
 

 

                         

 

Pakiet dla ucznia-zestaw ćwiczeń 

placówka: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie  

przedmiot: pracowania instalacji urządzeń elektronicznych  

II seria ćwiczeń 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Opracowanie pakietu : mgr inż.  Piotr Pukała 

 

 

Wrzesień 2019r. 

 

 

 
 



 2 

 

 

I. Rozkład merytoryczno-czasowy zajęć. 
 

 

Lp.  Temat zajęć  Ilość godzin 

1 Programowanie sterowników PLC. Montaż i uruchomienie 

układu sterowania oświetleniem i dzwonkami szkolnymi. 
5 

2 Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą bramy 

przesuwnej- regulacja parametrów pracy.  
5 

3 Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą 

manipulatora elektropneumatycznego - regulacja parametrów 

pracy. Sterowanie ramieniem w osi Z i chwytakiem. 

5 

4 Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą 

oświetlenia ulicznego-wizualizacja pracy. 
5 

5 Montaż i uruchomienie instalacji automatyki  z układami 

zdalnego sterowania. 
5 
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Temat nr 1. Programowanie sterowników PLC.  
 

1. Wstęp. 
 

Opracowano na podstawie instrukcji „Sterownik logiczny  -podręcznik programowania” 

 

Programowanie  w języku FBD  na przykładzie sterownika Pharao. 

 
Sterownik Pharao  jest programowany przy użyciu przyjaznej dla użytkownika metody, polegającej na 

łączeniu wyspecjalizowanych bloków funkcyjnych. Zadanie sterowania dzielone jest na poszczególne 

kroki, każdy z których może być przedstawiony w postaci określonej ilości bloków funkcyjnych. 

Programowanie przy użyciu bloków funkcyjnych upraszcza sposób przedstawienia aplikacji, 

zapewniając zarazem kontrolę nad całością procesu. Dzięki temu nawet bardzo złożony program może 

być tworzony bardzo drobnymi krokami. Aby ułatwić ich użycie, bloki są wstępnie zaprogramowane 

do wykonywania konkretnych zadań, pozostając przy tym elastycznymi i pozwalając na dostosowanie 

do indywidualnych wymagań. 

 

Zasada programowania przy użyciu bloków funkcjonalnych 

 

 
 

 

I0n - wejście n 

O0n - wyjście n 

OR - blok funkcyjny LUB 

SR - blok funkcyjny przerzutnik SR 

OS - blok funkcyjny przerzutnik monostabilny (One Shot) 

 

Użytkownik może tworzyć złożone obwody małymi, prostymi krokami, rozpoczynając od wejść i 

posuwając się logicznie naprzód. Sterownik Pharao  gromadzi i przetwarza informacje, sterując 

aplikacją zgodnie z zadanym algorytmem. Każdy blok funkcyjny posiada parametry odpowiednie 

dla procesu sterowania, dostępne dla użytkownika, co umożliwia dopasowanie programu do wymagań 

aplikacji. Bloki funkcyjne są łączone między sobą, tworząc schemat bloków funkcyjnych (FBD - 

Function Block Diagram). 

 

Metody programowania 

Programowanie bezpośrednie 

Przy programowaniu bezpośrednim używa się klawiszy panelu czołowego do stworzenia programu 
oraz wprowadzenia wszelkich wymaganych wartości danych. 

Oprogramowanie narzędziowe  

 

Oprogramowanie narzędziowe dla Windows pozwala użytkownikowi tworzyć program przez 

umieszczanie bloków funkcyjnych na bazie FBD metodą przeciągnij-i-upuść. Tą samą metodą 
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tworzone są widoczne na ekranie połączenia między blokami. Taki sposób programowania jest łatwo 

zrozumiały zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. 

 
Rodzaje bloków funkcyjnych i baza FBD 
 
Przegląd bloków funkcyjnych 

Pełny zestaw instrukcji jednostki Pharao  został zaprojektowany specjalnie dla potrzeb automatyki, z 

którą spotykamy się na co dzień. Zawiera proste i złożone funkcje logiczne algebry Bool'a, funkcje 

typu Set/Reset, zdalnie sterowane przełączniki, osiem funkcji liczników (zawierające generator 

impulsów), dwukierunkowy licznik zdarzeń, licznik godzin itp. Rezultatem tego jest wyjątkowa 

wydajność i maksymalna funkcjonalność. 

 

 

LISTA BLOKÓW FUNKCYJNYCH W STEROWNIKU LOGICZNYM    PHARAO  

 

 
Iloczyn 
logiczny 

 
Suma 

logiczna 

 
Negacja 
iloczynu 

logicznego 

 
Negacja sumy 

logicznej 

 
Funkcja 

Exclusive OR 

 
Negacja 

 
Programowana 

funkcja 
logiczna 

 
Przerzutnik 
zatrzaskowy 

RS 

 
Wykrywanie 

zbocza 

 
Dwójka licząca 
z kasowaniem 

 
Opóźnienie 

 
Generator 

pojedynczego 
impulsu 

 
Bramkowany 

generator 
impulsów 

 
Licznik 

impulsów 

 
Dwukierunkowy 

licznik 
impulsów 

 
Komparator 

cyfrowy 

 
Zegar czasu 

rzeczywistego 

 
Cyfrowy blok 

skalujący 

 
Licznik czasu 

pracy 

 
Przerzutnik 
Schmitt'a 

 
Komparator 
okienkowy 

 
Wyświetlacz 

 
Oznaczenia wejść i wyjść w 

blokach funkcyjnych 

 

  Obiekty wykorzystywane w programie  

 
Obiekty, które można wykorzystywać w programie bloków funkcyjnych, dzieli  się na siedem grup:  

- wejścia, 

- klawisze panelu czołowego, 

- flagi systemowe, 

- bloki logiczne 

- bloki funkcyjne, 

- bloki funkcyjne definiowalne przez użytkownika, 

- wyjścia  
Bloki Logiczne 
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Logiczne bloki funkcyjne odczytują stany logiczne swoich wejść (WYSOKI - ON lub NISKI -OFF), a 

następnie ustawiają odpowiednio stany swoich wyjść. W sterownikach  Pharao  dostępne jest sześć 

rodzajów bloków logicznych - AND, OR, NAND, NOT, NOR, XOR. Sygnały analogowe nie mogą być 

przetwarzane przez bloki logiczne. W niniejszym rozdziale dla każdego bloku logicznego 

przedstawiono opis bloku, jego schemat w postaci takiej, jaka widoczna jest na ekranie monitora.   
 

