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V této části seriálu pokračuje řešení slo-
žitějších sekvenčních úloh, které využívají 
funkční bloky čítačů a časovačů. V závěru 
je uvedena i základní úloha řešená s vy-
užitím metodického aparátu konečných 
automatů a systematických prostředků 
sekvenčního programování (SFC) podle 
normy IEC/EN 61131-3. Dosud byla re-
spektována zásada, že všechny výstupní 
a vnitřní proměnné mají unikátní jména, 
aby nemohly být ovlivňovány z jiných míst 
programu. Lze ale předpokládat, že čte-
náři příklady ověřují jednotlivě a nespojují 
je do jednoho dlouhého programu. Proto 
(v zájmu přehlednosti výkladu) není nadá-
le zachovávána zásada unikátních jmen 
proměnných.

Příklad 30: Jednoduchý a dvojitý stisk 
s využitím CTU

Příklady 28 a 29 (viz Automa 4/2013, str. 39) 
řešte s využitím standardního funkčního blo-
ku čítače CTU. Při jednoduchém stisku tla-
čítka T1 se má svítidlo aktivovat na kratší 
dobu (např. na 3 min) a při opakovaném stis-
ku na delší dobu (např. na 10 min).
Řešení 1: Zadání odpovídá program v LD 
podle obr. 48. Na rozdíl od předchozích pří-
kladů je zde využit standardní funkční blok 
čítače nahoru, CTU (Counter Up). S prvním 
stiskem tlačítka T1 se aktivuje první impulzní 
časovač TP (casovac1), který generuje krat-
ší impulz pro rozsvícení svítidla (zde v trvá-
ní 3 min). Stav čítače se zvětší na hodno-
tu 1. Druhý stisk tlačítka T1 zvýší stav čítače 
na hodnotu 2, která je shodná s jeho předvol-
bou. Výstup Q se tedy změní na hodnotu 1 
(true), nastaví proměnnou druhy a aktivuje 
druhý časovač TP, který generuje delší impulz 
(zde s dobou trvání 10 min). Výstup čítače je 
přiveden na jeho resetovací vstup R, ale uplat-
ní se až v dalším výpočetním cyklu a uvede 
čítač zpět do výchozího stavu. Proměnná dru-
hy se vynuluje s uvolněním (sestupnou hra-
nou) druhého stisku tlačítka T1. K resetu ča-
sovače dojde i po skončení krátkého impulzu 
(NOT sviti), který následoval po ojedinělém 
stisku tlačítka – provede se i po odeznění del-
šího impulzu, ale v té situaci je čítač již rese-
tován a jeho stav to již neovlivní.
Řešení 2: V předchozím řešení nebyla kon-
trolována délka intervalu mezi dvěma stisky 
tlačítka T1 – s nevyřčeným předpokladem, 
že oba stisky budou následovat „dostatečně 
brzy po sobě“. Opožděný druhý stisk může 
mít za následek nanejvýš prodloužení první-
ho (krátkého) impulzu o aktivovaný druhý 

(delší) impulz. Kdyby se druhý stisk usku-
tečnil až po odeznění prvního impulzu, zvý-
ší stav již vynulovaného čítače na hodnotu 
1, jako by šlo o stav po novém začátku. Ten-
to nedostatek odstraňuje řešení podle pro-

gramu na obr. 49. První impulzní časovač 
odstup je aktivován prvním stiskem tlačít-
ka T1. Generuje impulz (zde 2,5 s), během 
kterého je respektován druhý stisk tlačítka. 

Ten sice aktivuje výstup čítače Q a pomoc-
nou proměnnou druhy, která vzápětí způso-
bí reset časovače a vynuluje sama sebe, ale 
časovač druhého (dlouhého) impulzu je akti-
vován pouze za předpokladu, že se tak stalo 

