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PROGRAMOVATELNÝ	LOGICKÝ	AUTOMAT	(PLC)	

1. Úkol	měření	
a) Seznamte se s principem funkce programovatelného logického automatu (PLC) z návodu na cvičení. 
b) Proveďte HW konfiguraci laboratorního pracoviště s PLC. 
c) Pomocí LD programovacího jazyku realizujte algoritmus pro řízení jednoduché automatizační úlohy (úloha 

bude upřesněna v průběhu cvičení). 

 

Obr. 1: Laboratorní přípravek s PLC. 

2. Teoretický	rozbor	
Programmable Logic Controller, česky programovatelný logický automat (dále jen PLC) je zařízení, které slouží 

k  automatizaci procesů, ať už se jedná o výrobní procesy, či jiné. Typická aplikace PLC je řízení výrobní linky. PLC je 
většinou řízeno mikroprocesorem. Program, vytvořený „na míru“ danému procesu je uložen v paměti, která je buď 
zálohována baterií nebo je tzv. „non volatile“ a uchovává tedy svá data i po ztrátě napájení. Bloky Vstupů/Výstupů 
(dále  jen  I/O bloky). „spojují“ PLC se senzory a akčními  členy v daném procesu. PLC  tak může získávat  informace 
z procesu  od  koncových  spínačů,  hladinových  spínačů,  polohových  spínačů,  teplotních  čidel  apod..  Podle  stavu 
těchto  vstupů  se  řídí program. Program  vyhodnocuje nastalou  situaci  a díky bloku  výstupů může následně  řídit 
libovolné akční  členy,  jako  jsou elektrické motory, pneumatická  či hydraulická zařízení,  relé apod. Tyto  I/O bloky 
mohou být zaintegrovány v „těle“ PLC nebo  je PLC modulární a uživatel si modulárně zvolí potřebné bloky, které 
jsou se základovou stanicí spojeny sběrnicí. Moduly nejsou pouze digitální a analogové, ale  i speciální převodníky 
D/A, frekvence, napětí, dále měřící moduly, převodníky…. 

PLC  bylo  vyvinuto  jako méně  nákladná  náhrada  starších  automatizačních  systémů,  které  tvořily  stovky 
a tisíce  relátek,  stykačů  a  vačkových  časovačů. Oproti  klasickému  řešení,  kdy  jakákoliv  změna procesu  znamená 
„předrátování“ rozváděče je změna v PLC jen změnou v programu. 

Různá PLC od různých výrobců používají jiné způsoby pro tvorbu programu. Nejstarší možností jak vytvářet 
program pro PLC je použít žebříčkový diagram, někdy též nazývaný jazyk liniových schémat. Tento jazyk byl vyvinut, 
aby  při  tvorbě  programu  pro  PLC,  co  nejvíce  připodobňoval  tehdejším  technikům  tvorbu  schématu  klasického 
stykačového  zapojení  a  jejich  „přeorientace“  na  novou  technologii  nebyl  tak  komplikovaný.  Postupně  přidávali 
výrobci možnosti  jak  „napsat“ program. Ať už  je program napsán v jazyce  liniových  schémat,  jazyce  sekvenčních 
grafů nebo pomocí instrukční sady, rozdíl je jen v přehlednosti daného programu. V současných PLC je možno psát 
program v podobě strukturovaného programovacího jazyka (např. jazyk C) podle standardu IEC‐1138. 
Program je vykonáván sekvenčně a na konci programu dojde vždy k tzv. „otočce“ a PLC vykonává program znovu. 
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PLC	Moeller	řady	XC100	
XC‐CPU‐101  (obr.  1)  je  základní  jednotka modulárního  PLC.  Základní  jednotka  se  skládá  z procesorové 

jednotky (označená na obr. 2 šipkou 1) a z 24V napájecí jednotky (označené šipkou 2). 

 

Obr. 2: Jednotka XC‐CPU‐101. 

Procesorová  jednotka  je  osazena  mikroprocesorem  Infineon  C164  s  pamětí  programu  64/128/256 kB 
a pamětí dat 64/128/256 kB podle typu základní  jednotky. Na procesorové  jednotce  jsou umístěny LED diody pro 
signalizaci RUN/STOP (tedy zastavení/běhu programu) a LED SF = System Fault (tedy chyba systému). Pod nimi  je 
umístěn přepínač RUN/STOP pro  spuštění/zastavení běhu programu,  slot pro přídavnou MMC paměťovou kartu, 
rozhraní RS232 pro komunikaci s programovacím zařízením a rozhraní CANopen. 

