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V minulé části seriálu (Automa 6/2013 
na str. 38) byly popsány základní prvky 
prostředku SFC. Do tohoto dílu jsou za-
řazeny ilustrační příklady s řešením jed-
noduchých sekvenčních problémů z obo-
ru techniky budov. Obdobné úlohy lze na-
jít již vyřešené v podobě funkčních bloků 
nabízených dodavateli PLC. Například 
na stránkách www.tecomat.cz je volně do-
stupná knihovna BuildingLib, jejíž funkční 
bloky řeší typické úlohy z oboru techniky 
budov, např. schodišťový automat, ovladač 
žaluzií, termostaty, převodník čísla na pulz-
ně šířkovou modulaci PWM. Knihovní blo-
ky jsou komplexní a již ověřené, připrave-
né k použití – ale jsou uzavřené, jejich ře-
šení není viditelné. Zde uváděné příklady 
jsou sice zjednodušené, ale názorně ilu-
strují metodiku možných postupů při ře-
šení podobných problémů s využitím SFC.

Příklad 34: Rozlišení krátkého a dlouhého 
stisku
Vytvořte program s využitím SFC, který roz-

lišuje krátký a dlouhý stisk tlačítka – kratší 
nebo delší než 2 s.
Řešení: Zadání odpovídá program podle 
obr. 70. Oproti příkladům z předchozích částí 
seriálu je řešení zjednodušeno tak, že provádí 
pouze samotné rozlišení délky držení tlačítka, 
ale už se nezabývá ovládáním akčních členů 
(např. svítidel, popř. ventilátorů, pohonů) – to 
už lze snadno doplnit podle konkrétní situace 
a požadavků uživatele. Program generuje vý-
stupy stisk (příchod tlačítka z klidového sta-
vu), kratky a dlouhy (rozpoznaná délka držení 
tlačítka). Z výchozího kroku k0 se po stisku 
tlačítka tl aktivuje krok k1. V něm je genero-
ván výstup stisk a je aktivována vnitřní pro-
měnná limit ve formě impulzu délky 2 s. Akti-
vuje jej akce s kvalifikátorem SL, T #2s, kte-
rá prodlouží příznak stavu k1.x (nastaví jeho 
paměť – set) a vygeneruje od něj impulz li-
mit v délce 2 s. Další přechod se uskuteční až 
po uvolnění tlačítka tl – jestliže se tak stane 
v době trvání impulzu limit, aktivuje se krok 
k2 (který po dobu své aktivity generuje vý-
stup kratky), jinak je aktivován krok k3 a ge-
nerován výstup dlouhy. V obou těchto krocích 
jsou generovány zpožděné proměnné prodl_1 
a prodl_2 (zde obě se zpožděním 1 s, v dů-
sledku akce D, T#1s), které zajistí potřebnou 
dobu trvání výstupů a potlačí odezvu na pří-
padné opakované stisknutí tlačítka. Po této 
prodlevě je aktivován krok k4 a v případě, že 
nebylo opětně stisknuto tlačítko tl, je okamži-
tě aktivován klidový krok k0. 

Příklad 35: Rozlišení jednoduchého a dvo-
jitého stisku
Vytvořte program s využitím SFC, který roz-
lišuje jednoduchý a dvojitý stisk tlačítka tl 
v intervalu 3 s.

Řešení: Zadání odpovídá program podle 
obr. 71. Po prvním stisku tlačítka tl (z vý-
chozího kroku k0) je aktivován krok k1. Jeho 
akce generuje výstup první a vnitřní impulzní 
proměnnou limit s dobou trvání 3 s. Další pře-
chod se aktivuje s uvolněním tlačítka. Jestli-

