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5. Programació del PLC Zelio SR1-B121BD. 
Entrades analògiques 

 
1. Tractament de senyals analògics 
 
El nostre PLC disposa de 2 entrades (IB i IC) del tipus mixt, és a dir que poden ser 
tractades com a entrades digitals (com les I1 a I6) o com a entrades analògiques. 
 
Les entrades digitals sols poden prendre dos valors: 0 o 1 (encès / apagat, obert / 
tancat...). En canvi una entrada analògica pot prendre tot un marge de valors entre 
un valor màxim i un mínim: per exemple el valor d’una temperatura, d’una pressió... 
 
En el nostre PLC els senyals d’entrada IB i IC poden ser tractats com a digitals, igual 
que en els exemples tractats anteriorment, però també poden ser utilitzats com a 
senyals analògics, i els seus valors podran variar entre 0 V i 9,9 V. 
 
El que analitza el PLC és, doncs, un voltatge, entre 0 i 9,9 V, que representarà una 
variable del procés (la temperatura, la pressió...) El nostre programa, per tant, 
treballarà amb el valor del voltatge, de 0 a 9,9 V. 
 
Amb els valors d’aquestes entrades analògiques, el nostre programa podrà realitzar 
les següents funcions de comparació: 
 
Comparacions Entrada / Referència  Comparacions Entrada / Entrada 

 IB    ≤    Referència             IB    ≤    IC 

 IB    ≥    Referència             IB    ≥    IC 

 IC    ≤    Referència   

 IC    ≥    Referència      (IC – H)   ≥  IB ≥    (IC + H) 
 
El nostre PLC disposa de 8 variables de comparació (A1 fins A8) de les quals haurem 
de definir la tipologia de comparació així com els paràmetres associats (referència, 
H...), d’acord amb les especificacions que s’exposen més endavant. 
 
Quan introduïm una comparació analògica en un programa, des del teclat i la 
pantalla del PLC ens apareix un menú similar al que teniu en el següent dibuix: 

 
En aquest menú podem observar que tenim una comparació analògica. 
 
 



Projecte d’aplicació  2

� Número de comparació analògica (A1 a A8) 
Usat com a contacte (a l’esquerra d’una línia de programa), aquest element indica 
quan s’està complint o no la condició de comparació. En funció del tipus de 
comparació, la seva funcionalitat variarà, tal com s’explica més endavant ala taula 
corresponent. 
 
� Tipus de cmparació 
Serà un dels 7 tipus enumerats anteriorment, i que s’expliquen més endavant a taula 
ja mencionada. 
 
� Valor de referència 
Segons el tipus de comparació té sentit un valor de referència (respecte al qual es 
compararà l’entrada analògica). Vegeu la taula corresponent més endavant. 
 
NOTA: Quan la comparació analògica s’introdueix des del PC, la imatge que apareix 
és diferent. Vegeu l’activitat número 1, més endavant. 
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2. Tipus de comparacions analògiques 
 
  

El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ib sigui menor o igual al valor de 
referència (2,5 V en aquest cas). 
 

  
El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ib sigui major o igual al valor de 
referència (2,5 V en aquest cas). 
 

  
El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ic sigui menor o igual al valor de 
referència (2,5 V en aquest cas). 
 

  
El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ic sigui major o igual al valor de 
referència (2,5 V en aquest cas). 
 

  
El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ib sigui menor o igual al valor de 
l’entrada Ic. 
 

  
El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ib sigui major o igual al valor de 
l’entrada Ic. 
 

  
El contacte Ai (en aquest cas A1) serà conductor quan 
el valor de l’entrada Ib estigui comprès entre els valors 
(Ic-H)i (Ic+H). Vegeu l’activitat d’exemple d’un cicle 
d’histèresi. 
H  serà el valor de l’histèresi (en aquest cas 0,5 V.). 
Ic  serà el valor de la consigna. 
Ib  serà el valor real. 
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3. Eina del programa que facilita la simulació d’una entrada analògica 
 
Quan s’utilitzen comparacions analògiques (i per tant entrades analògiques), el 
programa del PC permet simular el que es faria a través dels potenciòmetres de 
l’entrenador BTT-01. Podem visualitzar aquests simuladors de les entrades 
analògiques fent clic a la icona: 
 
 
 
que ens donarà accés als simuladors dels potenciòmetres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fent clic i sostenint el botó esquerre del ratolí, podrem simular la rotació del dial del 
potenciòmetre. A la finestra del costat ens mostrarà el corresponent valor analògic, 
en el nostre cas de 2,7 V i 5,0 V, respectivament, per a cada una de les dues 
entrades.  
 
