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listy
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3. září 2012

Pracovní list č. 1
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav

DUM18 - strana 2

3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K4 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 2
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K4 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 3
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 4
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 5
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 6
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav

DUM18 - strana 13

3. září 2012

Pracovní list č. 7
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav

DUM18 - strana 14

3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 8
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 9
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 10
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 11
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K4 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 12
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K4 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav

DUM18 - strana 25

3. září 2012

Pracovní list č. 13
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (monostabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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3. září 2012

Pracovní list č. 14
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (bistabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K4 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze vyjíždění pístu č.2

Ing. Dundr Miroslav
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Pracovní list č. 15
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (bistabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí druhý píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K4 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 2

Ing. Dundr Miroslav
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Pracovní list č. 16
Zadání úlohy:
Navrhněte program pro ovládání zadané technologie pomocí PLC
NS946 Edutec

Úkoly:
1.) nakreslete pneumatické schéma obvodu
2.) nakreslete elektrické schéma obvodu
3.) určete počet vstupů a výstupů
4.) přiřaďte jim log 1 nebo 0
5.) sestavte stavovou tabulku
6.) určete typy logických funkcí
7.) nakreslete obecné blokové schéma logického obvodu
8.) navrhněte rovnice logických funkcí
9.) navrhněte program v prostředí XPRO
10.) aktivujte PLC NS946 edutec a vyzkoušejte správnost programu
11.) realizujte zapojení na stavebnici FESTO DIDACTIC a vyzkoušejte
jeho správnost

Ing. Dundr Miroslav
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Zadaná technologie:
- Navrhněte řízení činnosti dvou pneumatických pístů, písty se mají
pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.
- Pohyb pístů je ovládán pomocí: a) jednoho (bistabilního
dvoupolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).
b) jednoho (monostabilního
třípolohového pěticestného elektromagneticky ovládaného ventilu).

Zadané hodnoty: 1.) třípolohový rozvaděč řídí první píst
2.) písty: první píst je jednočinný
druhý píst je dvojčinný
3.) pracovní cyklus:

K2 = ohýbací koncový doraz – snímá pouze zajíždění pístu č. 1

Ing. Dundr Miroslav
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