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Co je to PLC?
Programovatelný logiclry automat či PLc (z anglického Programmable Logic Control|er) je
malý specia|izovaný počítač použivaný pro automatizaci procesů v reálném světě, jako je Ťizení
strojů nebo ýrobních linek (či jiných technologických procesů). V naší laboratoři se setkáte s
automaty Simatic S7 od firmy Siemens a Tecomat od české firmy Teco.

Obrdzek 2: Simatic

obrázek 1: Tecomat
Každý počítač zpracovává informace, stejně je tomu i u PLC. Ten je ale navíc schopen ziskávat
informace přímo z technologického procesu (k tomu slouŽí vstupní signály, které jsou
přivedeny na vstupní svorky automatu) a také tento proces přímo ovlivňovat (k tomu slouŽí
qýstupní signá|y na qýstupních svorkách). Stručně je označujeme jako vstupy a vystupy. Aby
automat mohl s informacemi manípulovat, ukládají se do jeho vnitřní datové paměti. Soulad
obsahu paměti se skutečným stavem vstupů a vystupů zajišťuje systémoqý program automatu.
ZjiŠťuje stav signálů na vstupních svorkách a zapisuje jej do určité vyhrazené oblasti paměti
(obrazu vstupů) a naopak z jiné oblasti (obrazu výstupů) čte hodnoty ýstupů a generuje
odpovídají signály na výstupních svorkách. To, jaké maji být hodnoty ýstupů se ,,vypočítá..
provedením uživate|ského programu, kteý do paměti automatu uloŽíme - a tento text se
právě zabyvá tím, jak takoqý program vytvořit. Čtení vstupů, vyhodnocení uŽivatelského
programu a následný zápis qÍstupních hodnot se neustále opakuje v cyklu automatu.
UŽivatelský program je jen jednoduchý postup, jak se od hodnot vstupů ,,dopočítat.. k
hodnotám ýstupů.

Zápisníková pamět'
Jak jíž bylo řečeno, automat má vnitřní paměť. Její část určená pro ukládání dat se nazýruá
zápisníková pamětlTu můŽeme dále členit na oblastipodle druhu dat. Jsou zde oblasti obrazu
vstupů, obrazu lystupů a další. oblasti se značí písllery! uvedenými v tabulce

obrazvstupů

oblast obsahuje více paměťorných buněk, na které se odkazujeme pořadoqými čísly, počínaje
nulou. Například x0 je první buňka obrazu vstupů Tecomatu. Paměťové buňky mají tradičně
velikost 1' bajt, tedy 8 bitů. Pro uloŽení jedné logické (: binární) hodnoty postačíjeden bit,
můžeme se odkazovat i na jednotlivé bityjejich pořadoqým číslem odděleným tečkou. Pak třeba
Q2 .0 bude označovat první bit třetí paměťové buňky obrazu ýstupů Simaticu. označeni
oblasti a pořadového Čísla buňky a případně i bitu tvoří adresu v zápisníkové paměti. Jaký
signálje připojen k určité svorce a jaká adresa mu odpovídá určuje projektant řídicího systému.
Je to dáno hardwarovým zapojením automatu a případně i jeho softwarovou konfigurací. Pro
přehlednostbWá zvykem vŠechny pouŽité signály pojmenovat tzv. symbo|ic|qými názvy. Místo
adresy signálu zavedeme jméno, které bude vystihovat jeho ýznam. Tak třeba pro signál
s adresou Q25 .4 spouŠtějicí motor pouŽijeme název ,'MoToR... Přiřazení symbo|iclqých
názvtt b1ýlvá součástí projektu, ale můŽe si jej i vytvořit programátor. V případě našich
laboratorních úIoh je provedeno a obsaŽeno v zadání úlohy. Dobrou zásadou při
programování je používat pouze symbolické názvy, které představují |ogické proměnné.
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Trocha teorie...
Naším cílem bude rea]izovat logické ťizeni. Tento typ řizeni lze matematicky popsat logickou
funkcí. Existuje mnoho forem r,yjádření logické funkce. Jazyk IL, kteqý budeme použivat,
vycházi z a|gebraického zápisu Booleovou algebrou. Logické funkce Ťizeni pro jednotlivé
ýstupy automatu musíme tedy \yjadřit prostředky této algebry. Logické proměnné už máme
definovány symbolickými názvy. Pro vyjádření funkce pak pouŽíváme formule s pouŽitím
základnich algebraických operací_ negace' součtu a součinu. NejběŽněji pouŽíváme infixovou
notaci, kdy znaménka operací zapisujeme mezi operandy. Při vyhodnocování algebraických
formulí respektujeme prÍoritu logických operací _ první vyhodnocujeme negace (nejlyšŠí
priorita), pak součiny a nakonec součty (nejniŽší priorÍta). Pokud mábýt pořadí vyhodltocení
jiné, pouŽijeme závorky, které mají prioritu ještě vyšŠí. Tak např. ve funkci y=a+b.c se
nejdříve vypočte negace' pak součin a nakonec součet. U funkce z=(a+b).c se nejdříve
vyhodnotí obsah závorky (negace, součet) a teprve pak součin. MůŽeme použit i méně obryklou
postfixovou notaci (označovanou též RPN = reverzní po|ská notace). U té se znaménko
operace zapisuje za operandy. Pořadí operací je dáno jednoznačně pořadím jejich zápisu,
zabyvat se prioritou není třeba a závorky nepotřebujeme. Pro první funkci bychom pouŽili zápis
a b - c'f .a pro druhou a b - * c. . Výpočet podle této notace se velmi snadno technicky
realízuje pomocí zásobníkové paměti - což je paměť, do které zapisujeme hodnoty v opačném
požadije čteme (poslední zapsaná hodnota je první přečtena). Zápis funkce totiŽ pak přímo
představuje postup jejího výpočtu. Proměnná znamená načtení hodnoty do zásobníkové paměti
a znaménko operace provedení operace s načtenými hodnotami a zapsáni ýsledku zpět do
zásobníku. Nakonec ze zásobniku můŽeme přečíst vysledek a uloŽit ji do vysledné proměnné.
Například funkci z=(a+b). c bychom po přepsánina a b - l C.vypočetl i postupem:

