     Spojení PLC s řízeným zařízením 

• Vstupy – přijímají informace   

     z řízeného zařízení  

• PLC – zpracování dat podle  

     algoritmu programu 

• Výstupy – předávají informace 
do akčních členů 

• Obsluha – komunikace například 
pomocí operátorského panelu 
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Konstrukce a činnost PLC 

     Cyklus činnosti PLC 

• 1 -načtení dat ze vstupní  
jednotky (do vstupních registrů) 

• 2 - zpracování dat algoritmem 
programu 

• 3 - zápis výsledků do výstupní 
jednotky (z výstupních registrů) 

• 4 - servisní služby (příprava na 
nový cyklus) 
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Konstrukce a činnost PLC 

     Blokové schéma PLC 
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Konstrukce a činnost PLC 

     Blokové schéma PLC 

• Jednotlivé části PLC jsou propojeny pomocí hlavní 
systémové sběrnice 

• Sběrnice předává data z různých vstupů do paměti typu 
RAM a do CPU a nová data do různých výstupů  

• Systémové proměnné jsou vytvořeny výrobcem, jsou 
určeny k určitým účelům, proto jsou uloženy v paměti 
typu ROM, to znamená, že jsou určeny jen pro čtení 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat  
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat - CPU 

• Centrální procesorová jednotka obsahuje procesor         
a operační paměť, ve které je uložen uživatelský 
program  

• Na této části je závislá rychlost zpracování programu PLC  

• Rychlost také ovlivňuje šířka sběrnice, která je většinou 
32bitů 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat - vstupní jednotka 

• Všechny přijímané signály, digitální i analogové, převádí 
na jednotný formát binární nebo hexadecimální 
soustavy a jednotnou napěťovou velikost  

• Digitální signály nabývají jen dvou hodnot – logické 
úrovně L a H (0 a 1)  

• K převodu analogových signálů využívá A/D převodníky  
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat - výstupní jednotka 

• Jednotný typ signálu převádí na různé druhy a hodnoty, 
například na digitální a analogové  

• Výstup z výstupní jednotky je nejčastěji realizován: 

 beznapěťovým kontaktem relé – pro binární signál 
napětí až 230V 

 tranzistorem – pro binární signály do 48V a analogové 
signály v rozmezí hodnot jako vstupní 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zápisníková paměť 

• Zápisníková paměť je přístupná jak pro čtení, tak i pro 
zápis uživatelských dat  

• Tato paměť je rozdělena do 4 částí s vyhrazeným 
významem  

• Každá část obsahuje určitý počet registrů. Každý registr 
má šířku 8 bitů    
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zápisníková paměť 

• Části zápisníkové paměti: 

 Obrazy vstupních signálů (vstupní registry) X (DI, I) 

 Obrazy výstupních signálů (výstupní registry) Y (DO, O) 

 Uživatelské registry R (M) 

 Systémové registry S (M) 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zápisníková paměť 

• Obrazy vstupů X (DI, I): 

 Na začátku každého cyklu programu centrální jednotka 
provede aktualizaci těchto registrů ze vstupních 
periferních jednotek (DI) 

 V případě nedostatku paměti v oblasti X lze bez omezení 
použít k témuž účelu oblast uživatelských registrů R 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zápisníková paměť 

• Obrazy výstupů Y (DO, Q) 

 Na konci každého cyklu programu centrální jednotka 
provede přesun výsledků z těchto registrů do výstupů 
periferních jednotek (DO)  

 V případě nedostatku paměti v oblasti Y lze bez omezení 
použít k témuž účelu oblast uživatelských registrů R 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zápisníková paměť 

• Uživatelské registry R (M) 

 Paměťová oblast určená pro proměnné uživatelského 
programu (tzv. merkry), pro realizaci časovačů, čítačů, 
posuvných registrů apod.  

