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Esperanto programátorů PLC: programování 
podle normy IEC/EN 61131-3 (část 11)

Set: q := q OR x;
Reset: q := q AND NOT x;

V obou případech je opět realizována zpět-
ná vazba (proměnná q se vyskytuje na obou 
stranách výrazu). Z prvního výrazu vyplývá, 
že funkce Set je logickým součtem OR pů-
vodního výstupu q a vstupu x. Lze ji inter-
pretoval jako „přičtení OR“ hodnoty vstupu 
x k dosud zapamatované hodnotě q. Toto „při-
čtení“ je možné realizovat vícekrát z různých 
míst programu s různými operandy. Funkce 
Set a Reset lze rovnocenně interpretovat jako 
příkazy podmíněného zápisu – v jazyku ST 
je lze zapsat:

Set: IF x = true THEN q := true;
Reset: IF x = true THEN q := false;

Pro názornost jsou na obr. 30c, d oba pod-
míněné příkazy ještě zobrazeny graficky jako 
konstrukce vývojového diagramu. Je uži-
tečné si uvědomit, že „jednocestným větve-
ním programu“ a jednoduchými podmíně-

nými příkazy typu IF – THEN 
(v programech obvykle nadu-
žívanými) jsou vždy realizová-
ny paměťové funkce. Při splně-
ní podmínky příkazu se prová-
dí předepsaná akce, zatímco při 
jejím nesplnění se neprovádí nic 
– v paměti zůstává posledně do-
sažený stav. V případě instruk-
cí Set a Reset se tak děje vědo-
mě a záměrně. Při nepozorném 
a nesystematickém psaní pro-
gramu hrozí riziko, že paměťové 
chování programu uživatel způ-
sobí nevědomky. Nechtěně tak 
vytvoří chybu v programu, kte-
rá se mnohdy projevuje zdánlivě 
nahodilým způsobem – a velmi 
obtížně se detekuje a odstraňuje. 
Příklad 12: Ovládání jedním 
kontaktem – detekce náběžné 
hrany a klopný obvod T

Je požadováno, aby svítidlo 
bylo ovládáno jediným kontak-

tem mžikového tlačítka. Obvykle je takto 
využíváno tlačítko s jednou nestálou polo-
hou (jako tlačítko zvonku), může být pou-
žit jeden z kontaktů tlačítka se dvěma nesta-
bilními polohami (obvykle kontakt od horní 
polohy). Předpokládá se, že zhasnuté svíti-
dlo se prvním stiskem rozsvítí, druhým zhas-
ne, třetím opět rozsvítí atd. Každým stiskem 

V tomto pokračování bude popsáno, jak se jednocestným větvením programu a pod-
míněnými příkazy IF –THEN vytváří paměťové chování programu. Ne vždy je to ale vý-
sledkem uživatelovy vědomé aktivity, často je důsledkem jeho nepozornosti, opomenutí 
a nesystematického postupu. Dále je zde popsána paměťová funkce (programová ana-
logie klopného obvodu) typu T. Bude vysvětleno, jak se tato funkce používá při ovládá-
ní svítidla jediným kontaktem a při řešení schodišťových spínačů.

Set, Reset a rizika podmíněných příkazů

V příkladu 11 (Automa 7/2012 na str. 44 
a 45) byly uvedeny různé způsoby řešení pa-
měťové funkce (klopného obvodu) typu Set 
a Reset (funkční bloky SR a RS). První vari-
antou řešení bylo využití zpětné vazby v gra-
fické i textové verzi programu PLC. Toto ře-
šení bylo obvyklé při použití relé a stykačů 
pro konstrukci řídicích systémů s pevnou lo-

gikou. Zde bylo obvykle označováno jako 
„relé se samodržným kontaktem“ ve verzi 
s dominantním zápisem nebo s dominant-
ním mazáním. Postup spočívá v „rozloženém 
řešení s viditelnou zpětnou vazbou“ a patří 
k nejjednodušším případům asynchronních 
logických obvodů. Lze jej použít i v progra-
mu PLC – nejenom v jazyku LD, ale i v FBD 
a v textových jazycích. Není výhodný a je 
málo přehledný.

Třetí varianta řešení využívá standardní 
funkční blok RS nebo SR. Má rovněž svou 
analogii při řešení pevné logiky – tentokrát 
na bázi integrovaných obvodů. Funkční blo-
ky SR, RS modelují činnost nejrozšířenějších 
paměťových členů (klopných obvodů). Postup 
s voláním funkčních bloků je výhodný i při 
programování PLC v jakémkoliv z jazyků.