 

Operacja 

 

Symbol Opis 

 

 

AND 
 

 

Bramka wykonuje operację logiczną AND na podanych sygnałach 

wejściowych. Dopuszcza się jedynie logiczne sygnały wejściowe. 4 

logiczne wejścia i 1 logiczne wyjście. Jeżeli wszystkie wejścia są w stanie 

WYSOKIM, wyjście jest w stanie WYSOKIM, w pozostałych przypadkach 

w stanie NISKIM 

 

OR 

 

 
Bramka wykonuje operację logiczną OR na podanych sygnałach 
wejściowych. Dopuszcza się jedynie logiczne sygnały wejściowe. 4 
logiczne wejścia i 1 logiczne wyjście. Jeżeli wszystkie wejścia są w stanie 
NISKIM, wyjście jest w stanie NISKIM, w pozostałych przypadkach w 
stanie WYSOKIM 
 

NOT 

 

 
Bramka wykonuje operację logiczną NOT na podanych sygnałach 
wejściowych. Dopuszcza się jedynie logiczny sygnał wejściowy. 1 logiczne 
wejścia i 1 logiczne wyjście. Stan wyjścia jest logiczną negacją stanu 
wejścia 
 

XOR 

 

 
Bramka wykonuje operację logiczną XOR na podanych sygnałach 
wejściowych. Dopuszcza się jedynie logiczne sygnały wejściowe. 2 
logiczne wejścia i 1 logiczne wyjście. Jeżeli obydwa wejścia są w stanie 
NISKIM lub w stanie WYSOKIM, wyjście jest w stanie NISKIM, w 
pozostałych przypadkach w stanie WYSOKIM 
 

NAND 

 

 
Bramka wykonuje operację logiczną NAND (NOT AND) na podanych 
sygnałach wejściowych. Dopuszcza się jedynie logiczne sygnały wejściowe. 
4 logiczne wejścia i 1 logiczne wyjście. Jeżeli wszystkie wejścia są w stanie 
WYSOKIM, wyjście jest w stanie NISKIM, w pozostałych przypadkach w 
stanie WYSOKIM 
 

NOR 

 

 
Bramka wykonuje operację logiczną NOR (NOT OR)na podanych sygnałach 
wejściowych. Dopuszcza się jedynie logiczne sygnały wejściowe. 4 
logiczne wejścia i 1 logiczne wyjście. Jeżeli wszystkie wejścia są w stanie 
NISKIM, wyjście jest w stanie WYSOKIM, w pozostałych przypadkach w 
stanie NISKIM 
 

 

Bloki funkcyjne  

Programowanie przy użyciu bloków funkcyjnych jest podstawową koncepcją sterownika serii Pharao. 

Bloki zapewniają szeroki zakres możliwych operacji i są wstępnie zaprogramowane dla ułatwienia ich 

użycia. Niektóre bloki funkcyjne posiadają parametry, umożliwiające adaptację bloku do 

indywidualnych wymogów programu. Poniżej przedstawiono przeznaczenie każdego bloku, jego 

schemat, pojawiający się na ekranie monitora, oraz opisy wejść, wyjść i dostępnych opcji.  
 

 

Nazwa bloku 

 

Symbol Opis 

Uniwersalny Boole'a 
[BL] 

 

 

Blok funkcyjny Boole'a używa algebry Boole'a do określenia 

stanu logicznego wyjścia. Równanie logiczne może zawierać 

operatory AND, OR, NAND, NOR, XOR i NOT 
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Przerzutnik SR[SR] 

 

Przerzutnik SR podtrzymuje ustawiony stan wyjścia, 

WYSOKI (Set) lub NISKI (Reset). Możliwe jest określenie 

priorytetu jednego z wejść dla przypadku, gdy sygnał 

zostanie podany jednocześnie na obydwa wejścia. 

Wyjściowo priorytet posiada wejście Reset 

 

Impulsator [PL] 

 

 

Impulsator generuje pojedynczy impuls na wyjściu, w 

odpowiedzi na narastający, opadający lub dowolny front 

impulsu wejściowego 

 

PrzerzunikT [AL] 

 

 

Przerzutnik T zmienia stan logiczny na wyjściu w 

odpowiedzi na każdy narastający front impulsu na wejściu 

sterującym. 

 

Blok opóźniający [DL] 

 

 

Blok opóźniający posiada timer opóźnienia frontu 

narastającego i timer opóźniający frontu opadającego, z 

indywidualnie ustawianymi czasami opóźnienia. Jednostkę 

czasu można ustawić na 10ms, 100ms i 1s. 

 

Przerzut-nik mono-
stabilny [OS] 

 

 

Przerzutnik monostabilny w odpowiedzi na sygnał 

wejściowy generuje na wyjściu impuls określonej długości. 

Sposób generowania impulsu określany jest przez ustawiane 

parametry i zależny od wybranych priorytetów. Jednostkę 

czasu można ustawić na 10ms, 100ms i 1s. 

 

Przerywacz [FL] 

 

 

Blok przerywacza generuje na wyjściu serię impulsów, 

odpowiednio do ustawionych parametrów czasowych. 

Jednostkę czasu można ustawić na 10ms, 100ms i 1s. 

Przełącznik czasowy 
[TS] 

 

 

Przełącznik czasowy przełącza stan logiczny wyjścia zgodnie 

z ustalonym harmonogramem czasowym 

Licznik [CN] 

 

 

Licznik inkrementuje swą wartość bieżącą o jeden przy 

każdym podaniu impulsu wejściowego. Gdy wartość bieżąca 

zrówna się z wartością zadaną, wyjście ustawiane jest w stan 

WYSOKI. Wartość bieżąca jest zerowana przez podanie 

sygnału na wejście kasujące. 

 

Licznik rewersyjny 
[UD] 

 

 

Licznik inkrementuje lub dekrementuje swą wartość bieżącą 

o jeden przy każdym podaniu impulsu wejściowego. Gdy 

wartość bieżąca zrówna się z wartością zadaną, wyjście 

ustawiane jest w stan WYSOKI. Podanie sygnału 

ustawiającego (Preset) powoduje zrównanie wartości 

bieżącej z zadaną i ustawienie wyjścia w stan WYSOKI. 