po dobu trvání proměnné interval 
(s podmínkou druhy AND inter-
val). Čítač je také resetován v pří-
padě, že odezní první (kratší) im-
pulz, aniž po něm následuje dru-
hý stisk tlačítka.
Poznámka: Každá proměnná, kte-
rá byla nastavena příkazem SET, se 
stává výstupem paměťové funkce 
typu SR nebo RS a musí být vy-
řešeno i její nastavení do opačné-
ho stavu (vynulování) – příkazem 
RESET nebo prostým zápisem. 
V uváděném případě je vynulo-
vání proměnné druhy způsobeno 
(v obou předchozích variantách 
řešení) resetováním s podmínkou 
součinu sestupné hrany proměnné 
T1 (F_TRIG) a proměnné druhy. 
Řešení 3: Program z předchozí-
ho řešení lze zjednodušit s využi-
tím skutečnosti, že výstup Q čítače 
CTU si svou jedničkovou hodnotu 
pamatuje, pokud jeho stav je shod-
ný s nastavenou předvolbou (viz 
obr. 50). Změna oproti předchozí-
mu řešení je jen ve způsobu nasta-
vení proměnné druhy – jen kopíru-
je výstup čítače (neprovádí SET). 
V současném cyklu programu sta-
čí ještě aktivovat časovač druhého 
(dlouhého) impulzu a v následují-
cím cyklu se automaticky vynulu-
je v důsledku resetu čítače.
Úloha 62: Vytvořte program pro 
modifikované zadání, ve kterém je 
požadováno, aby druhý stisk tla-
čítka T1 způsobil trvalou aktivaci 
svítidla svit.

Jakkoliv se ovládání svítidla 
zdá být jednoduché, z dosavad-
ních příkladů je zřejmé, že tomu 
tak není. Stejný požadavek lze 
řešit různými variantami progra-
mu – s identickou funkcí nebo 
s drobnými odlišnostmi v chová-
ní. Dále mají různí uživatelé odliš-
né představy o stejné funkci. Jen 
v příkladech 28 až 30 byly řešeny 

různé varianty obdobné úlohy ovládání sví-
tidla pro jednoduchý a dvojitý stisk tlačítka 
(a bylo by možné řešit další varianty, příkla-
dem je úloha 62). Všechny dosavadní příkla-

Esperanto programátorů PLC: programování 
podle normy IEC/EN 61131-3 (část 15)

Obr. 48. Využití časovače CTU k rozlišení jednoduchého 
a dvojitého stisku (k řešení 1 příkladu 30)

Obr. 49. K řešení 2 příkladu 30
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dy obsahovaly předpoklad, že bezprostředně 
po prvním stisku tlačítka se svítidlo aktivuje 
krátkodobě, zatímco při opakovaném stisku 
se rozsvítí na delší dobu, popř. natrvalo. To 
odpovídá situaci, kdy jednoduchým stiskem 
(jednodušší akcí) je aktivováno jen krátko-
dobé osvětlení, např. „přisvícení“ pro všeo-
becnou orientaci, nasvícení prostoru pro jeho 
překonání k dalšímu vypínači (např. na chod-
bě nebo na schodišti) nebo pro časově ome-
zenou aktivitu. Dvojitý stisk (složitější akce) 
je pak využíván k zadání požadavku na trvalé 
nebo dlouhodobé osvětlení. Trvalé rozsvíce-
ní v sobě skrývá riziko, že uživatel zapome-
ne zhasnout. Proto je výhodnější časově ome-
zený svit po přiměřeně dlouhou dobu (třeba 
i desítek minut nebo hodin).

Lze si ale představit i opačný požadavek. 
Vychází z logiky, že dlouhodobé (trvalé) 
osvětlení bývá požadováno častěji a je přiro-
zenější, více odpovídá dosavadním zvyklos-
tem u tradičně řešené instalace, více vyhovuje 
starším obyvatelům a hostům – mělo by tedy 
být aktivováno jednodušší akcí (prvním stis-
kem). Krátkodobé osvětlení bývá méně frek-
ventované, takže je k jeho aktivaci vhodná 
složitější akce – opakovaný stisk.
Příklad 31: Je požadováno, aby jednodu-
chým stiskem bylo aktivováno trvalé osvět-
lení a opakovaným stiskem jen krátkodobé 
osvětlení.
Řešení 1: Zadání odpovídá programu z obr. 51. 
Prvním stiskem tlačítka T1 je aktivováno trva-
lé osvětlení (nastavena paměť proměnné svit), 
které je přerušeno druhým stiskem (po libo-
volně dlouhé době) – ten současně aktivuje 
impulzní časovač, který generuje impulz pro 
krátkodobé osvětlení. Při požadavku na zhas-
nutí lze použít opačnou polohu vypínače (po-
kud existuje, zde T1_dolni), jinak je možné 
osvětlení zhasnout druhým stiskem tlačítka, 
ale až po odeznění krátkého impulzu.
Řešení 2: Předchozí řešení nerespektovalo 
časový odstup mezi dvěma stisky. Program 
z obr. 52 je obecnější. První stisk tlačítka T1 
rovněž aktivuje trvalý svit, který je přeru-
šen druhým stiskem stejného tlačítka. Prv-
ní stisk současně aktivuje impulzní časovač, 
který odměřuje časový odstup mezi stisky 
(zde 2,5 s). Je-li tlačítko T1 podruhé stisknu-
to s krátkým odstupem po prvním (současně 
s proměnnou interval), je aktivován impulzní 
časovač, který odměří dobu krátkého osvět-
lení. Trvalé osvětlení se tedy zhasne druhým 
stiskem tlačítka T1. Jestliže druhý stisk ná-
sleduje bezprostředně po prvním, je chápán 
jako požadavek na aktivaci krátké doby osvět-
lení. Pozdější stisk je chápán jako požadavek 
na okamžité zhasnutí.
Příklad 32: Nyní je požadováno, aby jednodu-
chým stiskem tlačítka T1 bylo aktivováno dlou-
hodobé impulzní osvětlení (např. 30 min) a  
druhým stiskem, který po něm následuje s od-
stupem do 2,5 s, bylo svítidlo aktivováno 
krátkodobě (např. na 3 min).
Řešení: Zadání vyhovuje program podle 
obr. 53. První stisk tlačítka aktivuje impulz-

