






 

 

VZOROVÁ ÚLOHA 
Vypracováno v rámci projektu Jdeme do toho s Kybernou – ISDV ve středoškolské praxi,  

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012392, který byl spolufinancován Evropskou unií. 

Škola 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková 
organizace 

Název úlohy Návrh jednoduché aplikace řízení motoru s využitím čidel 

Autor Mgr. Martin Beneš 

Tematická oblast Programování PLC 

Cílová skupina žáci 3. nebo 4. ročníku - Obor Informační technologie 

Popis úlohy, zadání 

Žáci mají za úkol naprogramovat učební úlohu, která zní takto: 
- Po stisku červeného tlačítka (DI2) musí lanovka dojet nahoru 
- po stisku modrého tlačítka (má lanovka sjet dolů). 
- Naprogramuj aplikaci dle zadaných učebních úloh, neboli od 

nejjednoduššího systému řízení až finální verzi programu ošetřeného od 
krajních (havarijních) stavů systému. 

Časový rozsah úlohy 1 vyučovací hodina 

Potřebné vybavení a 
pomůcky pro realizaci 
úlohy 

Výukový model dopravníku podobě lanové dráhy řízený PLC 

Stopky pro změření času 

Svinovací metr  

PC s programem Mosaic 

Důležité pokyny a 
upozornění 

Vytvořte nový projekt v programu Mosaic 

Spárujte PLC s program Mosaic pomoci bezdrátové sítě 

Založte novou konfiguraci a zvolte správné zařízení PLC (CP-1972) 

Postupně naprogramujte zadané učební úlohy jedna až tři pro řízení 
dopravníku. 

Připojte a ověřte funkci optických čidel. 

Naprogramujte zbylé učební úlohy pro řízení dopravníku. 



 

Výstupy úlohy 

U všech učebních úloh ověř jejich funkčnost na modelu dopravníku v podobě 
lanové dráhy. 

Změř rychlost otáčení stejnosměrného motoru. 

Ověř funkčnost a princip zjišťování polohy za pomocí optických bran 

U všech učebních úloh popiš jednotlivé systémy řízení a vyzdvihni jejich klady a 
zápory. 

Literatura nebo URL 
pro nápovědu 

V příloze naleznete jednotlivé učební úlohy pro ovládání dopravníku v podobě 
lanové dráhy. 

Pokračující úlohy 
Změna rychlosti otáčení za pomocí pulsně frekvenční modulace (PWM). 

Ovládání dopravníku za pomocí krokového motoru.  

 

  



 

Metodická opora pro práci s dopravníkem v podobě lanové dráhy 
 

Pro ucelenou představu je ukázána podoba dopravníku přestavěného do podoby lanové dráhy.  

 

Obrázek 1 - Model dopravníkového pásu ve formě lanové dráhy 

 

Kabina je k dopravníku připevněna za pomocí suchého zipu z důvodu jednoduchého odnímatelnosti 

z dopravníkovému pásu. 

 

 

Obrázek 2 - Upevnění kabiny k dopravníkovému pásu 



 

1. Program 

Nejjednodušším způsobem, jak dostat kabinu nahoru je samozřejmě manuálním způsobem pouze 

potržením tlačítka. Uživatel, drží tlačítko až do té doby, dokud se kabina nedostane nahoru. Tento způsob 

samozřejmě není moc vhodný a navíc vyžaduje, aby uživatel byl schopen přesně pustit tlačítko v době 

dojezdu kabiny a není zde vůbec ošetřeno, aby dojel vždy na stejné místo, nebo aby místo nepřejel a 

nedošlo tak až ke koliznímu stavu.  

 

Obrázek 3 - Program na držení tlačítka 

2. Program 

Druhým způsob už bude o něco složitější než předchozí, pro dostání kabiny na požadované místo 

zapneme motor na požadovanou dobu. Ovšem je potřeba nejprve zjistit, na jak dlouho vůbec motor 

zapnout. Dalo by se sice to zkoušet namátkové, ale tento způsob je značně neprofesionální, takže využijeme 

způsobem, kdy z ujeté dráhy za čas, zjistíme, kolik ujede naše kabina za jeden centimetr. Výpočet je zcela 

jednoduchý, nejdříve si změříme celkovou dráhu, která v našem případě měří 50 centimetrů a naše kabina ji 

ujede za 2,19s, takže když celkovou dráhu podělíme časem, za kterou ji kabina ujela, zjistíme že kabina 

ujeden jeden centimetr za 0,0438s. Naše požadovaná dráha je 36 cm, takže 36 vynásobíme časem za 

jednoho cm a vyjde nám číslo 1,58s, které následně napíšeme do proměnné v programu. K měření vhodně 

využijeme předchozího programu, pomoci, kterého jeden studen zapíná motor a druhý měří čas. Pro 

naprogramování motoru pro zapnutí na určitou dobu využijeme časovače TOF, který pojmenujeme např. 

jizda_nahoru a jizda_dolu a pomocí časové proměnné nastavíme požadovanou dobu jízdy.  



