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Voorwoord 

1 Algemene profilering 

Programmeerbare sturingen hebben in een korte tijd een belangrijke plaats ingenomen bij het 
automatiseren van machines en processen. Men treft ze in praktisch alle bedrijven, installaties en 
processen aan. Het aantal PLC-sturingen neemt nog elk jaar toe. Factoren zoals prijsverlaging en 
verhoogde functionaliteit liggen aan de grondslag van deze bloeiende toekomst. 
Het is bijgevolg een "must" om leerlingen en studenten, de technici van morgen, vertrouwd te 
maken met dit deel van de sturingstechniek. 

De PLC is gebaseerd op een processortechnologie die nog in volle evolutie is. Sinds augustus 1992 
werd voor het eerst een IEC norm gepubliceerd (JEC 1131) die enige vorm van standaardisatie 
mogelijk maakt. De voorgestelde tekst en grafische programmeertalen komen in dit boek duidelijk 
aan bod. 
De toegenomen mogelijkheden van de microprocessor hebben tot gevolg dat de programmeer
wijze van PLC's sterk gewijzigd is. Men beschikt over meer visuele ondersteuning en de instructies 
zijn krachtiger. Bovendien heeft de toepassing van Windows ook zijn invloed gehad op de 
programmeerwijze van PLC's. 

Daarom was het de hoogste tijd om de vorige uitgave van dit boek grondig aan te passen. In dit 
boek worden de basisbegrippen verduidelijkt en verwerkt in sturingen. De gespecialiseerde 
sturingen maken meer en meer gebruik van programmeertalen die afgeleiden zijn van hogere 
programmeertalen. Voor dit soort sturingen zijn de merkgebonden handleidingen en 
naslagwerken de aangewezen ondersteuning. 
In dit boek werden de leerinhouden vrij algemeen behandeld. Er werd geopteerd om de 
voorbeelden zo concreet mogelijk uit te werken. Alle programma's zijn verwerkt met Siemens, 
57-200 of LOGOf. 

Men moet geen elektronica- of in forma ticaspecialist zijn om een PLC te gebruiken. Het hardware
deel van de PLC is van secundair belang en alleen die elementen, die nodig zijn om de PLC foutloos 
te gebruiken, worden behandeld. 

Het groot aantal voorbeelden, gebaseerd op industriële toepassingen, hebben tot doel de leerstof 
zo concreet en praktisch mogelijk voor te stellen. 

2 Inhoud 

Het eerste blok geeft een algemeen inzicht in de PLC en verduidelijkt het toepassingsgebied. 

In het tweede blok komen de hardware en de verschillende, kenmerkende elementen van de PLC 
aan bod. 

De verschillende programmeermethodes worden in dit boek uitvoerig behandeld. De verbindings
logica kan voorgesteld worden via verschillende voorstellingsmethodes. De belangrijkste zijn het 
ladderdiagram en het logische schema. Om volledig te zijn werd iedere keer de instructielijst
methode toegevoegd. 

De programmering van de verschillende basisfuncties, de tijd- en telfuncties worden weergegeven 
in het blok 3 en 4. Ladderdiagram, logisch schema en de instructielijstmethode worden iedere keer 
bij elkaar geplaatst zodanig dat het verband tussen de verschillende methodes duidelijk blijkt. 

Blok 5 is gewijd aan het functiediagram (Sequential Function Chart). Bij functiediagramma's wordt 
een grafische voorstelling gegeven van de verschillende stappen in het procesverloop. Deze 
methode is uitermate geschikt voor het ontwikkelen van sequentieel verlopende processen. 
Deze grafische methode heeft als groot voordeel dat men gemakkelijk het proces kan analyseren, 
en in de testsituatie opvolgen. 

Bij het programmeren van elektrische of pneumatische sturingen moet men rekening houden met 
een aantal specifieke elementen. Deze komen uitvoerig aan bod in de blokken 6 en 7. 
Als tegenhanger van de sequentiële sturingen worden enkele voorbeelden uitgewerkt van 
combinatorische sturingen. In dit deel wordt extra aandacht besteed aan de methode met logische 
symbolen (Function Block Diagram). Deze methode wordt verduidelijkt in blok 8. 
Bij het inbouwen van de PLC in de sturingskast, het aansluiten van de sensoren aan de ingangen 
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van de PLC en het aansturen van de vermogenselementen, moet men rekening houden met een 
aantal praktische gegevens. Deze worden verwerkt in blok 9. Er wordt eveneens aandacht besteed 
aan de praktische uitvoering. Uit het principeschema en het aansluitschema worden de bedrading
en kabellijsten afgeleid. 

Een aantal algemene kenmerken van de programmeertoestellen worden behandeld in blok 10. 
Het is hier niet de bedoeling geweest een handleiding voor een specifiek toestel te schrijven. 
Daarvoor verwijzen we naar de technische handleiding van je eigen toestel. 

3 Pedagogische wenken 

Alle blokken zijn als zelfstandige hoofdstukken geschreven. Hierdoor kan de leerkracht, afhankelijk 
van het niveau en het aantal lesuren, zelf de volgorde kiezen en bepaalde blokken als aanvullende 
documentatie beschouwen. 

Aan het einde van elk blok is een aanzienlijk aantal vragen en oefeningen voorzien. Er is geopteerd 
voor verschillende, korte oefeningen zodat de leraar gemakkelijker corrigerend kan optreden. 
Het is niet noodzakelijk dat elke leerling al de oefeningen uitwerkt. De leraar kan een keuze maken 
uit het aanbod. Bij het opstellen van de oefeningen is getracht de industriële toepassingen zo dicht 
mogelijk te benaderen. 

De leerstof en de opgaven zijn zo opgesteld dat alle programma's kunnen uitgevoerd en 
gesimuleerd worden met PLCs met een beperkt aantal in- en uitgangen. Het is dan ook sterk aan 
te raden dat een aantal toepassingen effectief uitgevoerd worden zodat de verwerking van de 
leerstof niet te abstract blijft. 

De leraar mag zich niet uitsluitend beperken tot het laten memoriseren van instructies. De PLC 
biedt uitzonderlijke mogelijkheden om de leerlingen creatief te leren ontwerpen. De essentie van 
deze studie is het ontwikkelen van het logisch redeneringsvermogen. De PLC is hierbij een nuttig 
didactisch hulpmiddel om te leren zelfstandig ontwerpen, volhouden bij het foutzoeken, bedenken 
van verbeteringen, analyseren van het proces, enz. 

4 Doelgroep 

Een eenvoudige voorkennis van de basiselektriciteit volstaat om de leerstof van dit boek te 
verwerken. Dit boek is toegankelijk voor alle leerlingen en studenten, uit alle richtingen van het 
technisch onderwijs. 

Dit boek voldoet ruimschoots aan de voorgestelde leerplannen van: 
• Derde graad, secundair technisch en beroepsonderwijs 
Studierichtingen: Elektriciteit, Elektrotechnieken, Elektrische installaties, Elektro-mechanica en 
Elektronica 

• Specialisatiejaren van het hoger secundair technisch onderwijs 
• Hoger onderwijs van het korte en lange type; MTS en HTS 
De leerinhoud is gesteund op de leerplannen van het vrij en het officieel onderwijs. Bovendien sluit 
het zeer goed aan bij de Nederlandse onderwijssituatie en met name de leerplannen voor de MTS 
en HTS. 

Door de systematische opbouwen het groot aantal voorbeelden is het boek zeer geschikt als
 
basisdocument bij zelfstudie
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