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Co je to PLC?

ProgrammableLogic Control|er)je
ProgramovatelnýlogiclryautomatčiPLc (z anglického
proautomatizaci
procesů
počítač
použivaný
v reálném
malýspecia|izovaný
světě,jakoje Ťizení
procesů).
V našílaboratořise setkátes
strojůneboýrobníchlinek(čijinýchtechnologických
firmyTeco.
automaty
SimaticS7 od firmySiemensa Tecomatod české

Obrdzek 2: Simatic

obrázek1:Tecomat
počítač
Každý
zpracováváinformace,stejněje tomu i u PLC. Ten je ale navícschopenziskávat
informace přímo z technologickéhoprocesu (k tomu slouŽívstupní signály, kteréjsou
přivedenyna vstupnísvorky automatu)a takétento procespřímo ovlivňovat(k tomu slouŽí
jako vstupy a vystupy.Aby
qýstupnísigná|y na qýstupníchsvorkách). Stručněje označujeme
jeho
automatmohl s informacemimanípulovat,
ukládajíse do
vnitřnídatovépaměti. Soulad
program automatu.
obsahupamětise skutečným
stavemvstupůa vystupůzajišťuje
systémoqý
ZjiŠťuje
stav signálůna vstupníchsvorkácha zapisujejej do určitévyhrazenéoblastipaměti
(obrazu vstupů) a naopak z jinéoblasti (obrazu výstupů)čtehodnoty ýstupů a generuje
odpovídajísignály na výstupníchsvorkách.To, jakémaji být hodnoty ýstupů se ,,vypočítá..
provedenímuživate|ského
programu, kteý do paměti automatuuloŽíme- a tento text se
právě zabyvá tím, jak takoqý program vytvořit. Čtenívstupů,vyhodnoceníuŽivatelského
programu a následný zápis qÍstupníchhodnot se neustále opakuje v cyklu automatu.
UŽivatelskýprogram je jen jednoduchýpostup,jak se od hodnot vstupů,,dopočítat..
k
hodnotámýstupů.

Zápisníkovápamět'
Jak jížbylo řečeno,automat má vnitřní paměť.Jejíčásturčenápro ukládánídat se nazýruá
zápisníkovápamětlTu můŽeme
dálečlenitna oblastipodledruhudat.Jsouzde oblastiobrazu

vstupů,
písllery!uvedenými
obrazulystupůa další.
oblastiseznačí
v tabulce
obrazvstupů
,obrazvystupů
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oblast obsahujevícepaměťorných
pořadoqými
počínaje
buněk,na kterése odkazujeme
čísly,
nulou.Napříkladx0 je prvníbuňkaobrazuvstupůTecomatu.Paměťové
buňkymajítradičně
jednélogické(: binární)hodnotypostačíjeden
velikost1'bajt,tedy8 bitů.Pro uloŽení
bit,
jednotlivé
můžeme
seodkazovat
i na
bityjejichpořadoqým
číslem
odděleným
tečkou.
Paktřeba
prvníbit třetípaměťové
buňky obrazuýstupů Simaticu.označeni
Q2 .0 bude označovat
pořadového
oblastia
Čísla
paměti.Jaký
buňkya případněi bitu tvoříadresuv zápisníkové
signáljepřipojenk určité
projektant
svorcea jakáadresamu odpovídá
určuje
řídicího
systému.
Je to dánohardwarovým
zapojením
automatua případně
i jeho softwarovou
konfigurací.
Pro
přehlednostbWá
pouŽité
pojmenovat
zvykemvŠechny
signály
tzv.symbo|ic|qými
názvy.Místo
jméno,kterébudevystihovatjehoýznam. Tak třebapro signál
adresysignáluzavedeme
s adresouQ25.4 spouŠtějicí
motor pouŽijemenázev,'MoToR...Přiřazení symbo|iclqých
projektu,ale můŽesi jej i vytvořitprogramátor.V případěnašich
názvtt b1ýlvá
součástí
laboratorníchúIohje provedenoa obsaŽenov zadání úlohy. Dobrou zásadou při
programováníje používat
pouzesymbolickénázvy,kterépředstavují
|ogicképroměnné.
2