že se tak stane po ukončení impulzu limit, je 
aktivován krok k7 s výstupem dlouhe a pro-
dlevou prodl_3 v délce 1 s, po níž se aktivuje 
společný závěrečný krok k6. Bylo-li z kroku 
k1 tlačítko tl uvolněno a znovu stisknuto bě-

hem limitu, jsou postupně akti-
vovány kroky k2 a k3 – v k3 je 
generován výstup druhé. Další 
přechod se uskuteční s uvol-
něním tlačítka tl. Stihne-li se 
to ještě v limitu, je v kroku k4 
generován výstup v_lim (trvá-
ní obou stisků bylo v limitu) – 
v opačném případě se uskuteč-
ní přechod do kroku k5, který 
generuje výstup po_lim (dru-
hý impulz skončil po limitu). 
Po prodlevě 1 s (prodl_1, pro-
dl_2, prodl_3) je aktivován zá-
věrečný krok k6 a po něm (při 
klidném tlačítku) výchozí krok 
k0. Do kroku k5 směřuje i pře-
chod z kroku k2 v případě, že 
podruhé bylo tlačítko stisknuto 
až po uběhnutí limitu.
Poznámka: Popsaný program 
řeší i zadání příkladu 34 – vý-
stup dlouhy nese informaci 
o tom, že bylo jednou stisk-
nuto tlačítko, a to po dobu del-
ší, než je limit 3 s. Z ostatních 
výstupních proměnných lze lo-
gickým vyhodnocením odvo-
dit, zda bylo tlačítko stisknu-
to jednou krátce, nebo dvakrát 
(a bylo uvolněno ještě v limitu, 
nebo až po něm).
Úloha 64: V předchozích čás-
tech seriálu vyhledejte příkla-
dy a zadání úloh, které se za-
bývaly rozpoznáním různých 
sekvencí stisků tlačítka a řešte 
je znovu s využitím prostřed-
ku SFC.
Příklad 36: Ovládání rolet 
a žaluzií s hlídáním časových 
limitů
Vytvořte program pro ovládání 
rolet, mříží, venkovních žaluzií 
a podobných dvoupolohových 
mechanismů. Kromě základ-
ních funkcí rozpoznejte ještě 

i typické chybové stavy (řešte diagnostiku).
Řešení: Příklad 33 (obr. 54) v patnácté čás-
ti seriálu (květnovém čísle na str. 43 a 44) 
byl věnován podobné úloze, řešil ji ale vel-
mi zjednodušeně. Na obr. 72 je uveden pro-
gram obecnější varianty řešení. Vyhodnocuje 

Esperanto programátorů PLC: programování 
podle normy IEC/EN 61131-3 (část 17)

Obr. 70. Sekvenční graf SFC pro rozpoznání krátkého a dlou-
hého stisku tlačítka (k příkladu 34)

Obr. 71. Sekvenční graf SFC pro rozpoznání jednoduchého 
a dvojitého stisku tlačítka (k příkladu 35)
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časové limity (watch dog – „hlídací pes“) pro 
doby vykonání zadaných operací. Po překro-
čení některého z limitů se uskuteční přechod 
do stavu, který odpovídá rozpoznané chybě 
a generuje chybové hlášení. Takto jsou řeše-
ny základní diagnostické funkce.

Řešení předpokládá, že mechanismus je 
spouštěn v horní výchozí poloze. Jako po-
čáteční je tedy zvolen krok hore. Program 
vyhodnocuje dvě vstupní pro-
měnné od tlačítek (tl_dolu, 
tl_nahoru), od dvou koncových 
spínačů (k_hore, k_dole) a ge-
neruje dvě výstupní proměnné 
pro řízení pohonů (dolu, naho-
ru). Všechny mají zdroj nebo 
použití přímo v řízeném me-
chanismu. V chybových sta-
vech jsou generovány diagnos-
tické proměnné nerozjel_d, ne-
rozjel_h (po odstartování dolů 
nebo nahoru zůstává stále se-
pnutý koncový spínač horní 
nebo dolní polohy – patrně pro-
blém související s tlačítkem, po-
honem nebo s koncovým spí-
načem), nedojel_d, nedojel_h 
(po rozjezdu dolů nebo naho-
ru nedosáhl včas odpovídají-
cí krajní polohy – patrně chy-
ba související s pohonem nebo 
s koncovým spínačem) a vy-
pacil (bez požadavku na po-
hyb byl přerušen koncový spí-
nač dolní polohy – patrně po-
kus o vypáčení, ale možná jen 
chyba koncového spínače nebo 
uvolněného spoje). Protože jde o mimořádné 
situace, nejsou výstupy chybových hlášení 
využity v místě ovládaného zařízení, a jsou 
jako alarmy indikovány zobrazovacími pro-
středky řídicího systému, popř. jsou komuni-
kačním systémem předávány dále.

