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1 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.  

Součástí učebního textu jsou praktické ukázky řešení úloh a praktické realizace programů. 

Je zde popsána činnost a zapojení PLC Siemens. Tyto automaty používá řada firem i v našem regionu. 

Zvládnutím obsahu učiva získávají žáci základní přehled v oblasti použití programovatelných 

automatů v oblasti průmyslu, výroby energií, dopravě atd. S těmito znalostmi naleznou uplatnění jak 

ve výrobě, tak i v servisu a poskytování služeb pro údržbu výrobních systémů, výrobních linek, CNC 

strojů, řízení dopravy, řízení technologií budov a podobně. 

1.1 Historie vývoje PLC 

V počátcích vývoje automatizační techniky bylo postačující používat k řízení technologických 

procesů řídící obvody sestavené z elektromagnetických relé a jednoduchých číslicových a regulačních 

zařízení. Rozvoj technologií strojů, výroby a dalších technických oborů a odvětví přinesl požadavek 

na vyvinutí zařízení, které nahradí jednotlivé samostatné části řídícího systému a umožní rychlejší 

a efektivnější řízení automatizačních procesů při zvýšení spolehlivosti. Vývoj a klesající cena 

mikroelektronických a elektrotechnických obvodů umožnily vyvinutí takového zařízení, které 

se nazývá programovatelný automat - PLC.  

Programovatelné automaty se začaly vyrábět v šedesátých letech 20. století v USA. Využívaly 

se k programovému řešení jednoduchých logických operací. 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. 

1.2 Použití PLC 

Programovatelný automat je tedy elektronické zařízení určené k řízení strojů a různých 

technologických procesů. Je to v podstatě malý průmyslový počítač, který se používá kautomatizaci 

procesů v reálném čase. Mohou pracovat samostatně nebo jako součást většího řídícího systému 

pracujícího v síti s jinými automaty, regulačními jednotkami a dalšími řídícími prvky. Jejich využití 

má velmi široký rozsah, například řízení výrobních linek, CNC strojů, výroba energií (teplárny, 

elektrárny), řízení dopravy (semafory, železnice), řízení technologického vybavení budov (klimatizace, 

osvětlení, bezpečnostní systémy), domácí spotřebiče (pračky, myčky, šicí stroje) a další.  
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Výrobců PLC je dnes celá řada. Většina výrobců k programování používá své vlastní 

softwarové prostředí. V dnešní době je způsob programování PLC sjednocen a jsou stanoveny 

základní principy, metody a standardy mezinárodní normou IEC 61-131. 

Programovatelné automaty se nejčastěji označují těmito zkratkami: 

PLC - ProgrammableLogicController 

SPS - SpeicherProgrammierbareSteuerung 

PA – Programovatelný automat 
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2 Konstrukce a činnost PLC 

PLC je v podstatě malý průmyslový počítač, který se používá k automatizaci procesů 

v reálném čase. PLC se od běžných počítačů liší v tom, že program v PLC je zpracováván v přesně 

stanovených cyklech. PLC 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 pro zpracování digitálních signálů. Jsou to 

jednotky digitálních vstupů (DI) a digitálních výstupů (DO). Dále jednotky pro zpracování analogových 

vstupních signálů (AI) a analogových výstupních signálů (AO). Tyto jednotky mohou být přímo 

součástí PLC nebo to mohou být externí moduly, které jsou k PLC připojeny pomocí sběrnice, 

například Profibus.  

Dále pak mohou být k PLC připojeny další specifické periferní moduly s různými funkcemi, 

například čítačové moduly, komunikační moduly a další. 

2.1 Rozdělení PLC 

Vzhledem ke snaze o co největší univerzálnost a možnost použití v širokém rozsahu aplikací, 

se PLC vyrábí ve velkém množství variant a typů, rozdělení lze tedy provést podle několika hledisek. 

2.1.1 Podle velikosti 

Mikro PLC – nazývají se mikrokontroléry nebo programovatelná relé. Mají menší počet vstupů 

a výstupů (do 20 I/O). Používají se pro jednodušší aplikace, většinou jako náhrada 

reléových zapojení. Mají menší paměť a omezené možnosti připojenía komunikace. 

Jsou to například SIEMENS - LOGO!, Mitsubishi – ALPHA, Schneider Electric ZelioLogic. 

Malá PLC – obsahují maximálně 128 I/O, mohou již mít možnost připojit větší počet periferních 

jednotek a další komunikační možnostmi. Příkladem jsou SIEMENS - SIMATIC S7 

1200,Festo – FEC 20, Teco– TECOMAT FOXTROT. 

Středně výkonná PLC - mohou obsahovat 128 až 512 I/O, mají vyšší rychlost procesoru, mohou 

obsahovat rozšiřující paměti atd. Patří sem například SIEMENS - SIMATIC 

S7 1500, Mitsubishi SX. 

Vysoce výkonná PLC - mohou obsahovat až tisíce I/O, jedná se prakticky vždy o modulární PLC. 

Vstupy, výstupy a další periferní jednotky jsou řešeny jako jednotlivé moduly, 

které jsou k PLC připojeny přes sběrnici. Typickými reprezentanty pro tuto 

skupinu jsou např.SIEMENS - SIMATIC S7 400, Festo - FPC 405, ABB AC 800M. 
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2.1.2 Podle provedení (konstrukce) 

Kompaktní – PLC je v určité sestavě jako celek, obsahuje všechny nezbytné komponenty pro 

samostatnou činnost. Většinou lze rozšiřovat pomocí přídavných modulů. 

Modulární – PLC se skládá z různých modulů, které se vzájemně spojují. Tato koncepce nabízí širokou 

škálu rozšiřujících možností. Využívá se hlavně v rozsáhlých řízených procesech. 

2.1.3 Podle použití: 

Jednoúčelové – jsou předprogramované k určitému účelu. 

Univerzální – uživatel je může naprogramovat k různým aplikacím. 

