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GESCHIEDENIS 

 In de late jaren 60 werden PLC’s voor het eerst ten tonele gevoerd. De primaire reden voor het ontwerpen 

van een dergelijk toestel was het elimineren van de grote kost die gepaard ging met het vervangen van 

gecompliceerde uit relais bestaande machinebesturingen. Bedford Associates (Bedford, MA) stelde bij een 

grote Amerikaanse autofabrikant een toestel voor genaamd Modular Digital Controller of MODICON. De 

MODICON 084 werd de eerste commercieel geproduceerde PLC ter wereld 

 Op 12 augustus 1981 presenteerde IBM hun personal computer. De eenvoudigste uitvoering bestond 

destijds uit een toetsenbord en systeemkast, voorzien van 40K Rom en 16K Ram. Diskdrives had de machine 

niet, programma's moesten worden opgeslagen op een cassetterecorder. Er moest maar liefst $1565 voor 

worden betaald. De eerste reacties waren overweldigend 

 tegen het einde van 1982 werd op werkdagen al 1 computer per seconde verkocht 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 PLC (Programmable Logic Controller) bevatte van oorsprong geen volledige microprocessor maar in de jaren 

’90 is het verschil tussen een PLC en een computer vervaagd. Nu is de PLC een electronisch apparaat met 

een microprocessor die op basis van de informatie op zijn ingangen zijn uitgangen aanstuurt 

 Een industriële PC is de algemeen gebruikte naam voor een computer voor individueel industrieel gebruik. 

De pc wordt gebruikt voor het uitvoeren van diverse taken 

 

BESCHRIJVING 

 Een PLC doorloopt intern voortdurend een vaste, voorgeprogrammeerde cyclus 

 De industriële PC wordt meestal gebruikt voor procescontrole en/of datacaptatie  

 

TOEPASSINGEN 

 In de industrie worden machines meestal aangestuurd door PLC’s en die zijn daarmee een belangrijk deel 

van de automatisering. Hoe de PLC zijn gegevens inleest hangt af van de manier waarop verschillende 

apparaten met elkaar gegevens uitwisselen 

 De opkomst van de industriële PC’s heeft oa te maken met de opkomst van industriële netwerken via 

Ethernet met daaraan gekoppeld de toegenomen flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid  

 De machinebouwers gebruiken PLC’s omdat de meeste machines custom made zijn, die programmatie is 

specifiek voor die machine en aangepast aan de gebruiker. De info die uit de installatie volgt gaat naar een 

PC die deel uitmaakt van het IT netwerk, bv warehouse management. Aldus bekom je een niveau één (PLC) 

en een niveau twee (PC). Bij een mengmachine van droge stoffen bv, stuurt de PLC de kleppen aan waarbij 

product A en product B worden geladen alsook de motor voor het mengen zelf. De info over de hoeveelheid 

verbruik van product A en product B gaat naar de PC die de warehousing bijwerkt. 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 PLC: basiskostprijs is meestal lager; robuuster tov trillingen en omgevingsomstandigheden (bv temperatuur); 

niet virusgevoelig en geen updates van het systeem nodig 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1981
http://nl.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
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 PC: op de werkvloer flexibeler en gemakkelijker te bedienen gezien de operator er meer mee vertrouwd is; 

gemakkelijker te integreren in het IT systeem van de onderneming 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Bij PLC ben je dikwijls gekoppeld aan een merk en kennis van programmeertaal is noodzakelijk 

 PC is soms moeilijk up te graden als er een nieuwe versie van Windows wordt vrijgegeven. Lange termijn 

productondersteuning kan probleem zijn  

 Veiligheid kan een probleem zijn als er op de PC een menselijke interactie mogelijk is  

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 De startprijs van een PC is hoger dan die van de PLC maar capaciteitsuitbreiding en wijzigingen kunnen 

gemakkelijker ingevoerd worden met een PC. Verder kan data gemakkelijker uitgewisseld worden. 

 

PRODUCENTEN EN VERDELERS 

 PLC: Beckhoff, Schneider Electric, Madicon, Siemens, Omron, Allen-Bradley, Hitachi, ABB, GE-Fanuc, Koyo, 

Phoenix Contact, …  

 Voor industriële toepassingen worden door een groot aantal producenten mini-PC systemen ontwikkeld  

 

VOORBEELDEN 

PLC 

 

 
 

 

Industriële PC  

 

 

BRONNEN 

 Wikipedia, Google, J-Tec   

 

 