 Po studeném restartu jsou všechny registry R 
vynulovány, po teplém restartu je uchována remanentní 
část registrů R, ostatní jsou vynulovány 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zápisníková paměť 

• Systémové registry S (M) 

 Tato oblast zápisníkové paměti je vyhrazena pro 
specifické použití systémovým programem automatu 

 Některé registry jsou v otočce cyklu pravidelně 
nastavovány systémovým programem a jsou vhodné 
pouze pro čtení  

 Některé registry naopak modifikují svým nastavením 
chování systémového programu 
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zásobníková paměť 
• Slouží k ukládání a přenosu dat mezi centrální jednotkou 

a zápisníkovou pamětí  
• Má 8 úrovní (vrstev) označených A0 až A7. Přenos dat 

probíhá většinou z úrovně A0 označované také jako 
vrchol zásobníku (akumulátor) 

• Nové typy PLC mají vrstvy zásobníku široké 32 bitů  
• Zásobník je cyklický, můžeme si jej představit jako 

bubnovou paměť. Data z jednotlivých vrstev se mohou 
posouvat do jiných vrstev  
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Konstrukce a činnost PLC 

    Struktura PLC a zpracování dat – zásobníková paměť 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

• Norma IEC 61 131 představuje souhrn požadavků 
technického a programovému vybavení na moderní 
řídící systémy  

• Má sedm základních částí  

• Část číslo 3 popisuje metody tvorby programů PLC 
v určených programovacích jazycích  

• Dělí se na dvě základní části, společné prvky 
a programovací jazyky  

• Normu přijala jako směrnici většina výrobců PLC 

• IEC – International Electrotechnical Comission 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky 

• Jsou to prvky, které jsou společné pro všechny 
programovací jazyky 

• Jsou určeny k jednotnému postupu při konfiguraci, 
určení typu dat a přiřazení vstupů a výstupů 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – datové typy 
• Definují druh nebo význam hodnot, kterých nabývají 

proměnné nebo konstanty. Určují formát, číselnou 
hodnotu, dobu trvání času apod.  

• Normou IEC 61 131-3 jsou definovány tyto datové typy: 
• Elementární (základní) datové typy – určují konkrétní 

hodnotu šířky dat (počet bitů) nebo rozsah hodnot 
• Rodové datové typy  - vyjadřují vždy celou skupinu (rod) 

datových typů stejného charakteru 
• Odvozené datové typy - jsou typy specifikované 

výrobcem nebo uživatelem  
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – datové typy 

• Výběr z elementárních datových typů: 

 

 

 

obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – datové typy 

• Výběr z elementárních datových typů: 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – proměnné 
• Jsou používány pro ukládání a zpracování informací  
• Každá proměnná se musí nejdříve deklarovat. Deklarace 

proměnné znamená její pojmenování, přidělení 
datového typu, případně inicializační hodnoty 

• Proměnné se rozdělují podle oblasti své působnosti:  
 Lokální proměnné (Temps) -  používají se pouze v té 

programové organizační jednotce, ve které byly 
deklarovány  

 Globální proměnné (Tags) - mají působnost v rámci 
celého projektu, jejich deklarace není součástí žádné 
programové organizační jednotky 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – proměnné - operandy 
• Proměnná vyjadřuje určitý typ operandu, se kterým 

pracuje daná instrukce, funkce nebo funkční blok. 
Rozlišujeme tyto typy:  

• Bezprostřední operand: 
 Je číselná hodnota (konstanta), se kterou se požadovaná 

operace provede. Číselnou konstantu lze zadat                 
v libovolné číselné soustavě ve tvaru například 
2#10100011 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – proměnné - operandy 
• Adresový operand:  
 Určuje adresu místa, odkud se čte, nebo kam se ukládá 

výsledek operace. Zápis začíná znakem „%“. Následuje 
znak (písmeno I, Q, M), který určuje typ prostoru 
operandu (typ registru). Dále číslice, která určuje 
pořadové číslo registru, případně tečka a číslice, která 
určuje pořadové číslo bitu v registru 

 Příklady zápisu: %I1.5 – vstupní registr, pořadové číslo 1, 
bit číslo 5, %Q6 – výstupní registr, pořadové číslo 6, 
%MW0 – uživatelský registr, pořadové číslo 0+1 
 
 obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – proměnné - operandy 

• Výběr z typů proměnných:  
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – programové organizační jednotky 

• Programová organizační jednotka - POU 

• POU je nejmenší nezávislá část uživatelského programu 

• POU mohou dodávat výrobci řídícího systému nebo          
je může napsat uživatel 

• Každá POU může volat další POU a při tom může 
předávat volané POU parametry 

• Existují tři základní typy POU - funkce, funkční bloky 
a programy (organizační bloky) 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – programové organizační jednotky 

• Funkce:  

 je nejjednodušší POU 

 Pokud je volána se stejnými vstupními parametry, musí 
produkovat stejný výsledek 