2.1.4 Podle počtu procesorů 

Jednoprocesorová - program se provádí sekvenčně (postupně), může probíhat současný běh více 

procesů na jednom CPU.  

Víceprocesorová - používá se u modulárního provedení. Systém obsahuje například hlavní PLC 

a moduly s vlastními procesory.  

 

2.2 Činnost PLC 

Programovatelný automat vykonává činnost, která je dána programem uloženým v operační 

paměti systému.  

PLC prostřednictvím vstupů získává informace z řízeného zařízení (snímače, spínače), 

zpracovává je podle algoritmu programu a předává informace prostřednictvím výstupů zpět 

do akčních členů zařízení (stykače, servomotory, ventily). Komunikace s obsluhou může být 

realizována například pomocí ovládacích tlačítek nebo pomocí operátorského panelu. 
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Obrázek 1: Příklad spojení automatu s řízeným zařízením 

 

2.2.1 Cyklus činnosti PLC 

Programovatelný automat ve většině případů vykonává činnost v uzavřeném cyklu, kde 

se neustále opakují tyto po sobě jdoucí kroky: 

 

Obrázek 2: Cyklus činnosti PLC 

Centrální jednotka nejdříve aktualizuje obsah vstupních registrů načtením vstupních 

proměnných ze vstupní jednotky. Řídící algoritmus je zapsán jako posloupnost instrukcí v paměti 

uživatelského programu. Centrální jednotka postupně čte z této paměti jednotlivé instrukce a provádí 

příslušné operace s daty. Po provedení všech instrukcí provede centrální jednotka aktualizaci 

výstupních proměnných do výstupní jednotky. Po provedení servisních služeb opět čte vstupní 

proměnné. Aktualizace vstupních proměnných v jednom okamžiku cyklu odstraňuje možnost vzniku 

nežádoucích stavů při řešení algoritmu (během výpočtu nemůže dojít ke změně vstupních 

proměnných). 
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Na konci cyklu se provádí restart. Restartem se rozumí taková činnost PLC, jejímž úkolem 

je připravit PLC na řešení uživatelského programu. PLC rozlišují dva druhy restartu, teplý a studený. 

Teplý restart umožňujezachování hodnot v registrech i během vypnutého napájení (v tzv. remanentní 

zóně). Studený restart provádí vždy plnou inicializaci paměti.  

2.2.2 Blokové schéma PLC 

 

Obrázek 3: Blokové schéma PLC 

Jednotlivé části PLC jsou navzájem propojeny pomocí hlavní systémové sběrnice. Pomocí této 

sběrnice se předávají data z různých typů vstupů do paměti typu RAM a dále do CPU a následně nová 

data do různých výstupů. Systémové proměnné jsou vytvořeny výrobcem a určeny k určitým účelům, 

proto jsou uloženy v paměti typu ROM, to znamená, že jsou určeny jen pro čtení. 
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2.2.3 Struktura PLC a zpracování dat programovatelným automatem 

 

Obrázek 4: Struktura PLC 

Do zápisníkové paměti se ukládají vstupní proměnné, výstupní proměnné, uživatelské 

proměnné (pomocné a částečné výsledky) a v systémových registrech jsou generovány proměnné 

automaticky systémem. Zásobníková paměť slouží k předávání a uchovávání dat mezi zápisníkovou 

pamětí a centrální jednotkou. 

2.2.3.1 CPU 

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

uživatelský program. Na této části je závislá rychlost zpracování programu PLC. Operační rychlost 

je posuzována z hlediska doby trvání jednoho cyklu. Rychlost také ovlivňuje šířka sběrnice, která je 

většinou 32 bitů. 

2.2.3.2 Vstupní jednotka 

Všechny přijímané signály, například digitální z tlačítek, polohových spínačů a snímačů 

a analogové ze senzorů se spojitým signálem, 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. Nejčastěji 

používané hodnoty vstupních signálů jsou: 

 digitální signály stejnosměrné - 5V, 12V,24V,48V 

 digitální signály střídavé - 24V,48V, 115V,230V 

 analogové napěťové úrovně - -10 až 10V , 0 až 10V 
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 analogové proudové úrovně - 0 až 20mA, 4 až 20mA 

2.2.3.3 Výstupní jednotka 

Jednotný typ signálu převádí na různé druhy a hodnoty, například na digitální pro indikační 

kontrolky, cívky stykačů a ventilů apod. a analogové pro servopohony, proporcionální ventily, 

frekvenční měniče. 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 

2.2.3.4 Zápisníková paměť 

Zápisníková paměť je přístupná jak pro čtení, tak i pro zápis uživatelských dat. Instrukce PLC 

umožňují přístup na libovolnou část zápisníku ve všech podporovaných formátech (podle řadyCPU). 

Tato paměť je rozdělena do 4 částí s vyhrazeným významem. Každá část obsahuje určitý počet 

registrů. Každý registr má šířku 8 bitů.    

 

 

 

Obrázek 5: Registr 

  Části zápisníkové paměti: 

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

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

 Uživatelské registry R (M) 

 Systémové registry S (M) 

2.2.3.4.1 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. 

2.2.3.4.2 Obrazy výstupůY(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 oblastuživatelských registrů R. 
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2.2.3.4.3 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. 

2.2.3.4.4 Systémové registry S(M) 

Tato oblast zápisníkové paměti je vyhrazena pro specifické použití systémovým 

programemautomatu. 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. 

 

2.2.3.5 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), další úrovně slouží jako zásobník. 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.  

 

Obrázek 6: Zásobníková paměť 
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3 Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 

Norma IEC 61 131 představuje souhrn požadavků technického a programového 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 

3.1 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. 

3.1.1 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. Důležitým principem při programování je, že všechny proměnné v programu mají 

inicializační (počáteční) hodnotu. Pokud uživatel neuvede jinak, bude proměnná inicializována 

implicitní (předdefinovanou, default) hodnotou podle použitého datového typu. Předdefinované 

počáteční hodnoty pro elementární datové typy jsou převážně nuly, u různých datových typů 

času a data jsou jiné.  