Wartość bieżąca jest zerowana przez podanie sygnału na 

wejście kasujące. 

 

Komparator [CP] 

 

 

Komparator śledzi wartość bieżącą na jego wejściu w 

porównaniu do zadanego warunku. Warunek może zawierać 

operatory = , >, >=, <, <= i o. Wypełnienie warunku 

powoduje ustawienie wyjścia w stan WYSOKI 
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Przesunięcie i wzmo-
cnienie [OG] 

 

 

Blok funkcyjny przesunięcia i wzmocnienia oblicza wartość 

wyjścia w oparciu o funkcję liniową Y=A/B*X+C, do której 

podstawia analogową wartość X z wejścia analogowego 

(X:A01-A08). 

 

Przerzut-nik Schmitta 
[ST] 

 

 

Przerzutnik Schmitta porównuje wartość wejściową z 

zadanymi granicami górną i dolną. Wyjście jest ustawione w 

stan WYSOKI, gdy wartość wejściowa przekroczy granicę 

górną i podtrzymywane w tym stanie, aż wartość wejściowa 

spadnie poniżej granicy dolnej. Wartość wejściowa 

porównywana jest tylko przy podanym impulsie wejściowym 

 

 

Wykorzystywanie sterowników PLC w urządzeniach mechatronicznych.  

 

Sterowniki programowalne zostały szeroko wykorzystane w urządzeniach mechatronicznych ze 

względu na łatwy i wygodny i elastyczny sposób budowy systemu sterowania z zastosowaniem 

wymienionego sterownika. Przykładowe wykorzystanie sterowników PLC zastało przedstawione w 

opisach poniżej. 

 

2. Zadania do wykonania 
 

Zadanie 1  : Przeanalizuj i sprawdź działanie logicznych bloków  

 

a) blok AND   
 
 

  Uzupełnij tabelę  
 

 

 Bramka logiczna AND 

 

 

  

Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI WYSOKI WYSOKI NISKI  

WYSOKI WYSOKI NISKI WYSOKI  

WYSOKI NISKI WYSOKI WYSOKI  

NISKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI WYSOKI NISKI NISKI  

WYSOKI NISKI NISKI WYSOKI  

NISKI NISKI WYSOKI WYSOKI  

NISKI WYSOKI WYSOKI NISKI  

WYSOKI NISKI WYSOKI NISKI  

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI  

WYSOKI NISKI NISKI NISKI  

NISKI WYSOKI NISKI NISKI  

NISKI NISKI WYSOKI NISKI  

NISKI NISKI NISKI WYSOKI  

NISKI NISKI NISKI NISKI  

 

Uzupełnij tekst  
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Wyjście bloku AND jest ustawiane w stan WYSOKI, gdy wszystkie jego wejścia są w stanie 

.............................. Stan NISKI na jakimkolwiek wejściu wymusza stan ....................... na wyjściu. 

Nieużywane wejścia są traktowane jako będące w stanie ............................Jeżeli żadne wejście nie jest 

podłączone, wyjście jest w stanie................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Blok NOT 
Uzupełnij tabelę 

 

 
 

 

 

 

Blok NOT odwraca stan logiczny sygnału - gdy wejście jest w stanie WYSOKIM, wyjście jest w 

stanie .......................i vice versa. Wyjście przechodzi w stan..............................., gdy wejście jest w 

stanie NISKIM. Wyjście przechodzi w stan NISKI, gdy wejście jest w stanie............................ Jeżeli 

wejście nie jest podłączone, wyjście jest w stanie.................................. 

 

 

c) Blok XOR (Exclusive OR) 

 

Uzupełnij tabelę 

 

Wejście 1 Wejście 2 Wyjście 

WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI NISKI  

NISKI WYSOKI  

NISKI NISKI  

 

 

Uzupełnij tekst 

Wejście  Wyjście 

WYSOKI  

NISKI  
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Wyjście przechodzi w stan.........................., gdy jedno wejście jest w stanie WYSOKIM, a drugie 

- NISKIM. Wyjście pozostaje w stanie........................., gdy stany obu wejść są jednakowe (obydwa 

WYSOKI lub obydwa NISKI). Nie podłączone wejście jest traktowane jako będące w 

stanie............................. 

 

d) Blok NAND (Not AND) 

 

Uzupełnij tabelę 

 

 

Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście 

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI  

NISKI NISKI NISKI NISKI  

WYSOKI WYSOKI WYSOKI NISKI  

WYSOKI WYSOKI NISKI WYSOKI  

WYSOKI NISKI WYSOKI WYSOKI  

NISKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI WYSOKI NISKI NISKI  

WYSOKI NISKI WYSOKI NISKI  

WYSOKI NISKI NISKI WYSOKI  

NISKI WYSOKI WYSOKI NISKI  

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI  

 

 

Uzupełnij tekst 

 
 

Wyjście przechodzi w stan........................, gdy dowolne, przynajmniej jedno wejście jest w stanie 

NISKIM. Gdy wszystkie wejścia są w stanie WYSOKIM, wyjście przechodzi w stan........................ 

Nie podłączone wejścia są traktowane jako będące w stanie............................. Jeżeli żadne wejście nie 

jest podłączone, wyjście jest w stanie NISKIM. Jest to odpowiednik bloku .....................z dołączonym 

na wyjściu blokiem NOT 

 

Zadanie 2 : Przeanalizuj i sprawdź działanie logicznych bloków funkcyjnych  

 

a) Uniwersalny Boole'a [BL] 

Operatory logiki Boole'a 
 

Symbol Symbol 
wyświetlany 

Opis 

AND * Iloczyn logiczny 

OR + Suma logiczna 

XOR 
A 

XOR 

NOT 
! 