Rozšiřující	moduly	XIOC	
Výše uvedené PLC  lze  rozšiřovat pomocí XIOC modulů –  lokálních  rozšíření. XIOC  jsou  lokální  rozšiřující 

moduly pro přímé připojení ke všem  řízením XControl. Na  řízení  lze přímo připojit až 15 modulů. Přitom můžete 
volit z velkého počtu digitálních, analogových a technologických funkcí. 
 

       

Digitální I/O moduly  Analogové I/O moduly Čítačové moduly Síťové moduly

Obr. 3: Rozšiřující moduly XIOC. 

 
Digitální IO moduly: 

‐ až 32 vstupy při 24 V DC a 16 vstupů pří 230 V AC, 
‐ až 32 výstupy při 24 V DC a pro vyšší napětí až 12 reléových výstupů. 

Analogové IO moduly: 
‐ vyrábí se moduly s vstupy/výstupy 0‐10 V nebo 0‐20 mA, 

1 
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‐ moduly proměření teploty se 4 vstupy pro měření pomocí PT100/1000, 
‐ nebo termočlánky typu K, J, B, N, E, R, S, T. 

Čítačové moduly: 
‐ základní moduly mají 1‐2 čítačové vstupy do 100 kHz 24 V DC a obsahují 2 nebo 4 digitální výstupy 

s optovazbou, 
‐ pro frekvence do 400 kHz 24 V DC se vyrábí modul se 2čítačovými vstupy a 2 analogovými výstupy +‐10 V. 

Síťové moduly: 
‐ pro sériové rozhraní RS232C, 485, 422, nebo PROFIBUS‐DP (master/slave) aSuconet K master 

3. Program	CoDeSys	a	HW	konfigurace	
CoDeSys je kompletní vývojové prostředí pro tvorbu aplikací pro PLC XC100. 
 
Projekt  v programu  CoDeSys  je  uložen  v souboru,  který  je  pojmenován  podle  názvu  projektu.  Projekt  tvoří 

programové jednotky – jsou to funkce, funkční bloky a programy, které mohou být přidány do projektu formou tzv. 
akcí. Každá programová  jednotka  se  skládá  z deklarační  části a  těla  se  samotným programem. První programová 
jednotka (POU – Program Organization Unit) – objekt v projektu  je automaticky pojmenován PLC_PRG a musí být 
vytvořen  v každém  projektu.  Pro  vytvoření  nového  projektu  v programu  CoDeSys  vybereme  z horního  menu 
nabídku File  ‐> New, otevře  se nám dialogové okno podle obrázku  č. 4, kde  si vybereme PLC pro které budeme 
vytvářet projekt – v našem případě vybereme XC‐CPU101‐C64K‐8DI‐6DO. 

 
Obr. 4: Výběr cílového PLC. 

Poté nám bude automaticky nabídnuto vytvoření nové programové  jednotky (dále  jen POU) do projektu. 
Jedná  se právě o PLC_PRG, který byl  zmíněn výše a musí být vytvořen v každém projektu. Potvrzením kliknutím 
na OK tedy vytvoříme tento objekt (viz obr. 5). 

 
Obr. 5: Vytvoření objektu PLC_PRG. 

Celkový pohled na okno programu  je na obrázku 6 a v následujícím textu budou popsány  jeho  jednotlivé 
části. 
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Obr. 6: Hlavní okno programu CoDeSys. 

Hlavní menu  (obr.  7)  je  umístěno  u  horní  hrany  hlavního  okna  a  obsahuje  v rozbalovacích  nabídkách 
všechny příkazy menu. 

 
Obr. 7: Hlavní menu. 

Pod hlavním menu je umístěn panel nástrojů (obr. 8). Pokud uživatel klikne na některou z ikon, provede se 
příslušný příkaz  z hlavního menu, aniž by ho uživatel musel v menu hledat. Výběr aktivních příkazů se adaptivně 
mění podle aktivního okna. Pokud podržíme kurzor myši nad danou ikonou, zobrazí se nám její popis. 

 
Obr. 8: Panel nástrojů. 

V levé  části obrazovky  je  vždy umístěno okno organizér objektů  (obr. 9),  v jehož  spodní  části  jsou  čtyři 
záložky: POUs = Program Organization Units = programové  jednotky, Data  types = datové  typy, Visualizations = 
vizualizace, Resources = prostředky.  

 
Obr. 9: Organizér objektů. 
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V pravé části obrazovky je pracovní plocha, kde jsou zobrazovány editory pro všechny objekty v projektu. 
Pod pracovní oblastí  je okno, zobrazující zprávy CoDeSys uživateli –  jedná se o výpisy chyb při kompilaci projektu 
a jiné programové hlášky. 