 Funkce může vracet pouze jeden výsledek 

 Standardní funkce – např. sčítání, násobení, sinus 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – programové organizační jednotky 

• Funkční blok:  

 Můžeme si je představit jako integrované obvody 

 Mohou zachovávat informaci o minulosti 

 Jsou univerzální a mnohonásobně použitelné 

 Vlastní paměť pro zapamatování hodnot některých 
proměnných 

 Mohou vracet více než jeden výsledek 

 Příkladem jsou bloky časovačů nebo čítačů 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – programové organizační jednotky 

• Program (OB – organizační blok):  

 Představuje vrcholovou programovou jednotku  

 Je sítí funkcí a funkčních bloků 

 PLC procesor může zpracovávat více programů najednou 

obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – programové organizační 
jednotky 

• Struktura - POU se skládá ze dvou základních částí: 

 Deklarační část - definují se zde proměnné 
potřebné      pro činnost POU  

 Výkonná část - obsahuje vlastní příkazy a instrukce        
pro realizaci požadovaného algoritmu. Může 
obsahovat volání dalších POU 

obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky – programové organizační jednotky 

• Struktura: 

 

 

 

obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky programovacích jazyků 
• Každý program se skládá ze základních jednoduchých 

prvků, ze kterých se vytvářejí deklarace a příkazy. Tyto 
prvky se rozdělují na: 

 Oddělovače - jsou speciální znaky (např. (, ), =, :, mezera, 
apod.) s různým významem 

 Identifikátory - jsou alfanumerické řetězce znaků, které 
slouží pro vyjádření jmen proměnných, návěští, POU 
atd. (např. Tepl, Spinac_On, Krok4, Pohyb_doleva apod.) 

 Literály – určují přímou hodnotu proměnných (např. 0,1; 
75; 3,56; TRUE ; cervena apod.) 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Společné prvky programovacích jazyků 

 Klíčová slova - jsou standardní identifikátory (např. 
FUNCTION, BOOL, VAR, apod.). Jejich přesný tvar 
a význam odpovídá normě  

 Komentáře - v programu se nepřekládají 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky 
• Grafické jazyky: 
 LD (LAD) - Ladder Diagram - jazyk příčkového diagramu 

(jazyk kontaktních schémat). Je založen na principu 
grafické reléové logiky 

 FBD - Function Block Diagram - jazyk funkčního 
blokového schématu. Je založen na principu vzájemně 
provázaných grafických bloků, podobně jako 
v elektronických obvodových diagramech 

 SFC - Sequential Function Chart – jazyk sekvenčních 
diagramů. Používá se zejména v USA 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky 

• Textové jazyky: 

 IL - Instruction List - jazyk seznamu instrukcí. Textový 
jazyk nejvíce připomínající assembler. Podobný starším 
metodám programování, příliš se nepoužívá 

 ST - Structured Text (SCL - System Control Language) - 
jazyk strukturovaného textu. Je velmi výkonný 
programovací jazyk, vycházející z jazyků Pascal a C. 
Využívá se pro složité aplikace, kde řešení grafickými 
jazyky je nevhodné  
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky - jazyk ST (SCL): 

• Algoritmus zapsaný v jazyce ST (SCL) se rozděluje 
na jednotlivé příkazy (statements)  

• Část příkazu, která vypočítává hodnotu se nazývá výraz 

• Výraz se skládá z operátorů a operandů 

• Operandem může být literál, proměnná, volání funkce 
nebo jiný výraz 

• Vyhodnocení výrazu spočívá v aplikaci operátorů 
na operandy  

 obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky - jazyk ST (SCL) - seznam operátorů: 
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Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky - jazyk ST (SCL) – výběr z příkazů: 

 

obsah 

• Každý příkaz (nebo jeho část) je ukončen oddělovačem 
středník („ ; “) 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky - jazyk ST (SCL) – výběr z příkazů: 

• Příkaz přiřazení - nahrazuje aktuální hodnotu proměnné 
výsledkem, který vznikne po vyhodnocení výrazu 

• Příkaz volání funkčního bloku - příkaz se skládá ze jména 
instance funkčního bloku, za kterým následuje seznam 
pojmenovaných parametrů s přiřazenými hodnotami 

obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky - jazyk ST (SCL) – výběr z příkazů: 
• Příkaz IF - specifikuje, že se má provádět skupina příkazů 

jedině v případě, že se přiřazený boolovský výraz 
vyhodnotí jako pravdivý (TRUE) 

