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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Rozdelenie PLC systémov.  

Členovia PK IKT PPV (počítačová podpora výroby) sa na stretnutí oboznámili so základmi 

programovania PLC komponentov .  

Kľúčové slová:  

PLC automat, riadenie strojov pomocou PLC, prepojenie PC obrábací stroj, obslužný software 

programovacie jazyky, rebríkový diagram, pravdivostná tabuľka, základy matematickej logiky, 

Karnaughová mapa, Boolova algebra, PLC systémy 

BOOLOVA FUNKCIA je funkcia pri ktorej závislé aj nezávislé premenné môžu mať iba 

hodnotu 0 a 1.  

LOGICKÁ FUNKCIA predpisuje kombinácie prípadne aj postupnosti hodnôt jednej alebo viac 

nezávislých logických premenných jednoznačne prideľuje hodnoty jednej závislej premennej.   

PRAVDIVOSTNÁ TABUĽKA je nástroj definovania logických operátorov pri tabuľkovom 

budovaní výrokovej logiky. 

KARNAUGHOVÁ MAPA je metóda používaná na minimalizáciu logickej funkcie pri jej 

analýze. Jej princípom je zobrazenie n-rozmernej tabuľky hodnôt do dvojrozmernej mapy. Z tejto 

mapy možno potom graficky vyčítať minimálnu funkciu..  

PLC systémy sú programovacie systémy riadenia výrobných procesov 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body:  
Technické riešenia programovateľných automatov 

 

Programovateľný logický automat“ (PLC) je zariadenie na riešenie komplexných úloh riadenia 

v automatizácii. Je to užívateľsky programovateľný číslicový počítač. Má špecifické vlastnosti 

oproti klasickým číslicovým počítačom, čo ho posúva do oblasti kde sa používa. 

  

Vlastnosti PLC 

 hardvérová a softvérová flexibilita – jednoduchosť. modulárnosť, efektivita zmeny 
programu, 

 odolnosť a prevádzková stabilita – bezporuchová činnosti v náročných podmienkach 
v rôznych odvetviach priemyslu, 

 jednoduchá údržba v prevádzke – údržba a diagnostika pomocou štandardných 
nástrojov, 

 flexibilita – možnosť jednoduchého rozširovania a opätovného využitia v inej aplikácii, 
 podpora vstupno-výstupných jednotiek so spracovaním štandardných a unifikovaných 

signálov. 
 

Rozdelenie PLC 
 

PLC môžme rozdeliť do skupín podľa veľkosti a náročnosti aplikácie na: 

 mikro – jednoduché, lacné, do 20 vstupov a výstupov. Používajú sa na veľmi 
jednoduché logické úlohy (napr. Siemens: LOGO!, Mitsubishi: ALFA, Moeller: EASY), 

 

 malé – vhodné pre riadenie samostatných strojov, do 128 vstupov a výstupov. Majú 
obmedzenú rozšíriteľnosť a komunikačné možnosti, väčšinou sú v kompaktnej forme. 
Sú rýchle, flexibilné, pamäť je v jednotkách kilobajtov, (napr. Festo: FEC20, FEC30, 
Siemens: S7-200, Teco: TECOMAT TC600), 

 



 

 stredné – vhodné pre aplikácie pri riadení výrobných buniek, liniek až celých 
prevádzok. Zrejme najčastejšie nasadzované systémy. Vyznačujú sa vysokým 
výkonom, všestrannosťou, môžu mať 128 až 512 vstupov a výstupov, pamäť s 
rozsahom desiatok kilobajtov, (např. Siemens SIMATIC S7- 300, Festo FPC 404), 

 

 veľké – vhodné na riadenie výrobných liniek, prevádzok, náročné aplikácie s 

požiadavkou na extrémne vysokú rýchlosť odozvy, robustné, plná podpora pre 

priemyslové siete, obrovské množstvo vstupov a výstupov, pamäť v stovkách 

kilobajtov, (napr. Festo FPC 405, Siemens SIMATIC S7-400). 
 

