
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářská práce

Rok: 2011 Roman Mohyla



VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra elektroenergetiky

Název bakalářské práce
Programovatelná relé a automaty - průzkum trhu

Programmable relay and controller unit-market research

Rok: 2011 Roman Mohyla



Zadání:



Poděkování:
Chtěl  bych  poděkovat  své  rodině  za  podporu  při  studiu  a  při  tvorbě  této  bakalářské  práce.  
Rovněž  bych  chtěl  poděkovat  Ing.  Davidovi Helštýnovi,  vedoucímu  bakalářské  práce  za 
trpělivost , inspiraci, cenné rady a metodické vedení práce.

Prohlášení studenta:
„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární  
prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“

Datum: Podpis:



Abstrakt:
Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  základními  vlastnostmi  PLC  a  programovatelných  relé,  
srovnáním nejvýznamnějších výrobců na českém trhu, jako je Siemens, Moeller, Allan Bradley z  
pohledu jejich výkonu a rozšiřitelnosti. 
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Abstract:
This bachelor work is about basic features of PLC and programmable relays. I am comparing the 
most important  producers in the Czech market,  such as Siemens,  Moeller,  Allan-Bradley  in 
terms their performance and scalability. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek:
AC Střídavý proud (Alternating current)
CPU Centrální procesorová jednotka (Central Procesor Unit)
CAN Druh sběrnice (Controller Area Network)
DC Stejnosměrný proud (Direct current)
DCS Distribuovaný řídící systém (Distributed Control System)
DH+ Druh sítě pro komunikaci (Data Highway Plus)
EEPROM Elektronicky přepisovatelná programovatelná paměť (Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory)
ESM Modul pro zálohu energie (Energy Storage Module)
HMI Uživatelské rozhraní (Human Interface)
I/O Vytupy a výstupy (Input/Output)
IPC Průmyslový počítač (Industrial PC)
LCD Display s tekutými krystaly (Liquid crystal display)
MES Výrobní informační systém určený pro sběr dat a jejich vyhodnocování 

(Manufacturing Execution System )
MRP/ERP Systém automatizující procesy v podniku související s plánováním výroby, 

logistiky, distribuci, prodej,...(Manufacturing /Enterprise Resource Planning )
OPC Server Software pro výměnu dat v reálném čase mezi PC s operačním systémem 

Microsoft Windows
PC Osobní počítač (Personal computer)
PID Proporcionální-Integrační-Derivační regulátor
PLC Programovatelný logický automat (programmable logic controller)
PTO Pulzní řízení motoru
SCADA Systém kontroly a získávání dat (Supervisory Control And Data Acquisition) 
TIA Totální automatizace procesů (Totally Integrated Automation)
USB Druh sběrnice a označení komunikačního portu (Universal seriál Bus)
Watchdog Ochrana proti zacyklení programu
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Úvod
PLC je zkratka (Programmable Logic Controller)pro programovatelný logický automat. 

Používají se všude, kde je potřeba řídit technologický proces. Koncem šedesátých let dvacátého 
století první PLC vyvinula firma Allen-Bradley (USA,Milwaukee ve státě Wisconsin).
V elektroenergetice se mimo jiné používají k:

• řízení strojů a procesů
• regulaci turbín
• ve vodních a větrných elektrárnách
•  kogeneračních jednotkách
•  řízení teplovodních sítí, výměníkových stanic a kotelen
•  řízení rozvoden
•  monitorování spotřeby elektrické energie

Tato bakalářská práce si klade za cíl v teoretické části popsat základní vlastnosti PLC. Ve 
druhé části se podíváme na sortiment třech významných výrobců a parametry jejich produktů.  

1.Teoretická část

1.1.Definice PLC podle normy IEC 1131-1 
Programovatelný logický automat (PLC) je číslicový elektronický systém navržený pro 

použití  v  průmyslovém  prostředí,  který  používá  programovatelnou  paměť  pro  uložení 
uživatelsky orientovaných instrukcí  sloužících k implementaci  specifických funkcí,  jako jsou 
logické funkce, funkce pro vytváření sekvencí, funkce pro časování, funkce pro čítání a funkce 
pro aritmetické výpočty, a to za účelem řízení různých typů výrobních strojů a procesů pomocí  
číslicových a analogových vstupů a výstupů. [31]

1.2.Relé versus PLC
V průmyslu se začaly objevovat před cca 40-ti lety pro řízení strojů jako náhrada za  

pevnou  reléovou  logiku.  Oproti  relé  mají  výhodu  ve  snadné  přizpůsobivosti  změnám  a 
rozšířitelnosti. Často zákazníci požadují nové funkce nebo změnit chování systému. Takovéto 
úpravy  jsou  díky  PLC mnohem snazší  a  tedy  levnější  než  s  pevnou  reléovou logikou,  kde 
mnohdy jsou tyto změny  neproveditelné.  [1]

Nahrazení  reléové logiky systémy PLC zpočátku přineslo prodloužení  časové odezvy 
systému (čas, kdy výstupy zareagují na změnu na vstupech). To bylo způsobeno tím, že pevná 
logika  realizuje  algoritmus  paralelně.  Odezva  na  změnu  vstupů  je  tedy  dána  celkovým 
zpožděním logických členů v nejdelší větvi. Systému PLC to trvalo déle proto, protože musí  
proběhnout celý program, který je vykonáván v pořadí, ve kterém byl zapsán, nikoli v pořadí 
logického schématu, jako je tomu u reléové logiky. Rychlost odezvy PLC je tedy dána rychlostí  
procesoru.  [1] V současné době procesory prošly prudkým vývojem a výsledkem je výrazné 
zvýšení jejich rychlosti.  Běžně používané elektromagnetické relé Finder typ 38.01/38.11 trvá  
sepnutí 8ms a rozepnutí 10ms. Nejrychlejšímu relé výrobce Finder typ 38.81/38.91 trvá sepnutí 
0,2ms a rozepnutí 0,6ms [9]. Programovatelné logické relé Moeller  Easy control (náhrada za 
klasické relé) provede jednu instrukci za 3μs, PLC Moeller XC100 (určeno pro řízení strojů)  je 
schopno provést jednu instrukci za 500ns a nejvýkonnější model XC200 za 50ns. [7]
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Obr.:1 Grafické znázornění rychlosti PLC a relé

Postupem  času  začaly  vznikat  různé  přídavné  moduly,  které  mají  nahrazovat 
specializované  přístroje  a  řídící  systémy,  jako  např.  regulátory,  analyzátory,  komunikační 
adaptéry,  … Uživatel-operátor může komunikovat  s  PLC buď přes ovládací  panel  s  tlačítky, 
nebo  přes  HMI  (Human Interface),  což  je  obvykle  dotyková  obrazovka  se  schématem 
technologického procesu a ovládacími prvky. 