 

 

Obrázek 4 - Jízda pomocí tlačítka a časovače 

3. Program 

V třetí programu je potřeba odladit předchozí krajní stav a to, že doba jízdy je měněna podle toho, kdy 

uživatel programu tlačítko pustí, protože tato doba se připočítává k času navoleném pomocí časovače. 

K tomuto účelu musíme využít funkční blok R_TRIG. R_TRIG detekuje pouze náběžnou hranu logické 

jedničky, tu vyhodnotí a následně ji z shodí zpátky do logické nuly, tím pádem uživatel může držet tlačítko, 

jak dlouho chce a neovlivní to celkový čas jízdy jako v předchozím případě.  

 

Obrázek 5- Jízda s ostřeným stiskem tlačítka a časovačem 

 



 

4. Program 

Bohužel i přes poměrně přesné nastavení, po okovaném používání tlačítek se nám systém začíná bohužel 

čím dál tím více nezpřesňovat. Navíc pokud někam dáme časovou smyčku, tak tím ztrácíme jakoukoliv 

možnost v té době systém jakýmkoliv způsobem řídit, proto je potřeba do systému zařadit i dvě 

optoelektronická čidla. Optoelektronické čidlo funguje na bázi světelné brány. Světelná brána je paprsek 

světla (v našem případě IR záření), který je vysílán na jedné straně vysílačem (IR LED diodou) na druhou 

stranu, kde nalezneme přijímač (tvořený fototranzistorem). Čidlo funguje na principu přerušení světelného 

paprsku, díky čemuž detekuje právě přítomnost překážky. Logická struktura je odlišná od tlačítka v tom, že 

se čidlo je neustále sepnuté neboli nachází se ve stavu logické nuly a při narušení paprsku se čidlo rozepne a 

dostane se do stavu logické jedničky. Tento je fakt je potřeba buď zmínit, nebo nechat si studenty na to 

přijít sami, že je zde situace opačná než například u předtím používaného tlačítka.  Navíc byly odstraněny 

krajní stav situace, kdyby chtěl někdo zmáčknout tlačítko dvakrát neboli chtěl by jet dvakrát dolů, nebo 

dvakrát nahoru. 

 

Obrázek 6 - Jízda pomocí optických čidel 

5. Program  

Program je teď téměř kompletní, ovšem může od něho chtít samozřejmě i více a můžeme ho dále 

modifikovat neboli budu třeba chtít, aby čidlo nereagovalo na hned na kraj lanovky, ale by reagovalo až na 

jeho konec, ne totiž vždy můžeme umístit čidlo dle libosti a bude chtít právě zmíněnou možnost. Prvním 

způsobem je použít časovač neboli po sepnutí čidla, ještě motor chvíli poběží. V našem případě, 

potřebujeme, aby jel ještě 0,3s, takže využijeme již předtím použitý časovač TOF a nastavíme mu 



 

požadovaný čas. 

 

Obrázek 7 - Program s dojezdem za čidlo 

 

6. Program 

V předchozím případě jsme sice už docílili dojetí lanovky až ke konci čidla, ale pomocí časové proměnné, 

která samozřejmě není úplně vhodná, protože kdekoliv máme čekací smyčku, tak už obvod nemáme 

možnost řídit. Právě proto je potřeba na problém nahlížet trochu z jiného úhlu a je potřeba nastavit reakci 

čidla na tzv. sestupnou hranu. Na požadovanou reakci, ale už nemůžeme používat čidla jako vstup digitální, 

ale je potřeba k němu přistupovat skrze vstup analogový a nastavit mu spínací úroveň, která se u každého 

čidla může měnit (v našem případě je to hodnota 2.5). Požadovaná hodnota (spínací úroveň čidla) se spolu 

se vstupem porovnává přes funkci GT a v případě a následně vstupuje do bloku F_TRIG, který má za úkol 

reagovat právě na sestupnou hranu.  

 

Obrázek 8 - Program s dojezdem IR čidla na spádovou hranu 



 

7. Program (finální podoba) 

Program máme vymyšlený, avšak již vmyšlený postup se nám může hodit i v budoucnu a pro přehlednost a 

zjednodušení celého programu si můžeme z programu jednoduše udělat funkční blok a tím docílit 

zapouzdření celého programu a docílit tak usnadnění a universálnost programu i do dalších aplikací.  

 

Obrázek 9 - Vytvoření funkčního bloku 

 

Obrázek 10 - Konečná verze programu 
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