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9. Salts, rutines i subrutines

9.1. Instruccions de salt

Són les instruccions que permeten saltar d’un lloc a un altre dins d’un fitxer de
programa. El salt es produeix amb la instrucció JMP cap a l’etiqueta indicada. L’etiqueta es
defineix amb LBL. Hi pot haver més d’un JMP cap a la mateixa etiqueta però només un lloc
amb la mateixa etiqueta. Les etiquetes han d’estar entre 0 i 31 en els PLC i entre 0 i 255 en
els SLC. Si el salt és endavant, no s’entrarà en les línies intermitges; llavors les variables
implicades romandran en el seu darrer estat. Si el salt és enrera, es repetirà l’escrutació de
les línies corresponents; en aquest cas cal vigilar ja que s’allarga el cicle de programa i pot
produir-se un error.

JMP JuMP

Salta a una etiqueta.

13
(JMP)

LBL LaBeL

Definició de l’etiqueta.

13
[LBL]

Ha de ser la primera instrucció de la línia i serà avaluada sempre com certa.

9.2. Subrutines

Les subrutines estan situades en els fitxers de programa. Cada instrucció de salt a
subrutina (JSR) indica al fitxer on cal anar; quan el fitxer s’acaba retornem al punt de partida.
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L’inici de la subrutina està a l’inici del fitxer de programa corresponent i indicada amb
la funció SBR. La funció SBR ha de ser la primera funció d’una subrutina i s’avalua com certa
(1 lògic).

La subrutina s’acaba (i retorna al programa principal) quan s’arriba al final de fitxer
o quan es troba la instrucció RET. La instrucció RET pot portar condicions.

En els PLC hi pot haver un pas de paràmetres. El primer paràmetre Input par de la
instrucció JSR serà copiat a la primera variable indicada amb Input par en la instrucció SBR
i així successivament. El primer paràmetre Return par de la instrucció RET serà copiat a la
primera variable indicada amb Return par en la instrucció JSR i així successivament. El
nombre total màxim de paràmetres és 8.

JSR
JUMP TO SUBROUTINE
SBR file number 29
Input par N7:10
Input par N7:11
Return par N7:31

SBR
SUBROUTINE
Input par N7:5
Input par N7:4

RET
RETURN ()
Return par N7:20

En els SLC no hi ha pas de paràmetres.

JSR
JUMP TO SUBROUTINE
SBR file number 28

SBR
SUBROUTINE

RET
RETURN ()
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9.3. Rutina d’interrupció per temps

En els PLC i SLC-5/02 hi ha una rutina d’interrupció per temps. Si el temps
d’interrupció és diferent de zero i s’ha indicat un fitxer per a la rutina, aquesta s’executarà
cada cop que es superi el temps programat. Cal vigilar que la rutina sigui més curta que el
temps fixat. Si hi ha una durada massa llarga es produirà un error quan la rutina s’interrompi
a si mateixa i s’activarà S:5/10 (en l’SLC-5/02) o S:10/2 (en el PLC-5).

El temps està a S:30 (en desenes de ms (de 1 a 255) en l’SLC i en ms (de 2 a
32767) en el PLC) i el fitxer a S:31. Si S:30 o S:31 tenen un valor nul la rutina és inhabilitada.
En l’SLC-5/02 el funcionament de la rutina es pot controlar des del programa principal amb
les instruccions STD, STE i STS; el màxim temps que es triga a servir la interrupció (és a dir,
el temps que passa des que s’acaba el temps fins que comença a executar-se la rutina) és
de 3.7 ms excepte en el cas que un altre processador estigui escrivint a ell a través de la
xarxa, en aquest cas és de 4.6 ms.

En els SLC-5/02 els valors de S:0, S:13, S:14 i S:24 són guardats durant l’execució
de la rutina d’interrupció i restituïts en acabar. Mentre dura l’execució de la rutina s’activa
S:2/2.

STD Selectable Timed Disable (Només en l’SLC-5/02)

Deshabilitació de la rutina d’interrupció per temps. Equival a desactivar S:2/1. No atura
el temporitzador de la rutina.

STD
SELECTABLE TIMED DISABLE

STE Selectable Timed Enable (Només en l’SLC-5/02)

Habilitació de la rutina d’interrupció per temps. Equival a activar S:2/1.

STE
SELECTABLE TIMED ENABLE

Les instruccions STD i STE permeten impedir que la rutina pugui interrompre una
determinada part del programa.
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STS Selectable Timed Start (Només en el SLC-5/02)

Configuració de la rutina d’interrupció per temps

STS
SELECTABLE TIMED START
File 5
Time (x 10 ms) 150

Quan la línia és certa guarda els nous valors a S:30 i S:31 i posa a zero el temps
acumulat. Va bé per a poder canviar de rutina o de temps. La selecció d’aquests paràmetres
es pot fer amb STS o accedint directament a S:30 i S:31.

9.4. Rutina de gestió d’errors

En els PLC i SLC-5/02 hi ha també la posibilitat de tenir una rutina que s’executarà
cada cop que hi hagi un error; sempre que el fitxer indicat per a la rutina sigui vàlid. El fitxer
està en S:29. Hi ha tres tipus d’error: de sistema, recuperables i no recuperables. Si es
produeix un error de sistema no s’executa la rutina sinó que s’atura immediatament el
processador. Els no recuperables permeten l’execució de la rutina abans de l’aturada del
processador; cosa que permet indicar l’error o enviar un missatge.

Si els recuperables es gestionen correctament, pot evitar-se l’aturada del processador.
Per exemple en l’SLC-5/02 cal esborrar S:1/13, activar S:1/8 i esborrar S:6 i en el PLC cal
posar a 0 el bit corresponent a S:11 i esborrar S:12. En l’SLC-5/02 es pot fer que la rutina
s’executi a l’engegar, abans del programa, si el bit S:1/9 està activat.

9.5. Codis d’errors en els SLC

9.5.1. Errors de sistema

En alimentar
0001 Error de RAM
0002 Watchdog inesperat
0003 Mòdul de memòria erroni (només SLC-5/02)

En posar en RUN
0010 Revisió incorrecta
0011 Fitxer 2 inexistent
0012 Error de memòria de programa
0014 Error de fitxer intern
0015 Error de configuració
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0021 Error d’alimentació d’un mòdul remot
0028 Fitxer de protecció a l’engegada inexistent o invàlid
0038 Instrucció RET en un fitxer que no és subrutina

D’entrades/sortides
0056 Configuració de rack incorrecta

9.5.2. Errors no recuperables

D’execució
0022 Sobrepassat watchdog
0023 Fitxer STI no vàlid o inexistent
0024 Temps STI invàlid (<0 o >2550 ms)
0025 Stack massa gran o JSR que crida a STI
0026 Stack massa gran o JSR que crida a rutina d’interrupció E/S
0027 Stack massa gran o JSR que crida a rutina d’error
002A Adreçament indexat que surt fora del fitxer de dades assignat

D’instrucció
0030 Salt a una subrutina quan s’ha sobrepassat la capacitat de niament

de subrutines.
0031 Instrucció no suportada
0035 Instrucció TND, SVC o REF executant-se dins d’una rutina

d’interrupció o de gestió d’errors.

D’entrades/sortides
XX51 Error "stuck"
XX58 Error genèric de mòdul
XX5A Problema en interrupció hardware
XX90 Problema en interrupció d’un slot inhabilitat
XX91 Fallada en slot inhabilitat
XX92 Interrupció de mòdul inexistent o no vàlida
XX93 Error greu de mòdul d’E/S
XX94 Mòdul insertat en tensió o autoreinicialitzat
XX70-XX7F Error de tarja (veure el manual de la tarja)

El codi XX conté (en hexadecimal) el nombre de mòdul que pateix l’error.
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9.5.3. Errors recuperables

En posar en RUN
0013 Error de lectura del cartutx de memòria o cartutx no present
0016 Error en engegar amb S:1/9 activat si l’aturada va ser per pèrdua de

tensió

De funcionament
0020 Hi ha un bit d’errors menors (S:5) activat
0029 Adreçament indexat que surt fora del fitxer de dades assignat

D’instrucció
0032 La llargada o la posició d’un seqüenciador surt fora del fitxer de

dades assignat
0033 La llargada d’una instrucció de pila o de desplaçament de bits surt

fora del fitxer de dades assignat
0034 Un temporitzador té PRE o ACC negatiu
0036 Paràmetre invàlid en un PID

D’entrades/sortides
XX50 Error de dades d’un rack
XX52 Un mòdul emprat en el programa és absent
XX53 En arrencar el programa s’ha declarat un slot com a usat i no hi ha

cap mòdul d’E/S insertat
XX54 Un mòdul emprat en el programa està equivocat
XX55 Un mòdul emprat en el programa té comptador o driver equivocat
XX57 Un mòdul intel.ligent emprat en el programa no contesta un "lock

shared memory" en el temps requerit
XX59 Un mòdul intel.ligent emprat en el programa no contesta en el temps

requerit
XX5B El fitxer G està mal configurat
XX5C Els fitxers M0 o M1 estan mal configurats
XX5D La interrupció no és suportada pel processador
XX5E Error software del driver d’E/S
XX60-XX6F Error de tarja (veure el manual de la tarja)

El codi XX conté (en hexadecimal) el nombre de mòdul que pateix l’error. Els errors
només són recuperables si es desactiva l’slot amb defecte a S:11 i S:12.
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10. Entrades i sortides analògiques i comptadors ràpids

10.1. Entrades i sortides analògiques en l’SLC

Els SLC poden portar mòduls d’entrades analògiques (±10 V i ±20 mA) i sortides
analògiques (±10 V i 0-21 mA). Els valors vindran donats per la següent taula:

E/S en tensió E/S en corrent

Valor
físic

Valor
entrades

Valor
sortides

Valor
físic

Valor
entrades

Valor
sortides

10 V 32767 32764 21 mA 32764

1.22070 mV 4 20 mA 16384 31208

305.176 µV 1 4 mA 3277 6242

0 V 0 0 2.56384 µA 4

-10 V -32768 -32768 1.22077 µA 1

0 mA 0 0

-20 mA -16384

L’adreça de cada entrada serà I:m.n i la de cada sortida O:m.n on m és la posició del
mòdul i n el nombre de l’entrada o sortida dins el mòdul.