Negacja logiczna 
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( 
( 

Lewy nawias 

) 
) 

Prawy nawias 

1 1 Sygnał, podany na zacisk wejściowy 1 

2 2 Sygnał, podany na zacisk wejściowy 2 

3 3 Sygnał, podany na zacisk wejściowy 3 

4 4 Sygnał, podany na zacisk wejściowy4 

O O Sygnał wyjściowy 

= = Znak równości 

 

1) Zapisz funkcję  

 

 
 

Uzupełnij tabelę  

 
Wejście 1 Wejście 2 Wejście 3 Wejście 4 Wyjście 

 NISKI NISKI NISKI NISKI  

WYSOKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI WYSOKI WYSOKI NISKI  

WYSOKI WYSOKI NISKI WYSOKI  

WYSOKI NISKI WYSOKI WYSOKI  

NISKI WYSOKI WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI WYSOKI NISKI NISKI  

WYSOKI NISKI WYSOKI NISKI  

WYSOKI NISKI NISKI WYSOKI  

NISKI WYSOKI WYSOKI NISKI  

NISKI WYSOKI NISKI WYSOKI  

NISKI NISKI WYSOKI WYSOKI  

WYSOKI NISKI NISKI NISKI  

NISKI WYSOKI NISKI NISKI  

NISKI NISKI WYSOKI NISKI  

NISKI NISKI NISKI WYSOKI  

 

b) Przerzutnik SR[SR] 

 

 Schemat bloku Symbol Opis 

   

  

S Wejście SET bloku 

R Wejście RESET bloku 
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FB Określa priorytet ustawienia SET lub RESET dla przypadku, gdy 
oba wejścia są w stanie WYSOKIM 

O 
Wyjście bloku przyjmuje stan logiczny WYSOKI lub NISKI 
1) Stan WYSOKI sygnału SET ustawia wejście w stan 

WYSOKI, podtrzymywany do czasu, aż na wejściu RESET 
pojawi się stan WYSOKI 

2) Stan wyjścia przy stanie WYSOKIM na obydwu wejściach 
zależy od przyjętego priorytetu wejść 

 

Uzupełnij tekst 

 
Przerzutnik SR jest to blok funkcyjny, ustawiający swoje wyjście odpowiednio do stanów wejść. Przy 

podaniu sygnału (stan .....................) na wejście SET, wyjście jest ustawiane w stan WYSOKI. Podanie 

sygnału (stan.........................) na wejście RESET powoduje ustawienie wyjścia w stan NISKI. Jeżeli 

sygnał (stan WYSOKI) zostanie podany jednocześnie na obydwa wejścia, stan wyjścia zależny będzie 

od ustawienia priorytetu sygnałów. Ustawiony stan wyjścia jest podtrzymywany przy braku obu 

sygnałów wejściowych. 

Jeżeli ustawiono priorytet sygnału SET, wyjście jest ustawiane w stan WYSOKI przy podaniu stanu 

WYSOKIEGO na wejście SET i pozostaje w tym stanie aż do podania stanu .......................na wejście 

RESET. Wyjście ustawione w stan WYSOKI pozostaje w nim pomimo wyłączenia sygnału SET. Jeżeli 

na obydwu wejściach jest stan............................., wyjście ustawiane jest w stan WYSOKI. 

Jeżeli ustawiono priorytet sygnału RESET, przerzutnik działa identycznie z tym wyjątkiem, że jeżeli na 

obydwu wejściach jest stan WYSOKI, wyjście ustawiane jest w stan NISKI. 

Narysuj przebieg sygnału na wyjściu przerzutnika  

1 )  Działanie przy priorytecie wejścia RESET 

ON Wejście S 

 

2 )  Działanie przy priorytecie wejścia SET 

ON Wejście S      P     OFF 

 

javascript:b8()
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c) blok impulsatora  PULSE 

Jest to blok funkcyjny, wydający pojedynczy impuls w następujących warunkach patrz -Tabela 

poniżej   

 
 

 Schemat bloku  Symbol 

Opis 

 

I 

wejście sterujące bloku 

FB generuje pojedynczy impuls w sposób zależny od ustawień bloku 

O 

Na wyjściu bloku pojawia się pojedynczy impuls w sposób zależny 
od przyjętego trybu pracy: 

1) w odpowiedzi na front narastający impulsu wejściowego 

2) w odpowiedzi na opadający front impulsu wejściowego 
3) w odpowiedzi na narastający i opadający front impulsu 

wejściowego 

 

d) Blok opóźniający (DELAY) 

Blok opóźniający wprowadza opóźnienie w przekazaniu sygnału na wyjście o ustaloną 
wartość czasu. Wartości opóźnienia dla stanów WYSOKIEGO (opóźnienie frontu narastającego 
impulsu) i NISKIEGO (opóźnienie frontu opadającego impulsu) mogą być ustawiane i używane 
indywidualnie lub w powiązaniu ze sobą. 

Przykład: Opóźnienie stanu WYSOKIEGO jest ustawione na 5 sekund. Wejście przechodzi 
ze stanu NISKIEGO w stan WYSOKI. W pięć sekund później wyjście bloku przejdzie w stan 
WYSOKI. Wyjście pozostaje w stanie WYSOKIM tak długo, jak długo wejście jest w stanie 
WYSOKIM i przechodzi w stan NISKI, gdy tylko wejście przejdzie w stan NISKI. Wejście 
kasujące (Clear) ustawia wyjście w stan NISKI i przerywa wykonywaną operację opóźnienia. 
Wejście kasujące ma priorytet przed sterującym, jeżeli sygnał WYSOKI zostaje podany na obydwa 
wejścia jednocześnie.  

 

Tabela 6.7: Blok opóźniający 
 

Schemat bloku Symbol Opis 

 

I wejście sterujące bloku 

C 
Sygnał na wejściu kasującym resetuje stan wyjścia niezależnie od stanu 
sygnału sterującego 

FB Jednostki czasu: 10ms, 100ms lub 1s (*Uwaga) 

javascript:b9()
javascript:b11()
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Output 

Dla bloku opóźniającego dostępne są następujące ustawienia: 

1) Opóźnienie wysterowania wyjścia, liczone od podania sygnału 

wejściowego, może być ustawione w zakresie od 0 do 32767 sekund; 

2) Opóźnienie zwolnienia wyjścia, liczone od zaniku sygnału wejściowego,   

może być ustawione w zakresie od 0 do 32767 sekund; 

3) W przypadku pojawienia się stanu WYSOKIEGO sygnału  

kasującego na wejściu C podczas trwania czasu opóźnienia wartość bieżąca 

odliczanego czasu jest zerowana i wyjście jest ustawiane w stan NISKI. 