No és possible entrar directament el valor numèric. S’ha d’ajustar amb el dial. Per 
tenir més precisió es pot, mentre es manté polsat el botó, allunyar-se del dial per 
tenir un major arc de circumferència per al mateix angle, i, per tant, serà més fàcil 
ajustar els valors, amb una precisió màxima de 0,1 V. 
 
El programa ens agrupa en una taula tots les comparacions analògiques que s’estan 
utilitzant, i des d’aquesta en podem modificar els paràmetres amb molta facilitat. 
Accedim a aquesta taula per mitjà de la icona: 
 

 

 
 
 
 



Projecte d’aplicació  5

4. Activitats amb comparacions analògiques 
 
Activitat 1: Comparacions analògiques amb valors de referència 
 
El PLC activarà les sortida Q1, Q2, Q3 i Q4 d’acord amb els valors de les entrades Ib 
i Ic seguint el següent esquema de funcionament: 
 
Q1 activada si Ib és inferior a 4 V. 
Q2 activada si Ib és superior a 6 V. 
Q3 activada si Ic està entre 3 i 7 V. 
Q4 activada si Ic és inferior a 3 V o superior a 7 V. 
 
Ib 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.9 
 
   Q1      Q2 
 
Ic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.9 
  
       Q4            Q4 
     
      Q3 

Per fer això necessitarem 4 comparacions analògiques, amb els següents 
paràmetres (fer clic a l’opció “Parámetros” del programa de color groc a la figura 
adjunta). 
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Per accedir als paràmetres individuals de cada comparació (Tipus, Valors de 
referència...), cal fer doble clic al damunt de la comparació corresponent, per 
exemple A1 al diagrama del programa, o fer doble clic a la línia corresponent de la 
taula de paràmetres. En qualsevol cas apareixerà una pantalla, com la que es pot 
veure a la figura adjunta, on es podran definir i modificar els paràmetres de la 
comparació analògica. 
 

 
Una darrera clarificació. Cal remarcar que els senyals analògics (Ib i Ic) com a tals, 
sols es poden fer servir a les comparacions, no es poden fer servir en línies de 
programa, ni com a contactes (part esquerra de la línia) ni com a bobines (part 
dreta). 
 
El que sí que es port fer és utilitzar-les com a digitals (per això són mixtes), en la part 
esquerra de les línies de programa. En aquest cas caldrà entrar físicament 0 V per 
obtenir un 0 (digital) o 24 V per obtenir un 1 (digital). 
 
Cal destacar que per aconseguir un “1” digital, cal subministrar al PLC 24 V, encara 
que com a valor analògic, l’escala vagi de 0 a 9,9 V! 
 
 
Activitat 2: Comparacions analògiques entre 2 entrades 
 
Es tracta de simular un controlador elemental, tot o res, que a partir d’un valor de 
consigna, que podria ser per exemple la temperatura desitjada (Ic), es posi en marxa 
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una sortida que podria ser una estufa (Q1), en funció del valor real de la temperatura 
(Ib). 
 
Per tant, si el valor de la temperatura real és inferior a la desitjada, s’ha de posar en 
marxa l’estufa. Si no, s’ha d’apagar. Suposem que som a l’hivern i si no fem res la 
temperatura anirà baixant (ho hem de simular amb Ib), fins que es posi en marxa 
l’estufa). A partir d’aquest moment haurem de simular que puja la temperatura 
ambient, amb la Ib. De partida evidentment haurem d’haver fixat un valor de 
consigna, o temperatura a assolir, a través de la Ic. 
 

Amb els següents paràmetres : 
 

 
 
Activitat 3: Comparació amb filtre d’histèresi 
 
Es tracta de millorar el controlador tot o res de l’activitat anterior introduint una 
histèresi, per evitar que quan la temperatura real hagi arribat al valor de la consigna, 
l’estufa comenci a fluctuar d’encesa a apagada amb excessiva rapidesa. 
 
Això passaria en un sistema real, ja que en sobrepassar lleugerament el valor de 
consigna, s’apagaria l’estufa. Llavors baixaria la temperatura, i es tornaria a posar en 
marxa. Com a conseqüència pujaria de nou la temperatura, i s’apagaria... 
 