10.2. El comptador ràpid de l’SLC-500

En els autòmats compactes SLC-500 el comptador C5:0 funciona com a comptador
ràpid amb entrada per I:0/0. Les entrades de l’autòmat porten un filtre que faria impossible el
funcionament com a entrades ràpides; per això cal tallar un pont dins la carcassa de l’autòmat
que elimina el filtre d’I:0/0.



68 Programació d’autòmats Allen-Bradley

El comptador ràpid engloba dues variables i sis bits. Les variables són:

C5:0.PRE PREset Valor de la propera preselecció (només positiu).
C5:0.ACC ACCumulates Valor actual (acumulat) del comptador.

I els bits són:

C5:0/CU Counter Up Està a 1 si la línia on hi ha el comptador és certa.
C5:0/CD Counter Down Està a 0.
C5:0/DN DoNe Es posa a 1 quan passa d’ACC=PRE-1 a ACC=0.
C5:0/OV OVerflow Es posa a 1 quan passa d’ACC=PRE-1 a ACC=0 i

DN ja està activat.
C5:0/UN UNderflow Està a 0.
C5:0/UA Update ACC Si l’activem copia el valor actual sobre ACC.

HSC High Speed Counter (només en SLC-500)

Comptador ràpid

HSC
HIGH SPEED COUNTER (CU)
Counter C5:0 (DN)
Preset 20
Accum 0

El comptador ràpid s’incrementa quan l’entrada I:0/0 passa de desactivada a activada
si la línia on es troba és certa. Mentre la línia on hi ha el comptador és certa C5:0/CU estarà
activat. Quan el comptador coincideix amb el valor de comptatge preseleccionat menys un,
s’indica la fi de comptatge i es posa a zero però no s’atura, per tant si continuen havent-hi
transicions també les compta. A l’acabar de comptar es carrega el valor de C5:0.PRE com a
nova preselecció.

Per a posar-lo a zero es pot emprar la instrucció RES. La desactivació del bit DN s’ha
de fer per programa mitjançant la instrucció OTU. Si quan el comptador torna a acabar el cicle
de comptatge no hem acabat el cicle s’activarà C5:0/OV. Atès que el comptador ràpid és un
comptador físic (hardware) el valor de la variable C5:0.ACC pot diferir del valor del comptador
si la freqüència de l’entrada I:0/0 és elevada. Es pot obtenir més precisió emprant el bit
C5:0/UA ja que cada cop que activem aquest bit (emprant la instrucció OTE) el valor serà
actualitzat i el bit C5:0/UA posat a zero immediatament.
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11. Bucles PID

11.1. Descripció general

Els bucles PID s’empren per ajustar una variable de procés a un valor de consigna.
El sistema llegeix el valor de la variable que es vol ajustar (process variable) i la consigna (set
point) i calcula l’error. Amb aquest error es calcula la variable de sortida amb la funció PID.
El senyal que s’envia sobre el sistema (control variable) s’obté de sumar aquest resultat amb
un offset (bias) que serà zero si la funció de sortida passa per l’origen.

La funció PID calcula la sortida mitjançant la suma de tres termes, un d’ells és
proporcional a l’error, un altre a la seva derivada (o a la derivada de la variable de procés)
i el tercer a la integral de l’error.

11.2. Instrucció PID dels PLC

Hi ha quatre equacions possibles:

ISA estàndard:

ISA amb derivada d’error:
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Constants independents estàndard:

Constants independents amb derivada d’error:

Les equacions amb derivada d’error tenen una resposta més ràpida. Si a un dels
termes s’hi posa un valor 0 a la constant queda inhibit. L’error pot calcular-se com a resta
entre setpoint i process variable o a l’inrevés.

PID
PID (EN)
Control block N7:20 (DN)
Process variable N7:1
Tieback N7:2
Control variable N7:3

La instrucció necessita un conjunt de 23 paraules (control block) on guardar les dades
de la funció. Preferentment ha de ser un fitxer d’enters. La modificació dels paràmetres es fa
situant el cursor sobre la instrucció i prement "DATA MONITOR".

Es pot definir una banda morta (deadband) al voltant de l’error zero en la qual si
l’error s’hi manté la sortida no canvia.

Es poden definir uns valors d’alarma. A la paraula 11 s’hi posa el valor de l’alarma
superior; si aquest valor es sobrepassa s’activa el bit 9 (bit d’alarma superior). Si no es desitja
alarma cal posar-hi el valor 100%. A la paraula 12 s’hi posa el valor de l’alarma inferior; si
aquest valor és passat de llarg s’activa el bit 10 (bit d’alarma inferior). Si no es desitja alarma
cal posar-hi el valor 0%.

Es pot treballar amb variables escalades si la paraula 7 conté el valor que correspon
al 100% i la paraula 8 el que correspon al 0%; llavors la consigna (setpoint) i la banda morta
(deadband) han d’anar escalades.
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S’admet la possibilitat de treballar en manual. Quan es treballa en manual la instrucció
calcula un terme integral de forma que en tot moment la transició a automàtic sigui suau. Per
a que això funcioni el mateix valor que s’escriu manualment a la sortida s’ha d’escriure a
tieback.

Les paraules de control són:

Paraula Contingut Límits

0 Bits de control

1 Reservat

2 Setpoint 0 ÷ 4095
Smín ÷ Smàx

3 Kp (x100)
Kc (x100)

0 ÷ 327.67
0 ÷ 327.67

4 Ki (1/s) (x1000)
Ti (min/rep) (x100)

0 ÷ 32.767
0 ÷ 327.67

5 Kd (s) (x100)
Td (min) (x100)

0 ÷ 327.67
0 ÷ 327.67

6 Bias (offset) 0 ÷ 4095

7 Smàx -32768 ÷ 32767

8 Smín -32768 ÷ 32767

9 Banda morta 0 ÷ 4095

10 Set output Smín ÷ Smàx

11 Límit superior 0 ÷ 100%

12 Límit inferior 0 ÷ 100%

13 Temps d’actualització (x0.01 s) 0.01 ÷ 327.67

14 Process variable (PV) (valor escalat)

15 Error (valor escalat) Smín ÷ Smàx

16 Sortida %

17 - 22 Reservat
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I els bits són:

Bit Valor 0 Valor 1

0 Constants independents ISA

1 Automàtic Manual

2 E = SP - PV E = PV - SP

3 Sense límit de sortida Amb límit de sortida

4 Set output

5 Setpoint escalat Setpoint desescalat

6 Derivar variable Derivar error

8 Error fora de banda morta Error a banda morta

9 Alarma superior

10 Alarma inferior

11 Setpoint fora de rang

13 PID executant-se a l’scan actual (DN)

15 Línia certa (EN)

11.3. Instrucció PID de l’SLC-5/02

Hi ha dues formes de treballar: mode temporal (timed) i mode STI. En mode temporal
la instrucció és al programa principal o a una subrutina i reescriu la sortida periòdicament en
un temps fixat per l’usuari. En mode STI es posa la instrucció dins d’una rutina d’interrupció
per temps i la instrucció reescriu la sortida cada cop que s’executa. En mode STI cal que el
temps de la instrucció PID i el de la rutina STI siguin iguals (tenint en compte que hi ha un
valor màxim de temps).

L’equació és:
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Si a un dels termes es posa un valor 0 a la constant queda inhibit. L’error pot calcular-
se com a resta entre setpoint i process variable o a l’inrevés.

La instrucció necessita un conjunt de 23 paraules (control block) on guardar les dades
de la funció. Preferentment ha de ser un fitxer d’enters. Les paraules de control són:

Tant la variable de procés (process variable) com la de sortida (control variable) tenen
un rang de 0 a 16383 (els dos bits més significatius són ignorats).