4) Dla innych bloków funkcyjnych dostępne są następujące wartości:  

a) Czas opóźnienia frontu narastającego 

b) Wartość bieżąca opóźnienia frontu narastającego  

c) Czas opóźnienia frontu opadającego  

d)  Wartość bieżąca opóźnienia frontu opadającego 

 

 
Ustaw następujące czasy:  

a) opóżnienie załączania ................, 
b)  opóżnienie wyłączania................  
 

i narysuj przebieg sygnału na wyjściu bloku opóźniającego  
 

Zadanie 3. Napisz i zasymuluj program na sterowanie pracą silnika w  układzie pracy prawo-

lewo.  

 

Cel zadania 

Celem zadania jest nabycie umiejętności pisania programu, celem uruchomienie układu pracy 

sinika elektrycznego. 

 

Opis zadania 

Należy napisać program pozwalający sterować pracą silnika w układzie pracy  prawo-lewo. Praca 

z zastosowaniem sterownika PLC powinna przebiegać tak jak praca w tradycyjnym układzie.Po 

naciśnięciu P1 (krótkotrwałe podanie stanu wysokiego na we I1 sterownika) następuje 

uruchomienie silnika i obrót w prawo ( wy Q1 w stanie wysokim). Stan ten trwa do chwili 

naciśnięcia przycisku  P2 (krótkotrwałe podanie stanu niskiego na we i2 sterownika)-zarzynanie 

silnika (Q1 przyjmuje stan niski). Po naciśnięciu P3 (krótkotrwałe podanie stanu wysokiego na 

we I3 sterownika) następuje uruchomienie silnika i obrót w prawo ( wy Q2 w stanie wysokim). 

Stan ten trwa do chwili naciśnięcia przycisku  P2 (krótkotrwałe podanie stanu niskiego na we I2 

sterownika)-zarzynanie silnika (Q2 przyjmuje stan niski). 

 

Zadanie 3. Napisz i zasymuluj program na sterowanie pracą dzwonków szkolnych. 

Cel zadania 

Celem zadania jest nabycie umiejętności pisania programu, celem uruchomienie układu pracy 

dzwonka szkolnego 

Opis zadania 

Należy napisać program pozwalający sterować pracą dzwonka szkolnego. Harmonogram pracy 

podaje prowadzący zajęcia. 
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Temat nr 2. Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą bramy 

przesuwnej-regulacja parametrów pracy. 
 

Wstęp. 
Zestawy elektromechaniczne dt. automatyki bram poszczególnych producentów działają 

na podobnej zasadzie. Elementem wykonawczym - napędowym są silniki elektryczne. Pracą 

silnika steruje centrala sterująca, która otrzymuje informacje od czujników położenia, 

fotokomórek, przycisków sterujących oraz układu zdalnego sterowania. 

 Montaż układu sterowania pracą bramy przeprowadza się w następujących krokach: 

- analiza dokumentacji technicznej  

- montaż mechaniczny układu elektromechanicznego (montaż napędu, montaż listwy 

zębatej, fotokomórek itp.) 

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej 

- wykonanie połączeń elektrycznych 

- zaprogramowanie i sprawdzenie układu 

- przekazanie układu z zapoznanie z obsługa –odbiorcy. 

 

Połączenia elektryczne przykładowego układu pomiędzy poszczególnymi podzespołami 

przedstawiono na poniższym rysunku 

 
 

 



 15 

 

Proces programowania i regulacji parametrów pracy należy przeprowadzać zgodnie z 

instrukcja programowania i obsługi centrali. 

 

Poniżej przedstawiono cześć instrukcji przykładowej. 

 

 
 

Zestaw dydaktyczny nr1  składa się z napędu elektromechanicznego z centralą sterującą 748D 

oraz makiety bramy przesuwnej.      Uwaga: Instrukcja montażu bramy na płycie CD.  

Zestaw dydaktyczny nr 2 składa się z sterownika Pharao oraz makiety bramy uchylnej. 

Przykładowy schemat połączeń przedstawia rysunek poniżej 
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Zadanie 1.  Montaż i uruchomienie napędu elektromechanicznego z centralą sterującą 

748D. 

 

Cel zadania 

 

Celem zadania nabycie umiejętności w zakresie montażu, zaprogramowania i uruchomienia 

urządzenia na podstawie instrukcji serwisowej. 

 

Opis zadania 

 

Należy uruchomić układ z centralą sterującą 748D z zastosowaniem pary fotokomórek na 

zamykaniu i nastawić parametry pracy wskazane przez prowadzącego. 

Działanie: Po naciśnięciu przycisku pilota  nastąpi otwarcie bramy po czym po nastawionym 

czasie pauzy brama się automatycznie zamknie. Fotokomórki zabezpieczają strefę wjazdową 

bramy. 

 

Polecenia do wykonania 

1. Przeanalizuj dokumentację techniczną napędu elektromechanicznego 

2. Wykonaj połączenia elektryczne  pomiędzy poszczególnymi elementami 

napędu 

3. Ustaw parametry pracy urządzenia 

4. Sprawdź działanie układu ( działanie fotokomórek) 

5. Zaprogramuj piloty i sprawdź ponownie działanie układu 

 

Zadanie 2.  Montaż i uruchomienie układu bramy przesuwnej z zastosowaniem 

sterownika PLC 

 

Cel zadania 

 

Celem zadania nabycie umiejętności w zakresie montażu, zaprogramowania i uruchomienia 

urządzenia z zastosowaniem sterownika PLC 

  

Opis zadania 

 

Należy uruchomić napęd z zastosowaniem  sterownika PLC  

Działanie: Po naciśnięciu przycisku podłączonego do we I1  nastąpi otwarcie bramy po czym 

po nastawionym czasie pauzy (podanym przez prowadzącego) brama się automatycznie 

zamknie. Naciskanie przycisku podczas pracy bramy nie wywołuje zmian w pracy bramy. 

 

Polecenia do wykonania 

 

1. Napisz program używając oprogramowania Threben Pharao Software i 

zasymuluj jego pracę. 

2. Wykonaj połączenia elektryczne  pomiędzy poszczególnymi elementami 

układu wg. schematu. 

3. Prześlij program na sterownik i uruchom jego pracę. 

4. Sprawdź działanie układu   
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Temat nr 3. Montaż i uruchomienie instalacji sterowania pracą manipulatora 

elektropneumatycznego - regulacja parametrów pracy. 
 

