






 

 

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 SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace  

Název úlohy 
Využití znalostí digitální techniky v programování PLC podle 
normy IEC EN 61 131-3 v prostředí Mosaic. 

Autor Ing. Jiří Dlapal 

Tematická oblast Programování PLC 

Cílová skupina žáci 3. nebo 4. ročníku – Obor Mobilní aplikace 

Popis úlohy, zadání 

Naprogramujte jednoduché zapojení, používané v elektroinstalaci obytných 
budov. 

Konkrétní zapojení je spínání světla jednopólovým vypínačem, tedy řazení č.1 a 
spínání světla ze dvou míst, tedy střídavé přepínače-řazení č.6.  

K řízení světel využijte PLC, typ Foxee. 

Každé zapojení programujte ve dvou jazycích podle normy IEC EN 61 131-3 
v prostředí Mosaic. Použijte jazyk CFC a LD. 

V závěru zhodnoťte přínos PLC v obvodech domovní elektroinstalace.     
Posuďte vhodnost použití konkrétního programovacího jazyka pro jednotlivé 
úkoly. 

Časový rozsah úlohy 1 vyučovací hodina 

Potřebné vybavení a 
pomůcky pro realizaci 
úlohy 

PLC Foxee se síťovým napájecím zdrojem. 

Signalizační LED, dodávané s PLC Foxee.  

PC s nainstalovaným programovacím prostředím Mosaic a s textovým editorem. 

Elektrotechnické tabulky 

 

Důležité pokyny a V rámci samostudia a přípravy na vyučovací hodinu si prostudujte základy 



 

upozornění programování PLC v jazyce CFC a LD. Literaturu Vám doporučí pedagog. 

Nakreslete schéma zapojení pro oba úkoly. 

Porovnejte činnost spínače řazení č.1 a přepínače – řazení č.6 s funkcí tlačítka. 

Pro oba úkoly zpracujte funkční tabulku a logickou funkci, obdobně jako u jiných 
logických obvodů. 

Naprogramujte první úkol v jazyce CFC a ověřte činnost, naprogramujte druhý 
úkol v jazyce CFC a ověřte činnost. 

Naprogramujte první úkol v jazyce LD a ověřte činnost, naprogramujte druhý 
úkol v jazyce LD a ověřte činnost. 

Porovnejte, ve kterém z určených programovacích jazyků byla práce jednodušší 
a časově méně náročnější. 

Zpracujte protokol z vyučovací hodiny. 

Nadstavba pro nadané žáky: 

Na základě znalosti funkce obvodů naprogramujte PLC pomocí jazyka ST. 

Výstupy úlohy 

V protokolu z hodiny uveďte:  

Schéma zapojení obou obvodů, tedy řazení č.1 i řazení č.6.  

Funkční tabulky a logické funkce pro obě zapojení. 

Skeny obrazovky prostředí Mosaic s oběma vypracovanými úkoly 
v programovacím jazyce CFC i v jazyce LD. 

Popište funkci a zdůvodněte Vámi navržená řešení. 

Porovnejte oba programovací jazyky. 

Literatura nebo URL 
pro nápovědu 

Elektrotechnické tabulky se schématy zapojení v klasické elektroinstalaci. 

Esperanto programátorů PLC: programování podle normy IEC EN 61 131-3 

Pokračující úlohy 

Programování obou úkolů v jazyce ST a SFC. 

Spínání jednoho světla ze tří míst tlačítky, v principu křížový spínač, řazení 7.  

Řešení dalšího možného využití PLC při řízení bloků Smart Home. 

 

  



 

Schéma zapojení 1.úkolu – řazení č.1 

 

 

Schéma zapojení 2.úkolu – řazení č.6 

 

 

 

Funkční tabulky úkolů  

1.úkol         2.úkol  

Proměnná spínač Výstup (světlo) 
 

Proměnná spínač 1 Proměnná spínač 2 Výstup (světlo) 

0 0 
 

0 0 0 

1 1 
 

0 1 1 

   

1 0 1 

   

1 1 0 

 

 

 

  



 

Obrazové přílohy: 

 

Programování v jazyce CFC 

Zpracování 1.úkolu  

 

 

 

Zpracování 2.úkolu  

 

 

Programování v jazyce LD 

Zpracování 1.úkolu  

 

 

 

 

 



 

Zpracování 2. úkolu  

 

 

 

 

Závěr: 

Oba úkoly se podařilo poměrně jednoduše zpracovat. Práce s PLC vyžaduje alespoň základní znalosti 

digitální techniky, především kombinačních a sekvenčních logických obvodů.  

Programovací jazyk LD je vhodný pro zpracování jednodušších zadání. Vyhovuje zejména žákům 

„obvodově“ založeným.  

Programovací jazyk CFC může být využit i pro zpracování složitějších zadání. Vyhovuje žákům, kteří berou 

bloky jako černé krabičky, u kterých znají funkci jako celku, ale již nemusí vědět, co je v konkrétním bloku. 
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