Paraula Contingut Límits

0 Bits de control

1 Codi d’error

2 Setpoint Smín ÷ Smàx

3 Gain Kc (x10) 0.1 ÷ 25.5

4 Reset Ti (min/rep) (x10) 0.1 ÷ 25.5

5 Rate Td (min) (x100) 0.01 ÷ 2.55

6 Bias (offset)

7 Smàx (límit superior de setpoint) -16383 ÷ 16383

8 Smín (límit inferior de setpoint) -16383 ÷ Smàx

9 Banda morta 0 ÷ Smàx

10 Reservat

11 Límit superior 0 ÷ 100%

12 Límit inferior 0 ÷ 100%

13 Temps d’actualització (x0.01 s) (Dt) 0 ÷ 255

14 Process variable (PV) (valor escalat)

15 Error (valor escalat) Smín ÷ Smàx

16 Sortida %

17 - 22 Reservat
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I els bits són:

Bit Valor 0 Valor 1

0 TM STI Timed

1 AM Automàtic Manual

2 CM E = SP - PV E = PV - SP

3 OL Sense límit de sortida Amb límit de sortida

5 SC No hi ha escalat Hi ha escalat

6 TF Temps massa ràpid

8 DB Error fora de banda morta Error a banda morta

9 UL Alarma superior

10 LL Alarma inferior

11 SP Setpoint fora de rang

12 PV Variable de procés fora de rang

13 DN PID executant-se a l’scan actual

15 EN Línia certa

S’admet la possibilitat de treballar en manual, de manera que l’usuari escriu la sortida.
El canvi entre manual i automàtic (AM) es pot fer en mode RUN mentre que el tipus d’equació
(CM) només es pot canviar en mode PROG.

Es pot definir una banda morta (deadband) al voltant de l’error zero en la que si l’error
s’hi manté la sortida no canvia.

PID
PID (EN)
Control block N7:2 (DN)
Process variable N7:0
Control variable N7:1
Control block lenght 23
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Es pot treballar amb variables escalades si la paraula 7 conté el valor que correspon
al 100% i la paraula 8 el que correspon al 0%; llavors la consigna (setpoint) i la banda morta
(deadband) han d’anar escalades igual que la variable de procés (process variable) i l’error.

Es poden definir uns valors d’alarma o limitació. A la paraula 11 s’hi posa el valor de
l’alarma superior; si aquest valor es sobrepassa s’activa el bit 9. Si no es desitja alarma cal
posar-hi el valor 100%. A la paraula 12 s’hi posa el valor de l’alarma inferior; si aquest valor
és passat de llarg s’activa el bit 10. Si no es desitja alarma cal posar-hi el valor 0%. Si el bit
3 està activat no es poden passar els límits mentre que si està desactivat es poden passar
però s’activa l’alarma.

Els errors (paraula 1) són:

0011 Dt fora de rang
0012 Kc fora de rang
0013 Ti fora de rang
0014 Td fora de rang
0021 Smàx > 16383 o Smàx < -16383
0022 Smín < -16383
0023 Smín > Smàx
0031 Error d’escalat
0041 Deadband fora de rang
0051 Límit superior > 100
0052 Límit inferior < 0
0053 Límit superior < límit inferior
0060 PID interromput

11.4. Determinació de paràmetres

Una forma senzilla i aproximada de determinar els paràmetres consisteix a determinar
el període natural. Per a fer-ho s’eliminen els termes derivatiu i integral i es va incrementant
la constant proporcional fins que la sortida comença a oscil.lar.

S’aconsella posar Kc a la meitat del valor que ha provocat les oscil.lacions, Ti igual
al període natural i Td a la vuitena part de Ti.

En cas d’una equació amb constants independents tindrem
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12. Diagnòstics i prova de programes

12.1. Control d’execució

MCR Master Control Reset

(MCR)

Aquesta instrucció treballa per parelles. Quan una instrucció MCR està en una línia
falsa; totes les línies següents fins a arribar al següent MCR són desactivades (i tambés les
accions a elles associades). El segon MCR d’una parella ha d’estar en una línia sempre certa.
No hi pot haver salts a dins d’una zona MCR.

TND Temporary eND

Final temporal

(TND)

Quan aquesta instrucció està habilitada no s’escruten les línies següents a la
instrucció; indica un final de programa.

AFI Always False Input (només en PLC)

Entrada sempre falsa

[AFI]

Permet fer que una línia no pugui ser mai certa, per tal de poder depurar el programa.
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SUS SUSpend (només en SLC)

Suspensió de programa

SUS
SUSPEND
Suspend ID 534

Quan la línia és certa s’atura el programa i s’escriu l’identificador ID de la instrucció
a S:7 i el fitxer on hi ha la instrucció que ha provocat el SUS s’escriu a S:8. Totes les sortides
són desactivades en executar-se SUS.

12.2. Control de canvis en els fitxers

DTR Data TRansitional (només en PLC)

Transició de dades

DTR
DATA TRANSITIONAL
Source I:04

0
Mask 0F0F

Reference N7:20
0

Llegeix el contingut de source i el compara, a través d’una màscara, amb reference;
si són diferents la instrucció és certa. Després de la comparació el contingut de source es
copiarà a reference per a la comparació en l’scan següent. S’empra per detectar canvis en
bits o entrades.

12.3. Diagnòstics

Les instruccions de diagnòstics comparen dos fitxers i guarden les diferències en un
altre fitxer. Necessiten dos registres de control, un per als fitxers que es comparen i un per
al fitxer de resultats.
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El registre de control de comparació conté dues paraules i cinc bits. Els bits són:

EN ENable S’activa si la línia és certa
DN DoNe S’activa quan ha acabat la comparació
ER ERror S’activa quan s’ha detectat una diferència i s’interromp

l’execució
FD FounD S’activa quan s’ha detectat una diferència
IN INhibit Si està a 0 busca totes les diferències en un sol scan i si

està a 1 en busca una cada cop que la línia passa
de falsa a certa

i les paraules són:

LEN LENght Número de bit del fitxer de comparació
POS POSition Posició instantània del bit

El registre de control de resultat conté dues paraules i un bit. El bit és:

DN DoNe S’activa quan el fitxer de resultats és ple. Perquè segueixi
comparant caldrà una nova transició de la línia de
fals a cert.

i les paraules són:

LEN LENght Número d’elements del fitxer de resultats
POS POSition Posició instantània del fitxer de resultats

DDT Diagnostic DetecT (només en PLC)

Detecció de diagnostic

DDT
DIAGNOSTIC DETECT (EN)
Source #I:002 (DN)
Reference #B11:0 (FD)
Result #N7:10 (IN)
Cmp control R6:3 (ER)
Lenght 16
Position 0
Result control R6:2
Lenght 5
Position 0
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Llegirà el fitxer source i el compararà bit a bit amb reference. Cada cop que trobi una
diferència posarà FD a 1, anotarà l’adreça del bit en la posició corresponent de result i
corregirà el contingut de reference. El nombre de bits a comparar vindrà indicat pel primer
lenght i el nombre de diferències vindrà indicat pel segon lenght.

FBC File Bit Compare (només en PLC)

Comparació de fitxers de bits

FBC
FILE BIT COMPARE (EN)
Source #I:002 (DN)
Reference #B11:0 (FD)
Result #N7:10 (IN)
Cmp control R6:3 (ER)
Lenght 16
Position 0
Result control R6:2
Lenght 5
Position 0

Llegirà el fitxer source i el compararà bit a bit amb reference. Cada cop que trobi una
diferència posarà FD a 1 i anotarà l’adreça del bit en la posició corresponent de result. El
nombre de bits a comparar vindrà indicat pel primer lenght i el nombre de diferències vindrà
indicat pel segon lenght.
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13. Comunicacions entre autòmats

13.1. Comunicació DH-458 entre autòmats SLC

Els SLC-5/02 són capaços d’enviar missatges als altres elements connectats a la
xarxa DH-485. Aquests missatges poden anar dirigits a altres processadors, en quin cas es
podran llegir i escriure els fitxers de dades, o a un DTAM.

La instrucció MSG és l’encarregada d’enviar els missatges.

MSG MeSsaGe read/write (només en SLC-5/02)

MSG
READ/WRITE MESSAGE (EN)
Read/Write WRITE (DN)
Target Device 500CPU (ER)
Control Block N7:0
Control Block Lenght 7

Target Device és el tipus de nus a què va adreçat. Pot ser 500CPU si es tracta d’un
processador o 485CIF si es tracta del DTAM.

El bloc de control conté sempre 7 elements i habitualment es situa en un fitxer
d’enters, els elements del bloc depenen del tipus de nus d’adreçament.

La llargada del missatge (message lenght) a un 500CPU està limitat a 42 elements
d’una paraula o a 13 elements de 3 paraules. El fitxer destí és qui determinarà el nombre de
paraules a transmetre. Si el fitxer de destí (target file adress) és T4:0, la d’origen (local source
file adress) és N7:0 i la llargada del missatge és 4, s’enviaran les paraules N7:0 a N7:11.
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Els elements del bloc de control són:

500CPU

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Nf:w EN ST DN ER EW NR TO Codi d’error

Nf:w+1 Nus destí

Nf:w+2 Llargada

Nf:w+3 Número fitxer

Nf:w+4 Tipus fitxer (només són vàlids: S, B, T, C, R o N)

Nf:w+5 Element dins el fitxer

Nf:w+6 Reservat

El tipus de fitxer va codificat de la següent forma.

