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řídicí technika

Norma IEC EN 61131-3 (dále jen nor-
ma) určuje formu programových organizač-
ních jednotek (programů, funkcí a funkčních 
bloků), datové typy, syntaxi jejich deklarací 
a deklarací proměnných a syntaxi čtyř pro-
gramovacích jazyků – dvou textových – IL 
a ST, a dvou grafických – LD a FBD, a dále 
nástroje SFC pro popis algoritmů sekvenč-
ního chování (tab. 1). Norma je jednotícím 
prostředkem pro programy různých typů PLC 
od různých výrobců. Program zapsaný podle 
zásad normy je (teoreticky) možné použít pro 
jakýkoliv typ PLC, jehož výrobce a vývojo-
vý systém normu respektují. Přestože přímá 
přenositelnost programů bývá problematic-
ká, důležité je už to, že programu budou ro-
zumět všichni programátoři PLC znalí normy.

Norma ale nic neříká o implementaci pro-
gramu v různých PLC, o způsobu zadává-
ní, ladění a archivace programů PLC. Jejich 
vlastnosti, možnosti a komfort jsou ponechá-
ny zcela na vůli a invenci jejich tvůrců, kteří 
jsou obvykle i výrobci odpovídajících PLC. 
Programátor vyzbrojený znalostí normy sice 
vytvoří univerzálně použitelný program pro 
jakýkoliv systém PLC, ale při jeho konkrétní 
implementaci se musí seznámit se specifický-
mi vlastnostmi vývojového systému.

Funkční bloky a knihovny

Velkou předností normy je, že dovolu-
je pracovat s funkčními bloky a s funkcemi, 
což velmi usnadňuje a zrychluje programo-
vání a omezuje riziko chyb programátorů. 
V normě je přímo popsán soubor standard-
ních funkčních bloků a funkcí, které lze jed-
notným způsobem používat jako ostatní prvky 
normy. Norma umožňuje vytvářet i uživatel-
sky dané funkční bloky a funkce – uživatelské 
knihovny. Tuto možnost výrobci PLC a tvůr-
ci vývojových systémů v hojné míře využí-
vají. Nabízeny jsou problémově orientované 
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knihovny pro řešení úloh z různých oborů 
užití PLC. Programátoři navíc mají možnost 
vytvářet si své specifické funkce a funkční 
bloky. Použití knihoven zvyšuje produktivitu 
programování a přispívá k unifikaci progra-
mů vytvářených v rámci dodavatelské firmy. 
Je ale téměř jisté, že dva programátoři pro 
řešení stejného problému vytvoří zcela od-
lišné funkční bloky nebo funkce. Knihov-
ny od různých výrobců se liší, ač jsou orien-
tované na podobné problémy. V nabízených 
knihovnách jsou obvykle jednotlivé objekty 
uzamčeny. Uživatel sice dostane podrobný 
popis funkcí a funkčních bloků s návodem, 
jak je používat, ale obsah objektu je skrytý – 
nelze jej ani zkopírovat, ani přečíst, ani změ-
nit (ani vylepšit, ani pokazit).

Komplexní řídicí systémy

Vývojové systémy pro PLC lze provozo-
vat na téměř libovolném typu PC. Někteří 
dodavatelé je označují za programovací pro-
středí pro PLC, termín vývojový systém je 
ale výstižnější, zejména proto, že současné 
produkty zdaleka neřeší jen programování, 
tj. zapsání a opravy programu, jeho odladění, 
dokumentování a archivaci – nejsou jen pro-
gramovacím prostředím. Vyspělé vývojové 
systémy dovolují vytvářet komplexní řídicí 
systémy, jejichž součástí jsou programovatel-
né automaty. Vývojový systém dovolí konfi-
gurovat PLC, popsat sestavu základního mo-
dulu i rozšiřujících modulů a modulů vzdá-
lených vstupů a výstupů, přiřadit proměnné 
k jednotlivým vstupům a výstupům.

Vývojové systémy poskytují možnost po-
psat i distribuované řídicí systémy sestave-
né z několika PLC včetně komunikace mezi 
podsystémy a vytvořit programy pro jednotli-
vé PLC. Již nejde o naprogramování jednoho 
PLC, ale o vytvoření projektu řídicího systé-
mu, včetně jeho dokumentace. 

