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1.Programació del PLC Zelio SR1-B121BD.  
Accionament simple de sortides i relés auxiliars 
 
1. Suport per a la programació 
 
Per programar el PLC fareu ús del programa Zelio-Soft que us 
permetrà simular les entrades i les sortides i verificar el correcte 
funcionament del programa abans d’introduir-lo a l’autòmat. Per 
altra banda us farà més còmode la programació. 
 
Quan entreu a aquest programa el primer que us sortirà serà una finestra on podreu 
decidir entre una de les tres opcions: 
 

� Crear un nou programa 
� Obrir un programa ja existent 
� Descarregar un programa des d’un PLC 
 

 
 
2. Creació d’un nou programa 
 
Després de seleccionar aquesta opció haureu d’informar el programa amb quin PLC 
voleu treballar ja, que no tots tenen les mateixes característiques pel que fa al 
nombre i tipus d’entrada, sortides... 

 
 

Models de PLC de la casa Zelio 
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Des d’aquest moment ens apareixerà la forma del PLC a la pantalla i el podrem 
començar a programar tal com ho faríem amb el PLC real. Primer seleccionant 
l’idioma i a continuació ajustant l’hora exacta. 
 

               
 
Per ajustar els paràmetres del PLC mostrats a la imatge anterior cal fer clic amb el 
ratolí sobre les tecles de programació que teniu a la dreta de la pantalla informativa. 
També ho podeu fer amb el teclat de l’ordinador utilitzant les tecles Intro, Esc, Supr, 
Ins i les fletxes de desplaçament. 
 
Una vegada ajustada l’hora prement la tecla Esc i la tecla Intro, accedireu al menú 
del PLC per entrar a les pantalles de programació, execució, configuració... 
 

 
 
Posteriorment, ja dins de la pantalla de programació podreu introduir el codi del 
programa amb les tecles comentades. 
 

 
 
3. Simulació d’una aplicació 
 
Una vegada introduït un programa us serà possible simular el seu funcionament. 
Això ens especialment interessant per poder verificar el seu correcte funcionament, 
és a dir, que la resposta de les sortides s’ajusta a les condicions de les entrades 
segons les especificacions marcades pel sistema de control. Per entrar a la pantalla 
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de simulació cal fer clic sobre el botó  que teniu a la part superior 
esquerra de la pantalla. 
 
A la pantalla de simulació hi podeu visualitzar quatre tipus de 
finestres diferents que podeu fer aparèixer o desaparèixer a 
voluntat fent clic sobre les icones situades a la part inferior de la 
pantalla. 
La utilitat de cadascuna de les icones es resumeix a continuació: 
 

Mostrar o ocultar un simulador de rellotge. Això us permetrà simular que el 
temps corre tan de presa com us sigui necessari per comprovar un programa 

temporitzat. 
 

 
 
Mostrar o ocultar les entrades al PLC. Preferiblement utilitzeu sempre 
Interruptors i Polsadors N.O. per evitar confusions amb els NO i NC d'aquests 

mateixos senyals, que hi poden haver dins del programa.  

 

I1: Polsador  I2 Interruptor (enclavat) 
 

Mostra o oculta tots els temporitzadors i rellotges programats i permet accedir-
hi amb molta facilitat per tal de reajustar els seus paràmetres. 

 

 
 
Mostra o oculta l’estat de les sortides. 
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Per accionar o parar una simulació cal fer clic sobre els botons  

. 
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4. Activitats 
 
Per tal d’aprendre a programar el PLC us proposaré un conjunt d’activitats guiades i, 
posteriorment, un conjunt d’exercicis que haureu de resoldre per vosaltres mateixos i 
en els espais que deixaré en els fulls. 
 
 
Activitat 1. Activació simple de dues sortides independents 
 
El PLC activarà les sortides Q1 i Q2 des de dos entrades diferents, I1 i I2. 

 
 
La sortida Q1 estarà activada, és a dir, valdrà 1, mentre es verifiqui que I1 val 1. 
Quan es deixi de verificar aquesta condició la sortida Q1 es desactivarà, passant 
automàticament al valor 0. El mateix podem dir de la sortida Q2 i l'entrada I2. 
 
Tipus de Simulació: I1,I2 Interruptors N.O. 
 
 
Activitat 2. Activació d’una sortida en funció de l’estat de diversos interruptors 
o polsadors 
 

a) La sortida Q1 s’activarà si les entrades I1 i I3 estan activades i l’entrada I2 no 
està activada. 

 

 
 
Per activar una sortida cal que es verifiquin totes les condicions que hem escrit en la 
mateixa línia, és a dir, I1 i I3 valen 1 i I2 val 0. 
 