132 S 135 C
133 B 136 R
134 T 137 N

485CIF

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Nf:w EN ST DN ER EW NR TO Codi d’error

Nf:w+1 Nus destí

Nf:w+2 Llargada

Nf:w+3 Offset

Nf:w+4 Reservat

Nf:w+5 Reservat

Nf:w+6 Reservat
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Les dades en les paraules es poden entrar a través d’una pantalla especial que
apareix en editar la instrucció. El significat dels bits és el següent

EN ENable S’activa si línia certa o si falsa i missatge no acabat
DN DoNe S’activa si s’ha acabat correctament la transmissió i es

desactiva quan es reactiva EN
ER ERror S’activa quan s’ha acabat la transmissió amb errors i es

desactiva quan es reactiva EN
EW Enabl & Wait S’activa amb EN i està activat mentre no s’envia el missatge
ST STart S’activa quan el processador entra en comunicació amb el

destinatari
NR No Response S’activa si el destinatari no està disponible
TO Time Out bit És un bit que el programa pot activar (OTL) per tal d’anul.lar

el missatge en espera

Els missatges es transmeten en acabar l’scan de programa en el qual s’han generat
o cada cop que s’executa la funció SVC que permet una execució immediata.

SVC SerVice Communications (només en SLC-5/02)

Realitzar les comunicacions pendents

(SVC)

Exemple

Es desitja escriure contínuament el contingut d’N7:10 en la mateixa adreça del
processador situat al nus 7.

MSG
READ/WRITE MESSAGE (EN)
Read/Write WRITE (DN)
Target Device 500CPU (ER)
Control Block N7:0
Control Block Lenght 7

N7:0 N7:0
] [ ( )

13 15
N7:0

] [
12
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Les dades de configuració de la instrucció missatge són:
Local Source File Adress N7:10
Target Node 7
Target File Adress N7:10
Message Lenght in elements 1

Cada cop que s’ha executat la instrucció, amb error (ER) o sense (DN), s’activa EN
per tal que el missatge s’emeti contínuament.

13.2. Comunicació DCM entre un PLC i un SLC

La comunicació entre un PLC i un o més SLC es fa connectant els SLC com a racks
remots del PLC amb la tarja DCM del sistema SLC. Llavors el PLC apareix en la memòria de
l’SLC com una carta d’entrades/sortides i el SLC apareix en la memòria del PLC com un rack
d’entrades/sortides. La forma més simple és quan l’SLC apareix com un rack complet per al
PLC. Si cal connectar més SLC que racks admet el PLC es podrà, si el PLC ho permet, fer
un adreçament a rack parcial.

Amb l’adreçament a rack complet hi ha 8 paraules de transferència de les quals la
primera és de control i les altres 7 són per a l’intercanvi de dades. Com a exemple veiem el
cas en què la tarja DCM està en l’slot 3 d’un SLC adreçada com a rack 2 del PLC.

SLC PLC PLC SLC

I:3.0 Control I:020 Control

I:3.1 O:021 I:021 O:3.1

I:3.2 O:022 I:022 O:3.2

I:3.3 O:023 I:023 O:3.3

I:3.4 O:024 I:024 O:3.4

I:3.5 O:025 I:025 O:3.5

I:3.6 O:026 I:026 O:3.6

I:3.7 O:027 I:027 O:3.7
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La paraula de control serà en l’SLC

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

I:3.0 CE IN PG ER

i en el PLC

17 16 15 14 13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 0

I:020 US DI PG ER

on les posicions ombrejades són reservades i les altres tenen el següent significat

ER S’activa quan hi ha un altre bit activat
PG S’activa quan l’altre autòmat no està en mode RUN
IN S’activa durant la inicialització del DCM
CE Hi ha un error de comunicacions
DI Les dades poden ser invàlides
US Lliure per a l’usuari

Les altres 7 paraules d’entrades i 7 de sortides poden emprar-se lliurement. En alguns
casos pot ser interessant emprar-ne alguna com a control per a codificar el tipus de dades
que s’estan enviant o l’adreça on s’han de guardar i en altres pot convenir emprar-les totes
com a dades.
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14. El monitor d’accés a les taules de dades DTAM

El DTAM (Data Table Access Module) és un petit terminal encastable en pannell que
es connecta a la xarxa d’SLCs o a un SLC concret i permet visualitzar o modificar els fitxers
interns. El DTAM pot treballar en dos modes: Modify i Monitor. L’elecció entre l’un i l’altre
mode es configura per hardware. En el segon mode no totes les funcions són possibles.

La majoria de les tecles del DTAM tenen dues funcions, per accedir a aquella que
apareix en el costat superior esquerre de la tecla cal prémer la tecla SHIFT abans (no al
mateix temps) que la tecla desitjada.

Totes les operacions o funcions acaben amb la pulsació de la tecla ENTER, si en lloc
de la tecla ENTER es prem ESC la funció és anul.lada.

14.1. Posada on line amb un processador

La funció I ens permet posar el DTAM on line amb un processador. La seqüència de
tecles a prémer és

F() SHIFT I

llavors cal indicar l’adreça del nus de la xarxa amb què es vol interconnectar, això es pot fer
prement les tecles INC o DEC o entrant el nombre del nus (0..31) i finalment validant amb
ENTER.

14.2. Visualització dels fitxers

Per visualitzar una posició d’un fitxer només cal entrar l’adreça corresponent. Alguns
exemples:

SHIFT O 1 : 2 . 1 / 6 ENTER O1:2.1/6

SHIFT O 2 . 1 / 6 ENTER O1:2.1/6

SHIFT O 2 / 6 ENTER O1:2.0/6

SHIFT O 2 ENTER O1:2.0
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SHIFT I 1 : 2 . 1 / 6 ENTER I1:2.1/6

SHIFT I 2 . 1 / 6 ENTER I1:2.1/6

SHIFT I 2 / 6 ENTER I1:2.0/6

SHIFT I 2 ENTER I1:2.0

SHIFT B 3 : 2 / 6 ENTER B3:2/6

SHIFT B 3 / 3 8 ENTER B3:2/6

SHIFT T 4 : 5 PRE ENTER T4:5.PRE

SHIFT T 4 : 5 ACC ENTER T4:5.ACC

SHIFT T 4 : 5 / 1 5 ENTER T4:5/EN

SHIFT C 5 : 3 PRE ENTER C5:3.PRE

SHIFT C 5 : 3 ACC ENTER C5:3.ACC

SHIFT C 5 : 3 / 1 5 ENTER C5:3/CU

SHIFT R 6 : 8 LEN ENTER R6:8.LEN

SHIFT R 6 : 8 POS ENTER R6:8.POS

SHIFT R 6 : 8 / 1 5 ENTER R6:8/EN

SHIFT N 7 : 2 4 ENTER N7:24

Un cop triada una posició les tecles NEXT i PREV ens permeten veure les altres. En
el cas dels elements adreçats al bit (fitxer de bits i bits de control de temporitzadors,
comptadors, etc.), les tecles NEXT i PREV ens permeten canviar de paraula mentre que les
INC i DEC permeten canviar de bit.
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14.2.1. Seqüències curtes

Seqüència curta

Les seqüències curtes permeten accedir a les adreces predefinides (fitxers 0 a 7)
emprant molt poques pulsacions de tecles.

Entrant simplement la lletra identificativa dels fitxers (O, I, B, T, C, R o N) seguit
d’ENTER ens mostrarà la primera posició del fitxer predefinit a què correspon la lletra. Podrem
canviar de posició amb les tecles NEXT i PREV. Per exemple la seqüència

SHIFT N ENTER

ens permet visualitzar N7:0.

Seqüència curta indicant posició

Després de l’identificatiu del fitxer es pot entrar el nombre de la posició desitjada. En
aquest cas també podrem canviar la posició amb NEXT i PREV. Per exemple la seqüència

SHIFT N 1 5 ENTER

ens permet visualitzar N7:15.

Seqüència curta indicant bit

Es poden visualitzar els bits si s’entra una barra seguida del nombre de bit. Amb INC
i DEC podrem canviar el bit mostrat. Per exemple la seqüència

SHIFT B / 4 0 ENTER

permet visualitzar B3:2/8
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14.3. Modificació dels valors

Només quan el DTAM està en mode Modify. Quan s’està visualitzant un valor de tipus
paraula es pot modificar amb les tecles INC i DEC o entrant el nou valor emprant les tecles
numèriques. Quan el valor és el desitjat premem ENTER; si ens hem equivocat premem ESC.
Per entrar nombres negatius emprarem la tecla +/- però tenint en compte que cal haver entrat
com a mínim un dígit abans de prémer aquesta tecla.

Quan tenim un fitxer de bits mostrat a nivell de bit (només el valor d’un bit és
visualitzat) podem modificar-lo entrant un 0 o un 1, segons desitgem, seguit de la tecla
ENTER.

Quan tenim un fitxer de bits mostrat a nivell de paraula (es visualitza el valor dels 16
bits) podem entrar un 0 o un 1 que es posarà en la posició 0; si entrem un altre 0 o 1 aquest
es posarà a la posició zero i aquell que havíem entrat abans passarà a la posició 1 i així
successivament. Quan tinguem el contingut desitjat haurem de prémer ENTER.

Els fitxers d’imatges d’entrades i sortides són visualitzables però no modificables.

14.4. Funcions memoritzades

En el DTAM (si així s’ha indicat en la configuració) hi poden haver fins a 10 funcions
memoritzades (macros). Cada funció permet accedir a una posició de la memòria de
l’autòmat.