 

Wstęp. 

 

Manipulator elektropneumatyczny będący na wyposażeniu pracowni składa się z trzech ramiom 

oraz chwytaka. Ramiona pracują w trzech osiach X, Y, Z. Elementami wprawiającymi w ruch 

ramiona są siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania. Sterowania pracą siłownika odbywa 

się w układach elektropneumatycznych  opisanych dla każdego ramiona z osobna. Skrajne 

położenia ramion są wykrywane przez czujniki indukcyjne umieszczone w osiach ramion. 

Manipulator posiada w osi Z chwytak elektropneumatyczny z czujnikiem indukcyjnym.  

 

Sterowanie pracą siłownika dwustronnego działania w osi X manipulatora za pomocą 

zaworu elektropneumatycznego impulsowego. 

 

Na rysunkach przedstawiono schematy pneumatyczne układu elektropneumatycznego sterowania 

pracą siłownika dwustronnego działania manipulatora w osi X. Tłoczysko powinno się wysuwać 

i wsuwać z powrotem. Siłownik sterowany jest zaworem elektropneumatycznym impulsowym. 

Tłoczysko siłownika powinno być sterowane przez krótkotrwałe podawanie napięcia na cewki 

elektromagnetyczne Y1 i Y2. 

 

Po podaniu impulsu na cewkę Y1 zawór przełącza się ( jeśli uprzednio podany był impuls na 

cewkę Y2). Jeśli podczas wysuwania się tłoczyska nastąpi brak zasilania cewki, tłoczysko mimo 

to wysunie się do swojej skrajnej pozycji (położenie 1), ponieważ elektrozawór utrzymuje swą 

pozycję. Opisany stan pracy przedstawia rysunek poniżej. 

 

a) stan pracy po podaniu impulsu na cewkę Y1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2 
Y1 

Y3 

Położenie 0 Położenie 1 
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Elektrozawór 3/2 w przedstawionym układzie pneumatycznym użyto do wyhamowania ramienia 

manipulatora przy dochodzeniu do skrajnych pozycji. Zasilenie cewki Y3 powoduje dławienie 

opróżniania komory siłownika poprzez przejście przez drogę wskazaną jak na rysunku poniżej. 

Powietrze z komory przechodzi przez zawór dławiący.  

 

b) stan pracy po podaniu impulsu na cewkę Y1 oraz cewkę Y3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po podaniu impulsu na cewkę Y2 zawór przełącza się ( jeśli uprzednio podany był impuls na 

cewkę Y1) i siłownik wysuwa się do pozycji O. Jeśli podczas wysuwania się tłoczyska nastąpi 

brak zasilania cewki, tłoczysko mimo to wysunie się do swojej skrajnej pozycji (położenie 0), 

ponieważ elektrozawór utrzymuje swą pozycję. Opisany stan pracy przedstawia rysunek poniżej. 

 

c) stan pracy po podaniu impulsu na cewkę Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po podaniu impulsu na cewkę Y2 oraz cewkę Y3 następuje analogiczny stan pracy ramienia jak 

opisany w podpunkcie b. 

Y3 

Y1 

Y2 

Położenie 1 Położenie 0 

Y2 
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Opis wyprowadzeń do sterowania pracą ramienia manipulatora w osi X. 

 

 
 

Sterowanie pracą ranienia odbywać się będzie poprzez dostęp do elementów układu 

podłączonych na kostce zaciskowej przedstawionej powyżej. Na kostce dostępne jest zasilanie 24 

V stałe, wyprowadzono czujniki indukcyjne wykrywające skrajne położenia ramienia, cewki 

zaworów elektropneumatycznych oraz cewki przekaźników pomocniczych. 

 

 

Sterowanie pracą siłownika dwustronnego działania w osi Y manipulatora za pomocą 

zaworu elektropneumatycznego sterowanego elektrycznie i pneumatycznie. 

 

Na rysunkach przedstawiono schemat pneumatyczny układu elektropneumatycznego sterowania 

pracą siłownika dwustronnego działania manipulatora w osi Y (ramię pionowe). Tłoczysko 

powinno się wysuwać i wsuwać z powrotem przyjmując skrajne położenia. Siłownik sterowany 

jest zaworem o zasilaniu elektrycznym z jednej strony oraz pneumatycznym z drugiej. Podanie 

zasilania pneumatycznego powoduje wysuniecie tłoczyska i przyjęcie położenia 1(górne 

położenie) 

 

 

a) stan pracy po podaniu zasilania pneumatycznego 
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Elektrozawór 3/2 w przedstawionym układzie pneumatycznym użyto do wyhamowania 

ramienia manipulatora przy dochodzeniu do położenia 0 (dolne położenie) 

 

 

 

 

 

Położenie 1 Położenie 0 

Y4 

Y5 
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a) stan pracy po podaniu zasilania na cewkę Y4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis wyprowadzeń do sterowania pracę ramienia manipulatora w osi Y 

 

 

 

Położenie 1 Położenie 0 

Y4 

Y5 
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Sterowanie pracą siłownika dwustronnego działania w osi Z manipulatora za pomocą 

zaworu elektropneumatycznego sterowanego elektrycznie. Sterowanie pracą chwytaka 

elektropneumatycznego. 

 

Po podaniu napięcia  na cewkę Y7 zawór przełącza się, tłoczysko siłownika przyjmuje położenie  

1( ramię wysunięte) Jeśli podczas wysuwania się tłoczyska nastąpi brak zasilania cewki, 

tłoczysko powróci  swojej skrajnej pozycji (położenie 0). 

Na rysunku przedstawiono schematy pneumatyczne układu elektropneumatycznego sterowania 

pracą siłownika dwustronnego działania manipulatora w osi Z (ramię poziome). Tłoczysko 

powinno się wysuwać i wsuwać z powrotem przyjmując skrajne położenia. 

 

a) stan pracy po podaniu zasilania na cewkę Y7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak zasilania cewki powoduje powrócenie tłoczyska do położenia 0. 

 

Działania chwytaka uruchamianego siłownikiem dwustronnego działania umieszczonego na 

ramieniu w osi Z przebiega w układzie elektropneumatycznym jak na rysunku powyżej i jest 

analogiczne jak opisane powyżej działanie siłownika w osi Z . 