Tipus de Simulació: I1,I2,I3 Interruptors (Tots N.O. malgrat que en el programa sigui 
N.C.) 
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b) La sortida Q1 s’activa satisfent la següent taula de la veritat: 
 

I1 I2 I3 Q1 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 1 

1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 1 0 

Primer buscarem la funció i mirarem si es pot 
simplificar. La funció simplificada és: 

3121
IIIQ ⋅+=  

 
 

 

 
Ara ja podem programar el PLC 
 
Tipus de Simulació: I1,I2,I3 Interruptors N.O. 
 

 
També és possible programar directament el PLC a partir de la taula de la veritat, 
però és més laboriós i, a més, no podem detectar simplificació de variables. 
 
Això, ho farem sobre una altra sortida (Q2), ho posarem tot plegat dins del mateix 
programa, i com provarem que el funcionament és el mateix per a les 2 sortides (Q1 i 
Q2), per a totes les possibilitats de les entrades (8 combinacions possibles, descrites 
a la Taula de la veritat). 
 
Tipus de Simulació: I1,I2,I3 Interruptors N.O. 
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Activitat 3. Activació i desactivació d’una sortida amb un únic polsador  
 
En aquest circuit cal activar la sortida Q1 amb una entrada I1. Malgrat que es deixi 
d'activar l'entradra I1, la sortida es mantindrà activada (memòria). Per desactivar-la 
caldrà activar novament l'entrada I1. 
 

 
 
Cada vegada que s'activi l'entrada I1 la sortida Q1 canvia d’estat. Observeu que per 
tal que el sistema es comporti d’aquesta manera hem canviat el símbol [ per a 

davant la sortida Q1.  
 
Tipus de Simulació: I1 Polsador N.O. 
 

 

Activitat 4. Activació i desactivació d’una sortida amb entrades diferents 
 
La sortida Q1 s’activarà amb l'entrada I1 i es desactivarà amb l'entrada I2. Aquesta 
és la manera més habitual d’engegar i parar un motor. 

 
La lletra “S” (Set) davant de la sortida Q1 implicar deixar aquesta sortida activada 
fins que no es doni l’ordre “Reset” posant la lletra “R” davant de la sortida Q1. 
 

Tipus de Simulació: I1,I2 Polsadors N.O. 
 

Activitat 5. Activació d’una sortida en funció de l’estat de 5 entrades 
 
La sortida Q1 s’activarà si les entrades I1, I3 i I4 estan activades i les entrades I2 i I5 
estan desactivades. 
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Donat que en una mateixa línia de les entrades només hi podem tenir tres variables 
i, en aquest cas, ens en caldrien cinc, recorrem a l’ajut d’un relé auxiliar o memòria 
M1. 
 
Tipus de Simulació: I1,I2,I3,I4,I5 Interruptors N.O. 
 
Activitat 6. Una sortida que depèn de l’estat d’una altra 
 
El PLC activarà les sortides Q1 i Q2 des de dues entrades diferents, I1 i I2, com 
passava a l’exercici 1. En aquest cas, però, no serà possible tenir les dues sortides 
Q1 i Q2 activades simultàniament. 
 

 
La sortida Q1 s’activarà amb l'entrada I1 només si la sortida Q2 no està activada. 
Així mateix la sortida Q2 només es podrà activar amb l'entrada I2 si la sortida Q1 
està inactiva. 
 
Tipus de Simulació: I1,I2 Interruptors N.O. 
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Activitat 7. Per accionar la sortida des d’una entrada cal haver-ne premut 
abans un altra 
 
La sortida Q1 només es podrà accionar amb l'entrada I1 si abans s’ha activat 
l'entrada Z1. L'entrada Z2 para el sistema (fa reset a la memòria del polsador Z1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fem ús del relé o memòria auxiliar M1 per tal que recordi que s’ha activat l'entrada 
Z1. Si activem l'entrada I1 abans d’això aquest no respon. 
 
Tipus de Simulació: I1, Z1, Z2 Polsadors N.O. 
 
Cal indicar que les tecles de la caràtula (Z1 a Z4), per defecte, no estan actives, i, 
per tant, no responen a les  nostres pulsacions. 
 
Caldrà activar-les a través de: 
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5. Resum de les funcions associades a una sortida o a un relé auxiliar 
 
[Qx 
[Mx 

Excitació per nivell. La bobina s’excita si els contactes als quals està 
unida són conductors, si no no s’excita. 

   Qx 
   Mx 

Excitació per impulsos. La bobina s’excita o deixa d’estar excitada en 
els canvis d’estat. 

SQx 
SMx 
 

Bobina “Set”. La bobina s’excita des del moment en què els contactes 
als quals està unida són conductors. Es manté excitada fins i tot si els 
contactes als quals està unida deixen de ser conductors. 

RQx 
RMx 

Bobina “Reset”. Aquesta bobina es desactiva quan els contactes als 
quals està unida són conductors. Es manté desactivada fins i tot si els 
contactes als quals està unida deixen de ser conductors.  