Na  kartě  „POUs“  v organizéru objektů  jsou  zobrazeny  všechny objekty otevřeného projektu  a dvojitým 
poklikáním na určitém objektu se nám v pracovní oblasti na pravé straně otevře editor. 

Karta  „Visualizations“  zobrazuje  seznam  všech  vizualizací  v projektu  a  po  dvojkliku  myší  na  určité 
vizualizaci  se  v pracovní  oblasti  otevře  editor  pro  danou  vizualizaci.  O  vytváření  vizualizací  bude  pojednávat 
samostatná kapitola této práce a nebudu se jí na tomto místě proto dále zabývat. 

Na kartě „Resources“ jsou objekty pro konfiguraci projektu. Na obrázku 10 je zobrazena karta „Resources“. 
Pozornost budu věnovat položce „PLC Configuration“. 

 
Obr. 10: Karta Resources. 

Po  dvojkliku  na  položku  „PLC  Configuration“  se  v pracovní  ploše  okna  otevře  editor  konfigurace  PLC  – 
obr. 11, tady programátor definuje hardware pro který je určen vytvářený projekt. 

Tento konfigurátor je důležitý, protože tu jsou uvedeny paměťové adresy vstupů/výstupů a pokud chceme 
ovládat stav digitálních nebo analogových vstupů/výstupů nebo zjišťovat  jejich stav, pracujeme v programu právě 
s těmito paměťovými místy. Na obr. 11 lze vidět, že v mém projektu je jeden rozšiřující modul – XIOC‐4AI‐2AO‐U1‐
I1. Popis  tohoto modulu  je uveden v některé z předchozích kapitol. Na obr. 12  je zobrazen výřez z obr. 11 a  jsou 
na něm vidět právě paměťové adresy vstupů a výstupů tohoto modulu. 
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Obr. 11: Editor konfigurace PLC. 

Na obrázku 12 vidíme například, že první analogový vstup má paměťovou adresu %IW2 a pokud z této adresy 
budeme číst, cílová proměnná, do které uložíme obsah této paměťové adresy, musí být typu WORD. 

 
Obr. 12: Adresy vstupů/výstupů modulu XIOC‐4AI‐2AO‐U1‐I1. 

4. Programovací	jazyk	Ladder	Diagram	(LD)	
Ladder Diagram =  liniové (žebříčkové schéma)  je graficky orientovaný  jazyk, který přibližuje programování návrhu 
stykačových zapojení. Program je vytvářen prvky jako cívky, kontakty a propojovací vodiče. Každá taková struktura 
spínačů, cívek a spojovacích vodičů je vymezena levou a pravou proudovou linií – ty mají reprezentovat v analogii se 
stykačovým  zapojením  elektrické  póly  +  a  ‐. Mezi  těmito  póly  je  umístěna  síť  kontaktů.  Ke  každému  kontaktu 
přísluší  logická proměnná TRUE = pravda nebo FALSE = nepravda. Síť kontaktů  je vyhodnocována zleva doprava. 
Pokud  logická proměnná reprezentující kontakt  je TRUE, hodnota TRUE se přenese přes vodiče na pravou stranu. 
Pokud ne, pravá strana obdrží hodnotu FALSE. 
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Obr. 13: Příklad LD. 

Při programování lze využívat knihovny předdefinovaných bloků, jako jsou časovače, čítače, bloky pro práci 
s řetězci apod. 

Jaké  funkční  bloky máme  k dispozici,  zjistíme  na  kartě  „Resources“,  položka  „Library manager“  –  správce 
knihoven – viz obr. 13. 

5. Vizualizace	
V programu  CoDeSys  lze  vytvářet  vizualizace  vytvořeného  projektu.  Vizualizace  je  grafická  reprezentace 

projektových proměnných a dovoluje zadání nových hodnot proměnných – z klávesnice nebo myši ‐ do programu 
v PLC  v online  režimu.  Vizualizace  je možno  vytvářet  v editoru  vizualizací.  V tomto  editoru  vytváříme  vizualizaci 
použitím  předdefinovaných  grafických  elementů.  Taková  vizualizace může  být  použita  jako  uživatelské  rozhraní 
zobrazující stav automatizovaného procesu a zároveň může sloužit k ovládání tohoto procesu. 

V této kapitole si ukážeme jak vytvářet vizualizace a popíšeme si základní typy grafických elementů, ze kterých 
můžeme vizualizaci „skládat“ a jejich nastavení (propojení s proměnnými programu atd.).  
Editor vizualizací nalezneme na kartě Visualizations v organizéru objektů. Kliknutím pravým  tlačítkem na položce 
Visualizations v organizéru objektů se nám zobrazí kontextové menu v kterém vybereme položku „Add Objekt…“ – 
přidat objekt (obr. 14). 