Aquestes adreces són les úniques que poden ser modificades en mode monitor. Cal
tenir en compte que aquestes adreces seran modificables en tots els autòmats a què es pugui
connectar el DTAM.

Per executar una funció memoritzada només cal prémer la tecla F() seguida d’una
tecla numèrica (0 a 9) que indicarà quina de les 10 possibles funcions es desitja executar.

14.4.1. Configuració de les funcions memoritzades

Només quan el DTAM està en mode Modify. Per memoritzar una funció cal estar
visualitzant l’adreça que es vol assignar a la funció (caldrà haver emprat la seqüència de
visualització corresponent) i prémer la seqüència de tecles:

SHIFT F() F() X ENTER

on X serà el dígit (0 a 9) que representarà la funció memoritzada.
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14.4.2. Desconfiguració de les funcions memoritzades

Només quan el DTAM està en mode Modify. Per desmemoritzar una funció cal que
el monitor no estigui visualitzant cap adreça i prémer la seqüència de tecles:

SHIFT F() F() X ENTER

on X és el dígit (0 a 9) que representa la funció memoritzada.

14.5. Visualització de l’estat del processador

Quan el DTAM no està visualitzant el contingut de cap adreça però sí està en línia
amb un processador, ens mostra si el processador està en marxa (mode run) o aturat (mode
program).

Si en el processador s’ha produït un defecte (fault) podem saber de quin defecte es
tracta amb la seqüència:

F() SHIFT B

que ens indicarà el codi i la descripció del defecte durant tres segons.

14.6. Canvi de l’estat del processador

Només quan el DTAM està en mode Modify. Per posar el processador en mode run
emprarem la seqüència:

F() SHIFT O

Per posar el processador en mode stop o program emprarem la seqüència:

F() SHIFT C

Després d’un defecte del processador, es pot esborrar la indicació del defecte amb
la seqüència:

F() SHIFT T
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14.7. Intercanvi de missatges

Un autòmat de tipus SLC-5/02 pot enviar missatges a un DTAM i rebre’n resposta.
Com a tipus d’element receptor del missatge indicarem 485 CIF.

Per tal de poder enviar el missatge el bloc de control contindrà en la paraula 1 el nus
on es troba el DTAM, en la 2 la llargada del missatge (els valors possibles es veuran més
endavant) i en la 3 (offset) el valor 0 si el missatge no pot sobreescriure l’anterior i el valor
100 si el missatge pot sobreescriure l’anterior. Les paraules 4, 5 i 6 no són emprades.

14.7.1. Missatges sense resposta

Són missatges que es transmeten al DTAM per tal de ser mostrats a la seva pantalla
i que romanen en ella fins que arriba el missatge següent o fins que hom prem alguna tecla
en el DTAM.

Missatge d’una línia (llargada 8 paraules)

És un missatge de 16 caràcters que ocuparà una línia a la pantalla del DTAM. En
l’adreça especificada en el processador-emissor com a adreça del missatge hi haurà els dos
primers caràcters del missatge i en les 7 següents hi haurà els restants 14 caràcters a raó de
dos caràcters per adreça.

Missatge de dues línies (llargada 16 paraules)

És un missatge de 32 caràcters que ocuparà dues línies a la pantalla del DTAM. En
l’adreça especificada en el processador-emissor com a adreça del missatge hi haurà els dos
primers caràcters del missatge i en les 15 següents hi haurà els restants 30 caràcters a raó
de dos caràcters per adreça.
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14.7.2. Missatges amb resposta

Són missatges que es transmeten al DTAM per tal de ser mostrats a la seva pantalla
i que romanen en ella fins que es respon al missatge.

Missatge sense valor per defecte (llargada 12 paraules)

És un missatge de 16 caràcters que ocuparà una línia a la pantalla del DTAM. En
l’adreça especificada en el processador-emissor com a adreça del missatge hi haurà els dos
primers caràcters del missatge i en les 7 següents hi haurà els restants 14 caràcters a raó de
dos caràcters per adreça. Després vindran 4 paraules més que indicaran l’adreça de la
memòria del processador on s’ha d’emmagatzemar la resposta (veure apartat 14.7.5). En la
segona línia del DTAM hi apareixerà un 0 indicant que aquest és el valor per defecte.

En principi la resposta al missatge serà un nombre enter que s’entrarà amb les tecles
numèriques del DTAM, seguit de la tecla ENTER. Si com a resposta es prem simplement
ENTER el valor que es guardarà serà 0 mentre que si es prem ESC el valor de l’adreça
especificada de la memòria del processador no serà modificat.

Missatge amb valor per defecte (llargada 13 paraules)

És un missatge de 16 caràcters que ocuparà una línia a la pantalla del DTAM. En
l’adreça especificada en el processador-emissor com a adreça del missatge hi haurà els dos
primers caràcters del missatge i en les 7 següents hi haurà els restants 14 caràcters a raó de
dos caràcters per adreça. Després vindran 4 paraules més que indicaran l’adreça de la
memòria del processador on s’ha d’emmagatzemar la resposta (veure apartat 14.7.5) i una
paraula al final on hi haurà el valor de resposta per defecte. En la segona línia del DTAM
s’indicarà el valor per defecte.

En principi la resposta al missatge serà un nombre enter que s’entrarà amb les tecles
numèriques del DTAM, seguit de la tecla ENTER. Si com a resposta es prem simplement
ENTER el valor que es guardarà serà aquell que s’ha posat com a valor per defecte mentre
que si es prem ESC el valor de l’adreça especificada de la memòria del processador no serà
modificat.
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14.7.3. Missatge amb bits de control

Es tracta d’un missatge amb valor per defecte que té una llargada de 18 paraules. A
més de la resposta el missatge activarà un bit si la resposta ha acabat amb la tecla ENTER
o un altre bit si ha acabat amb la tecla ESC.

El missatge constarà de 16 caràcters que ocuparan una línia a la pantalla del DTAM.
En l’adreça especificada en el processador-emissor com a adreça del missatge hi haurà els
dos primers caràcters del missatge i en les 7 següents hi haurà els restants 14 caràcters a
raó de dos caràcters per adreça. Després vindran 4 paraules més que indicaran l’adreça de
la memòria del processador on s’ha d’emmagatzemar la resposta (veure apartat 14.7.5)
seguides d’una paraula al final on hi haurà el valor de resposta per defecte.

Al final hi haurà 5 paraules més que indicaran l’adreça de tipus bit on s’hi guardarà
el primer dels dos bits de resposta (veure 14.7.5). En la segona línia del DTAM s’hi mostrarà
el valor per defecte.

En principi la resposta al missatge serà un nombre enter que s’entrarà amb les tecles
numèriques del DTAM, seguit de la tecla ENTER; en aquest cas en prémer ENTER s’activarà
el bit AK. Si com a resposta es prem simplement ENTER el valor que es guardarà serà aquell
que s’ha posat com a valor per defecte i també s’activarà AK mentre que si es prem ESC el
valor de l’adreça especificada de la memòria del processador no serà modificat i s’activarà el
bit NA. Els bits AK i NA s’hauran de posar a zero per programa després d’haver-los tingut en
compte.

14.7.4. Esborrat del missatge des del processador

Es pot enviar un missatge que retorni la pantalla del DTAM al seu estat anul.lant el
missatge que hi hagués. Aquest missatge té una paraula de llargada. El bloc de control
contindrà en la paraula 1 el nus on es troba el DTAM, en la 2 el valor 1 (llargada del
missatge) i en la 3 el valor 100 (el missatge pot sobreescriure a l’anterior). Les paraules 4, 5
i 6 no són emprades.

14.7.5 Adreça de recepció del missatge i dels bits AK i NA

L’adreça de recepció del missatge ve indicada amb 4 paraules i l’adreça dels bits AK
i NA amb 5. Les paraules contindran:
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Tipus de fitxer

Valor Tipus Identif.

3 Relès (bits) B

4 Temporitzadors T

5 Comptadors C

6 Control R

7 Enters N

Les entrades i sortides i el fitxer d’estats no són modificables des del DTAM.

Número de fitxer

El fitxer desitjat (3 a 7 o 10 a 255) del tipus indicat.

Element

L’element dins el fitxer (0 a 255).

Subelement

Valor Correspon a

0 Bits de control

1 PRE o LEN

2 ACC o POS

Si l’element no té subelements cal posar un zero.

Bit per AK (només en adreça de control)

Podem indicar qualsevol bit per situar-hi AK. Llavors NA estarà situat al bit següent
de la mateixa paraula. Si el bit indicat per situar-hi AK és el bit 15 d’una paraula, NA estarà
situat al bit 0 de la mateixa paraula.
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14.8. Configuració del DTAM

Només quan el DTAM està en mode Modify. En configurar el DTAM podrem
seleccionar:

Idioma de diàleg. Per defecte serà English.
Adreça del DTAM a la xarxa. Per defecte serà 0.
Velocitat de comunicació (baud-rate). Per defecte serà 19200 bauds.
Posta on-line automàtica. Per defecte és off. Si el posem a on, cada cop que

connectem el DTAM a la xarxa es posarà en línia amb el darrer processador
a què hagués estat connectat.

Il.luminació de fons. Per defecte és on.
Habilitació de les funcions memoritzades. Per defecte és off; cal canviar-lo a on si

es volen emprar les funcions memoritzades.

