




Základním úkolem vyučovací hodiny je naučit skupinu žáků pracovat se SS motorem. Vysvětlit jim, jak 

se sestaví program a nastaví registry pro ovládání rychlosti motoru a změny otáčení. 

Žáci pracují ve skupinách po dvou. Po 

zapnutí počítačů se postupně připojují 

k programovatelným automatům Foxee 

a spustí vývojové prostředí Mosaic. Žáci 

mají po předchozí výuce osvojené 

základy činnosti programování v 

prostředí Mosaic a programování 

v jazyce CFC a ST. 

Po připojení k Foxee je nutné nastavit 

vstupy a výstupy. K tomu použijeme I/O 

konfigurátor v pravé části vývojového 

prostředí. Po načtení konfigurace z PLC se nám objeví struktura 

podle obr. 1. Po kliknutí na vstupně výstupní modul IR-1982 

(viz šipka) se otevře okno podle obr. 2. Zde vidíme vstupy a 

výstupy, které můžeme u PLC Foxee používat. Pro připojení SS 

motoru potřebujeme další výstup, a to PWM. Ten nejdříve 

musíme povolit. Do okna pro nastavování modulu IR-1982 se 

dostaneme jednoduše dvojklikem na některý ze vstupů nebo 

výstupů. Zde se přepneme z Procesních dat do Vlastností (Obr. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

V okně Vlastnosti si můžeme jednotlivé vstupy a výstupy pojmenovat ve sloupci alias a tato jména 

dále používat v programu.  

Povolíme zapnutí blokovacích výstupů EN01 – EN67 a nastavíme PWM0 podle obrázku 4.  

Obr. 1. Načtení konfigurace z Foxee 

Obr. 2. Vstupy a výstupy Obr. 3. Navolení okna 



Směr otáčení motoru se ovládá výstupem DO1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po správném nastavení se ve spodní části I/O Configuratoru 

objeví další řádky (Obr. 5). 

Pro řízení motoru budeme tedy používat následující výstupy a 

proměnné: 

DO1 směr otáčení 
EN01 blokování 

chodu motoru 
PCT číslo od 0 do 
100 udává rychlost motoru 

PER perioda 
PWM 
 

Základní program pro ověření činnosti SS motoru může 

vypadat následně: 

 

 

 

 

 

 

Úkol: 

1) Ověřte činnost SS motoru pomocí programu, který jste vytvořili v CFC jazyce. Pro výstupy 

použijte vlastní pojmenování 

2) Ověřte činnost SS motoru pomocí programu, který jste vytvořili v ST jazyce 

 

 

Obr. 4. Nastavení PWM a EN01 – EN67 

Obr. 5. Výstup PWM 

Obr. 5. Výstup PWM 
Obr. 1: Výsledný program 
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