 

Štruktúra PLC 

Základom PLC je centrálna procesorová jednotka – CPU (Central procesor unit). V nej je 

nahraný firmvér PLC a tiež samotný užívateľský program. Firmvér je operačným systémom 

PLC, ktorý zabezpečuje fungovanie PLC, vykonávanie užívateľských programov, komunikáciu 

s jednotlivými modulmi a tiež s nadradenými systémami. Užívateľský program a ostatné dáta 

sú uložené v operačnej pamäti. Tieto údaje sa dajú často zálohovať do pamäte typu Flash. 

Ďalšou súčasťou PLC sú jednotlivé vstupy a výstupy. K CPU sa pomocou systémovej zbernice 

dajú pripojiť rôzne vstupno-výstupné moduly. Táto modulárnosť je dôvodom všestrannosti a 

rozšíriteľnosti. Súčasťou PLC sú tiež rozhrania pre komunikačné zbernice (Ethernet, ProfiBus, 

MPI, ProfiNet, DeviceNet, EtherCat, atď.) ktoré slúžia na komunikáciu s nadradenými 

zariadeniami a s vizualizačnými prostriedkami. V neposlednom rade je súčasťou PLC aj 

napájací zdroj, ktorý a samotné CPU a tiež vstupy a výstupy. Všetky tieto časti sú umiestnené v 

kompaktnom obale tzv. racku, ktorý je upevnený najčastejšie na DIN lište (normalizovaná 

kovová nosná lišta v elektrotechnike). 



 
 

 

Programovanie PLC 

Jedna z požiadaviek na PLC je možnosť jednoduchého preprogramovania pre vykonávanie 

zadaných úloh. V minulosti takýto systém mohol preprogramovať elektrotechnik. V tých časoch 

boli zaužívané riadiace systémy na báze reléových obvodov a preto aj prvé jazyky pre 

programovanie PLC majú základ práve v prepise reléových schém na PLC program. Súbor 

inštrukcií u najstarších PLC bol len veľmi obmedzený. Využívať sa mohli len základné logické 

operácie ako testovanie stavu vstupu, AND (sériové zapojenie), OR (paralelné zapojeni), NOT 

(rozpínací kontakt), zápis výsledku (stav cievky relé), pamäť (RS klopný obvod), jednoduché 

časovače (oneskorené zopnutie a rozopnutie), tiež čítače a pár pomocných funkcií. Pri tejto 

náhrade pevnej logiky sa museli prispôsobiť aj zariadenia na programovanie PLC a tiež ich 

programovací jazyk založený na grafických funkčných blokoch, tzv. Ladder Logic Diagram čo 

je jazyk kontaktných (reléových) schém. Neskôr sa začali rozširovať možnosti a funkcie PLC a 

tak museli pribúdať aj nové inštrukcie. Takýmito inštrukciami boli inštrukcie na spracovanie 

číselných hodnôt, komunikačné inštrukcie, aritmetické inštrukcie, atď. Neexistoval žiadny 

štandard pre jazyky PLC. Výrobcovia teda len rozširovali svoj pôvodný súbor inštrukcií pre 

kontaktné schémy a zavádzali proprietárne jazyky s vlastnými inštrukciami. 

V roku 1993 medzinárodná normalizačná organizácia pre elektrotechniku IEC vydala normu 

1131, ktorá sa zaoberá PLC. Pre zjednotenie rôznych národných štandardov bol v roku 2003 

vydaný štandard IEC 61131.  V tretej časti tohto štandardu IEC 61131-3 sú definované 

štandardy pre programovacie jazyky PLC. 

 

Výrobcovia PLC 

Výrobcov PLC je veľké množstvo, ale najznámejšie a najpoužívanejšie su: 

 

 SIEMENS (najpoužívanejšie v Európe – SIMATIC) (DE) 
 Phoenix Contact (DE) 
 Omron (JP) 
 Mitsubishi (JP) 
 Rockwell automation / Allen-Bradley (US) 
 FESTO (DE) 
 TECO (CZ) 

 

 

 

 

 

 



 
13. Závery a odporúčania: 
 

Základom každého technického postupu v bežnej strojárskej prevádzke je riadenie 

technických a technologických postupov v prevádzke.  Programovateľné automaty PLC sú 

neoddeliteľnou súčasťou riadenia výrobných procesov. Sú budované modulárne, čo 

zabezpečuje ich využitie jak v malých aplikáciách, tak aj vo veľkých, kde sa využívajú  

v distribuovaných systémoch riadenia. 
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