1.3.Popis funkce PLC
PLC  se  nachází  na  druhém  stupni  pyramidy  uspořádání  řídících  systémů.  Dostává 

příkazy od obsluhy (operátora)  pomocí  vizualizačního  a  dispečerského systému.  Na základě  
těchto příkazů a hodnot na svých vstupech-periferie (analogových, digitálních) generuje na své 
výstupy patřičné hodnoty pro ovládání akčních členů. Důležité informace určené k monitorování 
a archivaci se dále předávají informačnímu systému. Tyto informace jsou důležité zejména pro 
management, který potřebuje mít přehled o svých provozech a technologiích, spotřebě materiálu, 
spolehlivosti zařízení,...

Obr.:2 Pyramida uspořádání řídících systémů [1]
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Existuje však ještě jeden model řízení (pyramida uspořádání řídících systémů).

Obr.:3 Pyramida uspořádání řídících systémů [3]

V  tomto  modelu  jsou  PLC  zařazeny  do  1.stupně  spolu  s  distribuovaným  řídícím 
systémem (Distributed Control System - jednotlivé řídící jednotky-PLC jsou decentralizovány a 
jsou vzájemně propojeny,  což je výhodné pro rozlehlé objekty).  PLC jsou propojeny s HMI 
(Human Machine Interface-rozhraní  pro  komunikaci  člověka  a  stroje,  např.  Dotyková 
obrazovka),  nebo  systémem  SCADA(Supervisory Control And  Data  Acquisition-  systém 
kontroly a získávání dat,  používá se pro monitorování průmyslových zařízení nebo procesů).  
Odtud se  získaná  data  předávají  systému MES (Manufacturing  Execution System -  výrobní 
informační systém určený pro sběr dat a jejich vyhodnocování).Tyto data pak využívá systém 
MRP/ERP (Manufacturing /Enterprise Resource Planning  -je to systém automatizující procesy v 
podniku související s plánováním výroby, logistiky, distribuci, prodej,...). [3]

PLC se skládá z:
• centrální procesorové jednotky
• komunikačního rozhraní (pro připojení rozšiřujících modulů a naprogramování)
• systémové paměti (uložené proměnné)
• uživatelské paměti (uložen program, nastavení)
• digitálních vstupů a výstupů (některé typy tyto vstupy a výstupy mít nemusí)
 

Ty mohou být dále rozšířeny pomocí rozšiřujících modulů:
• digitální vstupy a výstupy (připojení  koncových spínačů,  indukčních čidel,  optických  

čidel)
• analogové vstupy a výstupy (měření výšky hladiny, tlaku) 
• rychlé čítače
• polohovací moduly (ovládání krokových motorů, servopohonů)
• komunikační moduly (RS-232, Profibus-DP, AS-INTERFACE, Ethernet)
• záložní paměťové moduly (záloha programu, dat, nastavení)
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Obr.:4 Blokové schéma vnitřní struktury PLC [1]

Program se v PLC vykonává cyklicky v programové smyčce. Rozdíl mezi PLC a jinými 
programovatelnými systémy je v tom, že se programátor nemusí starat o návrat programu na 
začátek po provedení poslední instrukce. O to se totiž stará systémový program. Systém také 
hlídá čas provedení smyčky. Pokud smyčka trvá příliš dlouho, systém vyhlásí chybu-překročení 
doby cyklu. V případě, že překročení doby cyklu je způsobeno přílišnou složitostí programu, je 
třeba použít PLC s výkonnějším procesorem. 

Po  vykonání  poslední  instrukce  uživatelského  programu  převezme  řízení  systémový 
program.  Ten hodnoty  uložené  v  paměti  jako  obrazy  výstupů zapíše  do  registrů  výstupních 
periferních  modulů „zapíše  na  výstup“,  poté  provede takzvané režijní  úkony (komunikace  s 
jiným PLC,  nebo  nadřazeným  systémem,  aktualizace  systémových  proměnných,  aktualizace 
časových  proměnných,aktivace  procesů  pro  další  cyklus,  nulování  watchdog).  Nakonec  ze 
vstupních modulů načte hodnoty do paměťových obrazů vstupů„ přečte vstupy a uloží je do 
systémové paměti“ a předá řízení první instrukci uživatelského programu. Zpracování vstupních 
informací  tedy  probíhá  nespojitě  v  čase.  PLC  během  řešení  uživatelova  programu,  zápisu 
výstupních  hodnot  a  provádění  režijních  operací  nereaguje  na  změnu  vstupních  hodnot.  Při  
návrhu  je  třeba  s  tímto  počítat,  aby  nedošlo  ke  ztrátě  krátkého  vstupního  impulzu,  nebo 
nevyhodnocení hrany signálu.

Obr.:5 Grafické znázornění vykonávání programového cyklu PLC [1]
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PLC  tedy  nepracuje  s  aktuálními  hodnotami  vstupů  a  výstupů,  ale  s  jejich  obrazy 
uloženými v paměti a to z důvodu synchronizace vstupních a výstupních dat. Předchází se tím 
hazardním stavům. Hazardní  stav je  zakázaný stav systému.  Znamená to,  že tento stav není  
definován a je považován za chybu. Vzniká tak, že na vstupech se objeví nevhodná kombinace 
vstupních hodnot. Tohle řešení má své úskalí v tom, že zpracování informací na vstupech není 
spojité,  ale  probíhá  pouze  v  určitých  okamžicích.  To  znamená,  že  v  průběhu  vykonávání 
programu, režijních operací a zápisu obrazů výstupních veličin na výstup  systém nereaguje na 
změnu  vstupních  hodnot.  To  může  způsobit  například  nezaznamenání  hrany  signálu,  nebo 
krátkého impulzu. 