Nyní se pozastavme u druhého způsobu 
realizace s využitím výstupních  cívek  s pa-
měťovou funkcí typu S (Set) a R (Reset). Stej-
nojmenné a shodně fungující instrukce nabízí 
i textový jazyk mnemokódů (IL, Instruction 
List). Činnost instrukcí S (Set) a R (Reset) je 
zobrazena na obr. 30. Obě jsou aktivní, jestli-
že je jejich vstupní proměnná (zde označená 
jako x) pravdivá – rovna logické jedničce (na-
bývá hodnotu TRUE). V tom případě instruk-

ce Set nastavuje výstup paměťového obvodu q 
na jedničku, zatímco instrukce Reset jej nulu-
je. Při nulové (FALSE) hodnotě vstupní pro-
měnné x se hodnota výstupu nemění a zacho-
vává si posledně dosaženou hodnotu – pama-
tuje si ji. Pravdivostní mapy obou funkcí jsou 
na obr. 30a, b. Odpovídají jim logické výra-
zy, které lze v jazyce ST zapsat:
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Obr. 30. Činnost paměťových funkcí Set (a, c) 
a Res (b, d) zobrazená v podobě K-mapy (a, 
b) a vývojového diagramu (c, d)

Obr. 31. Různé způsoby realizace paměťové funkce (klop-
ného obvodu) typu T v jazyce LD
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se tedy stav svítidla změní na opačný. Mlč-
ky se předpokládá, že stav svítidla se změ-
ní v okamžiku stisku tlačítka (nikoliv při 
jeho uvolnění).
Řešení 1: Princip

Příklad je řešen ve dvou fázích. Nejdří-
ve je třeba vyhodnotit jednorázovou udá-
lost – rozpoznat okamžik, kdy je právě 
stisknuto tlačítko (počátek sepnutí kon-
taktu tlačítka). Říká se, že je vyhodnoco-
vána náběžná hrana vstupní proměnné – 
okamžik, kdy se její hodnota mění z nuly 
na jedničku. Výsledkem je krátký impulz 
s hodnotou 1, který trvá právě dobu jedno-
ho cyklu (oběhu) programu, tzv. impulz-
ní proměnná nabeh. Na obr. 31 ji realizují 
obvody 0009 a 0010.

Ve druhé fázi je třeba změnit hodnotu pa-
měťové funkce na opačnou. Na obr.  31 to 
dělá obvod 0011 s využitím funkce XOR 
podle výrazu:

svit := nabeh XOR svit;

Operátor XOR je zde využíván jako „řízený 
sledovač – invertor“ (obvod 0011 na obr. 31). 
Platí, že

1 XOR svit = NOT svit,
0 XOR svit = svit.
Je-li proměnná nabeh nulová (není vyhod-

nocena náběžná hrana), nemění se ani stav 
proměnné svit (svit := svit). Jestliže je pro-
měnná nabeh jedničková (v okamžiku náběž-
né hrany), změní se hodnota proměnné svit 
na opačnou (svit := NOT svit). Rovnocenně 
lze použít podmíněný příkaz:

IF nabeh = true THEN svit := NOT svit;

Následně je realizován další typ paměťo-
vé funkce, která se při realizaci pevnou logi-
kou s integrovanými obvody nazývá klopný 
obvod typu T.
Poznámka: I při realizaci paměťové funk-
ce (klopného obvodu) typu T se lze setkat se 
zpětnou vazbou nebo s podmíněným příka-
zem IF – THEN.

Impulz náběžné a sestupné hrany

Náběžná hrana je vyhodnocována prvními 
obvody (0009 a 0010) na obr. 31 a je určena 
logickým výrazem:

nabeh :=  (NOT tl_m) AND tl;

který vyjadřuje skutečnost, že minulý vzo-
rek tl_m vstupní proměnné tl  je nulový a její 
současný vzorek tl je jedničkový – právě na-
stala změna z nulové na jedničkovou hodno-
tu 0 → 1. Ve všech ostatních situacích (setr-
valá nula 0 → 0, setrvalá jednička 1 → 1, se-
stupná hrana 1 → 0) je výstup nulový, impulz 
není generován. Na závěr je ještě třeba se po-
starat o aktualizaci proměnné tl_m příkazem

tl_m := tl;

který vyjadřuje prostou skutečnost, že sou-
časná hodnota vzorku proměnné kontakt bude 
v příštím programovém cyklu již minulos-
tí, tedy tl_m. Situace je ilustrována časovým 
průběhem jednotlivých signálů na obr. 32. 
Jako tlačítko je zde pojmenován signál kon-
taktu tlačítka, který je vstupem PLC – je spo-
jitý v čase. Proměnná tl je její obraz v pro-
storu proměnných programu PLC a tl_m  je 
stejná proměnná zpožděná o jeden výpočetní 
krok (minulý vzorek proměnné tl). Proměn-
né tl a tl_m jsou nespojité (diskrétní) v čase 

a jejich hodnoty jsou dostupné jen v aktivním 
programovém cyklu. Proměnná nabeh nabývá 
jedničkovou hodnotu jen v jediném výpočet-
ním cyklu, ve kterém byla vyčíslena, v dalším 
výpočetním cyklu je opět nulová. Proměnná 
svit je do příchodu nejbližšího impulzu nabeh 
nulová, s jeho jedničkovou hodnotou se „pře-
klopí do jedničky“ a s dalším impulzem na-
beh se zase „překlopí do nuly“ atd.

