
Spoločnosť ABB ako jeden s popredných lídrov na celosvetových
trhoch s automatizačnými produktmi ponúka vo svojom portfóliu aj
systémy pre nenáročné aplikácie, prípadne pre aplikácie riadenia urče-
né na riadenie jednotlivých strojov a zariadení v celom spektre prie-
myselných odvetví. Tieto systémy sú vhodné na riadenie kontinuál-
nych, spojitých procesov, ako aj procesov nespojitých, diskrétnych.

V tzv. jednoslučkových riadiacich systémoch nazývaných tiež PLC sa
riadiaci program poväčšine vykonáva v jednej slučke, tiež nazývanej
task. Tieto systémy na rozdiel od DCS systémov sú prevažne „ochu-
dobnené“ o niektoré špeciálne funkcie, ktoré môžu poskytnúť jedine
systémy DCS, ako napríklad už spomínané vykonávanie riadiaceho pro-
gramu len v jednej kontinuálnej slučke. Pre jednoduchšiu obraznosť
systémy DCS sú schopné riadiaci program vykonávať po rôznych čas-
tiach a v rôznych vykonávacích slučkách, kde je počet slučiek často ob-
medzený len výkonom procesora a požiadavkou aplikácie na rýchlosť
vykonávania jednotlivých slučiek.

Pre jednoduché vysvetlenie existuje síce nie presné porovnanie, ale
o to obraznejšie: predstavte si PC na báze operačného systému DOS
a multitaskingového systému, napr. Windows 2000. Zatiaľ čo v DOS-e
ak kopírujete, nie ste schopný robiť nič iné, pokiaľ sa predmetný pro-
ces neukončí, v prostredí Windows môžete popri kopírovaní napríklad
počúvať hudbu či čítať svoj obľúbený blog na webe. PLC je systém ako
PC na báze DOS, kým DCS systém je ako PC na báze Windows. Hoci
– ako som uviedol – nejde o šťastné porovnanie, ale v princípe ide
o porovnanie základnej vlastnosti, keďže „multitasking“ nie je jedinou
funkcionalitou, ktorá odlišuje PLC systémy od DCS, avšak to by bola
téma na iný článok a v inom rozsahu.

Na domácom trhu

Spoločnosť ABB na tomto trhu PLC reprezentujú dve rodiny riadiacich
systémov, avšak do tejto kategórie možno zaradiť aj špecifické riešenie
ABB z rodiny AC 800 M. Podľa teórie vykonávania programu v jednej

slučke by sa sem dali zaradiť aj programovacie relé CL moduly, v prí-
pade ktorých však nejde o riadiace systémy ako také, ale skôr o sys-
tém, ktorý má za úlohu nahradiť neprehľadnú spleť existujúcej reléovej
logiky u zákazníka za systém s možnosťou komfortnej konfigurácie.
CL moduly prešli v posledných dvoch rokoch značnými zmenami, sú
vybavené komunikáciou CLnet, ktorá umožňuje zosieťovanie až sied-
mich systémov s ovládacími panelmi, čo z tohto mini systému výhrad-
ne pre diskrétne signály (tieto moduly nemajú možnosť kontinuálneho
merania analógových hodnôt) robí zaujímavé riešenie na jednoduché
riadenie nekontinuálnych procesov, rozvádzačov, elektroinštalácie ro-
dinných domov a podobne.

Už spomínané dve základné produktové rodiny, pri ktorých ide o rý-
dze PLC riadiace systémy, sú reprezentantmi tzv. modulárneho rieše-
nia PLC – AC 500, prípadne kompaktného riešenia PLC – AC 31.
Kompaktná rodina AC 31 sa vyznačuje priaznivou cenou, keďže každý
procesor je osadený vlastnými signálmi (pre najmenšie sú to prevažne
digitálne vstupné a výstupné signály, vo väčších systémoch sú okrem di-
gitálnych signálov osadené aj analógové signály, v špecifických prípa-
doch aj čítačové [impulzné] vstupy).