 Rodové datové typy  - vyjadřují vždy celou skupinu (rod) datových typů stejného charakteru. 

Jejich zápis začíná prefixem ANY. Např. zápis ANY_BIT vybírá datové typy DWORD, WORD, BYTE, 

BOOL. 

  Odvozené datové typy - jsou typy specifikované výrobcem nebo uživatelem. Tyto odvozené 

datové typy se pak mohou dále používat spolu s elementárními datovými typy v deklaracích 

proměnných.  
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Přehled elementárních datových typů: 

 

Klíčové slovo Anglicky Datový typ Bitů Rozsah hodnot 

BOOL Boolean Boolovské číslo 1 0,1 

SINT Shortinteger Krátké celé číslo 8 –128 až 127 

INT Integer Celé číslo 16 
–32 768 až 32 

767 

DINT Double integer 
Celé číslo,dvojnásobná 

délka 
32 

–2 147 483 648 
až2 147 483 647 

USINT Unsignedshortinteger 
Krátké celé číslo bez 

znaménka 
8 0 až 255 

UINT Unsignedinteger Celé číslo bez znaménka 16 0 až 65 535 

UDINT 
Unsigned double 

integer 

Celé číslo bez 
znaménka,dvojnásobná 

délka 
32 

0 až4 294 967 
295 

REAL Real(singleprecision) 
Číslo v pohyblivé řádové 

čárce(jednoduchá 
přesnost) 

32 
±2.9E-39 až 

±3.4E+38 
Podle IEC 559 

LREAL 
Long 

real(doubleprecision) 

Číslo v pohyblivé řádové 
čárce 

(dvojnásobná přesnost) 
64 Podle IEC 559 

TIME Duration Trvání času 24d 20:31:23.647 

DATE Date (only) Datum Od 1.1.1970 00:00:00 

TIME_OF_DAY nebo 
TOD 

Timeofday (only) Denní čas 24d 20:31:23.647 

DATE_AND_TIMEnebo 
DT 

Date and timeofday „Absolutní čas“ Od 1.1.1970 00:00:00 

STRING String Řetězec Max. 255 znaků 

BYTE 
Byte(bitstringof 8 

bits) 
Sekvence 8 bitů 8 

Nenídeklarován 
rozsah 

WORD 
Word (bit stringof 

16bits) 
Sekvence 16 bitů 16 

Není deklarován 
rozsah  

DWORD 
Double word 

(bit stringof 32 bits) 
Sekvence 32 bitů 32 

Není deklarován 
rozsah  

 

Tabulka 1: Elementární datové typy 
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3.1.2 Proměnné 

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. Datový typ určuje velikost a druh proměnné. Pro definice proměnných 

se nejčastěji používají elementární datové typy (BOOL, BYTE, INT, …). Použití těchto typů závisí 

na tom, jaká informace bude v proměnné uložena (např. typ BOOL pro informace typu ANO-NE, typ 

INT pro uložení celých čísel se znaménkem apod.). 

Proměnné se rozdělují podle oblasti své působnosti: 

 Lokální proměnné (označované jako „Temps“) -  používají se pouze v té programové 

organizačníjednotce (organizačním bloku), ve které byly deklarovány. 

 Globální proměnné (označované jako „Tags“) - mají působnost v rámci celého projektu, jejich 

deklarace není součástí žádné programové organizační jednotky, deklarují se samostatně. 

Umístění proměnných v paměti PLC systému zajišťuje automaticky programovací prostředí. 

Pokud je to potřeba, například pro navázání na vstup nebo výstup, může umístění proměnné 

na konkrétní adresu v paměti definovat i uživatel. Pro zápis adresy proměnných se používá znak 

procento - „%“, označení umístění a označení šíře dat (adresový operand). 

3.1.2.1 Operandy 

Proměnná vyjadřuje určitý typ operandu, se kterým pracuje daná instrukce, funkce nebo 

funkční blok. Rozlišujeme tyto typy operandů: 

 Bezprostřední operand - operandem je číselná hodnota (konstanta), se kterou se požadovaná 

operace provede. Číselnou konstantu lze zadat v libovolné číselné soustavě v následujícím tvaru: 

n#cccc, kde n je základ číselné soustavy, cccc je vlastní číslo ve zvolené soustavě.  

 Adresový operand - určuje adresu místa, odkud se čte, nebo kam se ukládá výsledek operace. 

Zápis začíná znakem„%“. Je tak jednoznačně určeno, že jde o absolutní adresu a ne o symbolické 

jméno. Následuje znak (písmeno I, Q, M), který určuje typ prostoru operandu (typ registru) a 

případně znak určující šířku operandu (formát). Dále číslice, která určuje pořadové číslo registru, 

případně tečka a číslice, která určuje pořadové číslo bitu v registru. 

Příklady zápisu:  

Formát bit: %I1.5 – vstupní registr, pořadové číslo 1, bit číslo 5, 

Formát byte: %Q6 – výstupní registr, pořadové číslo 6, 

Formát word: %MW0 – uživatelský nebo systémový registr, pořadové číslo 0+1, 

Formát doubleword: %MD2 – uživatelský nebo systémový registr, pořadové číslo 2+3+4+5. 
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Přehled typů proměnných a jejich použití: 

Třída proměnné Význam Určení 

VAR_INPUT vstupní 
Pro předávání vstupních parametrů do POU. 

Tyto proměnné jsou viditelné z ostatních POU a jsou z nich 
také nastavovány. 

VAR_OUTPUT výstupní 

Pro předávání výstupních parametrů z POU. 
Tyto proměnné jsou viditelné z ostatních POU, kde 

je možné provádět pouze jejich čtení. 
Změnu hodnoty těchto proměnnýchlze provádět pouze 

v rámci POU,ve které byly proměnné deklarovány. 