Obr.:6 Grafické znázornění čtení vstupů

PLC jsou konstruovány tak, aby vydržely nasazení v tvrdých podmínkách (odolné proti 
vlhkosti,  prachu,  rušení).  Jsou  přizpůsobeny  pro  montáž  do  rozváděčů.  Jsou  modulární  (k 
centrální procesorové jednotce lze připojit různé typy modulů, jejichž počet je však omezen). 

Některé PLC se vyrábí jako karta do PC zapojená přes PCI slot. Takové PLC je nezávislé 
na operačním systému (používá se Microsoft Windows) a má externí napájení. Je také vybaveno 
komunikačními  rozhraními  (Profibus,  Ethernet,  RS-232).  Tohle řešení  má výhodu ve snadné 
integraci, vysokém výpočetním výkonu, komunikaci s ovládáním PC [2]. Nevýhoda je, že nelze 
použít  klasické  PC,  ale  průmyslový  počítač  IPC  (Industrial PC),  což  značně  toto  řešení 
prodražuje. Používají se pro řízení náročných a rozsáhlých procesů, nebo při nutnosti archivace 
velkého množství dat. Tento druh PLC se označuje jako Soft PLC .

Obr.:7 PLC Simatic S7-300, foto Schott Solar CR
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1.4.PLC podle rozsahu automatizace
Protože  PLC  se  používají  k  řešení  celé  řady  úloh,  jsou  navrhována  jako  modulární. 

Uživatel  si  vybere  vhodnou  centrální  jednotku  (na  základě  náročnosti  programu,  možnostem 
rozšíření,  pracovním prostředí) a k ní připojuje rozšiřující moduly, které potřebuje pro realizaci  
úlohy. Z hlediska výkonu a rozšíření rozlišujeme několik druhů PLC:

1.4.Rozdělení PLC podle náročnosti a rozsahu automatizace

1.4.1.PLC pro malou automatizaci:
Jsou  to  jednoduché,  levné,  odolné a  rozměrově  malé  systémy  navržené  za  účelem 

nahrazení reléové logiky. Jsou vhodné pro automatizaci malých strojů a řízení dopravníků. Často se 
také používají v inteligentních domech jako řídící jednotky.  Mají však velmi omezené možnosti 
rozšíření (vstupy, výstupy, komunikační moduly). Počet funkčních bloků je také omezen. Jejich 
cílem  je  nahrazovat  jednoúčelové  přístroje.  Většina  PLC  pro  malou  automatizaci  přijala 
programovací standard IEC 61131-3 definující standardní sadu instrukcí, programovací prostředí a 
datových typů. K často zmiňovaným výhodám patří znovupoužitelný kód, programování nezávislé 
na procesoru, přenositelnost kódu mezi značkami PLC a rychlejší křivka učení [6]. Mezi PLC pro 
malou  automatizaci  se řadí  například LOGO! od společnosti  Siemens,  PICO od Allen-Bradley, 
nebo řídící relé EASY od firmy Moeller. [8].Podle průzkumu [6] jsou modely pro malou a střední 
automatizaci nejčastěji instalovanými typy PLC [6].

Obr.:8 PLC Siemens LOGO! [8]

1.4.2.PLC pro střední  automatizaci:
Oproti PLC pro malou automatizaci jsou mnohem výkonnější, což jim umožňuje řešit 

složitější aplikace, jako například ovládání rychlosti,řízení  polohy, PID regulaci. Obvykle mají 
širokou nabídku rozšiřujících a především komunikačních modulů. Tyto PLC jsou totiž často 
provozovány v kombinaci s nadřazenými systémy.

Obr.:9 Kompaktní PLC Moeller PS4 [7]
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1.4.3.PLC pro velkou automatizaci:
Tento  druh  PLC je  vhodný pro  náročné  úlohy  velkého rozsahu.  Má vysoký výkon, 

velkou  možnost  rozšíření,  možnost  decentralizace  periferií  a  značné  komunikační  možnosti. 
Některé typy v sobě mají integrovaný OPC server a webový server (např. Moeller XC200). Jsou 
určeny pro velké technologické celky s návazností  na celopodnikové řízení  zdrojů,  sběr dat,  
archivace a zpracování dat, jež jsou typické pro energetiku, automobilový průmysl, chemický 
průmysl,...[5].  Obvykle  jsou  konstruovány  tak,  že  hlavní  část  tvoří  nosná  deska,  lišta  nebo 
rám,na který se připojí procesorová jednotka a rozšiřující moduly vstupů a výstupů, komunikační 
moduly.

Obr.:10 Modulární PLC Siemens Simatic S7-400 [19]

2.Významní  výrobci  PLC  a  programovatelných  relé  a  jejich 
modelové řady

2.1.Siemens

2.1.1.Řada LOGO!
LOGO!  Od  společnosti  Siemens  je  programovatelné  relé  určené  pro  spínání  a  řízení 

jednoduchých aplikací v průmyslu:

• -ovládání čerpadel

• -ventilačních systémů

• -osvětlení

• -zavlažování

Mezi jeho hlavní výhody patří vysoká spolehlivost, snadné rozšíření, možnost montáže na 
DIN lištu, změna programu a malé rozměry. LOGO! také obsahuje malou klávesnici, pomocí které  
je možné ho naprogramovat. Běžně se však programuje pomocí PC.