Trochateorie...
Našímcílembude rea]izovatlogickéťizeni.Tento typ řizeni lze matematickypopsat logickou
funkcí. Existuje mnoho forem r,yjádřenílogickéfunkce. Jazyk IL, kteqý budeme použivat,
vycházi z a|gebraického
zápisu Booleovou algebrou.Logickéfunkce Ťizenipro jednotlivé
ýstupy automatumusímetedy\yjadřit prostředkytétoalgebry.Logicképroměnnéuž máme
definovány symbolickýminázvy. Pro vyjádřenífunkce pak pouŽívámeformule s pouŽitím
základnichalgebraickýchoperací_negace'součtua součinu.NejběŽnějipouŽívámeinfixovou
notaci, kdy znaménkaoperacízapisujeme mezi operandy. Při vyhodnocováníalgebraických
formulí respektujemeprÍoritulogických operací_ první vyhodnocujemenegace (nejlyšŠí
priorita),pak součinya nakonecsoučty(nejniŽší
priorÍta).Pokud mábýt pořadívyhodltocení
jiné,pouŽijemezávorky,kterémajípriorituještěvyšŠí.
Tak např. ve funkci y=a+b.c se
nejdřívevypočtenegace'pak součina nakonecsoučet.U funkce z=(a+b).c se nejdříve
vyhodnotíobsahzávorky(negace,součet)
a teprvepak součin.MůŽemepoužiti méněobryklou
postfixovou notaci (označovanou
téžRPN = reverznípo|ská notace). U té se znaménko
operace zapisuje za operandy. Pořadí operacíje dáno jednoznačněpořadímjejich zápisu,
zabyvatse prioritounenítřebaa závorkynepotřebujeme.
Pro prvnífunkci bychompouŽilizápis
a b - c'f .a pro druhou a b - * c. . Výpočetpodle tétonotacese velmi snadnotechnicky
realízujepomocízásobníkovépaměti - cožje paměť,do kterézapisujemehodnotyv opačném
požadiječteme(poslednízapsanáhodnotaje prvnípřečtena).Zápis funkce totiŽ pak přímo
představujepostupjejíhovýpočtu.
paměti
Proměnnáznamenánačtení
hodnotydo zásobníkové
a znaménkooperaceprovedeníoperaces načtenýmihodnotamia zapsáni ýsledku zpět do
zásobníku.Nakonec ze zásobnikumůŽemepřečíst
vysledeka uloŽitji do vyslednéproměnné.
postupem:
Napříkladfunkci z=(a+b). c bychompo přepsáninaa b - l C.vypočetli
a ... načtiobsahproměnné
a
b ... načtiobsahproměnnéb
- ... neguj (poslednínačtenouhodnotu_ tedyb)
+ ,.. sečti(poslednídvě hodnotyuložené
v zásobníku,tedya s negovanýmb)
c ,.. načtiobsahproměnnéc
. ... násob (poslednídvěhodnotyuložené
v zósobníku,tedyuýsledeksoučtus c)
=z .,. výsledekzapišdo proměnnéz
A obdobnýmpostupemse provádějíi qýpočty
v programovatelném
automatu.

