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Úvod

• Řízení = cílené působení řídicího systému
na řízený objekt

• je členěno na automatické a  ru ční.
• Automatické řízení je děleno na 
• logické, 
• spojité,  diskrétní a   fuzzy řízení,



Obvody logického řízení

• Obvody logického řízení zpracovávají
dvouhodnotové informace

ANO  - NE (dle druhu obvodů)

a mohou být jednoduché až komplikované
s mnohými vazbami.

Vstupem bývají většinou stavy kontakt ů
přístrojů (samočinných i nesamočinných)



Struktura logického řízení
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Kontaktní logické řízení (elektromechanické)

vybrané značky ve schématech

• -SB.. Tlačítkový spínač se zapínacím kontaktem a samočinným návratem. 

• -SB..Tlačítkový spínač se rozpínacím  kontaktem a samočinným návratem. 

• -SA.. Otočný spínač se zapínacím kontaktem a bez samočinného návratu. 

• -SQ.. Polohový spínač, zapínací kontakt 

• -SQ.. Polohový spínač, vypínací kontakt 

 

 

 



• Ovládací ústrojí (cívka), všeobecná značka, 
• Cívka relé –KA..
• Cívka stykače –KM..

• Cívka přístroje se zpožděním při odpadu –KT..

• -FA.. popudový článek tepelného relé

• -FU.. Tavná pojistka

 

 

 

vybrané značky ve schématech - pokračování



vybrané značky ve schématech - pokračování

• -HL.. Světelný zdroj, všeobecná značka, Signální zdroj světla, 
všeobecná značka 

• -HA.. Houkačka

• -HA.. Zvonek

• -MA.. Trojfázový asynchronní motor (indukční ) s klecovou kotvou –
motor s kotvou nakrátko 
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vybrané značky ve schématech  -pokračování

• -TC.. Transformátor se dvěma  vinutími 

• -TM.. Trojfázový transformátor 
• ve spojení hvězda – hvězda 

 



vybrané značky ve schématech pokračování

Styka če – ovládací cívka + kontakty
• Pomocné (řídící), kontakty jsou určeny pro malé proudy,

používají se v řídících a signalizačních obvodech 
• Hlavní (výkonové), mají 3 hlavní kontakty, pomocné kontakty

• Označení cívky a kontaktů stykače



Příklad zapojení stykače
• Ovládání asynchronního motoru pomocí stykače a ovládacích 

tlačítek ZAP-VYP  (s přidržovacím kontaktem)

•L1, L2, L3 .. fázové vodi če
•N ..              nulový vodi č
•PE ..            ochranný vodi č

•FU1  pojistky v silovém 
(hlavním) obvod ě

•-FU2 pojistka v řídícím  
( ovládacím) obvod ě

•-KM1  styka č s kontakty:
• - silovými    1-2,3-4,5-6  
• - pomocnými      13-14
• a  s ovládací cívkou   A1-A2

•- MA1 – připojený motor 
(spot řebič)

•- SB1  vypínací tla čítko (VYP

•- SB2 zapínací tla čítko (ZAP) 



Příklad zapojení stykače k ovládání
spotřebiče (motoru)

• Odděleně kreslený obvodové schéma ovládacího obvodu  
(řádkové schéma, liniové schéma)



Příklad zapojení stykačů
• Ovládání asynchronního motoru ze dvou různých míst



Příklad zapojení silového obvodu stykačů
• Ovládání asynchronního motoru  s reverzací otáček pomocí dvou 

stykačů

•- KM1    

•- KM2    

•Sled fází na svorkách motoru p ři sepnutí

•KM1    → L1,  L2,  L3

•KM2    → L3,  L2,  L1



Obvodové schéma ovládacího obvodu
• Ovládání asynchronního motoru s reverzací otáček pomocí dvou 

stykačů, silové a ovládací schéma (liniové, řádkové )



Kontaktní řízení

hlavní nevýhody:
• energetická náro čnost (cívky spínačů), 
• dlouhá doba realizace (návrh, výroba)
• prakticky nemožnost snadné úpravy

algoritmu řízení u již dodaného systému.
Požadované změny vyžadují náročné úpravy 
v zapojení jednotlivých přístrojů.

• omezená životnost p řístroj ů



Příklady bezkontaktních spínačů

nahrazujích kontaktní spínače (stykače, relé)
• mají dva provozní stavy : zapnuto, vypnuto

• stejnosměrné spínače : - tranzistor
- tyristor

• střídavé spínače:           - triak

• Logická proměnná a její hodnoty:
• I … SIGNÁL EXISTUJE, VÝROK  PLATÍ
• 0 … SIGNÁL NENENENEEXISTUJE, VÝROK NENENENEPLATÍ

Bezkontaktní řízení (elektronické)



• Logická funkce =  závislost jedné nebo více 
výstupních (závisle) proměnných na jedné nebo 
více vstupních (nezávisle) proměnných

Možné zápisy logické funkcé pro soubor vstupních 
proměnných :

• Tabulkou (Logická tabulka je algebraickým 
vyjádřením logické funkce)

• Algebraickým výrazem
• Blokovým schématem
• Kargnaughovou mapou.



Druhy logických  členů

• Kombina ční – určité kombinaci vstupních 
signálů (nezávisle proměnných) odpovídá jedna 
určitá hodnota výstupního signálu (závisle 
proměnné), která je pouze závislá na této 
kombinaci 

• Sekvenční – výstupní signály závisí nejen na 
kombinaci vstupních x = a signálů, ale i na 
předchozí výstupní kombinaci. Podstatnou části 
obvodu je paměťový člen. 







Pevně programovatelné LO

• Konstrukční provedení těchto základních členů
(obvodů) jsou  elektronické obvody převážně
v provedení jako integrované obvody.

• Řídící algoritmus zde vznikne vzájemným 
pevným spojením jednotlivých členů, což
neumožňuje snadnou korekcí a ladění tohoto 
programu. 

Tyto obvody jsou v důsledku rozvoje VT 
nahrazovány volně programovatelnými LO 



Volně programovatelné LO 
• Logické funkce jsou realizovány programov ě v zařízení

výpočtové techniky, 
• praktická realizace pomocí: 
.    - programovatelných automat ů - PLC (Program Logic Control)

obsahuje: centrální jednotku (mikroprocesor(y)), 

paměti, vstupní a výstupní obvody 

a vytvořený program viz obr

- průmyslových po čítačů (PC doplněný vstupními a výstupními 
obvody).

• Uživatelský program se vytváří pomocí programovacího SW, který 
vytváří vazbu mezi vstupy a výstupy v jakékoli požadované
posloupnosti, a dále může měřit čas nebo provádět i výpočetní
operace.

• Program se zpracovává cyklicky. Před každým programovým 
cyklem se načte obraz vstupů a na konci cyklu se zapíše obraz 
výstupů na fyzické výstupy.



Ovládání AM pomocí PLC - příklad

 

Obr. Zapojení jednoduchého PLC s bezkontaktními 
výstupy k řízení chodu motoru  
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Obr. Zapojení jednoduchého PLC k řízení chodu 
motoru (inteligentní stykač) 



PLC Simatic S7 – 200,
Software Step7

digitální vstupy

digitální
výstupy
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Obr.  Zjednodušené blokové schéma PLC 