• Příkaz může pokračovat jednou z těchto variant               
s následujícím klíčovým slovem: 

 ELSE - příkazy se provádějí v případě, jsou-li všechny 
předchozí podmínky vyhodnoceny jako nepravdivé 

 ELSIF - příkazy se provedou, je-li podmínka za IF 
nepravdivá a podmínka ELSIF pravdivá. Konstrukcí ELSIF 
může být libovolné množství 
 

obsah 



Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Programovací jazyky: 

• Příklad vytvoření stejného programu v různých 
programovacích jazycích (𝐶 = 𝐴 ∗ 𝐵): 
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Programovatelné automaty Siemens 

• Jedním z největších výrobců programovatelných 
automatů je společnost Siemens. V jejím výrobním 
programu je několik typů pokrývajících širokou oblast 
použití. Výrobní sortiment je doplněn velkým 
množstvím různého příslušenství, například rozšiřující 
moduly vstupů a výstupů, komunikační moduly, 
operátorské panely HMI, napájecí zdroje a další. 

 

obsah 



Programovatelné automaty Siemens 
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Programovatelné automaty Siemens LOGO! 

obsah 

• PLC modul LOGO! je součástí nabídky produktů firmy Siemens 
od 90. let 20. stol.  

 

• Základním  principem je jednoduchost řešení, jednoduchost 
ovládání a jednoduchost programování.  

 

• Základní myšlenkou je spojení logických, spínacích, časových a 
ostatních speciálních funkcí do jednoho modulu.  



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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• Výsledkem je zjednodušení návrhu automatizačních řešení, 
ale hlavně úspora nákladů a času na jeho provedení.  

 

• Vhodnou kombinací všech funkcí modulu Logo! lze získat 
široké spektrum řešení pro různé úlohy v různých odvětvích 
průmyslu.  



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 

obsah 

Prostřednictvím modulu PLC Siemens LOGO! je možné realizovat 
např. 

•  řízení závory parkoviště, se současným rozpoznáním směru      

      jízdy vozidla a sledování počtu volných míst; 

•  řízení dílčích funkcí v inteligentních budovách; 

•  řízení dílčích periferií strojů (např. podavače CNC stroje,    

      chapadla robota apod.); 

•  řízení vytápění, klimatizace, zavlažování apod. 

 



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Výhody: 

• Funkci vyvíjeného zařízení je možné snadno měnit podle přání 
zákazníka jednoduchým doplněním hardware  

• většina úprav se děje změnou software.  

• přehledné vývojové prostředí 

• velké množství různých nástrojů pro  

• plná podpora češtiny.  

 



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Struktura modulu PLC Siemens LOGO!  

• DISPLEJ – slouží pro komunikaci modulu s obsluhou 

• KLÁVESNICE – určená pro přímé programování 

• USB KONEKTOR pro kontakt s PC 

• Další konektory a svorky pro připojení napájení, reléových a 
polovodičových výstupů a pro připojení rozšiřovacích modulů 



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Připojení napájení  

Moduly PLC Siemens LOGO! se vyrábí ve třech verzích s ohledem 
na velikost napájecího napětí: 

• Verze modulu PLC Siemens LOGO! 12/24 – napájecí napětí je 
12 V nebo 24 V stejnosměrných; 

• Verze modulu PLC Siemens LOGO! 24 - napájecí napětí je 
jenom 24 V stejnosměrných;  

• Verze modulu PLC Siemens LOGO! 230 – napájení 230 V 
střídavých nebo stejnosměrných. 

 



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Připojení digitálních vstupů  

• Digitální vstupy slouží k přivedení dvoustavové informace z 
připojených spínacích prvků k modulu PLC Siemens LOGO!.  

• Označení I1 – I8.  

• Digitální vstupy I3 – I6 jsou rychlé vstupy schopné zpracovat 
signál o frekvenci až 5 kHz.  

• Digitální vstupy s označením I1 – I4 se připojují na jednu 
společnou fázi, digitální vstupy I5 – I8 se připojují na druhou 
společnou fázi 



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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POZOR!  

Při vzájemném prohození vstupů, nebo špatném nafázování, 
nebo vzájemném propojení hrozí poškození modulu PLC Siemens 
LOGO! 230…, nebo ohrožení zdraví obsluhy konkrétního zařízení.  