Per entrar en la pantalla de configuració hem de prémer simultàniament les tecles 7
i INC. Durant la configuració només funcionen les tecles INC, DEC i ENTER.

14.9. Reset del DTAM

El reset del DTAM es produeix en prémer simultàniament les tecles 7, 8 i ENTER.
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15. Exemple d’aplicació a l’automatització d’una màquina

Com a exemple d’aplicació realitzarem un programa per automatitzar una màquina
molt senzilla. El que es pretén aquí és presentar una possible metodologia de treball (que no
té perquè ser l’única ni la millor) per a aquells que s’inicien en l’automatització.

15.1. Descripció de la màquina a automatitzar

En un procés de fabricació es disposa d’una màquina que fabrica boles moletejades
i roscades i una segona màquina que les col.loca en l’objecte final. El punt d’entrada de les
boles de la segona màquina està a una alçada molt més elevada que la sortida de boles de
la primera màquina i cal una màquina intermitja que faci pujar les boles.

Aquesta màquina consisteix en un cilindre pneumàtic que acciona un èmbol. Quan
l’èmbol avança empeny una bola i la fa pujar pel conducte. Quan l’èmbol retrocedeix hi ha una
peça amb una molla que fa d’antiretorn, impedint que les boles tornin enrera. Quan el cilindre
ha acabat el retrocés entra la bola següent. En aquest punt hi ha un captador de presència
capacitiu que ens permet detectar si hi ha una bola en posició.

En el conducte d’alimentació i a l’entrada de la màquina que ha de muntar les boles
hi ha sengles detectors capacitius que veuen passar les boles.

El cilindre és controlat mitjançant una electrovàlvula de cinc vies i tres posicions
(electrovàlvula 5/3).

15.2. Modes de funcionament desitjats

La màquina haurà de poder funcionar en mode manual i en mode automàtic; la
selecció entre un i altre mode de treball es realitzarà mitjançant un commutador de tres
posicions (manual-0-automàtic).

En mode automàtic avançarà el cilindre empenyent una bola; quan arribi al final
mantindrà la pressió durant tres segons per assegurar-se el correcte funcionament i farà
retrocedir el cilindre fins a la posició inicial tornant a començar el cicle si hi ha una nova peça
present. La condició de peça present no s’agafarà directament del detector sinó que es
comprovarà que el senyal provinent del detector dura més d’un segon cosa que indicarà que
la posició de la peça és estable.
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El pas a mode automàtic no es fa directament en canviar la posició del commutador
sinó que caldrà prémer un polsador de validació del cicle automàtic; aquesta validació només
tindrà efecte si la màquina es troba en les condicions d’inici de cicle (retrocés finalitzat i peça
present).

En canviar el commutador de la posició de mode automàtic a la de mode manual, la
màquina haurà de finalitzar el cicle actual. El mateix succeirà si, estant en mode automàtic,
es prem el polsador d’aturada.

En mode manual l’operari podrà fer avançar o retrocedir els cilindres mitjançant
sengles polsadors. En prémer el polsador d’avanç, el cilindre haurà d’avançar fins al final del
recorregut independentment del temps durant el que hom premi el polsador. El retrocés
funcionarà en forma anàloga.

En mode manual, si el cilindre està avançant i hom prem el polsador de retrocés
haurà de retrocedir; semblantment si està retrocedint i hom prem el polsador d’avanç haurà
d’avançar. Si ambdós polsadors estan premuts al mateix temps no s’haurà de moure el
cilindre. En mode automàtic els polsadors d’avanç i de retrocés no tindran cap efecte sobre
el procés.

Tant en mode automàtic com en mode manual la pulsació del polsador d’aturada
d’emergència o la falta de pressió d’aire faran aturar el procés i la màquina haurà de quedar
fora de servei. Per a posar la màquina en servei caldrà prémer el polsador de posta en servei
després d’haver corregit la situació que ha provocat l’aturada.

Els detectors situats en el conducte d’entrada de la màquina que estem automatitzant
i a l’entrada de la màquina que ha de muntar les boles serviran per a detectar una possible
saturació d’entrada o de sortida. Si un detector detecta una bola en forma contínua durant un
mínim de 10 segons es considerarà que hi ha una saturació.

En cas d’una saturació a l’entrada s’avisarà, mitjançant un contacte de relè, a la
màquina que fabrica les boles per tal que ralenteixi la seva producció. En cas d’una saturació
a la sortida s’acabarà el cicle actual i s’esperarà que desapareixi la saturació abans de
començar un nou cicle. La situació de saturació s’avisarà a l’operador mitjançant dos pilots
situats en el quadre de control de la màquina. El conducte corresponent tindrà la llargada
suficient per allotjar les boles que puguin arribar-hi al llarg de 10 segons.

15.3. Mapa de memòria i entrades/sortides

El mapa de memòria ens indica la funció a la qual hem destinat els diversos elements
de l’autòmat. En aquest cas hem d’assignar entrades, sortides, relès interns i temporitzadors.
El programa s’ha preparat i provat en un PLC-5/15 però no difereix gaire d’un programa en
SLC-500 o en SLC-5/02.
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L’assignació dels diferents elements d’entrada de senyal a les entrades de l’autòmat
pot ser, en principi, qualsevol. S’ha triat una carta de 16 entrades per a aquest automatisme;
de forma que encara quedaran algunes entrades disponibles. En el programa que adjuntem
l’assignació serà la de la llista següent.

Adreça Nom Tipus

I:004/00 Pressió Captador NO

I:004/01 Posta en servei Polsador NO amb pilot

I:004/02 Aturada d’emergència Polsador NC

I:004/03 Cicle manual
Commutador M-0-A

I:004/04 Cicle automàtic

I:004/05 Validació automàtic Polsador NO amb pilot

I:004/06 Aturada a final de cicle Polsador NO

I:004/07 Avanç manual Polsador NO amb pilot

I:004/10 Retrocés manual Polsador NO amb pilot

I:004/11 Final retrocés Interruptor de posició de corró NO

I:004/12 Final avanç Interruptor de posició de corró NO

I:004/13 Presència peça Detector de proximitat capacitiu PNP

I:004/14 Saturació entrada Detector de proximitat capacitiu PNP

I:004/15 Saturació sortida Detector de proximitat capacitiu PNP

En la figura de la pàgina següent es presenta l’esquema simplificat de connexionat
per a les entrades de l’autòmat. El polsador d’aturada d’emergència ha de tallar també
l’alimentació dels actuadors, en aquest cas l’alimentació de la vàlvula.

L’assignació dels diferents elements de visualització i actuació a les sortides de
l’autòmat pot ser, en principi, qualsevol. S’ha triat una carta de 16 sortides per a aquest
automatisme; de forma que encara quedaran algunes sortides disponibles. En el programa
que adjuntem l’assignació serà la de la llista següent.
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Adreça Nom Tipus

O:005/00 Avanç cilindre
Electrovàlvula 5/3

O:005/01 Retrocés cilindre

O:005/02 Avís saturació entrada Relè

O:005/03 En servei Pilot polsador posta en servei

O:005/04 Falta aire Pilot

O:005/05 Automàtic Pilot polsador validació automàtic

O:005/06 Manual Pilot

O:005/07 Saturació entrada Pilot

O:005/10 Saturació sortida Pilot

O:005/11 Retrocés Pilot polsador retrocés

O:005/12 Condicions cicle Pilot

O:005/13 Avanç Pilot polsador avanç

En la figura de la pàgina següent es presenta l’esquema simplificat de connexionat
per a les sortides de l’autòmat. Per evitar complicar el dibuix no s’ha dibuixat el polsador
d’aturada d’emergència que ha de tallar l’alimentació de la vàlvula.

Els temporitzadors estaran assignats tal com mostra la següent taula.

Adreça Funció

T4:0 Intermitent

T4:1 Final avanç

T4:2 Presència peça

T4:3 Saturació entrada

T4:4 Saturació sortida
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Els relès interns es distribuiran segons la taula següent.

Adreça Nom

B3/0 En servei

B3/1 En manual

B3/2 En automàtic

B3/3 En automàtic validat

B3/4 Aturada a final de cicle

B3/5 Intermitent

B3/6 Avançant

B3/7 Retrocedint

B3/8 Auxiliar intermitent

B3/9 Auxiliar intermitent

15.4. Desenvolupament del programa

La posta en servei de la màquina (B3/0) actua com a interruptor general del circuit de
maniobra. Equival a un relè enclavat en què la marxa es fa mitjançant el polsador de posta
en servei (I:004/01) i l’aturada pot venir provocada per la manca d’aire comprimit (I:004/00)
o pel polsador d’aturada d’emergència (I:004/02).

Fixem-nos que el captador de pressió d’aire activa I:004/00 quan hi ha prou pressió,
per tant la instrucció corresponent ha de ser XIC que estarà ’tancada’ mentre hi hagi pressió
permetent la posta en servei. De forma semblant el polsador d’aturada d’emergència és NC;
això vol dir que si no està premut es manté activada I:004/02, per tant cal emprar també la
instrucció XIC. El fet d’emprar un relè normal (OTE) garanteix que la màquina queda fora de
servei després d’una fallada en l’alimentació.