V kroku start_d je nastavena výstupní pro-
měnná dolu (akcí S) a současně je spuštěno 
generování vnitřní proměnné Wstart_d s ná-
během zpožděným o 1 s (akcí D, T#1s). Je-li 
do té doby rozpojen koncový spínač k_hore, 
znamená to, že se pohon rozjel a je aktivován 
krok jede_d, v opačném případě je po uběhnutí 
doby prodlevy aktivován krok Err_1, který ge-
neruje příznak chyby nerozjel_d. Podobný me-
chanismus pro zjištění překročených časových 
limitů (watch dog) je využit i v ostatních situa-
cích. Chybové stavy (kroky Err_1 až Err_5) 
jsou ve schématu kresleny jako „bezvýchodné“ 
a nemají pokračování v dalších krocích. Před-
pokládá se, že odpovídající chyby mají příči-
nu „ve hmotě“ (v hardwaru, např. v pohonu, 
koncovém spínači, uvolněném přívodu, popř. 
v páčidle narušitele) a nelze je automaticky od-
stranit a vrátit se do běžného provozního stavu. 
Je třeba přivolat člověka, který situaci posoudí 
a zařídí nápravu. Po opravě a uvedení do vý-
chozího stavu (do horní polohy) je z centrál-
ního pracoviště aktivován program z počáteč-
ního kroku hore. 

Poznámka: Zde byly pro nastavení výstup-
ních proměnných použity příkazy akcí typu 
S (set, nastavení paměti) a k jejich vynulování 
akce R (reset, vynulování paměti). Proměnná 
nabývá jedničkové (pravdivé) hodnoty od prv-
ního nastavení akcí S až do prvního výskytu 
akce R – a to i přes několik kroků, jejichž ak-
cemi není „oslovena“. Pro každou takto na-
stavovanou proměnnou je ale nutné pamato-

Obr. 73. Sekvenční graf pro řízení rolet a žaluzií podle příkladu 37

Obr. 72. Sekvenční graf pro řízení rolet a žaluzií podle pří-
kladu 36

vat na to, že po každé akci S musí někdy ná-
sledovat zakončovací akce R (třeba i několik 
akcí R, pro rozvětvený program). Rovnocenně 
lze ale výstupní proměnné ovládat akcí typu 
N (not stored), který oslovenou proměnnou 
rovněž nastaví do jedničkové hodnoty, ale jen 
na dobu aktivace odpovídajícího kroku (jed-
ničkové hodnoty jeho příznaku x), v ostatních 
případech se proměnná vynuluje. Je-li tedy 
třeba zachovat jedničkovou hodnotu proměn-
né po dobu několika po sobě jdoucích kroků, 
je nutné v každém kroku zopakovat akci typu 
N pro tuto proměnnou. Každá z uvedených 
zásad má své výhody a nevýhody. Používání 
akce N je sice graficky objemnější (vyžaduje 
větší plochu), ale na první pohled je viditelné, 
kdy je která proměnná jedničková nebo nulo-
vá. Při používání akcí typu S, R hrozí riziko 
nedůslednosti – že někdy uživatel opomene 
nastavenou proměnnou vynulovat. Oba pří-
stupy lze podle potřeby navzájem kombinovat.

Příklad 37: Ovládání rolet s možností pře-
rušení a reverzace pohybu
Vytvořte program pro ovládání rolet a podob-
ných dvoupolohových mechanismů s mož-
ností zastavení a reverzace pohybu. Mecha-
nismus se ovládá podobně jako v příkladu 36 
dvěma vstupními proměnnými od tlačítek (tl_
dolu, tl_nahoru), od dvou koncových spína-
čů (k_hore, k_dole) a generuje dvě výstupní 
proměnné pro řízení pohonů (dolu, nahoru). 
Jestliže je běhen pohybu stisknuto kterékoliv 
z tlačítek tl_dolu, tl_nahoru, je pohyb zastaven 
a po odeznění nastavené časové prodlevy lze 
mechanismus uvést do pohybu opětovným stis-