VAR_IN_OUT vstup / výstupní Pro nepřímý přístup k proměnným ležícím vně POU. 
Proměnné lze číst i měnit jejich hodnotu uvnitř i vně POU. 

VAR_EXTERNAL globální Proměnné definované v mnemokódu PLC. 

VAR_GLOBAL globální Proměnné, které jsou dostupné ze všech POU. 

VAR lokální 

Pomocné proměnné používané v rámci POU. 
Z ostatních POU nejsou viditelné, to znamená,že je lze číst 

resp. měnit jejich hodnotu pouze v rámci POU,ve které jsou 
deklarovány. 

Tyto proměnné mohou uchovávat hodnotui mezi 
jednotlivými voláními příslušné POU. 

VAR_TEMP lokální 

Pomocné proměnné používané v rámci POU. 
Z ostatních POU nejsou viditelné. 

Tyto proměnné vznikají při vstupu do POU a zanikají 
po ukončení POU – nemohou tedyuchovávat hodnotu mezi 

dvěma voláními POU. 

 

Tabulka 2: Přehled typů proměnných 
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3.1.3 Programové organizační jednotky 

Programová Organizační Jednotka (Program Organization Unit - POU) je nejmenší nezávislá 

část uživatelského programu. POU mohou dodávat výrobci řídících systémů nebo je může psát 

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. 

3.1.3.1 Funkce 

Funkce je nejjednodušší POU. Standardní funkce jsou dodávány výrobcem a uživatel si může 

definovat vlastní funkce. Standardní funkce jsou např. sčítání, absolutní hodnota, sinus. Její hlavní 

charakteristikou je to, že pokud je volána se stejnými vstupními parametry, musí produkovat stejný 

výsledek (funkční hodnotu). Jejich výsledek je tedy jednoznačně určen vstupními parametry při volání 

funkce. Funkce může vracet pouze jeden výsledek. 

3.1.3.2 Funkční bloky 

Funkční bloky si můžeme představit jako integrované obvody. Obsahují algoritmy i data, 

takže mohu zachovávat informaci o minulosti, (tím se liší od funkcí). Mají jasně definované rozhraní 

a skryté vnitřní proměnné. Funkční bloky jsou např. bloky časování, čítače apod. Jakmile je jednou 

funkční blok definován, může být používán opakovaně v daném programu, v jiném programu  nebo 

i v jiném projektu. Je tedy univerzální a mnohonásobně použitelný. Funkční bloky mohou být zapsány 

v kterémkoliv programovacím jazyku. Hlavním rozdílem mezi funkcí a funkčním blokem je tedy 

schopnost funkčního bloku vlastnit paměť pro zapamatování hodnot některých proměnných. Funkční 

blok může také (na rozdíl od funkce) vracet více než jeden výsledek. 

3.1.3.3 Program (organizační blok – OB) 

Program představuje vrcholovou programovou jednotku v uživatelském programu. Je sítí 

funkcí a funkčních bloků. Centrální jednotka PLC může zpracovávat více programů najednou. Často 

je program složen z několika funkcí a funkčních bloků. Funkce a funkční bloky si mohou vzájemně 

vyměňovat data a jsou základní stavební kameny, které obsahují datové struktury a algoritmus. 
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3.1.3.4 Struktura POU 

Každá POU se skládá ze dvou základních částí - deklarační a výkonné. V deklarační části POU 

se definují proměnné potřebné pro činnost POU. Výkonná část pak obsahuje vlastní příkazy 

a instrukce (zapsané v určitém jazyku), které jsou zpracovány centrální jednotkou PLC. Výkonná část 

POU může obsahovat volání dalších POU. Při volání mohou být předávány parametry pro volané 

funkce nebo funkční bloky.Texty uvedené mezi znaky (* a *) jsou poznámky (komentáře). 

 

Obrázek 7: Struktura POU 

3.1.4 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, programových organizačních jednotek atd. (např. Tepl, Spinac_On, Krok4, Pohyb_doleva 

apod.). 

 Literály – určují přímou hodnotu proměnných (např. 0,1; 75; 3,56; TRUE ; cervena apod.). 

 Klíčová slova - jsou standardní identifikátory (např. FUNCTION, BOOL, VAR, apod.). Jejich přesný 

tvar a význam odpovídá normě IEC 61 131-3. Klíčová slova se nesmí používat pro vytváření 

uživatelských jmen. Pro zápis klíčových slov mohou být použita velká i malá písmena nebo jejich 

kombinace. Klíčová slova jsou psána tučně a barevně odlišena. 

 Komentáře - nemají význam v překladu programu, jsou však důležitou částí dokumentace 

programu. Při překladu jsou tyto řetězce ignorovány, takže mohou obsahovat i znaky národních 

abeced. 
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3.2 Programovací jazyky 

NormouIEC 61 131-3 je definováno pět programovacích jazyků. Zvládnutí a používání těchto 

jazyků umožňuje používání široké škály řídicích systémů, které jsou na tomto standardu založeny.  

Programovací jazyky se dělí do dvou základních kategorií: 

3.2.1 Grafické jazyky 

 LD (LAD) - Ladder Diagram - jazyk příčkového diagramu (jazyk kontaktních schémat). Je založen 

na principu grafické reléové logiky. 

 FBD - FunctionBlock Diagram - jazyk funkčního blokového schématu. Vyjadřuje chování funkcí, 

funkčních bloků a programů jako soubor vzájemně provázaných grafických bloků, podobně jako 

v elektronických obvodových diagramech.  

  SFC - SequentialFunction Chart – jazyk sekvenčních diagramů. Používá se zejména v USA. 

3.2.2 Textové jazyky 

 IL - Instruction List - jazyk seznamu instrukcí. Textový jazyk nejvíce připomínající assembler. 

Podobný starším metodám programování, příliš se nepoužívá. 

