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3. Programació del PLC Zelio SR1-B121BD. 
Comptadors 
 
1. Recompte d’esdeveniments 
 
En moltes ocasions, a l’hora de programar un sistema, cal portar un recompte 
d’esdeveniments en certes accions. Per fer-ho possible el PLC Zelio SR1-B121BD 
disposa de 8 comptadors (10 amb Firm. 1.7) que poden incrementar, decrementar o 
posar a zero el recompte en qüestió.  
 
Cal tenir diferents tipus de respostes segons l’acció que ens interessi, i que poden 
respondre a qualsevol necessitat del sistema. 
 
Quan introduïm un comptador en un programa, des del teclat i pantalla del PLC ens 
apareix un menú similar al que teniu en el següent dibuix, en el qual podem 
observar: 

 
� Entrada de Polsos CCn 
 
Usat com a bobina (a la dreta d’una línia de programa), aquest element representa 
l’entrada de comandament per tal que el comptador compti o descompti (segons 
l’estat del senyal DC). 
� Si DC = 0 en donar un pols a CC, el comptador s’incrementarà en 1 unitat. 
� Si DC = 1 en donar un pols a CC, el comptador es decrementarà en 1 unitat. 

Si el comptador arriba a 0, ja no es decrementarà més (no agafa números negatius). 
En canvi el valor del comptador pot incrementar-se pel damunt del valor de 
preselecció. 
 
� Funció Comptar / Descomptar DC 
 
Funcionalitat explicada en el punt “Entrada de polsos CCn”. 
 
� Entrada de Senyal de Reset RC 
 
Usat com a bobina (a la dreta d’una línia de programa), aquest element representa 
l’entrada de comandament per tal de tornar a 0 el comptador (Reset). 
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� Sortida del Comptador 
 
Serà un contacte utilitzable com a N.O. (C) o com a N.C. (c). Aquest contacte 
s’activarà (es tancarà si és NO, o s’obrirà si és NC) quan el comptador arribi al valor 
establert en el valor de Preselecció. En cas contrari estarà en repòs (NO ó NC). 
 
� Valor de preselecció  
 
Un valor entre 0 i 9999, que marca fins a quin valor haurà d’arribar a comptar fins 
que el comptador s’activi. 
 
NOTA: Quan el temporitzador s’introdueix des del PC, la imatge que apareix és 
diferent. Vegeu l’activitat número 1, més endavant. 
 
 
1. Activitats amb comptadors 
 
Activitat 1: Increment, decrement i Reset d’un comptador 
 
A través de 3 entrades realitzarem les tres funcions 

I1 Polsos tant d’incrementar com de decrementar 
I2 Decrementa (si no incrementa) 
I3 Reset 

S’activaran 2 sortides, segons el comptador hagi arribat al valor de preselecció (Q1) 
o no (Q2). El valor de preselecció serà de 5. 

 
Per fer això necessitarem un comptador amb un valor de preselecció p = 5 s tal com 
es pot veure a la figura adjunta, que apareix per pantalla en el moment de fer doble 
clic al damunt de qualsevol bobina de C1 (CC1, DC1 ó RC1) 
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Tipus de Simulació:  I1, I3  Polsadors N.O. 
    I2  Interruptor N.O. 
 
Activitat 2: Comptador: Canvi de funcionalitat als polsadors 
 
Es tracta de canviar el programa anterior de forma que tant l’increment, com el 
decrement, com el reset, s’activin per un pols d’una única entrada 

I1  Increment 
I2 Decrement 
I3 Reset 

 
Les sortides s’activaran igual que en el exercici anterior, i la preselecció seguirà sent 
5. 

 
Tipus de Simulació: I1,I2,I3  Polsadors N.O. 
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3. Exercicis proposats de Comptadors 
 
Exercici 1. Control d’un aparcament, amb semàfors 
 
Hem d’automatitzar els semàfors de les 2 portes d’un aparcament, una d’entrada i 
l’altre de sortida. Per això disposem d’un detector de vehicles que volen entrar 
(petició d’entrada), més dos detectors de vehicles que realment han entrat i sortit. El 
detector de vehicle realment entrat estarà situat després del semàfor. Si el vehicle se 
salta el semàfor en vermell, el comptabilitzarem igualment. 
 