kem libovolného tlačít-
ka (odpovídajícím smě-
rem). Navíc je oproti 
příkladu 36 požadová-
no, aby mechanismus 
mohl být ovládán z li-
bovolné výchozí polo-
hy (horní, dolní nebo 
z mezipolohy).
Řešení: Program v SFC
je uveden na obr. 73. 
Výchozím je zde stav 
nevi – předpokládá se 
neznalost skutečné po-
lohy mechanismu. Po-
hyb je zastaven a je ak-
tivována vnitřní pro-
měnná časové prodlevy 
1 s pockej. Při sepnu-
tém koncovém spína-
či k_dole nebo k_hore 
se uskuteční přechod 
do odpovídajícího kro-
ku dole nebo hore, ji-
nak se po časové pro-
dlevě pockej uskuteční 
přechod do kroku vy-
ckal. Ten je určen pro 
čekání na stisk někte-
rého z tlačítek tl_dolu, 
tl_nahoru, kterými se 
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bude aktivovat pohyb do některé z krajních 
poloh. Je-li při pohybu dolu, nahoru stisk-
nuto některé tlačítko (tl_dolu OR tl_nahoru), 
uskuteční se přechod do čekacího kroku stop, 
ve kterém se pohyb zastaví, a po časové pro-
dlevě (náběhu proměnné revers) je po stisku 
tlačítka opět možné aktivovat pohyb odpo-
vídajícím směrem. Jestliže při pohybu vypr-
ší časová prodleva Wdolu nebo Wnahoru, je 
aktivován krok Err_1 nebo Err_2 a nastave-

no odpovídající chybové hlášení nedojel_d 
nebo nedojel_h.
Úloha 65: Spojte zadání příkladů 36 a 37 
do jednoho a vytvořte program pro komplex-
ní ovládání dvoupolohových mechanismů.
Úloha 66: Seznamte se s funkčními blo-
ky z knihovny funkčních bloků BuildingLib 
pro techniku budov, která je volně dostupná 
na www.tecomat.cz (např. jednotlačítkový 
stmívač, schodišťový automat se signalizací 

před vypnutím, schodišťový automat se stmí-
váním, ovladač roletových žaluzií), a vytvoř-
te podle zadání své vlastní rovnocenné řeše-
ní, popř. vytvořte vlastní alternativy zadání 
obdobných problémů a vyřešte je. Realizuj-
te jejich účelné zjednodušení nebo zobecnění. 
Podle možností realizujte ekvivalenty funkč-
ních bloků z knihoven jiných výrobců PLC.

Ladislav Šmejkal, Josef Černý

Předsedové správních rad obou sdružení – 
Dr. Gunther Kegel z FF a Mark Schumacher 
z HCF – vydali při této příležitosti jejich jmé-
nem prohlášení, v němž vyjadřují přesvědče-
ní, že spojení zdrojů a schopností obou sdru-
žení v jedné organizaci bude velmi přínosné 
jak pro koncové uživatele, tak i pro dodavate-
le: „Koncovým uživatelů v odvětvích se spo-
jitými technologickými procesy by jediná or-
ganizace zahrnující schopnosti FF i HCF byla 
schopna nabídnout úplná řešení zahrnující 
všechny myslitelné aspekty komunikace na 
úrovni provozů a správy inteligentních pro-
vozních přístrojů. Dodavatelům by nová orga-
nizace umožnila dosahovat vyšší produktivity 
jejich činností díky efektivnějšímu využívání 
zdrojů, konzistenci postupů a procedur a také 
zdokonalením v oblasti služeb členům a po-
skytované podpory.“

Předpokládané významné synergické 
efekty

Sdružení Fieldbus Foundation a HART 
Communication Foundation za sebou mají 
již dlouhou historii poměrně těsné spoluprá-
ce v mnoha oblastech. Jako příklad lze uvést 
spolupráci při tvorbě základních mezinárod-
ních standardů, jako jsou standard jazyku pro 
popis vlastností elektronických provozních 
přístrojů EDDL (Electronic Device Descrip-
tion Language) a v poslední době specifika-
ce FDI (Field Device Integration).