LOGO! Obsahuje 8 základních funkcí a 28 speciálních funkcí. Do LOGO! v nejvyšší  
verzi můžete naprogramovat až 200 funkčních bloků a lze jej rozšířit na 24 digitálních vstupů, 8  
analogových  vstupů,  16  digitálních  výstupů  a  2  analogové  výstupy.  Lze  jej  také  propojit  s  
textovým displayem s tlačítky LOGO! TD. Pro možnost zálohování lze také připojit bateriový 
modul, paměťový modul a kombinovaný modul (bateriový+paměťový modul).
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Obr.:11 Základní funkce LOGO! [12]

Obr.:12 Speciální funkce LOGO! [12]

2.1.2.Simatic S7-200
Simatic S7-200 patří do kategorie PLC pro malou a střední automatizaci.  Je určeno pro 

řízení  jednoduchých aplikací.  Oproti  LOGO! se vyznačují  výkonnější  instrukční  sadou,  vyšším 
výkonem, vysokorychlostními čítači a širokou škálou rozšiřujících modulů.

V nabídce je pět centrálních jednotek s různým výkonem, možnostmi rozšíření, možností 
napájení, velikostí paměti pro program a pro data, počtem vstupů a výstupů. Centrální jednotka 
obsahuje  mikroprocesor,  napájecí  obvody,  vstupní  a  výstupní  obvody.  Vše  je  integrováno  do 
jednoho pouzdra. Centrální jednotka lze rozšířit několika základními a speciálními moduly.

Základní moduly[13]:

• tři digitální moduly(vstupy, výstupy, vstupy a výstupy)

• tři analogové moduly(vstupy, výstupy, vstupy a výstupy)

• dva speciální moduly

Speciální moduly:

• polohovací modul určený k řízení krokových motorů a servopohonů

• modul pro měření hmotnosti. Tento modul pracuje s přesností 0,05% (rozlišení 16 bitů) a je 
k němu možné připojit externí display.
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Protože S7-200 může sloužit také jako decentralizované periferní zařízení, je možné ho 
doplnit širokou škálou komunikačních modulů[13]:

• AS-Interface Master -inteligentní propojení akčních členů a snímačů

• PROFIBUS-DP  Slave -určeno  pro  komunikaci  s  dalšími  zařízeními  po  sběrnici  
PROFIBUS-DP

• Modemový modul -určeno pro změny v programu, vzdálenou správu, sledování stavu,  
výměna dat

• Ethernetový modul -výměna dat mezi S7-200 a PC, vizualizace, archivace procesních dat

• IT modul -stejné vlastnosti jako ethernetový modul s možnostmi FTP, HTTP, E-mail 

• SINAUT MD 720-3 -přenos dat přes GPRS, teleservis přes GSM, možnost zasílání SMS 
zpráv

Obr.:13 Verze Simatic S7-200 [14]

2.1.3.Simatic S7-1200
Tyto PLC spolu s programovatelným relé LOGO! a Simatic S7-200 patří do kategorie PLC 

pro malou a střední automatizaci. Je to modulární kompaktní řídící systém, který klade velký důraz 
na komunikaci. 

Základní  procesorová jednotka je  vybavena komunikačním rozhraním Profinet,  které  v 
první fázi zajišťuje komunikaci mezi programovacím zařízením (již není potřeba PC/PPI kabel pro 
naprogramování PLC, stačí síťový kabel), jinými PLC a komunikaci s ovládacími panely. Simatic 
S7-1200 obsahuje konektor RJ45 s rychlostí připojení 10/100 Mbit/s s podporou připojení 16-ti 
zařízení. Ke každému Simaticu S7-1200 lze připojit až tři komunikační moduly, které se připojují z  
levé strany. K dispozici jsou komunikační moduly s RS-232, RS-485, které zajišťují komunikaci s  
tiskárnami, nebo např. s GSM modemem.

K  PLC  je  možno  připojit  až  8  signálních  karet  a  1  signální  modul (závisí  na  typu 
procesoru). CPU 1212C lze rozšířit dvěma signálními kartami a CPU 1214C až osmi signálními 
kartami. Rozdíl mezi signální kartou a signálním modulem je v tom, že signální modul se připojuje 
z přední strany na základní jednotku (zvýší se počet vstupů/výstupů, ale PLC v rozváděči nezabere  
více místa), kdežto karty se připojují na pravý bok základní jednotky. 

S7-1200  obsahuje  také  množství  pokročilých  funkcí,  jako  např.  čítání,  měření 
zpětnovazební regulaci (automatické nastavení PID regulátoru), řízení polohy a pohybu, pulzní  
řízení  PTO, pulzně šířkovou modulaci  PWM, nebo on-line diagnostiku pohonů,  které jsou v 
automatu vestavěné jako standardní součást jeho základního vybavení.[11]
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Obr.:14 Siemens Simatic S7-1200 [11]

Simatic S7-1200 je vlastnostmi velice podobný Simaticu S7-200. Liší se především ve[11]:

• výkon mikroprocesoru (3 výkonově rozdílné varianty)

• větší kapacita paměti dělitelná podle potřeby na část pro program a část pro data

• obsahuje energeticky nezávislou paměť (vhodné pro uložení programu)

• integrované rozhraní Profinet -není potřeba speciální kabel PC/PPI pro naprogramování 
PLC

2.1.4.SIPLUS
Řada SIPLUS jsou PLC řady LOGO! a Simatic S7-200 určené do náročných podmínek. 

Může pracovat při teplotách -25°C až +70°C a relativní vlhkosti 98 % při +55 °C; 45 % při +70  
°C. Při použití speciální montážní sady lze dosáhnout krytí až IP65. Ostatní parametry jsou stejné, 
jako u LOGO! a Simatic S7-200. [21]

2.1.5.Simatic S7-300
Řídící  systémy Simatic  S7-300  jsou  jedny  z  nejprodávanějších  průmyslových  systémů 

výrobce  Siemens.  Je  určen  pro  střední  automatizaci.  Jednotlivé  verze  tohoto  systému  se  liší 
především procesorem a  komunikačním rozhraním.  Všechny modely jsou  v  základu vybaveny 
komunikačním  rozhraním  MPI  (Multi-Point Interface).  Vyšší  verze  obsahují  také  rozhraní 
PROFIBUS, nebo Ethernet. Díky rostoucímu výpočetnímu výkonu a kapacity paměti tyto PLC také 
umožňují řízení pohybu v několika osách (opět závisí na typu procesoru). Spolehlivost systému 
zajišťuje  integrovaná  diagnostika,  která  umožňuje  konfigurovatelnost  diagnostické  funkce  pro 
analýzu procesních chyb. Maximální počet připojitelných modulů je 8. Počet funkčních bloků je u 
nejnižší verze 1024 a u nejvyšší 2048. Typy funkčních bloků závisí na typu procesoru. [10]
Simatic S7-300 se vyrábí v několika odlišných provedeních:

• Standardní  -nemá  žádné  integrované  analogové  a  digitální  vstupy  a  výstupy,  ani  
technologické funkce

• Kompaktní  -má integrované  analogové a  digitální  vstupy a  výstupy,  obsahuje  základní 
technologické funkce (čítač, polohování, PID regulace, měření frekvence)

• Technologické  -obsahuje  velké  množství  funkcí  pro  řízení  polohy  v  několika  osách 
současně podle standardu vydaného organizací PLCopen viz. tabulka.