 

Připojení digitálních vstupů 
  - napájecí napětí 12/24 V DC  



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Připojení analogových vstupů  

Jsou použity pouze u modulů PLC Siemens LOGO! s napájecím 
napětím 12 V nebo 24 V.  



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Připojení digitálních výstupů  

Každý digitální výstup je označený „Q“ 

Dvě možnosti připojení: 

RELÉOVÉ digitální výstupy  

• Kontakty jsou galvanicky odděleny od sebe, od napájecího 
napětí a od vstupů.  

• Každý lze samostatně zatížit maximálním proudem 10 A 

• Možnost připojit např. žárovky, zářivky, motory, relé stykačů, 
ovládací cívky ventilů  



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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POLOVODIČOVÉ TRANZISTOROVÉ digitální výstupy  

• jsou chráněny proti zkratu a přetížení 

• maximální spínaný proud je 0,3 A na každý digitální výstup.  

Připojení výstupů - reléové výstupy Připojení výstupů - polovodičové výstupy 



Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Zapnutí modulu PLC Siemens LOGO!  

• Modul PLC Siemens LOGO! nemá vlastní síťový vypínač.  

• Do jakého stavu se modul PLC Siemens LOGO! po zapnutí 
uvede závisí na následujícím: 

       (viz obrázek na další straně) 
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Programovatelné automaty Siemens LOGO! 
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Provozní stavy modulu PLC Siemens LOGO! Basic  

• STOP – na displeji „no program“, nebo svítí červená LED  

      = > nečte vstupní data, nevykonává program a reléové 
digitální výstupy jsou trvale rozepnuté, nebo polovodičové 
digitální výstupy trvale vypnuté. 

• RUN – na displeji lze sledovat zprávy, nebo svítí zelená LED.  

     => čte stavy na vstupech, používá program pro výpočet stavů 
výstupů a zapíná, nebo vypíná reléové, nebo polovodičové 
výstupy. 



Programovatelné automaty Siemens SIMATIC S7-1200 
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Vlastnosti PLC SIMATIC S7-1200: 

• Jeden z nejnovějších typů PLC 

• Moderní 

• Univerzální 

• Snadno programovatelný systém 



Programovatelné automaty Siemens SIMATIC S7-1200 
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Vlastnosti PLC SIMATIC S7-1200: 
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Rozšíření PLC SIMATIC S7-1200: 

• Do hlavního modulu PLC lze připojit signální desku, která 
umožňuje rozšíření o digitální vstupy/výstupy nebo 
analogové výstupy 
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Komunikace PLC SIMATIC S7-1200: 

• Pro komunikaci se používá rozhraní PROFINET. Jedná se      
o připojení pomocí PC sítě. 
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Zapojení PLC SIMATIC S7-1200: 

• Napájecí napětí, ovládací a řídící signály a ovládané periferie 
se připojují typicky podle následujícího obrázku: 
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Zapojení PLC SIMATIC S7-1200: 

• Označení a osazení připojovacích svorkovnic je provedeno 
podle následujícího popisu: 
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Programování PLC SIMATIC S7-1200: 

• K programování těchto PLC se používá nové vývojové 
prostředí SIMATIC STEP 7 Basic. Tento program umožňuje: 
provést HW konfiguraci 

Konfiguraci síťového připojení 

Vytváření algoritmů programů v různých programovacích 
jazycích 

Programování operátorských panelů a další 
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Programování PLC SIMATIC S7-1200: 
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Programování PLC SIMATIC S7-1200 – způsoby zobrazení: 

• Portálový pohled:  

 Zajišťuje přístup ke všem projektovým komponentám 

Rychlejší spuštění projektu je umožněno jednoduchými      
a intuitivními operacemi 
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Programování PLC SIMATIC S7-1200 – způsoby zobrazení: 

• Portálový pohled:  
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Programování PLC SIMATIC S7-1200 – způsoby zobrazení: 

• Projektový pohled:  

 Zobrazuje všechny projektové komponenty 

Umožňuje jednoduchý přístup do zařízení a bloků 

 Zobrazuje hierarchickou strukturu projektu 
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Programování PLC SIMATIC S7-1200 – způsoby zobrazení: 

• Projektový pohled:  

 Zobrazuje všechny projektové komponenty 

Umožňuje jednoduchý přístup do zařízení a bloků 

 Zobrazuje hierarchickou strukturu projektu 
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Programování PLC SIMATIC S7-1200 – způsoby zobrazení: 

• Projektový pohled:  
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