Váení ètenáøi,
tìí mì vá zájem o právì vydanou knihu a
pøedevím vá zájem o její elektronický doplnìk.
V textu knihy jsem slíbil, e v tomto doplòku budou
uvedeny zdrojové texty programù øeených pøíkladù
i øeení zadaných úloh. Kniha vak vyla v neobvykle
krátké dobì poté, co jsem ji s dvouletým zpodìním
pøedal nakladateli. Koncem øíjna 2005 jsem pøedal
rukopis a v distribuci je ji od 19. prosince 2005.
Nebylo v mých silách vechny za tu dobu své sliby
splnit v plném rozsahu, pøedevím vytvoøit programy
a dokumentaci øeených úloh, pro mnohé i vèetnì
nìkolika alternativních øeení. Jejich rozsah a
pracnost odhaduji na tøetinu a polovinu knihy.
Prozatím jsou tedy uvedeny jen zdrojové texty
pøíkladù a øeení prvních úloh z kapitoly 3. Øeení
dalích úloh budu postupnì doplòovat  prosím
o pochopení a trpìlivost.
V zájmu lepí srozumitelnosti jsem v knize
pouíval znaky èeské abecedy (s háèky a èárkami)
i pro symbolická jména promìnných a jiných
objektù programù i kdy to syntaxe ádného
z jazykù pro PLC nedovoluje. Zde, v elektronickém
doplòku, jsou ale texty programù uvedeny ji
v korektní formì. Znaky s èeskou diakritikou jsou

ponechány jen v komentáøích (za støedníkem), kde
jsou pøípustné.
Vìtina pøíkladù v knize je psána v tradièním jazyku
mnemokódù programovatelných automatù Tecomat.
V nìm jsou psány i programy tohoto doplòku.
Dùvodem je pøedevím skuteènost, e tento jazyk
byl struènì popsán a pouíván v prvním dílu knihy a
lze oèekávat, e vìtina ètenáøù je na tento jazyk
zvyklá. Øeení nìkterých pøíkladù bylo v knize
alternativnì uvedeno i v jazyku mnemokódù podle
normy IEC/EN 61131-3, avak spíe jen pro ilustraci,
bez popisu syntaxe a pøíkazù tohoto jazyka.
Programování podle zásad této normy, popisu
syntaxe jejích objektù a jazykù bude vìnován
pøipravovaný dalí díl této uèebnice, budou tyto
programy uvedeny pozdìji, a v doplòku k tomuto dílu.
Dále je tøeba upozornit na drobné odlinosti
v syntaxi direktiv, íøi operandù a vrstev zásobníkù
pro 16bitovou a pro 32bitovou verzi souboru
instrukcí a programovacího jazyka. Verze
s operandy a zásobníky íøe do 16 bitù odpovídá
tradièním typùm programovatelných automatù
Tecomat øady TC400, TC500, TC600 a NS950.
Verze v íøi 32 bitù odpovídá nejmodernìjí

generaci programovatelných automatù øady TC700
(modulární PLC) a TC650 (kompaktní PLC).
V tomto doplòku je systematicky pouívána verze
se íøkou 16 bitù. Výjimkou jsou pouze nìkteré
pøíklady programování úloh ve fuzzy logice. Lze
pøedpokládat, e dosud jsou mezi ètenáøi více
rozíøeny systémy tradièní generace programovatelných automatù Tecomat a blií jim bude
i 16bitová verze. Pro kadou z variant jsou vydány
samostatné pøíruèky, v pøíruèce pro verzi 32 bitù
jsou popsány vzájemné rozdíly. Zde uvádìné
pøíklady jsou natolik jednoduché, e se fakticky
jedná jen o drobné rozdíly v syntaxi nìkterých
direktiv. Vlastní programy pøíkladù lze pouít i pro
novou generaci programovatelných automatù
TC700 a Tc650. Pøíruèky jsou dostupné
na internetové adrese www.tecomat.cz nebo
na aktuální verzi kompaktního disku Teco CD Info.
Zde je souèasnì k dispozici i aktuální verze
vývojového systému Mosaic.
Texty programù pøíkladù a úloh lze ve formátu
TXT lze importovat do okna editoru vývojového
systému Mosaic mezi instrukce P 0 a E 0 (text
programu uzavøít do závorek procesu P0). Aby
nebylo nutné hledat texty jednotlivých pøíkladù a

úloh v tøíti krátkých souborù, jsou uvedeny ve
spoleèném souboru, ze kterého je moné je pøed
pouitím vyjmout jako blok. Na zaèátku souboru
je uveden i blok deklarací promìnných, které
v knize nejsou uvedeny. Bez ohledu na to, zda se
jedná o vstupní, výstupní èi vnitøní promìnné, jsou
vechny lokalizovány direktivou #reg do vnitøní
pracovní pamìti, do prostoru uivatelských registrù
R. Je to výhodné pro reim virtuálního PLC, který
je dostupný pro vechny verze vývojového systému
Mosaic, vèetnì jeho bezplatné verze Mosaic Lite.
V pøípadì, e budou programy aktivovány na
skuteèném programovatelném automatu (fyzickém
PLC), je potøebné jménùm vstupních a výstupních
promìnných pøiøadit adresy podle skuteèné
lokalizace na svorkách PLC.
Pøeji Vám pøíjemnou pohodu a tvùrèí atmosfér
pøi studiu a programování. V pøípadì problémù a
pro vae námìty jsem vám k dispozici na adrese
smejkal@tecomat.cz, technickou podporu
k systémùm Tecomat lze získat i na adrese
urban@tecomat.cz nebo vosahlo@tecomat.cz.
Ladislav mejkal,
v Praze 19. 12. 2005