I:004 I:004 I:004 B3
] [ ] [ ] [ ( )

01 02 00 0
B3

] [
0
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El funcionament en manual de la màquina (B3/1) es realitza quan la màquina està en
servei (B3/0) i el commutador està en la posició de cicle manual (I:004/03). Com a seguretat,
comprovem també que la màquina no estigui simultàniament en manual i en automàtic (B3/2).

B3 I:004 B3 B3
] [ ] [ ]/[ ( )

0 03 2 1

El funcionament en automàtic (B3/2) es realitza quan la màquina està en servei (B3/0)
i el commutador està en la posició de cicle automàtic (I:004/04). Com a seguretat, comprovem
també que la màquina no estigui simultàniament en automàtic i en manual (B3/1).

B3 I:004 B3 B3
] [ ] [ ]/[ ( )

0 04 1 2

La validació del cicle automàtic (B3/3) funciona en forma semblant a un relè enclavat.
Aquest relè s’activa si la màquina està en automàtic (B3/2), hi ha una peça present (I:004/13)
i hom prem el polsador de validació del cicle automàtic (I:004/05). La desactivació d’aquest
relè es pot fer de dues formes; la primera d’elles és si la màquina deixa d’estar en servei
(B3/0).

L’altre forma de desactivar-lo és que estigui activada l’aturada a fi de cicle (B3/4) i
s’assoleixi el final del retrocés (I:4/11) de forma que ambdues instruccions XIO s’han de posar
en paral.lel. En cas que la màquina deixi de funcionar en mode automàtic (B3/2) també caldrà
aturar a final de cicle; per aquest motiu s’ha afegit una instrucció XIC de B3/2 en sèrie amb
B3/4.

B3 I:004 I:004 I:004 B3 B3
] [ ] [ ] [ ]/[ ] [ ( )

2 05 13 11 0 3
B3 B3 B3

] [ ]/[ ] [
3 4 2
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L’aturada a final de cicle (B3/4) també funciona de forma semblant a un relè enclavat.
En aquest cas l’activació requereix que la màquina estigui en servei (B3/0) i que es premi el
polsador d’aturada (I:004/06). La desativació es produeix quan el cicle automàtic deixa d’estar
validat (B3/3) cosa que significa que l’aturada demanada ja s’ha realitzat.

I:004 B3 B3 B3
] [ ] [ ] [ ( )

06 0 3 4
B3

] [
4

L’avanç del cilindre (B3/6) requereix el compliment de quatre blocs de condicions. La
primera d’elles es verifica si, estant en mode manual (B3/1), hom prem el polsador d’avanç
(I:004/07) o si estant en mode automàtic validat (B3/3), està activat el detector de fi de cursa
de retrocés (I:004/11) i havent-hi una peça present de forma estable (T4:2/DN). L’avanç en
mode automàtic correspon a l’inici del cicle; per tant no s’ha de realitzar si s’ha demanat una
aturada a fi de cicle (B3/4) cosa que també s’ha considerat amb la instrucció XIO).

Les condicions que s’han especificat fins ara actuen sobre l’inici de l’avanç però no
han de tenir efecte si l’avanç ja ha començat. Per aquest motiu s’ha afegit una instrucció XIC
al primer bloc de condicions. El segon bloc de condicions impedeix l’avanç si està premut el
polsador de retrocés (I:004/10) excepte en mode automàtic (B3/2) en què el polsador no s’ha
de considerar.

El tercer bloc de condicions impedeix l’avanç si hi ha saturació de peces a la sortida
(T4:4/DN) excepte si el cilindre ja s’està movent (B3/6), en quin cas es prefereix acabar el
cicle atès que s’ha previst espai a la sortida per a algunes peces addicionals. Finalment si
l’avanç ha finalitzat i és estable (T4:1/DN) s’ha de desactivar l’avanç.

B3 I:004 I:004 T4:4 T4:1 B3
] [ ] [ ]/[ ]/[ ]/[ ( )

1 07 10 DN DN 6
B3 I:004 T4:2 B3 B3 B3

] [ ] [ ] [ ]/[ ] [ ] [
3 11 DN 4 2 6

B3
] [

6
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El retrocés del cilindre (B3/7) requereix el compliment de tres blocs de condicions. La
primera d’elles es verifica si, estant en mode manual (B3/1), hom prem el polsador de retrocés
(I:004/10) o si estant en mode automàtic validat (B3/3), s’ha acabat l’avanç i és estable
(T4:1/DN). Les condicions que s’han especificat fins ara actuen sobre l’inici del retrocés però
no han de tenir efecte si aquest ja ha començat. Per aquest motiu s’ha afegit una instrucció
XIC al primer bloc de condicions.

El segon bloc de condicions impedeix el retrocés si està premut el polsador d’avanç
(I:004/07) excepte en mode automàtic (B3/2) en què el polsador no s’ha de considerar.
Finalment si el retrocés ha finalitzat (I:4/11) s’ha de desactivar el retrocés.

B3 I:004 I:004 I:004 B3
] [ ] [ ]/[ ]/[ ( )

1 10 07 11 7
B3 T4:1 B3

] [ ] [ ] [
3 DN 2

B3
] [

7

El temporitzador de final d’avanç (T4:1) ha de començar a comptar quan s’activi el
detector de final d’avanç (I:004/12) i fer-ho durant 3 segons (300 centèsimes).

I:004 TON
] [ TIMER ON DELAY (EN)

12 Timer T4:1
Time base 0.01 (DN)
Preset 300
Accum 0

El temporitzador de presència de peça (T4:2) ha de començar a comptar quan s’activi
el detector de presència de peça (I:004/13) i fer-ho durant 1 segon (100 centèsimes).

I:004 TON
] [ TIMER ON DELAY (EN)

13 Timer T4:2
Time base 0.01 (DN)
Preset 100
Accum 0
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El temporitzador de saturació d’entrada ha de començar a comptar quan s’activi el
detector de saturació d’entrada (I:004/14) i fer-ho durant 10 segons (1000 centèsimes) si es
manté l’entrada activada durant aquest temps.

I:004 TON
] [ TIMER ON DELAY (EN)

14 Timer T4:3
Time base 0.01 (DN)
Preset 1000
Accum 0

El temporitzador de saturació de sortida ha de començar a comptar quan s’activi el
detector de saturació de sortida (I:004/15) i fer-ho durant 10 segons (1000 centèsimes) si es
manté l’entrada activada durant aquest temps.

I:004 TON
] [ TIMER ON DELAY (EN)

15 Timer T4:4
Time base 0.01 (DN)
Preset 1000
Accum 0

L’activació de l’electrovàlvula en sentit d’avanç (O:005/00) es fa si cal avançar (B3/6)
sempre que, com a mesura de seguretat, no s’estigui retrocedint (B3/7).

B3 B3 O:005
] [ ]/[ ( )

6 7 00

L’activació de l’electrovàlvula en sentit de retrocés (O:005/01) es fa si cal retrocedir
(B3/7) sempre que, com a mesura de seguretat, no s’estigui avançant (B3/6).

B3 B3 O:005
] [ ]/[ ( )

7 6 01
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El relè d’avís de saturació (O:005/02) s’activarà quan estigui saturada l’entrada
(T4:3/DN).

T4:3 O:005
] [ ( )

DN 02

El pilot de màquina en servei (O:005/03) s’activarà quan la màquina estigui en servei
(B3/0).

B3 O:005
] [ ( )

0 03

El pilot de manca de pressió (O:005/04) s’activarà quan estigui desactivat el captador
de pressió (I:004/00).

I:004 O:005
]/[ ( )

00 04

El pilot de validació del cicle automàtic (O:005/05) s’activarà en mode intermitent
(B3/5) quan la màquina estigui en mode automàtic (B3/2) o estigui activada la validació del
cicle automàtic (B3/3). Si estan activats el mode automàtic i la seva validació el pilot estarà
fix.

Això significa que el pilot estarà intermitent quan la màquina estigui esperant el
polsador de validació o quan s’hagi passat a manual i encara no s’hagi acabat el darrer cicle
d’automàtic.

B3 B3 O:005
] [ ] [ ( )

2 5 05
B3 B3

] [ ] [
3 5

B3 B3
] [ ] [

2 3



109Exemple d’aplicació a l’automatització d’una màquina

El pilot de mode manual (O:005/06) s’activarà quan la màquina estigui en manual
(B3/1).

B3 O:005
] [ ( )

1 06

El pilot de saturació a l’entrada (O:005/07) s’activarà quan l’entrada estigui saturada
(T4:3/DN).

T4:3 O:005
] [ ( )

DN 07

El pilot de saturació a la sortida (O:005/10) s’activarà quan la sortida estigui saturada
(T4:4/DN).

T4:4 O:005
] [ ( )

DN 10

El pilot de retrocés (O:005/11) s’activarà en mode intermitent (B3/5) quan el cilindre
estigui retrocedint (B3/7) i en mode fix si el cilindre ha finalitzat el retrocés (I:4/11). Això només
dóna bons resultats en cas de cilindres de cursa relativament llarga i moviment lent.

B3 B3 O:005
] [ ] [ ( )

7 5 11
I:004

] [
11
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El pilot d’avanç (O:005/13) s’activarà en mode intermitent (B3/5) quan el cilindre
estigui avançant (B3/6) i en mode fix si el cilindre ha finalitzat l’avanç (I:4/12).

