








 

 

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 Smart Home - možnosti a řešení. Řízení osvětlení domu pomocí PLC. 

Autor Ing. Miluše Jašková 

Tematická oblast Řízení procesů 

Cílová skupina žáci 3. nebo 4. ročníku - Obor mechanik informačních technologií 

Popis úlohy, zadání 

Žáci mají za úkol naprogramovat úlohu: 
- po přiblížení předmětu pod určitou hranici od senzoru se rozsvítí světlo, 
- při změně vzdálenosti (v daném rozsahu) předmětu bude světlo měnit 

barvu, 
- naprogramovat zadanou úlohu po jednotlivých krocích, nejdříve 

převzetí hodnoty ze senzoru, pak reakci osvětlovacího tělesa. 

Časový rozsah úlohy 1 vyučovací hodina 

Potřebné vybavení a 
pomůcky pro realizaci 
úlohy 

Model domu 

Osvětlovací RGB těleso 

Ultrazvukový senzor vzdálenosti 

Řídicí jednotka PLC 

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) 

Připojte senzor vzdálenosti, ověřte funkčnost. 

Připojte RGB osvětlovací těleso. 

Naprogramujte změnu osvětlení v závislosti na hodnotě vzdálenosti ze senzoru. 
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Výstupy úlohy 

Ověřte způsob převzetí výstupů ze senzoru vzdálenosti do řídicí jednotky. 

Zvolte vhodné logické bloky. 

Experimentálně ověřte a definujte min. dvě vzdálenosti vhodné pro změnu 
barvy osvětlovacího tělesa. 

Použijte alespoň jednu barvu složenou ze základních barev. 

Literatura nebo URL 
pro nápovědu 

V příloze naleznete jednotlivé kroky pro sestavení funkčního programu. 

Pokračující úlohy Připojení dalšího ultrazvukového čidla, připojení dalšího osvětlovacího tělesa.  
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Metodická opora pro práci s ultrazvukovým senzorem vzdálenosti 
a osvětlovacím tělesem 
 

Úloha – naprogramujte reakci osvětlovacího tělesa na vzdálenost předmětu (ruky, robota) od senzoru 

vzdálenosti. Použijte min. dvě základní barvy RGB a jednu kombinovanou – např. fialovou. Potřebné 

informace o míchání barev, funkci RGB osvětlovacího tělesa a ultrazvukového senzoru vzdálenosti můžete 

vyhledávat v internetových zdrojích. 

Na sestavený model domu dle vlastní úvahy upevněte senzor vzdálenosti a osvětlovací RGB těleso. 

 

Obrázek 1 – Model domu s upevněnými prvky 
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1. Rozbor problému 

Žáci si připraví si tabulku vhodných přibližných vzdáleností pro reakci osvětlení. 

Tabulka 1 Zvolené vzdálenosti 

Vzdálenost Hodnota na výstupu senzoru Požadovaná barva 

> 90 cm > 15 žádná - zhasnuto 

> 60 cm a současně < 90 cm > 10 a současně <=15 zelená 

> 30 cm a současně < 60 cm >5 a současně <= 10 modrá 

< 30 cm <=5 modročervená - fialová 

 

Žáci ve skupinách navrhnou možný algoritmus řešení úlohy, uvažují o možnostech funkčních bloků 

v prostředí Mosaic a volí ty, které jsou pro řešení problému relevantní. Seznámí se s dostupnými relačními 

bloky a jejich parametry. 

 

Obrázek 2 – Zobrazení nabídky relačních funkcí, které umožní vyhodnotit získanou vzdálenost 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Znázornění funkce relačních bloků 

Žáci si na základě nápovědy v prostředí Mosaic (obr. 3 a 4) odvodí  činnost jednotlivých relačních bloků.  
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2. Zapojení 

Podle dokumentace, příp. pokynů vyučujícího žáci zapojí senzor a osvětlovací těleso do řídicí jednotky PLC. 

 

Obrázek 3 – Zapojení ultrazvukového senzoru a osvětlovacího tělesa 

 

Zapojení ultrazvukového senzoru vzdálenosti do řídicí jednotky PLC: 

 - dvojitý drát do 5 V 

 - oranžový drát do A1 

 

Zapojení RGB osvětlovacího tělesa do řídicí jednotky PLC: 

 - zelená barva (červený drát) do LED0 

 - červená barva (zelený drát) do LED1 

 - modrá barva (modrý a fialový drát) do LED2 

 

Protože u konkrétních senzorů a osvětlovacích těles mohou být barvy propojovacích drátů odlišné, je 

potřeba brát jako hlavní kritérium, zda jde o dvojdrát, u zbývajících experimentálně ověřit výslednou barvu 

světla a přizpůsobit zapojení nebo výsledný program. 
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3. Program 

Po zapojení senzoru a osvětlení žáci nastaví připojení PLC jednotky do programového prostředí Mosaic 

(znají z předešlých hodin) a za pomoci vyučujícího vyberou a nakonfigurují vhodné vstupní a výstupní bloky. 

Tyto bloky propojí s odpovídajícími relačními členy tak, aby dosáhli požadované barvy osvětlení pro danou 

vzdálenost. 

Při své činnosti postupují po jednotlivých krocích, otestují funkci senzoru vzdálenosti, na základě vlastního 

pozorování upraví hodnoty pro porovnání v relačních blocích, případně podle reálné situace v učebně 

naopak přizpůsobí požadovanou vzdálenost a na jejím základě upraví hodnoty pro porovnávání. 

Při každém uplatnění dalšího relačního bloku žáci vyzkouší chování osvětlovacího tělesa pro všechny 

vybrané vzdálenosti, pracují modulárním způsobem, zkoušejí různé varianty řešení a přichází s vlastními 

návrhy na barevné provedení. Učitel potvrdí případnou změnu barev, takto může odlišit řešení jednotlivých 

skupin žáků, pokud žáci pracují dohromady s jediným modelem domu, ale tvoří ve skupinkách rozdílné 

programy. 

Na obr. 5 je uveden příklad možného řešení. 

 

Obrázek 4 – Řešení zadané úlohy 
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4. Zhodnocení činnosti 

V závěru hodiny jednotlivé skupiny žáků předvedou svá řešení, zhodnotí, jaké činnosti se jim nejobtížněji 

zpracovávaly a které naopak nejlépe.  

Navrhnou s podporou pedagoga možný rozvoj programu a jeho uplatnění v reálném životě. Pedagog žáky 

upozorní na přesah úlohy do ostatních oblastí – bezpečnost domácnosti, moderní umění (barevná hudba), 

automatické osvětlení ve veřejných prostranstvích (úspora energie v případě rozsvěcení pouze 

v přítomnosti osob), možnost reakce osvětlení i na odlišné podněty – jiné druhy senzorů, tlačítka, vzájemné 

kombinace prvků apod. 
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