• Bezpečnostní  -pro  zajištění  nejvyššího  stupně  ochrany  obsluhy  a  zařízení,  používají  
komunikační profil Profisafe na síti PROFIBUS-DP
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Tab.:1 Typy procesorů, technologické funkce a rozhraní pro PLC Simatic S7-300 [10]

2.1.6.Simatic S7-400
Tato  řada  je  určena  pro  rozsáhlé  a  složité  automatizační  úlohy.  Používá  se  u  velkých 

výrobních celků s návazností na celopodnikové řízení, sběr, archivaci a zpracování dat z výroby.  
Od nižších řad firmy Siemens se liší především vyšším výkonem a modularitou.

Jednou z  důležitých  vlastností  S7-400 je  multi-computing. Tato  vlastnost  umožňuje  do 
jedné  centralizované  konfigurace  zapojit  více  CPU.  To je  výhodné  u  náročných úloh,  protože 
můžeme zátěž rozložit na více CPU, přičemž každé CPU může zpracovávat svůj vlastní program.  
Synchronizační funkce  umožňuje koordinaci činností všech CPU.

Další  z důležitých funkcí  je  izochronní  režim.  Je  to  časová synchronizace procesoru a 
vzdálených  periferií.  Tato  funkce  se  využívá  při  řízení  pohybu,  měření,  nebo  regulaci.  Tato 
synchronizace probíhá přes sběrnici Profibus.

Důraz na spolehlivost a minimální výpadky dokládá také to, že výměna modulů, připojení 
modulu, připojení nových senzorů, změna parametrů nebo hardwarové konfigurace lze provést za 
provozu. Zkracuje se tak doba servisu a prodlevy ve výrobě způsobené výpadkem řídícího systému. 
[15]Systém může být navržen jako centralizovaný, nebo distribuovaný. V případě centralizovaného 
zapojení jsou všechny moduly k centrální jednotce připojeny přes rack (nosič), který má 4, 9, nebo 
18 slotů. U distribuovaného návrhu jsou k hlavní řídící jednotce periferní jednotky připojeny přes 
PROFIBUS nebo PROFINET a lze jich připojit až 21. Tyto periferní jednotky obsahují 9 nebo 18 
slotů pro rozšiřující moduly řady Simatic S7-400.[16]

Obr.:15 Centrální a distribuovaný systém Siemens Simatic S7-400 [16]
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2.2.Allen Bradley

2.2.1.Řada PICO
Řada PICO byla navržena s cílem nahradit relé v jednoduchých řídících aplikacích, kde 

cena je rozhodujícím činitelem. Patří tedy do třídy PLC pro malou automatizaci. V současné době  
se vyrábí série B, která se od původní série A liší některými hardwarovými vylepšeními. všechny 
uvedené parametry se budou týkat série B. Zde jsou některé charakteristické vlastnosti této řady 
[18]:

• Napájení 120V/240V AC, 24V AC, 12V nebo 24V DC 
• Digitální  a  analogové  vstupy  (základní  jednotka  nemá  analogové  výstupy,  lze  doplnit 

Rozšiřujícím modulem)
• Až 40 I/O vstupů při připojení jednoho, nebo více I/O rozšiřujících modulů k základní  

jednotce
• Umožňuje naprogramovat až 128 řádků v Ladder diagramu
• Matematické instrukce
• řízení rychlosti a polohy
• K dispozici je 16 druhů funkčních bloků
• Paměť EEPROM
• Program chráněn heslem
• Hodiny reálného času
• Textový display a klávesnice

PICO  je vhodné pro řízení[17]:

• vzduchotechniky

• Osvětlení

• Jednoduchých strojů

• Pump

• Ventilátorů

2.2.2.Řada PICO GFX
Tato řada vychází z řady PICO. Nabízí zvýšený výkon odolnost, rozšíření a komunikaci. 

PICO GFX oproti řadě PICO navíc nabízí[18]:

• PID regulaci

• vysokorychlostní čítače

• Krytí IP65 z čelní strany

• Integrované analogové vstupy a výstupy

• Možnost  propojení  až  s  8  PICO  GFX  na  vzdálenost  1000m  (umožňuje  dálkově  
přenastavit/přeprogramovat PICO GFX pomocí jiného propojeného PICO GFX)

• Rozšíření až na 272 I/O bodů pomocí rozšiřujících modulů a propojení s dalšími 

             PICO GFX

Tabulka porovnání řady PICO a PICO GFX je v příloze č.1.
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Obr.:16 Řada PICO a PICO GFX [17]

2.2.3.Řada MicroLogix
Tato řada je určena pro malou a střední automatizaci. PLC řady MicroLogix se vyrábí v 

pěti  verzích,  které  se  liší  ve  výkonu,  integrovaných  funkcích  a  možnosti  rozšíření.  V 
podkapitolách jsou uvedeny některé charakteristické parametry. Celkové shrnutí parametrů je 
uvedeno na konci kapitoly v přehledné tabulce.[17]

2.2.3.1.MicroLogix 1000

• Délka programového cyklu je 1,5 ms na 500 instrukcí programu

• Program i data se ukládají na společnou paměť EEPROM

• 32 integrovaných vstupů a výstupů

• Možnost propojení až s 32 PLC pomocí rozšiřujícího modulu 1761-NET-AIC

Obr.:17 PLC Allen-Bradley řada MicroLogix 1000 [17]