Jazyk lL
Pro zápis programuautomatuexistujeřadajazyktt.
(píše
Jsoutextové
se text)i grafické(kreslí
jazyk symbolických
se schéma).
V Evropěse nejvícerozšířiltextovyjazyknazyvaný
instrukcí,
kteý se ovšemlišíu různých
pokusila
(v ČR
o
sjednocení
se
norma
IEC
61Í31-3
ýrobců.
přijatajako ČsNEN 61131-3),kterátentodruhjazykanazyváIL (InstructionList: Seznam
Instrukcí).Programje zapsánjakoseznaminstrukcípostupněrykonávaných
automatem.
SouborvŠechmoŽnýchinstrukcíkonkrétního
automatuse pak nazyvá instrukčnísada.
Instrukceje zapsánasým názvema případně i názvempouŽitého
operandu.Každáinstrukce
je na samostatném
je označeno
řádku.Tak napříkladnačtení
hodnotydo zásobníku
názvem
proměnné
í
sesymbolickým
názvem,,TLACTTKo.. pakzapíšeme
,,LD...Načten
I.D

TLACTTKO

jazykysesnaŽí
Firemní
o slučite|nost
s normou'alestáIezdejsouurčité
odlišnosti.
Zejména
se
jednáo rozsahinstrukční
sadya rozdi|né
názvyinstrukcí'
Pokudchcemeprovádětvyhodnocení
logickéfunkce,potřebujeme
proměnných
kroměčtení
vstupních
takévykonávatalgebraické
operacea zápisovatlyslednéhodnoty.Názvyinstrukctprqn!rqr pguliyanéautomatyjsgu
SimaticSTEPT Tecomat

jsme schopniprovést
funkce.Dříveuvedenýpostup
vypočet
libovolné
TěmitoinstrukcemijiŽ
proměnné
použÍjeme
pro
názvySTART,sToP,
(pokud
a
z
a,b,c
funkce
z=(a+b).c
ýpočtu
kódu (vevariantěpro Simatic: STEP7):
voLNo a MoToR)|zezapsatvjazceIL fragmentem
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 efektivnějšíinstrukce. NapřÍklad načteníhodnoty a její negaci můŽemeprovéstjako

jedinouinstrukci.Stejnětak součet
a
čisoučins načtenou
hodnotua dokoncei s načtenou
jsou
provéstjedinou
negovanou
hodnotoumůŽeme
instrukcí.
Qlpovidajiciinstrukce
Význam
I
negované
hodnotyproměnné
s názvem
čtení
,,JMENo.. l
[r,.J!4!\9i
o JMENO

4ID_ J{!!o

oR JMENO

p
'9oueins hodnotou

Součets hodnotouproměnné,,JMENQ..

ew-..lluIBtvo ]Ánt JMENo @otou
né,,JMENo..
-oll
qM!!Q_
.JI'lBNol
onc
JM-íN-c
l
Sn,,cetq.l.o.'l,"r..,,
horlnrttnrr
s neg9yq!qÚ9q!9a!g9!LquÉ.lMEJq ] Součet
i oN JMENo ] oRc
VýŠe
uvedenýprogrampak|zeúspornějizapsat
LD START
ON STOP
A VOIJNO
= MOTOR

respektive

LD START
ORC STOP
AND VOLNO
WR MOTOR

DalŠíuŽitečné
instrukce realizujífunkci RS klopnéhoobvodu.Provádějínastavení(SET) a
nulování (RESET) hodnoty proměnné.To se ale provede pouze za podminky' pokud na
je nenulováhodnota.
vrchlouzásobníku
SimaticSTEPT Tecomat
YÝznam
s JMENO, ]- sET JMENO PodmÍněné
nastavení
oroměnné
n J},ITŇO; ]- ] nns JMENO
Podmlnenenulovanipromenne
Instrukčnísada běŽnýchautomatůie samozřeimě mnohem rozsáhleiŠí.
uvedenéinstrukce

představujíjenjejí
nepatrnou
část.Pro řeŠeníjednoduchých
Aby
logickýchfunkcíale postačí.
ještě
fragmentykódu lytvořily programproveditelný
uvedené
doplnit
automatem,
musíse
dalšímiorganizačními
instrukcemi_ kterénapříkladurčí,kdy se má programprovádět,v
jakémpořadíapod. V našempřípaděuŽ tytodalŠí
instrukcebudouv projektupřipravenya
postačí
pouzedplnitkÓd proqipočet
logických
funkcísloŽený
z uvedených
instrukcí.
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