Pro úplnost je na obr. 32 ještě uvedena im-
pulzní proměnná sestup, jako impulz od se-
stupné hrany. Pro ovládání klopného obvodu 
svit není využívána. Impulz od sestupné hra-
ny je obdobně určen programem

sestup :=  tl_m AND NOT tl;
tl_m := tl;

Někdy je třeba vyhodnotit okamžiky kaž-
dé změny dvouhodnotové proměnné, tedy 
souhrnné okamžiky náběžných a sestupných 
hran. Lze odděleně vyhodnotit impulz od ná-
běžné a impulz od sestupné hrany a pak je lo-
gicky sečíst. V tomto případě je možné rovno-
cenně použít operátor OR (inkluzivní součet) 
nebo XOR (výlučný součet) – např. pro OR:

nabeh :=  (NOT tl_m) AND tl;
sestup :=  tl_m AND NOT tl;
zmena := nabeh OR sestup;
tl_m := tl;

nebo rovnocenně:

zmena :=  (NOT tl_m) AND tl  OR  tl_m  
  AND NOT tl;
tl_m := tl;

Je-li zřejmé, že logický výraz je definicí 
operátoru výlučného logického součinu XOR, 
řešení je možné zapsat ve tvaru:

zmena :=  tl_m XOR tl;
tl_m := tl;

Odpovídá to obvyklé interpretaci operá-
toru XOR, který je často využíván jako ope-
rátor neshody – zde odlišnosti obou vzorků.
Úloha 46: Co nás opravňuje k tomu, aby-
chom ke spojení impulzů od náběžné a se-
stupné hrany použili operátor OR a XOR? 
Bylo by toto řešení oprávněné i pro součas-

ný výskyt impulzu náběžné a se-
stupné hrany? Může taková situ-
ace reálně nastat?
Řešení 2: S funkčním blokem 
R_TRIG

Rovnocenné řešení je uvede-
no na obr. 31 jako obvod 0012.  
Impulz náběžné hrany je zde ge-
nerován standardním funkčním 
blokem R_TRIG z knihovny 
STDLIB. Jeho funkce je rovno-
cenná způsobu generování im-
pulzu, který byl popsaný v ře-
šení 1. Navíc má jednu příz-
nivou vlastnost – funkční blok 
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Obr. 32. Princip generování impulzu od náběžné a sestupné hrany

Obr. 33. Možnosti řešení schodišťového spínače s využitím 
paměťové funkce T
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R_TRIG lze v programu použít vícekrát pro 
stejnou proměnnou (zatímco v prvním řešení 
by bylo nutné ho pro paměť minulého vzor-
ku pokaždé znovu specifikovat s jiným jmé-
nem). V knihovně STDLIB lze nalézt obdob-
ný funkční blok F_TRIG, který generuje im-
pulz od sestupné hrany.
Řešení 3: S impulzním kontaktem
Obvod 0013 na obr. 31 realizuje stejnou funk-
ci s využitím impulzního kontaktu, který au-
tomaticky generuje impulz od náběžné hra-
ny. Ve schématu je označen symbolem kon-
taktu s vepsaným znakem P (-|P|-). Obdobně 
lze použít impulzní tlačítko, které generuje 
impulz od sestupné hrany – ten by měl ve-
psaný znak N (-|N|-).
Řešení 4: S pamětí S a R
Pro úplnost ještě uveďme poněkud netra-
diční řešení, popsané obvody 0014 a 0015 
na obr. 31. Slovně je lze popsat takto: „po-
kud je vyhodnocena náběžná hrana tlac_3 
a paměť signálky svit_3 je nastavena do jed-
né, pak smaž pomocnou paměť pam_3 
(cívkou R). Pokud při náběžné hraně tlac_3 
je paměť signálky svit_3 nulová, pak nastav 
pomocnou paměť pam_3 do jedné (cívkou S) 
a v závěru pak okopíruj stav pomocné pamě-
ti pam_3 do paměti signálky svit_3“. Tím-
to postupem je opět při náběžné hraně mě-
něn stav svítidla na opačný, jen jinými pro-
středky.
Úloha 47: Proč je v posledním řešení nutné 
používat pomocnou paměť pam_3? Bylo by 
možné použít jednodušší řešení a pracovat 
přímo s pamětí žárovky svit_3?
Úloha 48: Vytvořte uživatelský funkční blok, 
který realizuje klopný obvod T, včetně vyhod-
nocení náběžné hrany. Zjednodušte s jeho po-
užitím řešení předchozího příkladu.
Příklad 13: Schodišťový spínač s impulz-
ním ovládáním

Zadání příkladu 12 lze zobecnit pro dva 
a více vstupů tak, aby se vždy v okamžiku 
stisku (s náběžnou hranou) kteréhokoliv z tla-
čítek změnil stav svítidla. Získá se tak opět 
funkce schodišťového vypínače, tentokrát 
s využitím paměťové funkce typu T. Proza-
tím uvažujme dvě tlačítka (ovladač osvětlení 
na jednoduchém schodišti).