Sloučení nabízí významné možnos-
ti následné harmonizace mnoha aspektů 
obou komunikačních protokolů, Founda-
tion Fieldbus a HART, která by koncovým 
uživatelům a dodavatelům usnadnila za-
vádění těchto technik a umožnila by jim 

Přední sdružení v oboru komunikace v průmyslu 
jednají o možném sloučení

při provozování a údržbě závodů dokona-
le využít přínosy každé z nich. Během pří-
pravných jednání prezidenti obou sdruže-
ní, Richard J. Timoney (FF) a Ted Masters 
(HCF), podotkli, že mnoho synergií exis-
tuje již nyní, a následně vyjádřili společný 
postoj obou organizací slovy: „Obě strany 
jsou přesvědčeny, že dnešní rozhodnutí de-
tailně prozkoumat všechny aspekty případ-
ného sloučení obou organizací dává impulz 
k realizaci velkého kroku vpřed při rozvo-
ji techniky inteligentních přístrojů i celého 
širokého oboru komunikace v průmyslovém 
prostředí jako takového.“

Jako hlavní očekávané přínosy dosažitel-
né při sloučení obou organizací jsou uváděny:
– nejtěsnější možná spolupráce na rozvoji 

současných a vývoji nových metod,
– jednotná tržní strategie podporující co nej-

širší využití digitálních provozních přístro-
jů,

– nabídka dokonalejších produktů a služeb,
– nárůst podílu digitálních provozních pří-

strojů na celkovém trhu s provozními pří-
stroji,

– úspory v důsledku „většího měřítka“ při 
společném zajišťování seminářů a škole-
ní, testování a registrace produktů, účasti 
na výstavách, prezentace v médiích atd.

Rozuzlení během roku 2014

Navrhované sloučení je stále ještě v stadiu 
úvah, a zda se uskuteční, není jisté. Základní 
rysy proponované organizace a způsob cesty 
k ní jsou nicméně stanoveny.

V současnosti je dohodnuto, že kaž-
dé z obou sdružení sestaví svůj průzkumný 
tým, který posoudí možné sloučení z hledis-

ka jeho přínosů danému sdružení, jeho člen-
ské základně a oboru automatizace jako cel-
ku. Předpokládá se, že půjde o sloučení dvou 
rovnoprávných subjektů, nikoliv o pohlcení 
jedné organizace druhou, a že spojená orga-
nizace umožní lépe využít vzájemně se do-
plňující přednosti obou technik, Foundation 
Fieldbus a HART.

Připravit definitivní podklady k rozhod-
nutí si vyžádá ještě značné úsilí, zejména 
s ohledem na nezbytnou obezřetnost ve fi-
nanční a právní oblasti. Veškeré návrhy bu-
dou důkladně posuzovány z hlediska přínosů 
členům obou organizací a širšímu trhu s au-
tomatizační technikou, včetně obou skupin 
koncových zákazníků. K rozhodnutí o tom, 
zda spojení uskutečnit, se dojde ve třech 
krocích. Nejprve průzkumné týmy z jednot-
livých sdružení připraví zprávu a doporuče-
ní pro svou příslušnou správní radu. Jakmile 
tyto budou k dispozici, správní rady budou 
jednotlivě hlasovat, zda ve slučování pokra-
čovat, či ne. Nakonec, jestliže se obě správní 
rady rozhodnou, že se ve slučování má po-
kračovat, bude návrh předložen k hlasování 
na úrovni členů obou sdružení. Po dle sou-
časných očekávání by jasno mělo být při-
bližně v polovině roku 2014.

Kam pro informace

Podrobnější informace týkající se zámě-
ru, včetně např. otázek členství v současných 
a nové organizaci, členských příspěvků, dal-
ší samostatné existence a rozvoje obou pod-
porovaných technik, vztahu k iniciativě FDI, 
postupů registrace a testování produktů, vzta-
hu k současným strategiím v oblasti bezdráto-
vé komunikace v průmyslu, sídla zamýšlené 
sloučené organizace atd., lze nalézt na shora 
uvedených webových stránkách obou dosa-
vadních sdružení.

[Tisková zpráva Fielbus Foundaton, 25. září 2013.]

(sk)

Sdružení Fieldbus Foundation (FF, www.fieldbus.org) a HART Communication Founda-
tion (HCF, www.hartcomm.org) oznámila, že podepsáním dohody o společném zájmu 
vstoupila v jednání o možnosti vzájemného sloučení obou organizací v jediné průmys-
lové sdružení věnující se problematice komunikace s inteligentními provozními přístroji 
v oboru automatizace spojitých technologických procesů.