 
 
6. Exercicis proposats d’activació de sortides 
 
Exercici 1. Porta d'un supermercat 
 
El PLC ha de controlar una porta automàtica d'un supermercat. 

Simulació 
I1:  Senyal de supermercat obert (horari comercial) (1 = obert)   Inter. 
I2:  Senyal de presència de persona, per la part exterior (1 = presència) Inter. 
I3:  Senyal de presència de persona, per la part interior (1 = presència) Inter. 
Q1: Senyal que la porta ha d'estar oberta (1 = oberta) 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
 
Exercici 2. Llum commutat des de 3 posicions 
 
El PLC ha de controlar un llum commutat, des de 3 posicions. A cada posició hi 
haurà un polsador. Des de qualssevol posició s'haurà de poder encendre o apagar el 
llum (si estava apagat l'encendrà i si estava encès l'apagarà). 
              Simulació 
I1:  Ordre d'encendre / apagar, des de la posició 1ª (1 = ordre commutar) Pols. 
I2:  Ordre d'encendre / apagar, des de la posició 2ª (1 = ordre commutar) Pols. 
I3:  Ordre d'encendre / apagar, des de la posició 3ª (1 = ordre commutar) Pols. 
Q1: Llum (1 = encès) 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
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Exercici 3. Marxa - Aturada d'un motor 
 
El PLC ha de controlar un motor, per posar-lo en marxa i aturar-lo, a través de 
sortides activades per nivell. 
           Simulació 
I1:  Senyal d'Interruptor General (1 = sistema en funcionament)  Inter. 
I2:  Senyal de marxa (1 = marxa)      Pols. 
I3:  Senyal d'aturada (1 = aturada)      Pols. 
Q1: Motor (1 = engegat) 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
 
Exercici 4. Marxa - Aturada d'un motor: Set - Reset 
 
El PLC ha de controlar el motor de l'exercici anterior, per a posar-lo en marxa i 
aturar-lo, però utilitzant les activacions pera través de sortides activades amb 
memorització (Set - Reset) 
              Simulació 
 I1:  Senyal d'Interruptor General (1 = sistema en funcionament)  Inter. 
 I2:  Senyal de marxa (1 = marxa)      Pols. 
 I3:  Senyal d'aturada (1 = aturada)      Pols. 
 Q1: Motor (1 = engegat) 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
 
Exercici 5. Marxa - Aturada d'un motor (Set - Reset) des de 3 punts 
 
El PLC ha de controlar el motor de l'exercici anterior, per posar-lo en marxa i aturar-
lo (amb Set- Reset), des de 3 punts diferents 
              Simulació 
 I1:  Senyal d'Interruptor General (1 = sistema en funcionament)  Inter. 
 I2:  Senyal de marxa des del 1er punt (1 = marxa)    Pols. 
 I3:  Senyal de marxa des del 2on punt (1 = marxa)    Pols 
 I4:  Senyal de marxa des del 3er punt (1 = marxa)    Pols. 
 I5:  Senyal d'aturada des del 1er punt 1 = aturada)    Pols. 
 I6:  Senyal d'aturada des del 2on punt (1 = aturada)   Pols. 
 IB:  Senyal d'aturada des del 3er punt (1 = aturada)   Pols. 
 Q1: Motor (1 = engegat) 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
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Exercici 6. Control d'arribada de Competició de Natació 
 
El PLC ha de controlar per quin carrer el nedador arriba primer. Cada un dels 8 
carrers tindrà un polsador, que correspondrà a una entrada al PLC. El primer 
nedador que polsi, activará el codi del carrer guanyador. 
 
Com que sols tenim 4 sortides, farem una codificació de 8 números amb 4 senyals (4 
bits), de la manera següent: 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Número 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 

0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 0 0 0 8 

  
El nostre programa haurà d’activar les 4 
sortides adequadament en funció de qui 
hagi estat el guanyador. El jutge de la 
carrera hauria de conèixer la codificació 
binària. Això se li podria estalviar, si a partir 
de les nostres 4 sortides es generés un 
dígit en una pantalla com la que es mostra 
a la figura següent. Aquesta feina no està 
dins dels objectius del nostre programa. 

Una vegada acabada la cursa, caldrà restablir a zero el número del carrer del 
guanyador, deixant-lo preparat per a la propera cursa. Això es farà a través de la 
tecla Z1 integrada en la caràtula del PLC. 
 