 ST - Structured Text (SCL - SystemControlLanguage) - jazyk strukturovaného textu. Je velmi 

výkonný programovací jazyk, vycházející z jazyků Pascal a C. Obsahuje všechny podstatné prvky 

moderního programovacího jazyka. Využívá se pro velmi složité aplikace, kde řešení grafickými 

jazyky je nevhodné. Tento jazyk je vynikajícím nástrojem pro definování komplexních funkčních 

bloků, které pak mohou být použity v jakémkoliv jiném programovacím jazyku. 

Algoritmus zapsaný v jazyce ST (SCL)serozděluje na jednotlivé příkazy (statements). Příkazy 

se používají pro výpočet a přiřazení hodnot, řízení toku vykonávání programu a pro volání resp. 

ukončení POU. Část příkazu, která vypočítává hodnotu, je nazývána výraz. Výrazy produkují hodnoty 

nezbytné pro provádění příkazů. 

Výraz je konstrukce, ze které se po vyhodnocení vygeneruje hodnota odpovídající některému 

z datových typů. Výraz se skládá z operátorů a operandů. Operandem může být literál, proměnná, 

volání funkce nebo jiný výraz. 
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Operátory jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 3: Přehled typů operátorů 

 
Vyhodnocení výrazu spočívá v aplikaci operátorů na operandy, a to s ohledem na prioritu 

vyjádřenou tabulkou. Operátory s nejvyšší prioritou ve výrazu jsou aplikovány nejdříve. Operátory 

se stejnou prioritou se vyhodnocují tak, jak jsou zapsány ve výrazu směrem odleva doprava. 
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Seznam příkazů jazyka strukturovaného textu ST (SCL) je uveden v následující tabulce:  

 

Tabulka 4: Seznam příkazů jazyka ST 
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Každý příkaz (nebo jeho část) je ukončen oddělovačem středník („ ; “). 

 Příkaz přiřazení - nahrazuje aktuální hodnotu proměnné výsledkem, který vznikne 

po vyhodnocení výrazu. Přiřazovací příkaz se skládá z odkazu na proměnnou na levé straně, 

za ním následuje operátor přiřazení („ := “), za kterým je uveden výraz, který se má vyhodnotit.  

 Příkaz volání funkčního bloku - příkaz se skládá ze jména instance funkčního bloku, za kterým 

následuje seznam pojmenovaných parametrů s přiřazenými hodnotami. Na pořadí, v němž jsou 

parametry v seznamu při volání funkčního bloku uvedeny, nezáleží. Při každém volání funkčního 

bloku nemusí být přiřazeny všechny vstupní parametry. Pokud nějakému parametru není 

přiřazena hodnota před voláním funkčního bloku, pak se použije hodnota naposledy přiřazená 

(nebo hodnota počáteční, pokud nebylo ještě provedeno žádné přiřazení). 

 Příkaz IF - specifikuje, že se má provádět skupina příkazů jedině v případě, že se přiřazený 

boolovský výraz vyhodnotí jako pravdivý (TRUE). Příkaz začíná klíčovým slovem IF, za kterým 

následuje boolovský výraz (podmínka) a klíčové slovo THEN s příkazy, prováděnými v případě 

pravdivosti podmínky.Pokud je podmínka nepravdivá, pak se neprovádí buď žádný příkaz, nebo 

se provádí skupina příkazů, které jsou uvedeny za 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. 

Příklad vytvoření stejného programu ve čtyřech programovacích jazycích (součin proměnné A 

s negovanou proměnnou B s výsledkem ukládaným do proměnné C): 

 

Obrázek 8: Příklad programu v jednotlivých programovacích jazycích 
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4 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. 

 

 

Obrázek 9: Typy PLC Siemens 
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5 Programovatelný automat Siemens LOGO! 

Modul PLC Siemens LOGO! uvedla na trh firma Siemens. Modul PLC Siemens LOGO! je 

standardem ve své kategorii, označované jako „mikro PLC“ nebo též„programovatelné relé“.  

 

5.1 Aplikační oblast modulu PLC Siemens LOGO! 

Při tvorbě nového systému sledovala firma Siemens snahu zjednodušit a zlevnit neustálé 

změny logických, spínacích, časových a ostatních speciálních funkcí hradlové nebo reléové logiky 

pevně zadrátovaných řídicích automatů shrnutím všech funkcí do jednoho programovatelného 

automatu (modulu). 

Důsledkem je zjednodušení návrhu řídicích obvodů, úspora nákladů a času na vývoj 

a realizaci. Systém především umožňuje snadné doplnění nových funkcí bez nutnosti rozsáhlé 

výměny hardware. Vhodnou kombinací funkcí PLC Siemens LOGO! (Obr. 10) lze vytvořit širokou škálu 

řešení v oblasti drobné automatizace v různých odvětvích průmyslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Základní jednotka modulu PLC Siemens LOGO! 
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Prostřednictvím modulu PLC Siemens LOGO! je možné realizovat úlohy drobného rozsahu 

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.); 

 Díky existenci analogové funkce vstupů lze využít Logo! i pro řízení vytápění, klimatizace, 

zavlažování apod. 

Funkci vyvíjeného zařízení je možné snadno měnit podle přání zákazníka jednoduchým 

doplněním hardware a většina úprav se děje změnou software. To výrazně zvyšuje využitelnost 

a flexibilitu modulu  PLC Siemens LOGO!. 

K velké oblibě modulu PLC Siemens LOGO! přispívá přehledné vývojové prostředí. Program 

LOGO! Soft Comfort poskytuje velké množství různých nástrojů, které programátorovi umožňují 

rychle a pohodlně napsat a odladit program, včetně plné podpory češtiny. 

 

5.2 Struktura modulu PLC Siemens LOGO! 

Základní modul Logo! se skládá z několika částí. Na vrchním panelu je umístěn podsvětlený 

LCD displej. Tento displej slouží ke komunikaci modulu PLC Siemens LOGO! s obsluhou. 