Es tracta d’evitar aquestes fluctuacions ràpides en el funcionament de l’aparell, que 
reduirien la seva vida útil. Per això el que s’ha de fer és que quan es posi en marxa 
no s’aturi just al sobrepassar el punt de consigna. Que funcioni una mica més. 
Llavors quan s’apagui, que es mantingui apagada, no just fins que la temperatura 
baixi per sota de la consigna, sinó que ha de baixar una mica més abans de tornar-
se a posar en marxa. 
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Aquestes miques de més en aturar-se i en posar-se en marxa, seran el valor de la 
histèresi, que s’ha d’introduir en la comparació del nostre PLC. Podem veure un 
esquema gràfic del funcionament de l’histèresi: 
 

 
 

 
 
Farem que el nostre programa activi la Q1 que representa l’estufa, (a les gràfiques la 
línia vermella indica que l’estufa està en marxa i la blava, que està aturada). 
 
Per seguir millor la simulació utilitzarem les altres sortides, com a senyalització 
auxiliar. 
 
 Q1: Estufa en marxa 
 Q2: Temperatura real per sobre d’histèresi: Zona OFF 
 Q3: Temperatura real dins de la zona de no canvi (zona histèresi) 
 Q4. Temperatura real per sota d’histèresi: Zona ON 
 
 

Ib

Ic Ic + HIc - H

Q1

Ic

Ic + H

Ic - H

Zona OFF

Zona ON

Zona Igual

Ib
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Prendrem una histèresi H = 1 V. 
 
 

Amb els paràmetres 
 

 
 
5. Exercicis proposats de comparacions analògiques 
 
Exercici 1: Senyalització aproximada del nivell d’un dipòsit 
 
Suposem que disposem d’un senyal analògic que representa el nivell fins on s’ha 
omplert un dipòsit. 
 
La senyalització es farà amb les 4 sortides del PLC, amb la següent codificació: 
 

Q1 activada significa   0  <  Nivell   ≤   25% 

Q2 activada significa   25%  <  Nivell   ≤   50% 

Q3 activada significa   50%  <  Nivell   ≤   75% 
Q4 activada significa   75%  <  Nivell  
 
Cal tenir en compte que si el dipòsit està buit, no hi haurà cap llum encès. 
 
Una segona versió consistirà a fer la senyalització de forma acumulativa. Primer 
s’encén la Q1, després la Q1 + Q2, després la Q1 + Q2 + Q3 i finalment s’encenen 
les 4 sortides. 
 
La forma que tindrem d’informar el programa si volem el primer tipus de senyalització 
o el segon serà a través de la tecla de pantalla Z1. 
 
Si no s’ha polsat cap tecla significarà senyalització senzilla. 
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Si es polsa Z1 vol dir canvi de tipus de senyalització (senzilla � � acumulativa). 
 
Resum d’entrades / sortides a utilitzar: 
        Simulació 
 Ib: Nivell del dipòsit    Potenciòmetre 

Z1:  Canvi de tipus de senyalització  Pols. NO 
 
 Q1 a Q4: Vegeu la descripció anterior 
 
 
Exercici 2: Control del nivell de CO2 d’un aparcament 
 
El PLC ha de controlar el nivell d’emissions de CO2 dins d’un aparcament. Suposem 
que tenim un sensor que ens dóna el nivell de CO2 existent a l’aparcament, i que a 
través d’un potenciòmetre ajustem el valor màxim permès en funció de les 
característiques del local. 
 
Es tracta de controlar el funcionament dels extractors, de forma que si el nivell 
supera el màxim permès, posi en marxa els extractors. Una vegada posats en 
marxa, els extractors estaran en marxa un temps mínim de 10 minuts. Una vegada 
transcorreguts aquests 10 minuts, si el nivell de CO2 ha baixat per sota dels límits 
permesos, s’aturaran els extractors; si no, es mantindran en marxa fins que el nivell 
baixi per sota del nivell màxim permès. 
 
A més a més, si el nivell de CO2 supera el màxim permès en més de 2 V de mesura 
interna del PLC, llavors, s’ha d’activar una alarma, per tal de prohibir l’entrada de 
nous vehicles. 
 
Resum d’entrades / sortides a utilitzar: 

Simulació 
 Ib: Nivell de CO2    Potenciòmetre 
 Ic: Nivell màxim permès   Potenciòmetre 
 
 Q1: Extractors 
 Q2: Alarma. Prohibició d’entrada de nous vehicles 
 
Per fer les proves, s’aconsella utilitzar com a temps 10 segons en lloc de 10 minuts. 
No és aconsellable jugar amb el rellotge (acceleració del temps). Una vegada 
verificat el correcte funcionament, deixar el temps a 10 minuts. 


