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l.Jloh aT - Mtldc'lovcl l<olejiště
Cfl ú|ohy- Nawhněte ffzení stahoránízávor splňující následující poŽadavky:

. Zówry jsou staženy po dobu prQiezdu kolejovéhovoztdla mezi tným ltadlem a hlndkm zówr

. Je respektovón směr jízdy vlóčku, který se ovládó nezóvisle na řízení zóvor ručním přepfuučem se třemi
polohami (pro zastavení, kladný aopačný směrjízdy)

Pro řízení automat Tecomat TC600 se
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Pro zápis programu a odzkoušení jeho funkce na v.ýukovém modelu pouŽijte osobní počítač s nainstalovan1ým
vývojovým prostředím (Mosaic) a pfipraven1ým souborem projektu (,,U|oha L4.mpl.). Program zapištevjazyce
|LÉInstructbn

1 Přepínač nemůže být současně v poloze I i I|. Pokud jsou současně aktivni oba vstupy Dt3 i D|4, signalizuje to, že napětí pro pohon
vozidel je mimo povolený rozsah (e odpojeno, má špatnou polaritu...)
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kteréjsou pro ověření funkce Ítzenípřipojenykv.ýukovému modelu ,REMIZ. znázorněnému schématem:
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L,l'silveverzi vnemz zák|adních instrukcí

Záois instrukce V'ýznam- -JMENO. představuie symbolické iméno (vstupní' rnýstupní...) proměnné
LD JMENO Načtení hodnotv proměnné ..JMENO. (na vrcho| zásobnftové oaměh")
LDC JMENO Načtení negované hodnoty proměnné'J M ENo. (na vrchol aísobníkové paměti)
IIEG Negace ívrcho|u zásobnftové oamětí)
END Součin (dvou neiwšších vrsteY zásobníkové paměfi)
OR Součď (dvou neiwšších vrstev zásobníkwé paměti)
T}ID JMENO Součin (vrcholu zásobnftové pamětil s hodnotou proměnné .JMENO"
OR JMENO Součet (vrcho|u zásobnftové paměti) s hodnotou proměnné ,JMENO"
ENC JMENO Součin ívrcholu zásobnftove oamětil s negovanou hodnotou proměnné .J M ENo"
ORC JMENO Součet (vrcholu ásobnftové pamětil s neqovanou hodnotou proměnné *JMENO"
NR JMENO Zápis (vrcho|u zásobnftové paměti) do proměnné JMENO"
SET JMENO Nastavení oroměnné ..JMENO. ípodmíněné nenulovostÍvttholu ásobnftové paměti)
RES JMENO Nulování proměnné ..JMENO" (podmíněné nenulovosťvrcho|u zásobnftové paměti)



D o porllčc'ný posiu ;r řLršc. n í
(s automatem Tecomat)

. Seznamte se s poŽadavky na funkci řídicího systému.
Co je cílem řízení? Co mó řídicí systémuykonóvat?

. Seznamte se s řízeným objektem avstupními/qistupními signály.
Jaký objekt řídíme? ]aké signóIy máme k dispozici?

. Seznamte se s pouŽit'.ými technic\ými prostředky hzení.
Jaký ap automatuje použit? Jaký programovací jazyk je k dispozici?

. Formulujte funkce fizenípomocí prostředků Booleovy algebry.
Sestavte logické funkce pro ovlódóní všech uýstupních sigltóhů.

o Algebraické formule přepište do postfixové notace.
Jestli předchozívětě nerozumíte, přečtěte si přiložrný dokument ,,I*hký úvod
do programovóní PLC v jazyce I L,,.

. A|gebraický zápispřeveďte dojazyka IL.
Algebraickéformule přepište na sledinstrukcí s použitím zavedených
symbolických ndnú a instnlkcí z instrukční sady automatu.

o Program zapište a odzkoušejte pfimovev'.fuojovém prostředí automatu:
1.. Není-li počítač pfipojený k automatu spuštěn , zapněte jej. Přihlaste

se k uŽivatelskému účtu sejménem ,,student.. a s prázdn1ým heslem.
2. Nejprve obnovte připravený soubor projektu ze zá|ohy (spuštěním

dávkového pfikazu pomocí ikonyve spodní části pracovní plochy).
3. Pomocí ikony ve středu pracovní plochy spusťe qfuojové prostředí

(Mosaic) a otevřete pfipravený soubor projektu.
4. Votevřeném okně textového editoru zapište navržený program.

Program zkuste přeloŽit stiskem klávesy tFg].
DojdeJi k chybám překladu, program opravte a vraťte se k bodu č. 5.
Bude-li překlad bezchybný, nechte program zkontrolovat crličícímu
asistentovi. SyntaliÚicky správný' ale funkčně nesmys|ný program
můŽe způsobit zničení ffzeného objektu i samotného automatu!
Přeloženýprogram přeneste do automatu stiskem kláves [shift+Fg].
Automat spusťte (do reŽimu RUN) stiskem kláves [ctrl+r9].

lO.odzkoušejte fidicí systém _ ověřte, zda p|ni všechny poŽadavky
zadání. Pfi ověřování můžete pouŽít ladící prostředky v'.ývojového
prostředí, například pořídit záznamve formě časového diagramu.

1.l'.Pokud vše fungujejak má, cíl je splněn.
t2.Když něco nefunguje, automat zastavte (přepněte do reŽimu HALT)

kombinací kláves [ctrl+E{. Nalezněte chybu, opravte program a
postup opakujte od bodu č.4.

o Výsledky své práce sizaznamenejte - zejména uchovejte kód vytvořeného
programu a případně i časovýdiagram zachycující pruběh procesu iizeni.

Poznámka: Budete-li se příliš nudit, můžete ve vývojovém prostředí zvo|it v menu ,,Soubor. položku ,,Přestávka..
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