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jeho funkce na v.ýukovém
Pro zápis programu a odzkoušení
modelu pouŽijteosobnípočítač
s nainstalovan1ým
prostředím
pfipraven1ým
vývojovým
(Mosaic) a
souboremprojektu(,,U|oha L4.mpl.). Program zapištevjazyce
|LÉInstructbnL ,l'silveverzi
vnemz
zák|adníchinstrukcí
proměnné
Záois instrukce V'ýznam- -JMENO. představuiesymbolickéiméno(vstupní'rnýstupní...)
LD JMENO
Načteníhodnotvproměnné..JMENO. (navrcho|
zásobnftové
oaměh")
LDC JMENO
paměti)
Načtenínegovanéhodnotyproměnné'JM ENo. (navrcholaísobníkové
IIEG
Negaceívrcho|u
zásobnftové
oamětí)
paměfi)
END
vrsteY
Součin(dvouneiwšších
zásobníkové
OR
paměti)
vrstevzásobníkwé
Součď (dvouneiwšších
(vrcholu
pamětil
T}ID JMENO
zásobnftové
Součin
s hodnotouproměnné.JMENO"
OR JMENO
paměti)
Součet(vrcho|u
zásobnftové
s hodnotouproměnné,JMENO"
ENC

JMENO

ORC JMENO
NR JMENO
SET JMENO
RES

JMENO

zásobnftove
Součinívrcholu
s negovanou
hodnotouproměnné
oamětil
.J M ENo"
pamětils neqovanouhodnotouproměnné*JMENO"
Součet(vrcholu
ásobnftové

paměti)
Zápis (vrcho|u
zásobnftové
doproměnné
JMENO"

paměti)
Nastaveníoroměnné..JMENO. ípodmíněné
nenulovostÍvttholu
ásobnftové
proměnné
(podmíněné
paměti)
Nulování
zásobnftové
nenulovosťvrcho|u
..JMENO"

1Přepínačnemůže
být současněv poloze I i I|.Pokud jsou současněaktivni oba vstupy Dt3 i D|4, signalizujeto, ženapětípro pohon
vozidelje mimo povolenýrozsah (e odpojeno,má špatnoupolaritu...)
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Seznamtese s poŽadavkyna funkci řídicíhosystému.
Coje cílemřízení?Co mó řídicísystémuykonóvat?
Seznamtese s řízenýmobjektemavstupními/qistupnímisignály.
Jaký objektřídíme?]akésignóIy mámek dispozici?
Seznamtese s pouŽit'.ými
technic\ýmiprostředkyhzení.
Jaký ap automatujepoužit?Jakýprogramovacíjazyk je k dispozici?
Formulujtefunkce fizenípomocíprostředkůBooleovyalgebry.
Sestavtelogickéfunkcepro ovlódóní všechuýstupních
sigltóhů.
Algebraickéformulepřepištedo postfixovénotace.
Jestli předchozívětěnerozumíte,přečtětesi přiložrnýdokument,,I*hkýúvod
doprogramovóníPLC vjazyce IL,,.
A|gebraickýzápispřeveďtedojazyka IL.
Algebraickéformulepřepištena sledinstrukcís použitímzavedených
symbolickýchndnú a instnlkcíz instrukčnísadyautomatu.
prostředíautomatu:
Programzapištea odzkoušejtepfimovev'.fuojovém
pfipojenýk automatuspuštěn, zapnětejej.Přihlaste
1.. Není-li počítač
heslem.
účtusejménem,,student..a s prázdn1ým
se k uŽivatelskému
2. Nejprve obnovte připravený soubor projektu ze zá|ohy (spuštěním
pfikazupomocíikonyvespodníčástipracovníplochy).
dávkového
3. Pomocíikony ve středu pracovníplochy spusťeqfuojovéprostředí
(Mosaic) a otevřetepfipravenýsouborprojektu.
4. Votevřenémokně textovéhoeditoruzapištenavrženýprogram.
5 . ProgramzkustepřeloŽitstiskemklávesytFg].
6. DojdeJi k chybámpřekladu,programopravtea vraťtese k bodu č.5.
7. Bude-li překlad bezchybný,nechteprogramzkontrolovat crličícímu
asistentovi. SyntaliÚicky správný' ale funkčněnesmys|nýprogram
můŽezpůsobitzničeníffzenéhoobjektu i samotnéhoautomatu!
8 . Přeloženýprogrampřenestedo automatustiskemkláves [shift+Fg].
9. Automat spusťte(do reŽimuRUN) stiskemkláves [ctrl+r9].
lO.odzkoušejtefidicí systém_ ověřte, zda p|ni všechnypoŽadavky
zadání.Pfi ověřovánímůžetepouŽítladícíprostředky v'.ývojového
prostředí,napříkladpoříditzáznamveformě časového
diagramu.
1.l'.Pokudvšefungujejakmá, cílje splněn.
t2.Kdyžněco nefunguje,automatzastavte(přepnětedo reŽimuHALT)
kombinacíkláves [ctrl+E{. Nalezněte chybu, opravte program a
postupopakujteod boduč.4.
Výsledky svépráce sizaznamenejte- zejménauchovejtekód vytvořeného
pruběhprocesuiizeni.
programu a případněi časovýdiagramzachycující

Poznámka:Budete-lise přílišnudit, můžete
ve vývojovémprostředízvo|itv menu ,,Soubor. položku,,Přestávka..