Kompaktná rodina AC 31 sa delí na tri základné skupiny, a to 40, 50,
90. Už samotné číselné označenie rodiny hovorí o veľkosti riadiaceho
systému. Najzaujímavejšou je skupina 90, ktorá zahŕňa procesory
osadené minimálne 24 DI, 16 DO, 8 DC, 8 AI a 4 AO, kde DC
predstavuje voľne konfigurovateľný digitálny signál (vstup/výstup). Prvé
dva DI signály môžu byť tiež použité ako čítačový vstup do 50 kHz.
Systémy tejto skupiny disponujú v základe dvoma sériovými rozhra-
niami, na ktoré možno nastaviť viacero komunikačných protokolov
s propertiálnym rozhraním CS 31, ktoré slúži na pripojenie rozširujú-
cich I/O modulov, prípadne na prepojenie automatov rodiny AC 31,
AC 500. Koncom roka 2008 boli z rodiny AC 31 vyradené z výrob-
ného procesu systémy rodiny 40 a 50, čiže v predaji ostáva jedine ro-
dina 90.
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PLC systémy 
pre aplikácie 
na slovenskom trhu

Každý rok prichádzajú na trh novinky rôznych výrobcov. ABB tento

trend udržiava od nástupu nových generácií riadiacich systémov v roku 2000.

Každoročne sa objavujú nové produkty medzi DCS, ako aj medzi PLC systémami.



Na rozdiel od kompaktných PLC rodina AC 500 ponúka modulárne
riešenie, kde si zákazník môže všetko nadefinovať podľa potrieb. V sú-
časnosti si možno vybrať z piatich procesorov, z jedenástich I/O kariet
a štyroch komunikačných kariet. Oproti kompaktnému riešeniu je ce-
nový nárast menší, v niektorých variantoch však už pri aplikáciách pre-
sahujúcich počtom I/O signály poskytované procesorom AC 31 rodiny
90 nastáva obrat. Ďalšou neodškriepiteľnou výhodou modulárneho
PLC je možnosť bezproblémového dopĺňania komunikačných, ako aj
I/O kariet aj na už nakonfigurovanom PLC. Hlavne sa však zamerajme
na komunikačné karty. Tie možno meniť a pridávať v modulárnom rie-
šení, zatiaľ čo v kompaktnom po zakúpení procesora napr. bez Profibus
DP je už jeho možnosť rozšírenia o toto rozhranie značne limitovaná.

Samostatnou rodinou je už spomínané PLC riešenie s využitím špe-
ciálneho procesora z rodiny AC 800 (PM 851), ktorý je oproti svojim
„bratom“ zo skupiny systémov DCS ochudobnený len o možnosť pri-
pojenia viac ako dvoch komunikačných kariet (iné až 12 modulov)
a priamo k procesoru možno pripojiť „len“ 24 I/O kariet (iné do 96 I/O
kariet).

Najnovší – najmenší

Najnovšou novinkou, ktorá uzrela svetlo sveta koncom roka 2008,
je najmenší DCS systém na svete AC 700 F, ktorý sa nápadne podobá
na AC 500, osadený je však najnovším procesorom Motorola, pamäťou
2 MB a ide o plnokrvný DCS systém. V súčasnosti je síce jeho limitácia
na úrovni 256 I/O signálov pre jeden procesor, plne však podporuje
ďalšiu, resp. hlavnú funkcionalitu DCS a tou je decentralizovaná auto-
matizácia. Toto riešenie podporuje aj svojou cenou, pretože cena sys-
tému s 256 I/O signálmi je nižšia ako cena systému kariet S800 s rov-
nakým počtom I/O signálov, a to bez procesora! Systém je predurčený
na decentralizované riadenie strojov nie veľkého rozsahu, ale s požia-
davkou na značnú rozdistribuovanosť systému a požiadavkou na za-
chovanie funkčnosti jednotlivých segmentov aj po strate komunikácie
s nadradeným systémom, prípadne so susediacimi segmentmi.

Slovenský trh v poslednom desaťročí ukázal, že baží primárne po lac-
ných riešeniach riadenia, čo dáva priestor skôr pre nasadzovanie PLC,
„micro DCS“ systémov či rôznych jednoduchých náhrad reléovej logi-
ky. Prípadne sa nasadzujú jednoduché samostatné regulátory, čoho ná-
sledkom je nástup riadiacich systémov PLC takých značiek, o ktorých
sme v Európe zatiaľ ani nepočuli. Preto spoločnosť ABB neustále vyví-
ja svoje produkty, ponúka neustále poradenstvo na vysokej úrovni a, sa-
mozrejme, poskytuje rôzne garancie, podporu, servis a systémy pod-
pory produktov vo forme „upgradových“ balíkov Sentinel. Jednou
z garancií, ktorú si dovolím spomenúť na záver, je dostupnosť ND v ži-
votných cykloch, ktoré mnohokrát počítame na desaťročia.

Ak máte záujem o produkty riadiacich systémov, prosím, kontaktujte
autora článku, prípadne si pozrite stránku www.abb.com/controlsys-
tems.
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