 
Obr. 14: Vytvoření objektu vizualizace. 
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Obr. 17: Kontextové menu ke grafickému elementu. 

Po kliknutí na položku configure se otevře dialogové okno konfigurace elementu – obr. 18. 

 
Obr. 18: Konfigurační dialog ke grafickému elementu. 

V konfiguračním  okně  jsou  na  levé  straně  zobrazeny  jednotlivé  kategorie  vlastností,  které  lze  pro  daný  element 
nakonfigurovat. V následujícím textu popíši jednotlivé kategorie: 
 

Shape:	
Shape  =  tvar,  zaškrtnutím  příslušné  volby  v pravé  části  okna  volíme  tvar  elementu mezi  Rectangle  =  obdélník,  Rd. 
Rectangle = obdélník s oblými rohy, Ellipse = elipsa, Line = přímka. 



Programovatelný logický automat – A1B14SP1 

11 
 

Text:	

 
Obr. 19: Kategorie Text. 

Text = text, v této kategorii můžeme určit popis (text) pro daný element, font pro tento text a jeho zarovnání. Pomocí 
kombinace kláves CTRL+ENTER můžeme vložit konec  řádku a  zalomit  tak  text. Pokud v textu budou obsaženy  znaky 
„%s“,  pak  v režimu  online  při  běhu  programu  bude  tento  řetězec  nahrazen  hodnotou  proměnné,  která  je 
vyspecifikována v poli Textdisplay v kategorii Variables. Mohou být  též použity  formátovací  řetězce, které odpovídají 
standardní  funkci  „sprintf“  v jazyce  C.  Tyto  formátovací  znaky  zde  neuvádím  a  jejich  seznam  a  použití  lze  nalézt 
v dokumentaci k programu CoDeSys. 

Textvariables:	

 
Obr. 20: Kategorie Textvariables. 

Textvariables  =  textové  proměnné,  v této  kategorii můžeme  určit  proměnné,  které mohou  dynamicky měnit  barvu 
textu, font, výšku textu. Pokud například chceme definovat, že barva textu se má načítat z proměnné barva_textu, tak 
do pole Text color vepíšeme PLC_PRG.barva_textu. Bližší informace lze nalézt v dokumentaci. 

Line	width:	

 
Obr. 21: Kategorie Line width. 



Programovatelný logický automat – A1B14SP1 

12 
 

Line  width  =  tloušťka  čáry,  v této  kategorii  můžeme  tloušťku  čáry  po  daný  element,  popřípadě  programovou 
proměnnou, která bude určovat tloušťku čáry. 

Colors:	

 
Obr. 22: Kategorie Colors. 

Colors = barvy, v této kategorii můžeme vybrat primární barvy a barvy výstražné pro vnitřní část elementu a pro okolní 
rámeček. V případě že je nastavena i výstražná barva (Alarm color), potom pokud je v kategorii Variables v poli Change 
color programová proměnná, která má hodnotu FALSE, barva elementu je barva zadefinovaná  jako Color, pokud tato 
proměnná nabyde hodnoty TRUE, barva elementu se změní na barvu zadefinovanou jako Alarm color. 

Color	variables:	

 
Obr. 23: Color variables. 

V této kategorii můžeme vkládat projektové proměnné (např. PLC_PRG.vnitrni_barva), které určují barvy různých částí 
elementu, viz dokumentace. 

Motion	absolute:	

 
Obr. 24: Kategorie Motion absolute. 
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Motion  absolute  =  absolutní pohyb,  v této  kategorii můžeme určit proměnné do polí X‐  a  Y‐Ofset. Hodnoty  těchto 
proměnných  mohou  posouvat  daným  elementem  v závislosti  na  velikosti  těchto  proměnných.  Proměnná  Scale  – 
měřítko mění velikost elementu a proměnná Angle zapříčiní otáčení elementu v závislosti na hodnotě této proměnné 
(kladná hodnota +1 znamená otočení o 1° po směru hodinových ručiček). Podrobněji viz dokumentace.  

Motion	relative:	

 
Obr. 25: Kategorie Motion relative. 

Motion  relative  =  relativní  pohyb,  v této  kategorii můžeme  nastavovat  do  jednotlivých  polí  proměnné,  které  určují 
polohu jednotlivých hran daného elementu. Podrobněji viz dokumentace. 

Variables:	

 
Obr. 26: Kategorie Variables. 