ní časovač, který určuje časový odstup mezi 
dvěma stisky tlačítka (odstup), a současně 
impulzní časovač pro impulz dlouhodobého 
osvětlení (s proměnnou dlouze). Výstup ča-
sovače do_dvou aktivuje výstup druhý. Jest-
liže se druhý stisk uskuteční během trvání 
proměnné interval, bude ještě aktivován im-
pulzní časovač pro krátkodobé osvětlení s vý-
stupní proměnnou kratce. Aktivace svítidla 
svit je omezena na dobu krátkého impulzu, 

je-li aktivován, jinak na dobu dlouhého im-
pulzu dlouze. Pokud ke druhému stisku do-
jde po skončení zadaného odstupu (interval), 
je svítidlo zhasnuto.

Systematický popis sekvenčních úloh

„Již dost bylo příkladů na vyhodnoce-
ní jednoho tlačítka.“ Úlohy čítání a časová-
ní budou probírány ještě později. Nyní bude 

text věnován metodice popisu slo-
žitějších sekvenčních úloh. Ná-
zorný a výkonný aparát k tomu 
poskytuje teorie konečných auto-
matů a Petriho sítí. Z obou teorií 
vychází grafický programovací 
prostředek s názvem Grafcet (za-
vedený francouzskou firmou Tele-
mechanique). Později byly vytvo-
řeny jeho různé mutace pro pro-
gramování PLC. Výsledkem jejich 
unifikace je prostředek sekvenční-
ho programování SFC (Sequen-
tial Function Chart), který je za-
hrnut do normy IEC EN 61131-3.  
Grafcet a SFC nejsou totožné – 
Grafcet je obecnější, SFC je vý-
sledkem kompromisu, který vzni-
kl při vytváření normy. Zde pů-
jde jen o základní myšlenku obou 
prostředků, která bude vysvětle-
na na nejjednodušších příkladech.
Příklad 33: Popište nejjednoduš-
ší variantu postupu ovládání ven-
kovních žaluzií v domě. Podob-
ným postupem jsou ovládána jiná 
elektromechanická zařízení se dvě-
ma stabilními stavy (např. rolety, 
mříže, markýzy, dveře, vrata, okna 
apod.). Předpokládejme ovládání 
tlačítky dolu, nahoru a generování 
výstupů pro pohon směrem stahuj 
a vytahuj. Obě krajní polohy jsou 
indikovány koncovými spínači na-
hore a dole.
Řešení: Nejjednodušší postup je 
popsán přechodovým grafem na 
obr. 54, který lze slovně interpreto-
vat takto: výchozí krok 0 je klido-
vý, všechny výstupy jsou nulové. 
Při stisku tlačítka dolu se aktivuje 
krok 1, který odpovídá řízení pohy-
bu směrem dolů. V něm je výstup 
stahuj jedničkový a výstup vyta-
huj zůstává nulový. Dosažení dolní 
mezní polohy je indikováno konco-
vým spínačem dole a uskuteční se 
přechod do kroku 2, … atd. Takto 
lze jednoduše a názorně slovně in-
terpretovat i velmi složité sekvenč-
ní grafy.

Základní prvky SFC

Grafická podoba sekvenčního 
postupu, vytvořená prostředky SFC 
nebo Grafcet, je označována jako 

Obr. 50. K řešení 3 příkladu 30

Obr. 51. K řešení 1 příkladu 31

Obr. 52. K řešení 2 příkladu 31
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větvené, obvykle mají tvar přímé linie (která 
začíná v počátečním kroku a končí v konco-
vém kroku) nebo smyčky, jejíž koncový stav 
pokračuje v počátečním stavu.