Nástroje pro pohodlí programátorů

Od současných vývojových systémů se oče-
kává, že poskytnou programátorům komfort, 
umožní vysokou produktivitu jejich práce s mi-
nimálním rizikem programátorských chyb. 
K pohodlí přispívá kvalita a logická uspořá-
danost dialogu s programátorem, systém ná-
povědy a jazyk, kterým s programátorem ko-
munikuje. Důležité jsou prostředky, které pro-
gramátora oprostí od zbytných úkonů, např. 
automatické deklarování proměnných. K dis-
pozici bývají prostředky, které usnadňují ladění 
programu a řeší diagnostiku programu i řízené 
soustavy (např. funkce osciloskopu, záznamní-
ku dat – dataloggeru). Významná je možnost 
simulovaného běhu programu PLC (virtuálního 
PLC), která dovoluje ladit program v předstihu, 
před připojením reálného PLC. Komunikační 
možnosti současných PLC a vývojových sys-
témů dovolují i práci na dálku, dálkovou dia-
gnostiku, vzdálenou správu programů PLC, ko-
munikaci programu PLC s operátorským roz-
hraním a s vizualizačními systémy SCADA. 
Jestliže PLC má i funkce webového serveru, 
je přirozeným požadavkem, aby vývojový sys-
tém dovolovat vytvořit jeho webové stránky.
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Na str. 54 až 56 jsou popsány vlastnosti de-
seti vývojových systémů pro PLC. Nabídko-
vým dopisem byly obesláni všichni význam-
ní dodavatelé PLC a vývojových systémů, při-
čemž bylo požadováno, aby jejich příspěvky 
obsahovaly odpovědi alespoň na nejdůležitější 
otázky čtenářů: pro které PLC je systém určen, 
které programovací jazyky zda podporuje (ja-
zyky podle normy a jiné), zda podporuje ná-
stroj SFC pro sekvenční programování, nástro-
je pro ladění programu a diagnostiku, dovolu-
je změny v běžícím programu PLC, obsahuje 
prostředky pro vytváření a dokumentování pro-
jektu řízení, dovoluje simulovat program PLC 
na počítači a obsahuje prostředky pro vizuali-
zaci, jaké knihovny funkcí a funkčních bloků 
obsahuje, v jakých jazycích komunikuje s uži-
vatelem (jazyk menu a nápovědy), v jakém ja-
zyce je dostupná dokumentace, jaké je rozpětí 
jeho ceny, zda je dostupná demonstrační nebo 
školní verze a jaké jsou specifické a nadstan-
dardní funkce.
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Tab. 1. Programovací jazyky pro PLC podle normy IEC EN 611 31-3

Zkratka Označení v angličtině Označení v češtině Charakteristika, použití
LD Ladder Diagram příčkový diagram, jazyk kontaktních schémat názorný, programování jednoduchých logických úloh

FBD Functin Block Diagram jazyk funkčních bloků názorný, programování logických a regulačních úloh

ST Structured Text jazyk strukturovaného textu názorný, univerzální, pro všechny typy úloh

IL Instruction List jazyk seznamu instrukcí, jazyk mnemokódů nenázorný, zdlouhavý zápis, neefektivní

SFC Sequential Function Chart prostředek sekvenčního programování velmi názorný a produktivní, programování složitých algoritmů

Článek je úvodem k přehledu trhu softwaru pro tvorbu aplikačních programů pro pro-
gramovatelné automaty (PLC). Podnětem k jeho přípravě byl seriál o programování 
PLC podle mezinárodní normy IEC EN 61131-3, který začal vycházet v časopisu Auto-
ma č. 8-9/2011. Tato norma obsahuje především základní pojmy a objekty programu 
pro PLC. Nezabývá se ale způsobem implementace programu ani nástroji pro jeho za-
psání, ladění, archivování a dokumentování. Ty jsou řešeny individuálně. Programátor, 
který zvládne jednotný způsob programování podle normy IEC EN 61131-3, musí ještě 
pracovat ve specifickém vývojovém systému. Cílem přehledu trhu je usnadnit orientaci 
v nabídce vývojových systémů na českém trhu.