Tenim un semàfor d’entrada que pot estar en verd o vermell. A la sortida el semàfor 
sempre estarà verd. Si l’aparcament no està ple (capacitat màxima = 10 vehicles) el 
sistema ha de permetre entrar nous vehicles, si està ple ha d’impedir-ne l’entrada. La 
sortida evidentment sempre serà possible. 
 
La seqüència per a l’entrada serà: 
� Semàfor vermell, esperant vehicle 
� Detectar vehicle (1er detector) 
� Posar el semàfor en verd si procedeix 
� Quan es detecti que realment ha entrat el vehicle (2on detector), llavors: 
� Posar el semàfor en vermell 
� Comptabilitzar l’entrada 

 
La seqüència per a la sortida serà més senzilla (sempre es podrà sortir): 
� Detectar vehicle 
� Comptabilitzar la sortida 

 
El sistema haurà de senyalitzar que l’aparcament està ple 
 
Relació d’entrades / sortides 

Simulació 
 I1 :  Detector que vol entrar un vehicle   Pols. NO 
 I2 :  Detector de vehicle “realment” entrat   Pols. NO 
 I3 :  Detector de vehicle “realment” sortit   Pols. NO 
 Q1 : Semàfor Entrada Vermell 

Q2 : Semàfor Entrada Verd 
Q3 : Rètol d’aparcament ple (no es podrà entrar) 

 
 
Exercici 1 Bis. Control d’un aparcament, amb semàfors: Possible millora 
 
En l’exercici 1 s’ha demanat que se simulessin els detectors amb polsadors. 
D’aquesta manera no podem simular la situació, que de ben segur es donarà, que 
simultàniament es produeixi una entrada i una sortida. 
 
Per això cal passar les simulacions dels detectors a interruptors, mantenint les 
mateixes entrades i sortides. 
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Ara cal simular una entrada i una sortida simultàniament. Com respon el programa? 
El comptador s’hauria de que dar igual (una entrada + una sortida). Si no ho fa, 
replanteja el programa. 
 
Fes les dues simulacions: 
� una sortida mentre s’està produint una entrada (primer I2 i després I3) 
� una entrada mentre s’està produint una sortida (primer I3 i després I2) 

 
També caldrà simular en l’entrenador una entrada i una sortida simultànies, 
accionant a l’hora els dos interruptors I2 i I3, i que el comptador es mantingui igual. 
 
 
Exercici 2. Control d’un aparcament, amb barreres de pas 
 
Es tracta d’automatitzar l’aparcament de l’exercici anterior, posant dues barreres 
(una d’entrada i una altra de sortida). Per això disposem de dos detectors de 
vehicles que volen entrar i/o sortir. Igual que en l’exercici anterior, si l’aparcament no 
està ple el sistema ha de permetre entrar nous vehicles, si està ple ha d’impedir-ne 
l’entrada. La sortida evidentment sempre serà possible 
 
El sistema haurà de controlar les dues barreres, fent que s’obrin adequadament. De 
cara a tancar cada barrera, disposarem de dos detectors més, per saber si el vehicle 
està sota la barrera corresponent. 
 
La seqüència (tant per a l’entrada com per a la sortida) serà: 
� Detectar vehicle (1er detector) 
� Obrir la barrera si procedeix 
� Esperar que el vehicle passi per sota de la barrera (2on detector) 
� Esperar que el vehicle deixi d’estar sota la barrera 
� Baixar la barrera 

 
Igual que abans el sistema haurà de senyalitzar que l’aparcament està ple. 
 