 

Opis wyprowadzeń do sterowania pracę ramienia manipulatora w osi X 

 

 

Y7 

Położenie 0 Położenie 1 
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Zadanie 1. Elektropneumatyczne sterowanie zmianą położenia tłoczyska ramienia 

manipulatora w osi Z za pomocą zaworu elektropneumatycznego 5/2 

 

Cel zadania 

 

Celem zadania jest zapoznanie się z budową i działaniem siłownika dwustronnego działania, 

sposobem połączenia elementów pneumatycznych oraz poznanie zasady działania zaworu 

elektropneumatycznego rozdzielającego 5/2. 

 

Opis zadania 

 

Należy zamodelować i zbudować elektropneumatyczny układ sterowania powodujący zmianę 

kierunku ruchu siłownika w osi Z manipulatora za pomocą zaworu 5/2. Zmiana stanu 

przełącznika powoduje zmianę kierunku ruchu tłoczyska 

 

Działanie: Po naciśnięciu przełącznika w zaprojektowanym układzie( zasilenie cewki Y7)  

następuje wysunięcie tłoczyska do położenia 1. Zmiana kierunku ruchu następuje  w wyniku 

przełączenia wyłącznika ( brak zasilania cewki Y7) 

 

Polecenia do wykonania 

 

1. Przeanalizuj sposób sterowania pracą siłownika dwustronnego działania. 

2. Wykonaj połączenia elektryczne  tak aby możliwe było sterowania praca 

siłownika  za pomocą zaworu 5/2. 

3. Podaj zasilanie pneumatyczne i elektryczne i sprawdź działanie układu. 

 

 

Zadanie 2. Realizacja ruchu oscylacyjnego siłownika z wykorzystaniem zaworu 

elektropneumatycznego w układzie sterowania czujnikowo-przekaźnikowym. 

 

 

Cel zadania  

 

Celem zadania jest poznanie sposobu sterowania pracą tłoczyska w układzie czujnikowo-

przekaźnikowym. 

 

Opis zadania 

Należy zamodelować i zbudować elektropneumatyczny układ sterowania powodujący zmianę 

kierunku ruchu siłownika w osi Z manipulatora za pomocą zaworu 5/2. Zmiana kierunku 

siłownia powinna następować automatycznie po dojściu do skrajnych położeń wykrywanych 

przez czujniki indukcyjne położenia. 

 

Działanie:  Po naciśnięciu przełącznika w zaprojektowanym układzie następuje wysunięcie 

tłoczyska do położenia 1. Wykrycie tego stanu powoduje zmianę połączeń w układzie i powrót 

siłownika do położenia 0. Wykrycie tego stanu powoduje ponowne wysunięcie siłownika. Cykl 

ten się powtarza do momentu przerwania obwodu przełącznikiem. 
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Polecenia do wykonania 

1. Przeanalizuj sposób pracy oscylacyjnej  siłownika dwustronnego działania w 

układzie sterowania czujnikowo-przekaźnikowym. 

2. Wykonaj połączenia elektryczne  pomiędzy poszczególnymi elementami 

manipulatora.  

3. Podaj zasilanie pneumatyczne i elektryczne i sprawdź działanie układu. 

 

Zadanie 3. Realizacja transportu materiału w osi Z z położenia 1 do położenia 0. 

 

Cel zadania 

 

Celem zadania jest nabycie umiejętności tworzenia układów sterowania siłownikami 

dwustronnego działania z wykorzystaniem sterowników PLC.  

 

Działanie układu: Po podaniu stanu wysokiego na sterownik PLC następuje uruchomienie pracy 

układu. Jeżeli jest wykryte jest położenie 0 ramienia (stan wysoki na we I2) i brak wykrytego 

detalu na chwytaku (stan niski na we I4) następuje wysuwy tłoczyska i przyjęcie położenia 1. 

Chwytak jest gotowy na przejęcie detalu. Jeżeli na chwytak zostanie położony detal (stan wysoki 

na we I4) z opóźnieniem czasowym zostanie uruchomiony chwytak i detal zostanie podniesiony a 

następnie z opóźnieniem czasowym nastąpi transport detalu do położenia 0. Po przyjęcie 

położenia 0 przez ramię  chwytak opuszcza detal. Jeżeli nastąpi zdjęcie detalu z chwytaka to z 

odpowiednim opóźnieniem czasowym cykl pracy ramienia się powtórzy. 

 

Polecenia do wykonania 

1. Przeanalizuj sposób pracy manipulatora opisany powyżej zapoznaj się z układem 

połączeń elektrycznych. 

2. Napisz program umożliwiający pracę uradzenia używając oprogramowania 

Threben Pharao Software i zasymuluj jego pracę. 

3. Wykonaj połączenia elektryczne  pomiędzy poszczególnymi elementami 

manipulatora.  

4. Podaj zasilanie pneumatyczne i elektryczne i sprawdź działanie układu. 

5. Dokonaj odpowiednich nastaw parametrów pracy uradzenia. 
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Temat nr 4 . Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą oświetlenia 

ulicznego-wizualizacja pracy. 
 

Do sterowania pracą skrzyżowania ulicznego wykorzystuje się sterowniki PLC. 

Przykładowy algorytm sterowania skrzyżowania przedstawia poniżej wykres czasowy. 

 

 
 

Sterowanie pracą słupków świetlnych (samochody, piesi) odbywa się w układach połączeń 

jak na schematach 

poniżej

 

 

 

Szkolny zestaw dydaktyczny składa się z makiety skrzyżowania zawierającego słupki z 

lampkami, zestawu przekaźników oraz sterownika programowalnego. 
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Zadania.  

 
Zadanie 1. Napisz i zasymuluj program na sterowanie pracą oświetlenia skrzyżowania 

ulicznego. 

 

 

Cel zadania 

 

Celem zadania jest nabycie umiejętności wykonania układu sterowania pracą urządzania z 

zastosowaniem sterownika PLC. 

 

Opis zadania 

 

Należy napisać program pozwalający sterować pracą skrzyżowania ulicznego. Praca z 

zastosowaniem sterownika PLC powinna przebiegać tak algorytmu podanego na schemacie 

czasowym. 

Działanie: Po naciśnięciu P1 (krótkotrwałe podanie stanu wysokiego na we I1 sterownika) 

następuje uruchomienie układu i praca świateł wg. algorytmu podanego na schemacie czasowym. 

