Úloha L4 – Modelové kolejiště
Popis úlohy
Úloha je tvořena modelovou železnicí velikosti N (1:160), jejíž fotografie je na obrázku:

Trať kolejiště sestává z oválného jednokolejného okruhu s krátkým dvojkolejným úsekem a
jednou slepou kolejí se zarážedlem. Obsahuje celkem tři výhybky a přejezd chráněný závorami.
Na trati jezdí modely kolejových vozidel – prvním je model dieselelektrické lokomotivy DR 118
resp. DB V180 (s červeným pruhem) a druhým model motorového vozu řady VT (modrošedý).
Kolejiště je opatřeno ovládací reléovou logikou a napájeno dvěma stejnosměrnými zdroji
pevného napětí (ovládací napětí 24 V a napájení přestavníků vyhýbek 17 V) a jedním
stavitelným zdrojem 0 až 14 V (pohon vozidel). Provoz na kolejišti je řízen kompaktním
programovatelným automatem firmy Teco a.s. řady Tecomat TC600.

Schéma úlohy
Model lze popsat schématem uvedeným na dalším obrázku. Vozidla jsou napájena z kolejí
stejnosměrným napětím, jehož úroveň (a rychlost tudíž i rychlost jízdy) je nastavena na
stavitelném modelářském transformátoru a udržována ve stanovených mezích hlídacím relé –
pokud by z nich vybočilo, napájení kolejí je reléovou logikou odpojeno a jízda pozastavena.
Ovládací elektronika umožňuje ovládání jízdy vozidel v obou směrech, přestavování vyhýbek a
spouštění závor. Slepá kolej je bez napájení, dokud na ni není přestavena výhybka. Obdobně ta
větev dvoukolejného úseku, na kterou není přestavena ani jedna výhybka, je bez napájení. Toho
lze využít pro odstavení vozidel v uvedených úsecích trati vhodným přestavení vyhýbek.
Přítomnost vozidla lze detekovat na čtyřech místech trati pomocí bezdotykových optických
snímačů, které jsou v souladu s železniční terminologií označeny jako „hradla“.

Propojení s automatem
K úloze je připojen programovatelný automat TC605. Přehled zapojení vstupních a výstupních
signálů automatu je v následujících tabulkách s uvedením označení připojovací svorky,
přidělené adresy v zápisníkové paměti automatu spolu s předefinovanými symbolickými názvy.
V uživatelském programu psaném v jazyce symbolických instrukcí je možno libovolně
kombinovat kterákoli z těchto označení (svorka, adresa či symbolický název). Použití a význam
jednotlivých signálů jsou vysvětleny podrobněji v dalším textu
Vstupy automatu:
Svorka
DI0
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
DI9
DI10
DI11

Adresa
X0.0
X0.1
X0.2
X0.3
X0.4
X0.5
X0.6
X0.7
X1.0
X1.1
X1.2
X1.3

Symbolická označení
VYH_LEV
VYH_PRA
VYH_ZAD
PRE_I, PRE_KLA
PRE_II, PRE_OPA
TLA_LEV
TLA_PRA
TLA_ZAD
HRA_PRA
HRA_LEV, SP1
HRA_ZAD
HRA_ZAV, SP2

Význam
Poloha levé výhybky (1 = vnější kolej)
Poloha pravé výhybky (1 = vnější kolej)
Poloha zadní výhybka (1 = slepá kolej)
Poloha I přepínače1 (1 = přep. v poloze I)
Poloha II přepínače1 (1 = přep. v poloze II)
Tlačítko levé výhybky (1 = tlačítko stisknuto)
Tlačítko pravé výhybky (1 = tlačítko stisknuto)
Tlačítko zadní výhybky (1 = tlačítko stisknuto)
Pravé hradlo (1 = přítomno vozidlo)
Levé hradlo (1 = přítomno vozidlo)
Zadní hradlo (1 = přítomno vozidlo)
Hradlo závor (1 = přítomno vozidlo)
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Přepínač nemůže být současně v poloze I i II. Pokud jsou současně aktivní oba vstupy DI3 i DI4, signalizuje to, že
napětí pro pohon vozidel je mimo povolený rozsah (je odpojeno, má špatnou polaritu…)
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Výstupy automatu:
Svorka
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8
DO9
DO10
DO11

Adresa
Y0.4
Y0.5
Y0.6
Y0.7
Y1.0
Y1.1
Y1.2
Y1.3

Symbolická označení
ZAVORY, Z
KLADNY
OPACNY
IMP_LEV
IMP_PRA
IMP_ZAD
VYHYBKY
JIZDA

Význam
Stahování závor (1 = závory staženy)
Jízda v kladném směru2,3 (1 = jede)
Jízda v opačném směru2,3 (1 = jede)
Přestavování levé výhybky4 (1 = přestavit)
Přestavování pravé výhybky4 (1 = přestavit)
Přestavování zadní výhybky4 (1 = přestavit)
Převzetí ovládání výhybek (1 = ovládá automat)
Převzetí ovládání jízdy (1 = ovládá automat)