a ... načti obsah proměnné a
b ... načti obsah proměnné b
- ... neguj (poslední načtenou hodnotu _ tedy b)
+ ,.. sečti (poslední dvě hodnoty uložené v zásobníku, tedy a s negovaným b)
c ,.. načti obsah proměnné c
. ... násob (poslední dvě hodnoty uložené v zósobníku, tedy uýsledek součtu s c)
=z .,. výsledek zapiš do proměnné z

A obdobným postupem se provádějí i qýpočty v programovatelném automatu.

Jazyk lL
Pro zápis programu automatu existuje řada jazyktt. Jsou textové (píše se text) i grafické (kreslí
se schéma). V Evropě se nejvíce rozšířil textovy jazyk nazyvaný jazyk symbolických instrukcí,
kteý se ovšem liší u různých ýrobců. o sjednocení se pokusila norma IEC 61Í31-3 (v ČR
přijata jako ČsN EN 61131-3), která tento druh jazyka nazyvá IL (Instruction List: Seznam
Instrukcí). Program je zapsánjako seznam instrukcí postupně rykonávaných automatem.
Soubor vŠech moŽných instrukcí konkrétního automatu se pak nazyvá instrukční sada.
Instrukce je zapsána sým názvem a případ ně i názvem pouŽitého operandu. Každá instrukce
je na samostatném řádku. Tak například načtení hodnoty do zásobníku je označeno názvem
,, LD... Načten í proměnné se symbolickým názv em,,TLAC T TKo.. pak zapíšeme

I.D TLACTTKO
Firemní jazyky se snaŽí o slučite|nost s normou' ale stáIe zde jsou určité odlišnosti. Zejména se
jedná o rozsah instrukční sady a rozdi|né názvy instrukcí' Pokud chceme provádět vyhodnocení
logické funkce, potřebujeme kromě čtení vstupních proměnných také vykonávat algebraické
operace a zápisovat lysledné hodnoty. Názvy instrukct prqn!rqr pguliyané automatyjsgu
Simatic STEPT Tecomat



Těmito instrukcemijiŽ jsme schopni provést vypočet libovolné funkce. Dříve uvedený postup
ýpočtu funkce z=(a+b).c (pokud pro proměnné a,b,c a z použÍjeme názvy START, sToP,
voLNo a MoToR) |ze zapsatv jazce IL fragmentem kódu (ve variantě pro Simatic : STEP7):

LD START
LD STOP
NOT
OLD
LD VOLNO
ALD
= MOTOR

nebo ve variantě pro automaty Tecomat:
T"D START
LD STOP
NEG
OR
LD VOLNO
AND
WR MOTOR

Existují i efektivnější instrukce. NapřÍklad načtení hodnoty a její negaci můŽeme provést jako
jedinou instrukci. Stejně tak součet či součin s načtenou hodnotu a dokonce i s načtenou a
negovanou hodnotou můŽeme provéstjedinou instrukcí. Qlpovidajici instrukce jsou

Význam I

[r,.J!4!\9i lčtení negované hodnoty proměnné s názvem ,,JMENo..
4ID_ J{!!o '9ouein s hodnotou p

o JMENO oR JMENO Součet s hodnotou proměnné,,JMENQ..
ew-..lluIBtvo ]Ánt JMENo @otou-oll 

.JI'lBNo- l onc JM-íN-c l Sn,,cetq.l.o.'l,"r..,, horlnrttnrr
né,,JMENo..

i oN JMENo ] oRc qM!!Q_ ] Součet s neg9yq!qÚ9q!9a!g9!LquÉ.lMEJq -
VýŠe uvedený program pak|ze úsporněji zapsat

LD START
ON STOP
A VOIJNO
= MOTOR

respektive
LD START
ORC STOP
AND VOLNO
WR MOTOR

DalŠí uŽitečné instrukce realizují funkci RS klopného obvodu. Provádějí nastavení (SET) a
nulování (RESET) hodnoty proměnné. To se ale provede pouze za podminky' pokud na
vrchlou zásobníku je nenulová hodnota.
Simatic STEPT Tecomat YÝznam
s JMENO, ]- sET JMENO PodmÍněné nastavení oroměnné
n J},ITŇO; ]- ] nns JMENO Podmlnene nulovani promenne
Instrukční sada běŽných automatů ie samozřeimě mnohem rozsáhleiŠí. uvedené instrukce
představujíjenjejí nepatrnou část. Pro řeŠeníjednoduchých logických funkcí ale postačí. Aby
uvedené fragmenty kódu lytvořily program proveditelný automatem, musí se ještě doplnit
dalšími organizačními instrukcemi _ které například určí, kdy se má program provádět, v
jakém pořadí apod. V našem případě uŽ tyto dalŠí instrukce budou v projektu připraveny a
postačí pouze dplnit kÓd pro qipočet logických funkcí sloŽený z uvedených instrukcí.
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