B3 B3 O:005
] [ ] [ ( )

6 5 13
I:004

] [
12

El pilot de condicions de cicle (O:005/12) s’activarà quan estiguin activats els detectors
de final de retrocés (I:4/11) i de presència de peça (I:4/13).

I:004 I:004 O:005
] [ ] [ ( )

11 13 12

El temporitzador de l’intermitent (T4:0) començarà a comptar cada cop que B3/8 passi
d’activat a desactivat i comptarà durant un quart de segon (25 centèsimes).

B3 TON
]/[ TIMER ON DELAY (EN)

8 Timer T4:0
Time base 0.01 (DN)
Preset 25
Accum 0

El relè intermitent (B3/5) s’activarà cada cop que el temporitzador acabi de comptar
(T4:0/DN) i estigui desactivat B3/9.

T4:0 B3 B3
] [ ]/[ (L)

DN 9 5
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El relè intermitent (B3/5) es desactivarà cada cop que el temporitzador acabi de
comptar (T4:0/DN) i estigui activat B3/9.

T4:0 B3 B3
] [ ] [ (U)

DN 9 5

Un cop actualitzat el relè intermitent (B3/5) copiarem el seu contingut a B3/9.
D’aquesta forma, tenint en compte que el programa s’executa línia a línia, el relè intermitent
(B3/5) canviarà d’estat cada cop que finalitzi el comptatge del temporitzador.

B3 B3
] [ ( )

5 9

B3/8 s’activarà cada cop que el temporitzador acaba de comptar (T4:0/DN). Situant
aquesta línia al final es pot realitzar l’actualització de l’intermitent abans que l’activació de B3/8
posi a zero el temporitzador.

T4:0 B3
] [ ( )

DN 8

Fixem-nos que el programa s’ha estructurat en quatre blocs. Inicialment els modes
de funcionament; a continuació el cicle de funcionament, en el tercer bloc l’actualització de
les sortides i al final els elements auxiliars.

15.5. Llistat del programa i les referències creuades

A continuació presentem el llistat del programa i la llista de referències creuades. En
aquesta darrera s’han eliminat les capçaleres de pàgina.
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Allen-Bradley Co.
6200 Series Software

PLC-5 Programming Terminal Software
Release 3.21

Program Listing

Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001
12 March 1993 - 10:00
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12 March 1993 Page 1
Ladder Listing Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001 Rung 2:0

Rung 2:0
I:004 I:004 I:004 B3

] [ ] [ ] [ ( )
01 02 00 0

B3
] [

0

Rung 2:1
B3 I:004 B3 B3

] [ ] [ ]/[ ( )
0 03 2 1

Rung 2:2
B3 I:004 B3 B3

] [ ] [ ]/[ ( )
0 04 1 2

Rung 2:3
B3 I:004 I:004 I:004 B3 B3

] [ ] [ ] [ ]/[ ] [ ( )
2 05 13 11 0 3

B3 B3 B3
] [ ]/[ ] [

3 4 2

Rung 2:4
I:004 B3 B3 B3

] [ ] [ ] [ ( )
06 0 3 4

B3
] [

4

Rung 2:5
B3 I:004 I:004 T4:4 T4:1 B3

] [ ] [ ]/[ ]/[ ]/[ ( )
1 07 10 DN DN 6

B3 I:004 T4:2 B3 B3 B3
] [ ] [ ] [ ]/[ ] [ ] [

3 11 DN 4 2 6
B3

] [
6



114 Programació d’autòmats Allen-Bradley

12 March 1993 Page 2
Ladder Listing Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001 Rung 2:6

Rung 2:6
B3 I:004 I:004 I:004 B3

] [ ] [ ]/[ ]/[ ( )
1 10 07 11 7

B3 T4:1 B3
] [ ] [ ] [

3 DN 2
B3

] [
7

Rung 2:7
I:004 TON

] [ TIMER ON DELAY (EN)
12 Timer T4:1

Time base 0.01 (DN)
Preset 300
Accum 0

Rung 2:8
I:004 TON

] [ TIMER ON DELAY (EN)
13 Timer T4:2

Time base 0.01 (DN)
Preset 100
Accum 0

Rung 2:9
I:004 TON

] [ TIMER ON DELAY (EN)
14 Timer T4:3

Time base 0.01 (DN)
Preset 1000
Accum 0

Rung 2:10
I:004 TON

] [ TIMER ON DELAY (EN)
15 Timer T4:4

Time base 0.01 (DN)
Preset 1000
Accum 0
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Ladder Listing Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001 Rung 2:11

Rung 2:11
B3 B3 O:005

] [ ]/[ ( )
6 7 00

Rung 2:12
B3 B3 O:005

] [ ]/[ ( )
7 6 01

Rung 2:13
T4:3 O:005
] [ ( )

DN 02

Rung 2:14
B3 O:005

] [ ( )
0 03

Rung 2:15
I:004 O:005

]/[ ( )
00 04

Rung 2:16
B3 B3 O:005

] [ ] [ ( )
2 5 05

B3 B3
] [ ] [

3 5
B3 B3

] [ ] [
2 3

Rung 2:17
B3 O:005

] [ ( )
1 06

Rung 2:18
T4:3 O:005
] [ ( )

DN 07
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Ladder Listing Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001 Rung 2:19

Rung 2:19
T4:4 O:005
] [ ( )

DN 10

Rung 2:20
B3 B3 O:005

] [ ] [ ( )
7 5 11

I:004
] [

11

Rung 2:21
B3 B3 O:005

] [ ] [ ( )
6 5 13

I:004
] [

12

Rung 2:22
I:004 I:004 O:005

] [ ] [ ( )
11 13 12

Rung 2:23
B3 TON

]/[ TIMER ON DELAY (EN)
8 Timer T4:0

Time base 0.01 (DN)
Preset 25
Accum 24

Rung 2:24
T4:0 B3 B3
] [ ]/[ (L)

DN 9 5

Rung 2:25
T4:0 B3 B3
] [ ] [ (U)

DN 9 5
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Ladder Listing Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001 Rung 2:26

Rung 2:26
B3 B3

] [ ( )
5 9

Rung 2:27
T4:0 B3
] [ ( )

DN 8

Rung 2:28

[END OF FILE]
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Allen-Bradley Co.
6200 Series Software

PLC-5 Programming Terminal Software
Release 3.21

Cross Reference Report

Processor Name: EXEMPLE, Addr: 001
12 March 1993 - 10:02



119Exemple d’aplicació a l’automatització d’una màquina

Address Symbol / Comment /
Instruction Program File Number:Rung Number

B3/0
-] [- 2:0 2:1 2:2 2:3 2:4 2:14
-( )- 2:0

B3/1
-] [- 2:5 2:6 2:17
-]/[- 2:2
-( )- 2:1

B3/2
-] [- 2:3 2:3 2:5 2:6 2:16 2:16
-]/[- 2:1
-( )- 2:2

B3/3
-] [- 2:3 2:4 2:5 2:6 2:16 2:16
-( )- 2:3

B3/4
-] [- 2:4
-]/[- 2:3 2:5
-( )- 2:4

B3/5
-] [- 2:16 2:16 2:20 2:21 2:26
-(L)- 2:24
-(U)- 2:25

B3/6
-] [- 2:5 2:5 2:11 2:21
-]/[- 2:12
-( )- 2:5

B3/7
-] [- 2:6 2:12 2:20
-]/[- 2:11
-( )- 2:6

B3/8
-]/[- 2:23
-( )- 2:27

B3/9
-] [- 2:25
-]/[- 2:24
-( )- 2:26

I:004/00
-] [- 2:0
-]/[- 2:15

I:004/01
-] [- 2:0

I:004/02
-] [- 2:0

I:004/03
-] [- 2:1

I:004/04
-] [- 2:2

I:004/05
-] [- 2:3
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Address Symbol / Comment /
Instruction Program File Number:Rung Number

I:004/06
-] [- 2:4

I:004/07
-] [- 2:5
-]/[- 2:6

I:004/10
-] [- 2:6
-]/[- 2:5

I:004/11
-] [- 2:5 2:20 2:22
-]/[- 2:3 2:6

I:004/12
-] [- 2:7 2:21

I:004/13
-] [- 2:3 2:8 2:22

I:004/14
-] [- 2:9

I:004/15
-] [- 2:10

O:005/00
-( )- 2:11

O:005/01
-( )- 2:12

O:005/02
-( )- 2:13

O:005/03
-( )- 2:14

O:005/04
-( )- 2:15

O:005/05
-( )- 2:16

O:005/06
-( )- 2:17

O:005/07
-( )- 2:18

O:005/10
-( )- 2:19

O:005/11
-( )- 2:20

O:005/12
-( )- 2:22

O:005/13
-( )- 2:21

T4:0
-TON- 2:23

T4:0.DN
-] [- 2:24 2:25 2:27

T4:1
-TON- 2:7
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Address Symbol / Comment /
Instruction Program File Number:Rung Number

T4:1.DN
-] [- 2:6
-]/[- 2:5

T4:2
-TON- 2:8

T4:2.DN
-] [- 2:5

T4:3
-TON- 2:9

T4:3.DN
-] [- 2:13 2:18

T4:4
-TON- 2:10

T4:4.DN
-] [- 2:19
-]/[- 2:5
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