2.2.3.2.MicroLogix 1100

• Zabudovaný Ethernet 10/100Mbps

• Možnost modifikace za běhu

• Zabudovaný web server (data z PLC mohou být online přístupna na www stránce)

• Dva integrované analogové vstupy (0-10V, 10-ti  bitové rozlišení)

• 10 digitálních vstupů, 6 digitálních výstupů, 2 analogové vstupy

• až 144 digitálních vstupů a výstupů pomocí rozšiřujících modulů

• Rozšiřující moduly jsou kompatibilní s MicroLogix řady 1200 a 1400
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Obr.:18 PLC Allen-Bradley řada MicroLogix 1100 [17]

2.2.3.3.MicroLogix 1200

• Schopnost zaznamenat i krátké pulzy v řádech μs

• 20KHz vysokorychlostní čítač

• Dva zabudované analogové potenciometry pro nastavení čítačů a časovačů

Obr.:19 PLC Allen-Bradley řada MicroLogix 1200 [17]

2.2.3.4.MicroLogix 1400

• Zabudovaný Ethernet a web server

• Možnost změny parametrů a úpravy programu za běhu

• Zabudovaný LCD display

• Možnost připojení až sedmi expanzních modulů→256 digitálních I/O

• 6 integrovaných 100KHz vysokorychlostních čítačů

• Dva sériové porty

Obr.:20 PLC Allen-Bradley řadaMicroLogix 1400 [17]
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2.2.3.5.MicroLogix 1500

• Jeden scan trvá 1ms na 1 Kb programu

• Rozšířitelné na 512 I/O

• Dva 20KHz vysokorychlostní čítače

• Možnost připojení šestnácti rozšiřujících modulů

•

Obr.:21 PLC Allen-Bradley řada MicroLogix 1500 [17]

2.2.4.Řada CompactLogix Controllers
Tyto PLC jsou určeny pro střední automatizaci. Vyznačují se výkonným CPU a možností 

připojení  distribuovaných  vstupů  a  výstupů  přes  rozhraní  EtherNet/IP  nebo  ControlNet. 
Takovýchto modulů je možné připojit max. 30. Jejich typické nasazení je řízení strojů s nároky na 
vysoký počet vstupů a výstupů, připojením k firemní síti, a řízení pohonů ve stroji. CompactLogix 
Controllers se vyrábějí ve třech řadách:

2.2.4.1. CompactLogix L23x Controllers 

Určeno pro menší  úlohy,  obsahuje  integrované vstupy,  výstupy (jejich počet  se  liší  v 
závislosti  na typu PLC viz. tabulka) a komunikační port RS-232. EtherNet/IP a DeviceNet se 
nenachází pouze u typu 1769-L23-QBFC1B , ale lze doplnit rozšiřujícími moduly

2.2.4.2.CompactLogix L3x Controllers 

Určen pro úlohy středního rozsahu. Je výkonnější než předchozí řada. Zvládne řídit 4, 6 
nebo 8 úloh najednou v závislosti na typu PLC viz. tabulka  č.4. Jeho základní provedení však 
neobsahuje žádné integrované vstupy a výstupy. Ty je možno připojit rozšiřujícími moduly přímo 
k PLC, nebo mohou být rozmístěny v různých částech stroje a s PLC propojeny přes  EtherNet/IP 
nebo ControlNet.

2.2.4.3.CompactLogix L4x Controllers 

Určen pro úlohy středního rozsahu s požadavkem na řízení pohonu. Může řídit 16 úloh 
najednou.  Má také větší  uživatelskou paměť v porovnání  s  předchozími řadami.  Nemá žádné 
integrované vstupy a výstupy.
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Tab.:2 Tabulka srovnávající PLC řady CompactLogix [22]

2.2.5.Řada SLC 500 Control system
Tyto PLC patří do kategorie střední a velkou automatizaci. Je možné k nim připojit max.  

4096 vstupů a 4096 výstupů. K PLC je možné připojit 30 rozšiřujících modulů. Zajímavostí je, že 
pro  tuto  řadu  vyrábí  rozšiřující  moduly  i  jiné  firmy  než  jen  Allen-Bradley.  Díky  tomu je  k 
dispozici  více než 60 druhů rozšiřujících modulů.  Tyto moduly se připojují  na nosnou desku  
(anglicky chassis).Ta se vyrábí v provedení 4,7,10,13 slotů. [23]

Obr.:22 PLC řada SLC 500 Control system [23]
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Mezi přednosti SLC 500 Control system patří především menší rozměry než u obdobných 
PLC při zachování vysokého výkonu. Tyto PLC se vyrábí v pěti různě výkonných verzích, které 
se dále dělí na jednotlivé typy. Celkem se vyrábí jedenáct typů viz tabulka č.5.  Nejméně výkonný 
typ je vhodný pro řízení strojů, nejvýkonnější je určen pro řízení technologických celků. Podle 
výrobce je ve světě instalováno více než 1,6 milionu kusů této řady. [23]

Tab.:3 PLC řady SLC 500 Control  System [23]

2.2.6.Řada ControlLogix Control system
Tyto PLC jsou určeny pro náročné aplikace. Systém je plně redundantní. To znamená, že 

při poruše jedné procesorové jednotky, rozšiřujícího modulu, nebo zdroje napájení je zde vždy 
ještě jeden záložní. [24]

• v jednom šasi může být více procesorů, které na sobě pracují nezávisle

• plně redundantní

• verze ControlLogix-XT je schopna pracovat v rozmezí teplot od -25C do +70C i v silně 
korozivním prostředí

• možnost integrovat bezpečnostní funkce (připojení bezpečnostních závor, čidla pohybu, 
hlídání pracovního prostoru stroje)

• až 128000 digitálních vstupů a výstupů, až 4000 analogových vstupů a výstupů

Dnes  se  vyrábí  řada  7.  Oproti  předchozí  řadě  6  má  vylepšený výkon  v  aplikacích  s 
redundantním řízením, lépe dokáže řídit pohyb osy při vysokých rychlostech a to až pro 100 os. 
Procesory jsou dvoujádrové, což znatelně zkracuje programový cyklus. S každým systémem je 
dodáván  ESM  (Energy  Storage Module-modul  pro  zálohu  energie).  Centrální  procesorová 
jednotka obsahuje malý display se základními informacemi. [24]
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Tab.:4 Základní vlastnosti PLC Allan-Bradley ControlLogix Control system řada L6 a L7 [24]