Při programování se na něm zobrazují funkční bloky. Při provozu jsou na něm zobrazeny stavy vstupů 

a výstupů, paměťových bitů, nebo čas a datum.  

Displej slouží také k zobrazení zpráv o stavu programu a hodnot proměnných. Na vrchním 

panelu je dále umístěna klávesnice, která slouží k programování přímo na modulu PLC Siemens 

LOGO!, nebo změně parametrů. Čtyři tlačítka ve tvaru šipek zároveň mohou sloužit jako čtyři další 

vstupy. Na vrchním panelu modulu PLC Siemens LOGO! je speciální konektor pro komunikaci s PC 

pomocí speciálního komunikačního kabelu, na jehož jednom konci je USB konektor. Do tohoto 

komunikačního konektoru lze také zasunout paměťový modul, který může být v kombinaci se záložní 

baterií. Tento komunikační konektor je umístěn pod vyjímatelnou krytkou.  

V horní části modulu PLC Siemens LOGO! jsou dvě šroubové svorky pro připojení napájecího 

napětí a osm šroubových svorek digitálních (analogových) vstupů. V dolní části jsou umístěny 

šroubové svorky čtyř digitálních reléových nebo polovodičových výstupů.  

Na pravém boku modulu PLC Siemens LOGO! je pod krytkou konektor pro připojení 

rozšiřovacích modulů. Firma Siemens vyrábí několik konfigurací těchto rozšiřovacích modulů. Jedná 

se o rozšiřovací moduly digitálních vstupů/ výstupů v kombinaci se čtyřmi vstupy a výstupy nebo 
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s osmi vstupy a výstupy nebo modul dvou analogových vstupů a modul dvou analogových výstupů, 

případně komunikační moduly různých typů sběrnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Popis modulu PLC Siemens LOGO! 

 

Na levé straně je pod krytkou konektor pro připojení komunikačního panelu. Modul PLC 

Siemens LOGO! podporuje maximálně 24 digitálních vstupů (DI). Tuto konfiguraci získáme spojením 

modulu PLC Siemens LOGO! Basic, jež má 8 digitálních vstupů v kombinaci se čtyřmi rozšiřovacími 

moduly digitálních vstupů a výstupů s označením DM 8. Modul DM 8 má čtyři digitální vstupy a čtyři 

digitální výstupy v provedení s relé nebo polovodičovými tranzistory. Pokud jde o analogové vstupy 

(AI), modul PLC Siemens LOGO! jich může mít ve své struktuře maximálně 8. Tyto vstupy jsou 

obsaženy v rozšiřovacím modulu s označením AM 2 nebo v rozšiřovacím modulu AM2 RTD na jehož 

vstupy se připojují dvě platinová teplotní čidla Al Pt 100 nebo Al Pt 1000. Detekce těchto dvou čidel 

rozšiřovacím modulem AM2 RTD je automatická. Struktura modulu PLC Siemens LOGO! může dále 

obsahovat maximálně 16 digitálních výstupů (DO) a 2 analogové výstupy (AO), které jsou obsaženy v 

rozšiřovacím modulu s označením AM2 AQ. Rozsah výstupních hodnot analogového rozšiřovacího 

modulu AM2 AQ je 0..10 V, 0..20 mA nebo 4..20 mA. Pro představu uvádíme na obr. 12a a obr. 12b 

několik možností maximální konfigurace základního modulu PLC Siemens LOGO! Basic a k němu 
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připojených rozšiřovacích modulů vstupně/výstupních jednotek různých typů, případně propojeného 

s textovým displejem LOGO! TD. 

 

 

 

 

 

Obrázek 12a):  Maximální struktura modulu PLC Siemens LOGO! 

 

 

 

 

 

Obrázek 12b):  Maximální struktura modulu PLC Siemens LOGO! 

 

 

 

 

 

Obrázek 12c):  Maximální struktura modulu PLC Siemens LOGO! 

 

Pro dosažení optimálního a vysokorychlostního výkonu je doporučeno instalovat nejdříve 

rozšiřovací moduly digitálních vstupů (DI) a výstupů (DO), pak rozšiřovací moduly analogových vstupů 

(AI) a výstupů (AO). Rozšiřovací komunikační moduly, jako je např. CM AS Interface, by měly být 

úplně napravo od modulu PLC Siemens LOGO!. Toto je doporučeno výrobcem firmou Siemens 

z důvodu případného selhání napájení rozšiřovacího komunikačního modulu. V tento moment 

by došlo k odpojení dalších rozšiřovacích modulů ležících napravo od rozšiřovacího komunikačního 

modulu. Informace z těchto rozšiřovacích modulů by měly přerušenou cestu přes rozšiřovací 
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komunikační modul a tím pádem by se nemohly dostat k základnímu modulu PLC Siemens LOGO! 

Basic. Modul PLC Siemens LOGO! Basic by však pracoval dále, nedokáže vyhodnotit tuto ztrátu 

hardware a s tím spojenou ztrátu dat. Tím nastane rozsáhlá porucha systému, které může mít 

za následek poškození zařízení, nebo ohrožení obsluhy nepředvídatelným sledem funkcí.  

Textový displej modulu LOGO! TD je připojen odděleně od modulu PLC Siemens LOGO! Basic. 

