Структура и принцип на работа на промишлените контролери
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1. СТРУКТУРА И ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ КОНТРОЛЕРИ
Въпросът за автоматизация на производството е толкова стар, колкото е
старо и самото производство. Решаването на този въпрос е поверено на специфичен клас устройства и системи, наречени най-общо Системи за управление Control Systems.
Въведение
Обект на системите за управление са машини, апарати, съоръжения, технологични процеси и др. - вж. фиг. 1.1. Исторически първи се появяват чисто механичните системи за управление. В началото на 20-ти век се появяват електромеханичните системи за управление (релейно-контакторни), които господстват до средата на 20-ти век.

Фиг. 1.1. Системи за управление.

С появата и развитието на електрониката, се появяват и развиват електронни цифрови системи за управление, реализиращи алгоритмите за управление
чрез „твърда" (непрограмируема логика). За пръв път идеята за програмируемите логически системи за управление възниква през 60-ти години на 20-ти век
във фирмите производителки на автомобили. По същото време започва и работа по създаването устройства за логическо управление, използуващи електрон-
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но-изчислителни машини.
Бурното развитие и възходът на логическите системи за управление започва
през 70-те години на 20-ти век и продължава и до днес. To безспорно е свързано с появата и усъвършенстването на микропроцесорните системи. Въвеждането на микропроцесорната техника в системите за управление върви по два пътя.
При първият от тях, те буквално заместват твърдото логическо управление с
програмно, запазвайки общата структура и изградените вече принципи за логическо управление. При втория, микропроцесорните системи се допълват с необходимата апаратна част (предимно интерфейсна) и необходимо програмно
осигуряване за изграждането на система за управление.
През 80-те години на 20-ти век, повлияно от взривното развитие на компютърната техника, започва изграждането на компютърни системи за управление.
В момента е трудно да се предскаже дали компютърните системи ще изместят
програмируемите логически контролери в системите за управление. Съвременните програмируеми контролери представляват сложни микропроцесорни системи, с изключителна функционалност и комуникативност. Процесът на развитие на системите за управление върви по пътя на интегрирането на програмируемите логически контролери с компютърните системи.
Терминът „Програмируеми логически контролери" - Programmable Logical
Controller (PLC) ce използува за обозначаване на програмно-управлявани електронни системи, проектирани за използуване в качеството на промишлено оборудване за логическо управление на различни машини, съоръжения и технологични процеси през цифрови или аналогови входове и изходи.
Този термин PLC се използува предимно от европейските производители на
устройства за логическо управление. В американската литература този тип устройства са познати като Програмируеми контролери - Programmable controller
(PC). В българската литература като синоним се среща понятието Промишлени
контролери.
Съдържанието на понятието „Програмируеми логически контролери" е дадено през 1978 г. от NEMA (National Electrical Manufactures Association). Промишлените контролери са програмно управлявани устройства. Това означава,
че връзката между входните въздействия (аналогови или цифрови) и изходните
реакции на системата (също аналогови и цифрови) се осъществява чрез последователност от инструкции, реализиращи алгоритъма на управление. Програмната връзка се съхранява в програмируемата памет на промишления контролер
и може да бъде променена в процеса на настройване на работата (при някои
контролери и в процеса на самата работа). Основните концепции на промишления контролер са формулирани още през 1968 г. от фирмата General Motors.
Те се изразяват в следното:
- лесно програмиране и препрограмиране (промяна в последователността
на изпълняваните операции), по възможност при устройството за управление;
- лесно поддържане и замяна, с предпочитание към модулна конструкция;