Ruční ovládání
Reléová logika umožňuje ruční ovládání úlohy pomocí ovládacích a signalizačních prvků
umístěných přímo na modulových přístrojích. Tyto prvky jsou uspořádány podle následujícího
obrázku

Jízdu vozidel lze ovládat pomocí přepínače s aretovanou střední polohou: v poloze I jedou
v kladném směru, v poloze II v opačném směru a ve střední poloze se zastaví. Poloha přepínače
je současně přiváděna na vstupy automatu
= 1 … přepínač je v poloze I (které odpovídá kladný směr jízdy)
= 0 … přepínač není v poloze I
synonyma: PRE_KLA, DI3, X0.3
PRE_II
= 1 … přepínač je v poloze II (které odpovídá opačný směr jízdy)
= 0 … přepínač není v poloze II
synonyma: PRE_OPA, DI4, X0.4
PRE_I

Konstrukce přepínače zajišťuje, že obě polohy nemohou nastat současně. Reléová logika
modelu však může sepnout oba signály současně pokud napětí pro napájení kolejí překročilo
povolené meze (např. transformátor je odpojen)
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Pokud budou současně aktivní oba výstupy DO5 a DO6 vozidla se zastaví
Výstup ovládá jízdu vozidla pouze tehdy, pokud je současně aktivní signál na výstupu DO11
4
Výstup ovládá výhybku pouze tehdy, pokud je současně aktivní signál na výstupu DO10
3
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Dále je možno ovládat přestavování vyhýbek pomocí tří tlačítek. Stisknutím těchto tlačítek se
přestaví odpovídající výhybka (v pořadí zleva je to levá, pravá nebo zadní) do druhé polohy.
Opětovným stiskem se pak přestaví do původní polohy (tzv. impulsní ovládání). Polohu
vyhýbek lze sledovat na signalizačních LED a též na vstupních svorkách automatu
VYH_LEV
VYH_PRA
VYH_ZAD

=
=
=
=
=
=

1 … levá výhybka přestavena na vnější kolej
0 … levá výhybka přestavena na vnitřní kolej
1 … pravá výhybka přestavena na vnější kolej
0 … pravá výhybka přestavena na vnitřní kolej
1 … zadní výhybka přestavena na slepou kolej
0 … zadní výhybka přestavena na okruh

Stav tlačítek lze také sledovat na vstupech automatu
TLA_LEV
TLA_PRA
TLA_ZAD

=
=
=
=
=
=

1 … tlačítko pro ovládání levé výhybky je stisknuto
0 … tlačítko pro ovládání levé výhybky není stisknuto
1 … tlačítko pro ovládání pravé výhybky je stisknuto
0 … tlačítko pro ovládání pravé výhybky není stisknuto
1 … tlačítko pro ovládání zadní výhybky je stisknuto
0 … tlačítko pro ovládání zadní výhybky není stisknuto

Není vhodné přestavovat více výhybek než jednu současně, protože napájecí zdroj přestavníků
na to není dostatečně dimenzován a zaručuje bezchybné přestavení pouze jediné, při
současném přestavování více výhybek by nemuselo k úplnému přesunutí do protilehlé polohy
dojít, což by následně mohlo způsobit vykolejení vozidla na této výhybce.

Ovládání závor
Kolejiště lze řídit automatem. V nejednoduší variantě automat ovládá pouze stahování závor
(závory lze ovládat jen automatem, nelze je ovládat ručně). K tomu slouží následující výstup
automatu
= 1 … závory spustit dolů
= 0 … závory vytáhnout nahoru
synonyma: Z, DO4, Y0.4

ZAVORY

Pro zjištění polohy lokomotivy slouží následující vstupní signály automatu
= 1 … levým hradlem projíždí lokomotiva
= 0 … levým hradlem neprojíždí lokomotiva
synonyma: SP1, DI9, X1.1
HRA_PRA
= 1 … pravým hradlem projíždí lokomotiva
= 0 … pravým hradlem neprojíždí lokomotiva
HRA_ZAV
= 1 … hradlem závor projíždí lokomotiva
= 0 … hradlem závor neprojíždí lokomotiva
synonyma: SP2, DI11, X1.3
HRA_ZAD
= 1 … zadním hradlem projíždí lokomotiva
= 0 … zadním hradlem neprojíždí lokomotiva
HRA_LEV
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Možná úloha, kterou lze s modelem kolejiště řešit je například:
Úloha L4a:
Navrhněte řídicí program automatu, který zajistí aby při průjezdu kolejového vozidla železničním
přejezdem byly staženy závory a byly vytaženy pokud po přejezdu neprojíždí