Připojuje se ke konektoru umístěnému pod krytkou na levé straně modulu PLC Siemens LOGO! Basic 

pomocí dodávaného speciálního LOGO! TD komunikačního kabelu (obr. 13). Jeho instalace 

do systému je automatická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Textový displej LOGO! TD 
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5.3 Připojení napájení 

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

napětí (obr. 14):  

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

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

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

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Připojení PLC Siemens LOGO! k napájení 

 

5.4 Připojení digitálních vstupů 

Digitální vstupy sloužící k přivedení dvoustavové informace z připojených spínacích prvků 

k modulu PLC Siemens LOGO!. Jsou označeny I1 – I8. Digitální vstupy I3 – I6 jsou rychlé vstupy 

schopné zpracovat signál o frekvenci až 5 kHz. Spínacími prvky jsou myšleny mžikové spínače,            

μ-spínače, koncové spínače polohy, světelné závory, indukční a kapacitní spínače atd. Stav těchto 

spínacích prvků je pouze dvoustavový - rozepnuto (logická 0) nebo sepnuto (logická 1). Na obr. 15 

je uveden příklad připojení mechanických μ-spínačů na vstupy modulu PLC Siemens LOGO! U modulu 

PLC Siemens LOGO! 230… je nutno dbát zvýšených bezpečnostních opatření. Hrozí zde nebezpečí 

nechtěného dotyku obsluhy s částmi pod napětím. Dále je u modulu PLC Siemens LOGO! 230… nutno 

dbát doporučení výrobce firmy Siemens, která v manuálu uvádí nutnost rozfázování jednotlivých 
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digitálních vstupů. Digitální vstupy s označením I1 – I4 se připojují na jednu společnou fázi, digitální 

vstupy I5 – I8 se připojují na druhou společnou fázi (obr. 15b).  

POZOR: Při vzájemném prohození vstupů, nebo špatném nafázování, nebo vzájemném 

propojení hrozí poškození modulu PLC Siemens LOGO! 230…, nebo ohrožení zdraví obsluhy 

konkrétního zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek15a): Připojení digitálních vstupů           Obrázek15b): Připojení digitálních vstupů: 

                  - napájecí napětí 12/24 V DC                                       -napájecí napětí 230 V AC  

 

5.5 Připojení analogových vstupů 

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

Na základním modulu PLC Siemens LOGO! Basic jsou integrovány čtyři analogové vstupy. Tyto vstupy 

nejsou samostatně označeny, ale najdeme je pod označením digitálních vstupů, které jsou v závislosti 

na programu, schopny plnit funkci jak digitálních vstupů, tak i funkci analogových vstupů. Digitální 

vstup I1 odpovídá analogovému vstupu AI3, I2 odpovídá AI4, I7 odpovídá AI1 a I8 odpovídá AI2 

Analogové vstupy modulu PLC Siemens LOGO! jsou schopny zpracovávat napěťový signál v rozsahu 

0 až 10 V, proudový signál v rozsahu 0 až 20 mA nebo v rozsahu 4 až 20 mA. Při použití napájecího 

napětí 24 V je nutno před potenciometr o hodnotě 5 kΩ zařadit do série omezovací rezistor 

s hodnotou 6,6 kΩ. Tímto způsobem se vytvoří dělič napětí, který zaručí, že na analogovém vstupu 

modulu PLC Siemens LOGO! bude napětí v potřebném rozsahu 0 až 10 V. Příklad zapojení jednoho 

analogového vstupu modulu PLC Siemens LOGO! je uveden na obr. 16. Konkrétně je zde vyobrazeno 

připojení analogového vstupu AI2, který se nachází na společné svorce s digitálním vstupem I8. 

Obdobným způsobem se zapojují i ostatní analogové vstupy použité ve struktuře modulu PLC. 
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Obrázek 16: Připojení analogových vstupů 

 

5.6 Připojení digitálních výstupů 

Modul PLC Siemens LOGO! je vyráběn ve dvou verzích (s ohledem na konstrukci digitálních 

výstupů). Modul PLC Siemens LOGO! s označením …R… má reléové digitální výstupy (obr. 17a). 

Kontakty těchto relé jsou vzájemně galvanicky odděleny od sebe, od napájecího napětí a od vstupů. 

Lze je, každý samostatně, zatížit maximálním proudem 10 A. Na tyto výstupy je možno připojit různé 

zátěže, např. žárovky, zářivky, motory, relé stykačů, ovládací cívky ventilů atd. Modul PLC Siemens 

LOGO!, jež v typovém názvu nemá písmeno R, má polovodičové tranzistorové digitální výstupy 

(obr. 17b). Tyto digitální výstupy jsou chráněny proti zkratu a přetížení. Maximální spínaný proud 

je 0,3 A na každý digitální výstup. Dodatečné napájení pro zátěž není nutné, neboť ho je dodáváno 

přímo modulem PLC Siemens LOGO!. Každý digitální výstup je označen písmenem Q a číslem, 

např. Q1.  
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Obrázek 17a) Připojení výstupů - reléové výstupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17b) Připojení výstupů - polovodičové výstupy 

 

5.7 Zapnutí modulu PLC Siemens LOGO! 

Modul PLC Siemens LOGO! nemá vlastní síťový vypínač. Zapnutí nebo vypnutí modulu PLC 

Siemens LOGO! je realizováno pomocí vypínače nebo řídících obvodů v celkové zástavbě zařízení, ať  

je to rozvaděč zařízení nebo výukový panel. Do jakého stavu se modul PLC Siemens LOGO! po zapnutí 

uvede, závisí na následujícím (obr. 18):  

a) zda je v paměti modulu PLC Siemens LOGO! uložen program; 

b) zda je zasunut programový modul (karta) nebo kombinovaný modul paměť/baterie do konektoru 

PC/modul umístěném na čelním panelu modulu PLC Siemens LOGO! Basic; 
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c) zda jde o variantu modulu PLC Siemens LOGO! bez displeje (LOGO!...o); 

d) v jakém stavu se modul PLC Siemens LOGO! nacházel v době, kdy došlo k výpadku napájecího 

napětí.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Reakce LOGO! po zapnutí 

 

Pro zaručený přechod rozšiřovacího modulu LOGO! do režimu RUN je třeba zajistit dokonalý 

kontakt mezi modulem PLC Siemens LOGO! Basic a rozšiřovacími moduly. Dokonalé připojení 

rozšiřovacích modulů na napájecí napětí, které musí být zapnuto dříve nebo současně s napájením 



 

31 
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 

 

základního modulu PLC Siemens LOGO! Basic. V případě nesplnění této podmínky modul PLC Siemens 

LOGO! Basic nedokáže identifikovat rozšiřující moduly a ignoruje je. 

