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3.

PROGRAMOVATELNÉ
AUTOMATY (PLC)

3.1

Úvodní seznámení s PLC

Programovatelný automat je uivatelsky programovatelný øídicí systém pøizpùsobený pro øízení prùmyslových a technologických procesù, mnohdy specializovaný na úlohy pøevánì
logického typu (obzvlátì u starích typù nebo u nejmeních systémù). Nejèastìji se oznaèuje
zkratkou PLC (Programmable Logic Controller), v nìmecké literatuøe se lze setkat s oznaèením
SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung).
Mení systémy bývají øeeny jako kompaktní PLC, vìtí jako modulární (obr. 3.1).

Obr. 3.1
Ukázka provedení programovatelných automatù
a) modulární TECOMAT NS-950 RAPID patøí mezi nejvýkonìjí PLC, jejich konfiguraci
lze zvolit a do rozsahu stovek a tisícù vstupù a výstupù, s bohatým sortimentem modulù,
s velkým poètem komunikaèních kanálù, s irokým souborem instrukcí a systémových
slueb.
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Obr. 3.1
Ukázka provedení programovatelných automatù
b) kompaktní TECOMAT TC500 a TC600 mají shodnou centrální jednotku s TECOMAT
NS-950 RAPID. Mají s ním proto shodný i soubor instrukcí, systémových slueb a reimy
komunikaèních kanálù. Patøí tak mezi nejvýkonìjí kpmpaktní PLC. TC500
(s operátorským panelem) je pøedstavitelem IOS (inteligentního operátorského systému)
- nové kategorie PLC. TC600 dovoluje rozíøení konfigurace pøídavnými moduly.

Zaèlenìní programovatelného automatu do systému øízení je schematicky znázornìno na obr. 3.2.
Pøi ruèním øízení vykonává vechny operace èlovìk. Pøi pøímém (dopøedném) øízení (obr. 3.2b)
pùsobí øídicí systém (tøeba PLC) na øízený objekt jednosmìrnì, jen jej ovládá a nekontroluje
dosaený stav. Mezi systémem a øízeným objektem jsou zaøazeny jen akèní èleny.
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Tab. 3.1. Soubor instrukcí programovatelných automatù TECOMAT.
rafovaným podtiskem jsou oznaèeny instrukce z rozíøeného souboru, které jsou dostupné
pro nejnovìjí systémy NS-95 RAPID, TC-500 a TC-600, ostatní instrukce mají k dispozici
vechny systémy TECOMAT. Instrukce a operandy, které jsou souèástí pouze rozíøeného instrukèního souboru (RAPID, TC500 a TC600), jsou odlieny edým podtiskem.
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Instrukce se zásobníky
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Tab. 3.1 pokraèování
Organizaèní instrukce
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Aritmetické instrukce v plovoucí øádové èárce
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Tab. 3.1 pokraèování
Trigonometrické a cyklometrické funkce (float)
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Vysvìtlení zkratek:
b
B
W
L
F

- bit
- byte (8 bitù, rozsah 0 a 255))
- word (16 bitù, rozsah 0 a 62 535))
- long (32 bitù, rozsah 0 a 4 294 967 295)
- float (plovoucí øádová èárka podle
IEEE 754, rozsah pøiblinì ±1,2 ×1038 a
±3,4 ×1038, pøesnost je pøiblinì 7 dekadických cifer)

Pøi zpìtnovazebním øízení (obr. 3.2 c) získává øídicí systém zpìtnou informaci o stavu øízeného
objektu (realizuje zpìtnou vazbu, uzavírá zpìtnovazební smyèku). Porovnává poadovaný stav
se skuteèným, a podle zjitìné odchylky upravuje své akèní zásahy tak, aby dosáhl poadovaného stavu (nebo se mu alespoò co moná nejvíce pøiblíil). Zpìtnovazební øízení je typické pro
regulaèní úlohy. Pøi pouití PLC to znamená, e zadání ádané hodnoty je provedeno v èíslicové
formì, s èíselnou informací systém operuje i pøi zpracování skuteèné hodnoty a odchylky, ale
i pøi výpoètech pomocných velièin potøebných k realizaci regulaèního algoritmu. Øízený objekt
je proto tøeba doplnit o potøebné snímaèe pro mìøení stavu sledovaných velièin (napø. teploty,
hladiny, polohy, nebo tlaku).

36

mejkal, Martinásková: PLC a automatizace díl I. - BEN technická literatura

a) ruèní

b) pøímé
(dopøedné)

c) zpìtnovazební

Obr. 3.2.
Principiální schéma zpùsobù øízení
Za zpìtnovazební øízení ale mùeme povaovat i logické øízení, pøi kterém na objekt pùsobíme
jen dvouhodnotovými povely typu vypni - zapni a zpracováváme i zpìtnovazební informace
dvouhodnotového charakteru ve významu hláení o vykonání povelu nebo pøekroèení povolených hodnot (napø. informace typu: hladina nízká, hladina dosaena, hladina pøekroèena,
nádr prázdná, nádr pøeplnìna apod.)
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