Řešení 1: Náhrada tradičních tlačítek
S využitím paměťové funkce (klopného obvo-
du) SR nebo RS se z tlačítek s nestálou po-
lohou vytvoří programová analogie tlačítek 
se stálými polohami (viz příklad 11) – bude 
prodloužen stav jejich sepnutí. S nimi je mož-

né zacházet stejně jako v příkla-
dech 7 a 8 s kontakty tlačítek se 
stálými polohami.
Řešení 2: S možným překrý-
váním
Jednodušší variantou řešení je 
obvod 0016 z obr. 33. Nejprve 
je vytvořen logický součet obou 
vstupních proměnných tlac_4 
OR tlac_5, pak je vygenerová-
na náběžná hrana tohoto součtu. 
Tou je ovládána paměťová funk-
ce typu T svit_5. Řešení se cho-
vá téměř rovnocenně jako řešení 
schodišťového spínače s tlačít-
ky se stabilními polohami. Od-
lišnost popsaného impulzního 
ovládání se projeví jen ve vzác-
ném případě, kdy jsou obě tla-
čítka tisknuta (téměř) součas-
ně, takže se v součtu překrývají 
(obr. 34a). Důsledkem může být 
„ztráta“ jedné náběžné hrany. 
Úloha 49: Bylo by i v tomto pří-
padě možné sečíst obě vstup-
ní proměnné operací výlučné-
ho součtu (tlac_4 XOR tlac_5)? 
V čem a jak by se projevila od-
lišnost?
Řešení 3: S upraveným pře-
krýváním
Obvod 0017 na obr. 33 tuto si-
tuaci upravuje tak, že ke každé 
z proměnných tlac_6 a tlac_7 
jsou odděleně generovány im-
pulzy náběžných hran a obě 
jsou využity k ovládání pamě-
ťové funkce svit_6 (obr. 34b).
Úloha 50: Zobecněte popsa-
ná řešení pro ovládání schodiš-
tě ve vícepatrové budově nebo 
na chodbě.
Úloha 51: Analyzujte situace, 

kdy mohou být (téměř) současně stisknu-
ta tlačítka na obou koncích schodiště nebo 
na různých podlažích. Který ze způsobů ovlá-
dání je pro chodce nejvýhodnější?
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Obr. 34. Dva způsoby spojení dvou vstupních proměnných 
a možnost ztráty impulzu náběžné hrany při jejich logickém 
součtu OR
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y   Chytré bydlení – 
elektronická kniha o digitální 
domácnosti 

Společnost Insight Home vydala svou prv-
ní multimediální elektronickou knihu o digi-
tální domácnosti – Chytré bydlení. Čtenářům 
je k dispozici zcela zdarma. Publikace vznik-
la v redakčním systému iBook Author od spo-
lečnosti Apple Inc. a je určena pro tablety 
iPad. Kniha má celkem 170 stran, 514 obráz-
ků, 28 obrazových galerií, 15 videozáznamů 

a 67 odborných termínů v glosáři. Autorem 
je Jan Průcha, předseda představenstva spo-
lečnosti Insight Home, a. s. Knihu je mož-
né stáhnou na adrese: www.InsightHome.eu/
Chytre-bydleni, stránka na Facebooku: www.
facebook.com/Chytre.bydleni. 

„Inteligentní bydlení je pojem, který se 
často používá pro domácí automatizaci. Jde 
o relativně mladý obor a není úplně jednodu-
ché se v něm správně orientovat,“ říká autor 
publikace Jan Průcha a dodává: „Proto jsme 
se rozhodli poskytnout zájemcům o chytré 

bydlení ucelený pohled na jeho současné 
možnosti. Kniha není určena pro odborníky, 
ale pro každého, kdo má zájem lépe byd-
let.“ Kniha je čtena na zařízení, kterým je 
následně ovládán i inteligentní dům, ale na-
víc je používána stejným způsobem jako při 
ovládání domácnosti – tedy doteky a gesty.

Spolu s elektronickou publikací vydala 
společnost Insight Home tištěný 24stránko-
vý leták, který je „ochutnávkou“ knihy. Pro 
čtenáře, kteří nemají iPad, je publikace do-
stupná také ve formátu PDF.                ed)