Doporučení výrobce pro spouštění modulu PLC Siemens LOGO!:  

a) Jestliže ani modul PLC Siemens LOGO!, ani vložený paměťový modul (karta) nebo kombinovaná 

karta paměť/baterie neobsahují program pro obvod, modul PLC Siemens LOGO! (s displejem) hlásí: 

„No Program (bez programu) / Press ESC (stiskněte ESC)“; 

b) Je-li v paměťovém modulu (na kartě) nebo v kombinované kartě paměť/baterie program, 

je automaticky kopírován do modulu PLC Siemens LOGO!. Program, který je v modulu PLC Siemens 

LOGO!, je automaticky bez uložení přepsán; 

c) Je-li v modulu PLC Siemens LOGO!, nebo v paměťovém modulu (na kartě), nebo v kombinované 

kartě paměť/baterie program, je modul PLC Siemens LOGO! uveden do provozního stavu, který měl 

před odpojením napájení. Verze bez displeje (LOGO!...o) automaticky přecházejí ze STOP do RUN 

(změní se barva LED z červené na zelenou); 

d) Pokud je aktivována remanenci alespoň pro jednu funkci, nebo je nějaká funkce trvale remanentní, 

pak zůstanou při odpojení napájecího napětí tyto současné hodnoty zachovány. 

 

5.8 Provozní stavy modulu PLC Siemens LOGO! Basic 

Modul PLC Siemens LOGO! se může nacházet pouze ve dvou provozních stavech. 

A to v provozním stavu STOP a RUN.  

V provozním stavu STOP je na displeji modulu PLC Siemens LOGO! zobrazeno „No Program“, 

nebo je modul PLC Siemens LOGO! přepnut do programovacího režimu (pouze u modulu PLC 

Siemens LOGO! s displejem), nebo u modulu PLC Siemens LOGO! bez displeje svítí červená LED. 

Modul PLC Siemens LOGO! v tomto stavu nečte vstupní data, nevykonává program a reléové digitální 

výstupy jsou trvale rozepnuté, nebo polovodičové digitální výstupy trvale vypnuté. 

V provozním stavu RUN je na modulu PLC Siemens LOGO! s displejem buď maska pro 

sledování vstupů/výstupů a zpráv (po spuštění START v hlavním menu), nebo je modul PLC Siemens 

LOGO! přepnuto do režimu přiřazování parametrů. U modulu PLC Siemens LOGO! bez displeje svítí 

zelená LED. Modul PLC Siemens LOGO! v tomto stavu čte stavy na vstupech, používá program pro 

výpočet stavů výstupů a zapíná nebo vypíná reléové nebo polovodičové výstupy. 
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6 Programovatelný automat Siemens SIMATIC S7-1200 

PLC SIMATIC S7-1200 je jeden z nejnovějších typů PLC splňující požadavky na moderní, 

univerzální a snadno programovatelný systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Vlastnosti PLC S7-1200 

 

Přímo do hlavního modulu PLC lze připojit signální desku, která umožňuje rozšíření o digitální 

vstupy/výstupy nebo analogové výstupy 

 

Obrázek 20: Signální desky 
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Pro komunikaci tento automat používá rozhraní PROFINET. Jedná se o připojení pomocí PC 

sítě. 

 

Obrázek 21: Rozhraní PROFINET 

 

Napájecí napětí, ovládací a řídící signály a ovládané periferie se připojují typicky podle 

následujícího obrázku: 

 

Obrázek 22: Zapojení PLC SIMATIC S 7-1200 
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Označení a osazení připojovacích svorkovnic je provedeno podle následujícího popisu: 

 

Tabulka 5: Osazení svorkovnic PLC SIMATIC S7-1200 
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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. 

 

Obrázek 23: Prostředí programu SIMATIC STEP 7 Basic 

Program umožňuje zobrazení ve dvou variantách: 

 Portálový pohled -zajišťuje přístup ke všem projektovým komponentám. Rychlejší spuštění 

projektu je umožněno jednoduchými a intuitivnímioperacemi. 

 

 

Obrázek 24: Portálový pohled SW STEP 7 - Basic 
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 Projektový pohled - zobrazuje všechny projektové komponenty. Umožňuje jednoduchý přístup 

do zařízení a bloků. Zobrazuje hierarchickou strukturu projektu 

 

Obrázek 25: Projektový pohled SW STEP 7 - Basic 

  



 

37 
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 

 

Použité zdroje: 

[1] BAŘINA, Jaromír. Programovatelnéautomaty PLC.Středníškolatechnická, Přerov, 2011. 

[2] ST-MICRO1: Přehledsystému. Siemens AG, 2009. 

[3] Siemens.cz. LOGO! Manuál  [online]. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: 

http://www1.siemens.cz/ad/current/content/data_files/automatizacni_systemy/mikrosys

temy/logo/zakladni_pristroje/manual_logo_0ba4_2003_cz.pdf 

[4] Siemens.cz. Představení novinek: LOGO! S7-200 [online]. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: 

http://www.siemens.cz/siemjetstorage/files/50788_TIA$zari_0BA6.pdf 

[5] ST-MICRO1: STEP 7 Basic. Siemens AG, 2009. 

[6] S7-1200 Programmable controllerSystem Manual. Siemens AG, 2012. 

http://www1.siemens.cz/ad/current/content/data_files/automatizacni_systemy/mikrosystemy/logo/zakladni_pristroje/manual_logo_0ba4_2003_cz.pdf
http://www1.siemens.cz/ad/current/content/data_files/automatizacni_systemy/mikrosystemy/logo/zakladni_pristroje/manual_logo_0ba4_2003_cz.pdf