Ovládání vyhýbek
Dále můžeme ovládat automatem přestavování výhybek. Převzetí ovládání výhybek se provede
aktivací výstupu
VYHYBKY

= 1 … výhybky ovládá automat (stav tlačítek je pouze signalizován automatu)
= 0 … výhybky jsou ovládány přímo ručně tlačítky

Pokud je tento výstup sepnut, tak lze výhybky přestavovat pomocí následujících výstupů
IMP_LEV
IMP_PRA
IMP_ZAD

=
=
=
=
=
=

1 … přestavit levou výhybku
0 … levou výhybku nepřestavovat
1 … pravou výhybku přestavit
0 … pravou výhybku nepřestavovat
1 … zadní výhybku přestavit
0 … zadní výhybku nepřestavovat

Přestavení se provede impulsem minimální délky 25 ms, maximální délka je neomezená.
Přestavení výhybky trvá zhruba 100 ms od počátku impulsu a projeví se v odpovídající změně
stavu vstupu signalizujícího její polohu (tj. VYH_LEV, VYH_PRA nebo VYH_ZAD). Opět
stejně jako při ručním ovládání, není vhodné přestavovat současně více než jednu výhybku,
bezpečnější je přestavení více vyhýbek provést postupně.
Úloha, kterou lze s modelem kolejiště řešit je například:
Úloha L4b:
Navrhněte řídicí program automatu, který zajistí, aby kolejové vozidlo projíždělo dvoukolejným
úsekem vždy vpravo ve směru jízdy.

Ovládání jízdy
Jízdu vozidel po kolejišti též můžeme ovládat programově automatem. Převzetí ovládání se
provede aktivací výstupu
JIZDA

= 1 … jízdu ovládá automat (stav přepínače je pouze signalizován automatu)
= 0 … jízda je ovládána přímo ručně přepínačem

Pokud je tento výstup sepnut, tak lze výhybky přestavovat pomocí následujících výstupů
KLADNY
OPACNY

=
=
=
=

1 … vozidla jedou v kladném směru
0 … vozidla nejedou v kladném směru
1 … vozidla jedou v opačném směru
0 … vozidla nejedou v opačném směru
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Pokud není ani jeden těchto vstupů aktivní (nebo jsou aktivní oba současně) vozidla na kolejišti
v napájených úsecích trati jsou zastavena

Použití úlohy
Úloha se zapne zapnutím napájecího zdroje. Napětí nastavená na zdroji není nutno měnit.
Pokud není v automatu uložen program, který převzal ovládání vyhýbek a nebo směru jízdy, lze
model ovládat ručně pomocí tlačítek na modulových přístrojích. Chceme-li pracovat
s automatem, zapneme počítač, pomocí kterého jej budeme programovat. Po zavedení
operačního systému se zobrazí úvodní obrazovka s přihlašovacím dialogovým oknem

Podle pokynů na obrazovce je možno přihlásit se buď anonymně, nebo ke svému uživatelskému
účtu ve fakultní síti Novell Netware. Pokud se přihlásíte ke svému účtu, budete mít přímo
dostupný svůj domovský adresář. Při anonymním přihlášení budete mít pouze přístup k síti
Internet. Po přihlášení se zobrazí pracovní plocha, uspořádaná dle následujícího obrázku

Nejprve obnovíme soubory projektu pomocí ikony „Obnovení úlohy L4“ (ve spodní části
plochy) – zruší se všechny změny, které vytvořili předchozí uživatelé. Poté spustíme
programovací prostředí ikonou „Úloha L4“ (uprostřed plochy) - spustí se vývojové prostředí
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Mosaic verze 1.5. V dialogovém okně vybereme jedinou nabízenou skupinu projektů
„Uloha L4“ s vytvořeným projektem, se kterým pak pracujeme obvyklým způsobem. Vývojové
prostředí je nastaveno tak, že se automaticky otevře soubor, do kterého přímo můžeme psát
kód programu do těla procesu „0“ (tj. mezi řádky s instrukcemi P 0 a E 0).

V jazyce symbolických instrukcí můžeme přímo používat deklarace symbolických názvů, jak
jsou uvedeny v tomto návodu – definice jsou již součástí projektu. S vývojovým prostředím se
pracuje běžným způsobem dle uživatelské dokumentace software Mosaic. Překlad programu
vytvořeného uživatelem provedete klávesou [F9], jeho přenesení do automatu [Shift+F9] a
spuštění [Ctrl+F9]. Přeložený program nejsnáze uložíte volbou menu „SouborExport
zdrojového kódu do rtf…“, která kompletní výpis programu přenese do textového editoru
Microsoft Word. Vytvořené soubory je možno uložit na disketu či USB disk, případně převést
do formátu PDF nebo vytisknout prostřednictvím samoobslužného tiskového systému TINA.

V Praze dne 20.3.2006 12:12
Filip ZÁMEK
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