2.2.7.Řada PLC-5 Control system
Tyto PLC patří do kategorie velké automatizace a jsou určeny pro technologicky náročné 

aplikace s důrazem na vysokou spolehlivost. Výrobce udává, že k poruše dojde jednou za 400000 
hodin, což je přibližně 45 let. K PLC lze připojit až 3072 vstupů a výstupů pomocí rozšiřujících 
modulů a až 125 vzdálených periferií. Tyto systémy se vyrábí ve třech provedeních lišícími se 
způsobem  komunikace.  Verze  Standard  PLC-5  Controllers ke  komunikaci  používá  síť  Data 
Highway  Plus (DH+), verze Ethernet  PLC-5  Controllers používá Ethernet a verze ControlNet 
PLC-5 Controllers používá síť ControlNet.[25]

Obr.:23 Allen-Bradley PLC-5 Control system [26]
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2.3.Moeller

2.3.1.Řídící relé EASY
Řídící  relé  EASY patří  do  kategorie  malé  automatizace.  Je  určeno  k  řešení  malých 

kombinačních a sekvenčních úloh. Dokáže pracovat v rozsahu -25C až +55C. Přístroj je vybaven 
LCD  displayem  a  malou  klávesnicí.  Lze  tedy  naprogramovat  přímo  na  přístroji  bez  použití  
počítače. Řídící relé EASY  se vyrábí v těchto variantách [27] :

2.3.1.1.Řídící relé EASY500

• 8 digitálních vstupů (4 vstupy lze nastavit pro čítání impulzů do 1kHz)
• 4 digitální výstupy (reléové nebo tranzistorové)
• 2 analogové vstupy (u variant označených DA, DC,AB)
• Celkem lze naprogramovat 128 linií

2.3.1.2.Řídící relé EASY 700

• 12 digitálních vstupů (4 vstupy lze nastavit pro čítání impulzů do 1kHz)

• 6 reléových výstupů, nebo 8 tranzistorových výstupů

• 4 analogové vstupy (u variant označených DA, DC,AB)
• Celkem lze naprogramovat 128 linií

2.3.1.3.Řídicí relé EASY 800

• 12 digitálních vstupů

• 6 reléových výstupů, nebo 8 tranzistorových výstupů

• U variant s napájením DC je k dispozici 4 analogové vstupy  a případně 1 analogový  
výstup 

• Celkem lze naprogramovat 128 linií
[27]

Obr.:24 Řídící relé EASY700 (zleva), EASY 500 (uprostřed), EASY800 (vpravo) [28]
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2.3.2.Kompaktní automat EASY Control EC4-200
Tento automat navazuje na řadu řídících relé EASY. Má však podstatně vyšší výpočetní 

výkon  a  možnosti  rozšíření.  Má  vyplňovat  mezeru  mezi  programovatelnými  relé  EASY  a 
klasickými PLC po stránce funkční i finanční. Určeno je pro malé a střední úlohy. Mezi základní  
rysy této řady patří [29]:
• Integrovaný Ethernet
• Integrovaný řadič CAN
• Slot pro paměťovou kartu
• Rozsah teplot -25C až +55C
• Šestnáctibitový procesor s výkonem 300 µs/1 000 instrukcí
• Moduly pro rozšíření jsou kompatibilní s řadou programovatelnými relé EASY
• Možnost  decentralizovaného  rozšíření.  Moduly  se  připojují  krouceným dvoužílovým  

kabelem.
• Vyrábí se v 16-ti  variantách 

Obr.:25 PLC EASY Control EC4-200 s rozšiřujícím modulemEASY618-AC-RE [29]

2.3.3.Kompaktní PLC PS4
Tyto  PLC patří  do  kategorie  střední  automatizace.  Jsou  určeny pro  řízení,  regulaci  a 

měření. Již v základním provedeních se vyznačují velkým počtem vstupů a výstupů, které lze 
lokálně, nebo přes síť rozšířit. PLC PS4 se vyrábí v těchto verzích:

2.3.3.1.Moeller PS4-141/151

Tento systém byl navržen s ohledem na univerzálnost. Proto disponuje velkým množstvím 
vstupů a výstupů již v základním provedení.

Vstupy/výstupy: Programová paměť Možnost rozšíření:

16 digitálních vstupů
14 (PS4-151:8) digitálních 
výstupů
2 analogové vstupy
1 analogový výstup

24 kByte (+ 32 kByte volitelně)
paměť receptur (volitelně): 32 
kByte

decentralizovaně o moduly 
EM4
možnost zapojení do sítí:
Suconet K
Ethernet

Obr.:25 PLC Moeller PS4-151 [29]
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2.3.3.2.Moeller PS4–201

Navrženo pro maximální  přizpůsobivost.  Tomu odpovídá velké množství  připojitelných 
modulů a možnost decentralizovaného rozšíření.

Vstupy/výstupy: Programová paměť Možnost rozšíření:

8 digitálních vstupů
6 digitálních výstupů
2 analogové vstupy
1 analogový výstup

24 kByte (+ 32 kByte volitelně)
paměť receptur (volitelně): 32 kByte

lokálně o moduly LE4
decentralizovaně o moduly EM4
možnost zapojení do sítí:
Suconet K
PROFIBUS-DP
Ethernet

Obr.:26 PLC Moeller PS4-201 [29]

2.3.3.3.Moeller PS4-271

Je vhodný pro řízení aplikací napájených AC 230V. Lze rozšířit lokálně i decentralizovaně.[29]

Vstupy/výstupy: Programová paměť Možnost rozšíření:

12 digitálních vstupů
8 digitálních výstupů (12 A / 230V)
4 analogové vstupy (z toho 2 pro 
PT1000/Ni1000)
2 analogové výstupy

24 kByte (+ 32 kByte )
paměť receptur (volitelně): 
32 kByte

lokálně o moduly LE4
decentralizovaně o moduly 
EM4
možnost zapojení do sítí:
Suconet K
PROFIBUS-DP
Ethernet

Obr.:27 PLC Moeller PS4-271 [29]
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2.3.3.4.Moeller PS4-341

Je to vysokorychlostní PLC s rozšířenou pamětí pro program i pro data.