Představení druhého 
autora

Počínaje tímto pokra-
čováním je seriál společ-
ným dílem dvou autorů. 
Novým spoluautorem je 
Josef Černý. Je mu 21 let 
a studuje Fakultu doprav-
ní ČVUT v Praze, studij-

ní projekt Automatizace a technická diagnos-
tika v dopravě.  

Ladislav Šmejkal, Josef Černý

Obr. 53. K řešení příkladu 32
Obr. 54. Sekvenční diagram ke zjednodušenému postupu ovládání venkovních 
žaluzií (k řešení příkladu 33)

přechodový diagram, přechodový graf nebo 
též stavový diagram. Obdélníkové značky jsou 
symboly pro kroky sekvenčního algoritmu (po-
užívá se i pojmenování stavy, podle zvyklostí 
v teorii konečných automatů). Odpovídá jim 
situace, která je po určitou dobu neměnná (se-
trvání v kroku). Dvojitá obdélníková značka 
(zde první nahoře) označuje počáteční krok 
nebo též iniciální stav, v němž začíná popiso-
vaný postup. Uvnitř značky je vepsáno jméno 
kroku, které je kódovým znakem kroku, obvyk-
le jeho pořadovým číslem. Vedle značky jsou 
uvedeny aktivity odpovídající setrvání v kroku 
– zde jsou uvedeny pouze hodnoty odpovída-
jících výstupů. Mohou tam být uvedeny i dal-
ší aktivity, časové závislosti – obvykle zvláštní 
symbolikou nebo programem ve zvoleném ja-
zyce, popř. přechodovým grafem nižší úrovně 

(podgrafem, vnořeným grafem). Spojnice mezi 
kroky jsou označovány jako hrany. Vodorov-
né čárky, kterými jsou přeškrtnuty, značí pře-
chody (transitions). Vedle značky přechodu je 
uvedena podmínka přechodu. Je to dvouhod-
notová proměnná, která může být jednoduchou 
proměnnou, logickým výrazem či programem 
ve zvoleném jazyce po dle normy. Aktivní stav 
je při interpretaci grafu označován hvězdičkou. 
Přechod z předchozího kroku do následujícího 
se uskuteční, jestliže vychází z aktivního kroku 
a současně je splněna podmínka přechodu. Při 
této jednorázové události se aktivita „přelije“, 
„přeskočí“ z výchozího kroku do následného 
– výchozí stav přestane být aktivní a aktivita je 
předána následnému stavu. 

Prozatím výklad zůstává u jednoduchých 
algoritmů, jejich přechodové grafy nejsou 
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y   Siemens PLM Connection
Siemens PLM Software, přední světový 

dodavatel softwaru a služeb pro řízení ži-
votního cyklu výrobku (PLM), zve všech-
ny uživatele i zájemce o PLM na již tra-
diční konferenci Siemens PLM Connecti-
on. Konference je určena nejen zákazníkům 
Siemens PLM Software, ale je dobrou pří-
ležitostí k seznámení s PLM také pro ostat-
ní zájemce. 

Na konferenci budou prezentovány příkla-
dy řešení, které zkracují výrobní cyklus, po-

máhají zlepšovat kvalitu výrobků a umožňu-
jí přímou spolupráci všech pracovníků, kteří 
se podílejí na vývoji výrobku.

Program konference je zaměřen na tyto 
otázky:
– Jaké jsou nástroje a technologie pro vývoj 

výrobků?
– Jak zvýšit produktivitu konstruování, si-

mulací a výroby?
– Jak implementovat rozsáhlý projekt v ge-

ograficky vzdálených místech a v interdis-
ciplinárním prostředí?

– Jak zrychlit vývoj a snížit náklady?

Současní uživatelé jistě ocení informa-
ce o novinkách v sortimentu Siemens PLM, 
např. Solid Edge ST6, NX 8.5, Teamcenter 
Rapid, RobotExpert, Syncrofit, Fibersim 
a Seat Design Environment.

Stejně jako v loňském roce, bude i letos 
pracovní část konference obohacena o do-
provodný program, který vytvoří prostor pro 
neformální diskusi. Pro letošní setkání byla 
vybrána stejná lokalita jako v loňském roce, 
Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady 
v CHKO Železné hory. Konference se bude 
konat ve dnech 10. až 11. června 2013.    (ed)