Variables = proměnné, v této kategorii můžeme nadefinovat proměnné do následujících polí: 

Invisible: 
Proměnná  typu  Boolean  (logická  proměnná  FALSE/TRUE),  pokud  proměnná  v tomto  poli  nabývá  hodnoty  FALSE  ‐ 
element bude viditelný, pokud TRUE – element nebude viditelný. 

Disable input: 
Pokud  proměnná  definovaná  v tomto  poli  nabývá  hodnoty  TRUE,  všechny  nastavení  z kategorie  Input  budou 
ignorována. 

Change color: 
Pokud proměnná definovaná  v tomto poli nabývá hodnoty  FALSE, element bude  zobrazen  v defaultní barvě, pokud 
bude tato proměnná nabývat hodnoty TRUE, element bude zobrazen v barvě výstražné (alarm color). 

Textdisplay: 
Pokud jsme vložili do pole Content v kategorii Text řetězec „%s”, potom bude tento řetězec v režimu online nahrazen 
hodnotou proměnné zadefinované v poli Textdisplay.  
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Tooltip‐display: 
Do tohoto pole vložte proměnnou typu string, která bude zobrazena jako nápověda k elementu v režimu online. 

Input:	

 
Obr. 26: Kategorie Input. 

Input = vstup, v této kategorii můžeme nadefinovat proměnné do následujících polí: 

Toggle variable: 
Pokud je tato možnost aktivována, tak v režimu online pokud klikneme myší na daný element, proměnná uvedená 
v poli Toggle variable změní svou hodnotu např. z TRUE na FALSE, při dalším kliknutí na daný element změní svou 
hodnotu zpět na TRUE. 

Tap variable: 
Tato možnost má podobnou funkci  jako Toggle variable s tím rozdílem, že proměnná uvedená v tomto poli změní 
svou hodnotu např. z FALSE na TRUE jen pokud klikneme na daný element a tlačítko myši držíme stisknuté, jakmile 
ho uvolníme, proměnná  změní  svou hodnotu  zpět na  FALSE. Pokud  je  aktivována možnost  Tap  FALSE, hodnota 
proměnné se při stisku tlačítka myši na daném elementu změní na FALSE, jinak je TRUE. 

Zoom to vis.: 
Do tohoto pole zadáváme název jiné vizualizace v projektu, do které budeme přepnuti po kliknutí na daný element. 

Execute program: 
Podrobněji viz dokumentace. 

Text input of variable ´Textdisplay´ 
Pokud  je  zvolena  tato možnost, potom v režimu online po kliknutí na daný element budeme mít možnost vložit 
hodnotu proměnné Textdisplay pomocí klávesnice. 

Tooltip:	
Tooltip  =  nápověda,  v této  kategorii  můžeme  nadefinovat  text,  který  se  zobrazí  při  pohybu  myší  nad  daným 
elementem. 

Security:	
Podrobněji viz dokumentace k programu CoDeSys.. 

Programability:	
Podrobněji viz dokumentace k programu CoDeSys. 
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6. Nahrávání	programu	do	PLC	
Pokud máme program přeložen a odladěn, můžeme přistoupit k samotnému nahrání programu do PLC a jeho 

spuštění. 
Ujistíme se že PLC XC100  je přes sériovou komunikační  linku RS232   propojeno s COM1 nebo COM2 portem 

počítače.  V hlavním  menu  v nabídce  online  zrušíme  zaškrtnutí  u  položky  Simulation Mode,  ve  stejné  nabídce 
zvolíme položku  Login,  tímto  se připojíme do PLC.   Pokud  je  v PLC  již nahrán nějaký program, ale neshoduje  se 
s programem, který jsme vytvořili, upozorní nás na tuto skutečnost CoDeSys oknem podle obrázku. 

 

 
Obr. 27: Nahrávání programu. 

 
CoDeSys  nás  upozorňuje,  že  program  který  je  nahraný  v PLC  je  jiný  než  aktuální  program  námi  vytvořený 

a nabízí  volby,  jestli  stáhnout  aktuální  program  nebo  ne.  Klikneme  na  YES  –  ANO  a  do  PLC  se  nahraje  námi 
vytvořený program. 

Teď  jsme připojeni přes sériovou  linku do PLC a v PLC  je nahraný program který  jsme vytvořili. Pro spuštění 
programu v PLC vybereme v hlavní nabídce položku Online a v rozbalovacím podmenu položku RUN – tím program 
v PLC spustíme. 

I  v tomto případě  kdy běží program přímo  v PLC  a ne  jen  v simulačním módu, můžeme program  ladit,  tedy 
libovolně zastavovat, krokovat atd. jak bylo popsáno v předchozí kapitole. 

 