Vstupy/výstupy: Programová paměť Možnost rozšíření:

16 digitálních vstupů
14 digitálních výstupů
2 analogové vstupy
1 analogový výstup

512 kByte
paměť receptur (volitelně): 512 kByte

lokálně o moduly LE4
decentralizovaně o moduly EM4
možnost zapojení do sítí:
Suconet K
KPROFIBUS-DP
Ethernet

Obr.:28 PLC Moeller PS4-341 [29]

2.3.4.XC-CPU121
Tento  model  PLC  je  určen  především  pro  vestavbu  do  strojů  včetně  těch  sériově 

vyráběných. Obsahuje výkonný mikroprocesor s rychlostí 300ns/instrukci. Obsahuje velkou paměť 
pro program (256kB) a pro data (224kB). V základním provedení jsou k dispozici rozhraní RS232,  
RS485, CAN a EASY-NET. 

Základní parametry[30]:
Paměť: 256KB/224KB Programové- / Datové paměti
Paměťová karta: MMC
Rozšířitelnost: max 15 modulů
Rychlost: 300ns/instrukci
Integrované sběrnice: RS-232

RS-485
2xCANOpen (rychlost 500 kBaud)
OPC Server

Obr.:29 PLC Moeller XC-CPU121 [30]
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2.3.5.XC100
Je  to  modulární  PLC určeno pro střední  automatizaci.  Dá se  lokálně rozšířit  až  o 15 

přídavných  modulů.  Pomocí  integrované  sběrnice  CANopen  lze  připojit  decentralizované 
periferie.  Obsahuje  také OPC Server.  Vyrábí  se  ve třech verzích lišícími  se  velikostí  paměti.  
Základní parametry[30]:

Vstupy/výstupy: 8 digitálních vstupů
6 digitálních výstupů

MMC

Rozšiřitelnost: max. 15 modulů XI/OC

Integrovaná sběrnice: CANopen (500 kBaud)
OPC-Server

Další rozhraní: RS232

Rychlost: 500 ns / instrukci

Obr.:30PLC Moeller XC100 [30]

2.3.6.XC200
Tyto PLC jsou určeny pro střední a velkou automatizaci. Vychází z koncepce PLC XC100, 

disponují  však  mnohem  výkonnějším  procesorem.  Nabízejí  rozhraní  RS-232,  CANopen  a 
integrovaný Ethernet. Navíc jsou schopny provozovat OPC Server a WEB Server. Vyrábí se ve 
čtyřech variantách lišícími se velikostí paměti. 
Základní parametry[30]:

Vstupy/výstupy: 8 digitálních vstupů
6 digitálních výstupů

Paměťová karta: MMC

Rozšiřitelnost: max. 15 modulů XI/OC

Integrovaná sběrnice: CANopen (1 MBaud)
OPC-Server
integrovaný WEB Server (jen verze -XV)

Další rozhraní: RS232, USB, Ethernet

Rychlost 50ns / instrukci
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Obr.:31PLC Moeller XC200 [30]

3.Závěr
V této bakalářské práci jsem analyzoval vyráběné PLC třech výrobců. PLC byly zaměřeny 

na malou, střední i velkou automatizaci. Od jejich uvedení na trh v 70. letech 20. století je vidět 
značný pokrok. S rozvojem mikroprocesorové techniky se zvýšil jejich výkon a dnes jsou některé 
PLC schopny  provozovat  WEB Server,  je  možné  je  ovládat  přes  internet  a  umí  zasílat  SMS 
například v případě poruchy. Díky rozvoji těchto prostředků je dnes možné navrhovat stroje a celé 
provozy s minimem lidské obsluhy. Například v elektrárnách operátoři na dozorně pouze kontrolují  
řízení procesu, ale již nemusí do něj výrazněji zasahovat (to však nijak nesnižuje nároky na ně  
kladené). 

Vývoj v této oblasti pokračuje rychlým tempem a směřuje k takzvané totální automatizaci 
(TIA). Totální automatizace znamená propojení všech automatizačních prvků v technologickém 
procesu včetně jeho okolí (návaznost na plánování výroby a logistiku).

Z nabídky výrobců je  vidět,  že  jejich  produkty  pro  malou automatizaci  mají  podobný 
design.  Malé  kompaktní  tělo  s  LCD  displayem  a  několika  integrovanými  vstupy  a  výstupy. 
Výrazněji  z porovnávanách produktových řad vyčnívá řada PICO od výrobce Allen-Bradley ve 
verzi GFX, neboť je možné PLC rozšířit až na 272 vstupů a výstupů, což je výrazně více, než 
nabízí konkurence. Navíc je s ním možné řídit rychlost a polohu, což konkurence v této kategorii  
nenabízí.  Proto bych pro aplikace spadající do malé automatizace zvolil některý z produktů řady 
PICO od firmy Allen-Bradley.

V kategorii  PLC pro střední  automatizaci  je nabídka mnohem širší  a nelze určit,  který 
výrobce má v této kategorii navrch. Každé PLC má srovnatelný ekvivalent u konkurence. Nabídka 
rozšiřujících modulů je srovnatelná.

Kategorie pro velkou automatizaci  nabízí výrobce Siemens a Allen-Bradley srovnatelně 
výkoné PLC včetně jejich rozšíření. Výrobce Moeller v této kategorii značně zaostává, a to zvláště  
v možnostech rozšíření.  Například řada PLC-5  Control  system  od Allen-Bradley nabízí  až 125 
připojitelných  modulů,  zatímco  nejvýkonější  řada  XC200  od  výrobce  Moeller  pouze  15.  Pro 
náročné aplikace z kategorie velké automatizace bych si vybral PLC od firmy Siemens nebo Allan-
Bradley.
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