Relació d’entrades / sortides 

Simulació 
 I1:  Detector que vol entrar un vehicle   Inter. NO 
 I2:  Detector de vehicle sota la barrera d’entrada  Inter. NC (*) 
 I3:  Detector que vol sortir un vehicle    Inter. NO 
 I4:  Detector de vehicle sota la barrera de sortida  Inter. NC (*) 
 Q1: Obrir barrera d’entrada (si no barrera tancada) 

Q2: Obrir barrera de sortida (si no barrera tancada) 
Q3: Aparcament ple (no es podrà entrar) 

 
(*) Es posen NC per evitar que la barrera caigui al damunt d’un vehicle en cas 
d’anomalia en el connexionat del detector (cable tallat). 
 
 
Exercici 2 Bis. Control d’un aparcament, amb barreres de pas temporitzades 
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La millora consisteix a afegir un temps de seguretat, de forma que les barreres, en 
lloc de baixar immediatament quan desapareix el vehicle de sota de la barrera, 
baixin al cap de 10 segons. 
 
La resta de funcionament és exactament igual. 
 
La nova seqüència (tant per a l’entrada com per a la sortida) serà: 
� Detectar vehicle (1er detector) 
� Obrir la barrera si procedeix 
� Esperar que el vehicle passi per sota de la barrera (2on detector) 
� Esperar que el vehicle deixi d’estar sota la barrera 
� Al cap de 10 segons baixar la barrera 

 
Relació d’entrades / sortides: la mateixa. 
 
 

Exercici 3. Control d’empaquetat d’ampolles de begudes 
 
Suposem que tenim una màquina que empaqueta dos tipus diferents d’ampolles 
d’una beguda, amb les següents dades d’empaquetat 
 

Tipus d’Ampolla Número d’ampolles per capsa 

Gran 2 

Petita 4 

 
Les capses una vegada confeccionades passen a una segona fase d’empaquetat, 
en la qual es munten els palets, a raó de 6 capses per cada palet. 
 
En un mateix palet es poden barrejar capses dels dos tipus. La única condició és 
que amb cada grup de 6 capses, siguin del tipus que siguin, s’ha de muntar un palet. 
 
El sistema productiu fa que s’estiguin produint simultàniament ampolles dels dos 
tipus, i. per tant, capses dels dos tipus. 
 
El sistema de control, per tant, tindrà detectors de cada un dels tipus d’ampolles que 
es van produint, i anirà donant les ordres als sistemes d’empaquetat perquè es 
muntin les capes corresponents cada 2 o cada 4 ampolles, segons el tipus. També 
es disposa de sensors que detecten que les capses ja s’han muntat. Mentre una 
capsa s’està muntant, no es podran acceptar noves ampolles del tipus corresponent 
(es quedaran en una zona a l’espera que s’acabi el muntatge). 
 
A més a més dels detectors de les ampolles produïdes, hi haurà un sistema de 
control de qualitat que permetrà eliminar ampolles que ja s’havien comptabilitzat, 
abans de tancar la capsa. 
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De la mateixa manera que en el muntatge de les capses, tindrem un detector que ja 
s’ha muntat el palet. Mentre el palet està pendent de muntar-se, no s’acceptarà 
tancar (muntar) capses de cap tipus. 
 
Resum d’entrades / sortides 

Simulació 
 I1:  Detector d’ampolla gran produïda   Pols. NO 
 I2:  Detector d’ampolla gran rebutjada   Pols. NO 
 I3:  Detector de capsa d’ampolles grans tancada  Pols. NO 
 I4:  Detector d’ampolla petita produïda   Pols. NO 
 I5:  Detector d’ampolla petita rebutjada   Pols. NO 
 I6:  Detector de capsa d’ampolles petites tancada  Pols. NO 
 IB:  Detector de palet muntat     Pols. NO 
 
 Q1: Ordre de tancar capsa d’ampolles grans (Fins que s’hagi tancat) 

Q2: Ordre de tancar capsa d’ampolles petites (Fins que s’hagi tancat) 
Q3: Ordre de muntar un palet    (Fins que s’hagi tancat) 
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