Relació d’entrades i sortides 
       Simulació 
 I1:  Senyal de carrer 1   Pols. 
 I2:  Senyal de carrer 2   Pols. 
 I3:  Senyal de carrer 3   Pols. 
 I4:  Senyal de carrer 4   Pols. 
 I5:  Senyal de carrer 5   Pols. 
 I6:  Senyal de carrer 6   Pols. 
 IB:  Senyal de carrer 7   Pols. 
 IC:  Senyal de carrer 8   Pols. 
 Z1: Restablir situació inicial  Pols. 
 Q1: Codificació carrer guanyador 
 Q2: Codificació carrer guanyador 
 Q3: Codificació carrer guanyador 
 Q4: Codificació carrer guanyador 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
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Exercici 7. Control del sentit de gir d’un motor de corrent continu 
 
El PLC ha de controlar el sentit de gir d’un motor de corrent continu a base de 
controlar la polaritat que arriba al motor. 
 
Les entrades i sortides a utilitzar seran: 
         Simulació 
 I1:  Interruptor general      Inter. NO 
 I2:  Ordre d’aturada     Pols. NC 
 I3:  Ordre de marxa a la dreta    Pols. NO 
 I4:  Ordre de marxa l’esquerra    Pols. NO 
 Q1: Motor aturat amb interruptor general a 0 
 Q2: Motor Aturat amb interruptor general a 1, però que encara no s’ha  

indicat si la marxa és a la dreta o a l’esquerra. 
 Q3: Motor en marxa a la dreta 
 Q4: Motor en marxa a l’esquerra 
 
Fixeu-vos que a la I2 (Aturada) el cablat extern és NC, és a dir, normalment amb 
senyal elèctric al PLC (llavors no s’haurà de aturar el motor). Serà quan falti el 
senyal (Open) quan s’haurà d’aturar el motor. D’aquesta manera si accidentalment 
es talla el cable de senyal I2, per seguretat s’aturarà el motor. 
 
La resta d’entrades són NO. Si no arriba el senyal elèctric (intencionada o 
accidentalment) no es posarà en marxa. 
 
No serà possible canviar de sentit de gir bruscament. Si el motor està girant en un 
sentit, no pot canviar de cop el sentit de gir. Caldrà primer aturar el motor i després 
invertir el sentit de gir. 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 
 
Possible millora: Segons com s’hagi fet la programació, es podria donar una 
situació no desitjada: que s’activessin alhora la Q3 i la Q4, amb el consegüent perill 
de curtcircuit a l’etapa de potència. 
Això es pot produir si polsem simultàniament marxa dreta i marxa esquerra (en el 
simulador del PC es pot aconseguir canviant el tipus de simulador de les entrades, 
posant-los com a interruptors en lloc de polsadors). 
Amb les dues entrades I3 i I4 activades, aturem el sistema (I1 Interruptor general a 
0) i el tornem a engegar (I1 a 1). En funció de com s’hagi programat, pot ser que 
s’activin simultàniament la Q3 i la Q4 (dreta i esquerra). Això s’ha d’evitar. 
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Exercici 8. Control del sentit de gir d’un motor amb finals de cursa 
 
El PLC ha de controlar el sentit de gir del motor de l’exercici anterior, afegint-hi els 
finals de cursa corresponents a cada un dels sentits. 
 
L’aplicació clàssica seria per exemple obrir (girar dreta) i tancar (girar esquerra) una 
porta o una barrera. Es donarà l’ordre corresponent, però el motor s’ha d’aturar en 
arribar al final del recorregut de la porta (Finals de Cursa). 
 
Les entrades / Sortides a utilitzar seran: 
         Simulació 
 I1:  Interruptor general de funcionament  Inter. NO 
 I2:  Ordre d’aturada     Pols. NC 
 I3:  Ordre de marxa a la dreta (Obrir porta)  Pols. NO 
 I4:  Ordre de marxa l’esquerra (Tancar porta) Pols. NO 
 I5: Final de cursa de la dreta (Porta oberta) Inter. NC 
 I6:  Final de cursa de l’esquerra (Porta tancada) Inter. NC 
 
 Q1: Motor aturat, per Final de cursa dreta (Porta oberta) 
 Q2: Motor aturat, per Final de cursa esquerra (Porta tancada) 
 Q3: Motor en marxa a la dreta (Obrint porta) 
 Q4: Motor en marxa a l’esquerra (Tancant porta) 
 
Fixeu-vos que a les I5 i I6 (Finals de cursa) el cablat extern és NC, és a dir, 
normalment amb senyal elèctrica al PLC (llavors no s’haurà de aturar el motor). Serà 
quan falti el senyal (Open) quan s’haurà d’aturar el motor. D’aquesta manera si 
accidentalment es talla el cable de qualsevol senyal de final de cursa I5 ó I6, per 
seguretat s’aturarà el motor. 
 
La resta de consideracions de les entrades de l’exercici anterior, són aplicables a 
aquest. 
 
Programeu el PLC. Poseu descripcions a cada senyal i a cada línia de programa. 
Proveu el seu funcionament. 