 

Polecenia do wykonania 

 

1. Napisz program umożliwiający pracę skrzyżowania używając oprogramowania 

Threben Pharao Softwere i zasymuluj jego pracę. 

2. Wykonaj połączenia elektryczne  pomiędzy poszczególnymi elementami układu 

skrzyżowania. 

3. Prześlij program na sterownik i uruchom jego pracę. 

4. Podaj zasilanie elektryczne i sprawdź działanie układu. 
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Temat. 5 Montaż i uruchomienie instalacji automatyki  z układami zdalnego 

sterowania. 

 

Ćwiczenie1 .  Wykonaj montaż i uruchomienie instalacji sterowania pracą bramy 

przesuwnej z układem zdalnego sterowania.  

 

1. Wykonaj instalacje pracy bramy przesuwnej z układem zdalnego sterowania. Do 

wykonania zadania wykorzystaj makietę „układ sterowania pracą bramy przesuwnej”. 

Połączenia elektryczne wykonaj zgodnie ze schematem (układ sterowania i układ 

zasilania silnika). Sprawdź działanie układu.  

2. Zmodyfikuj (narysuj schemat) niżej podany układ pracy tak oby było możliwe starowanie 

pracą bramy poprzez układ zdalnego sterowania z zachowaniem sterowania ręcznego. 

Zaprogramuj układ zdalnego sterowania, wykonaj stosowne połączenie  i uruchom 

zmontowany układ.  

3. Dokonaj kolejnej modyfikacji układu dodając przekaźnik czasowy powodujący 

samoczynne zamykanie bramy po nastawionym czasie pauzy. 

4. Ponadobowiązkowo: Zmodyfikuj (narysuj schemat) układ pracy bramy  tak oby było 

możliwe starowanie pracą poprzez układ zdalnego sterowania i możliwość otwierania 

przez zastosowanie zamka szyfrowego. 

5. Ponadobowiązkowo: Zmodyfikuj (narysuj schemat) układ pracy bramy uchylnej ( brak 

wyłączników krańcowych, sterowanie -wykorzystanie sterownika PLC). Napisz program 

sterujący, wykonaj połączenia i uruchom układ.    

 

 

Schemat układu pracy bramy przesuwnej z silnikiem  prądu stałego (bez układu zdalnego 

sterowania) 

 

 

  
 

K1, K2 – przekaźniki ( styczniki) –zmiana kierunku obrotu silnika 

+24

V 

-24V 

24V 
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S0 – przycisk STOP 

S1 – przycisk START PRAWO 

S2 – przycisk START LEWO 

KR1, KR2 – wyłączniki krańcowe 

 

Programowanie układu zdalnego sterowania  zawarte w dokumentacji  
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Pytania sprawdzające.  Powinieneś wiedzieć i umieć po zakończeniu zajęć. 

Nauczyciel przed zakończeniem zajeć sprawadza poziom opanowania poniżej 

podanych zagadnień. 
 

Temat. 1. Programowanie sterowników PLC 

 

❑ Budowa, zasada działania sterownika PLC 

❑ Programowanie w języku FBD 

❑ Podstawowe bloki funkcyjne-działanie 

❑ Podstawowe bloki logiczne-działanie 

❑ Sterownik PLC w układzie wykonawczym-sposób podłączenia. 

Temat. 2. Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą bramy przesuwnej-regulacja 

parametrów pracy. 

 

❑ Budowa, zasada działania przekaźników,  styczników, wyłączników 

krańcowych  

❑ Symbole i oznaczenia  na schematach sterowania.  

❑ Silniki asynchroniczne jednofazowe 

❑ Zasada działania elementów zabezpieczających (fotokomórki) 

❑ Działanie napędu elektromechanicznego bramy przesuwnej-rola centrali 

sterującej, fotokomórek, czujników, przycisków i wyłączników. 

❑ Montaż napędu elektromechanicznego-etapy postępowania 

❑ Programowanie podstawowe i zaawansowane centrali –sposób 

przeprowadzenia. 

❑ Praca bramy z zastosowanie sterownika Pharao - połączenia, zasada 

działania, rola przekaźników, styczników, przycisków sterujących,  

          sterownika. 

 

Temat. 3 Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą manipulatora 

elektropneumatycznego - regulacja parametrów pracy. Sterowanie ramieniem w osi Z i 

chwytakiem. 

 

❑ Budowa i działanie siłownika jednostronnego i dwustronnego działania. 

❑ Cechy główne zaworów rozdzielających.  

❑ Symbole pneumatycznych elementów napędowych 

❑ Bezpośrednie sterowanie siłownikiem tłokowym jednostronnego działania 

❑ Bezpośrednie sterowanie siłownikiem tłokowym dwustronnego działania 

❑ Zasada działania zaworów rozdzielających trójdrogowych 

dwupołożeniowych 

❑ Zasada działania zaworów rozdzielających pięciodrogowych 

dwupołożeniowych 

❑ Sensory w układach sterowania-rola, sposób podłączenia 
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Temat 4. Montaż i uruchomienie instalacji sterowania  pracą oświetlenia ulicznego-

wizualizacja pracy. 

❑ Budowa i działanie układu sterowanie oświetleniem ulicznym z 

zastosowaniem sterownika PLC, konfiguracja układu, połączenia. 

❑ Programy sterujące, konfiguracja bloków funkcyjnych. 

 

Temat. 5 Montaż i uruchomienie instalacji automatyki  z układami zdalnego sterowania. 

 

❑ Budowa, zasada działania przekaźników,  styczników, wyłączników 

krańcowych  

❑ Symbole i oznaczenia  na schematach sterowania.  

❑ Silniki prądu stałego - sposób podłączenia działanie. 

❑ Montaż układów zdalnego sterowania. 

❑ Programowanie układów zdalnego sterowania. 

❑ Narysuj i omów schemat sterowania silnika.  

❑ Narysuj i omów schemat zasilania silnika. 

❑ Narysuj i omów schemat sterowania silnika  z układem zdalnego sterowania. 

❑ Jakie dane techniczne użytych aparatów elektrycznych i urządzeń 

elektronicznych  należy uwzględnić budując obwód zasilania i obwód 

sterowania w/w układu.  

 

 

 

Materiały źródłowe: 

1. Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów 

mechatronicznych,  Autorzy: Jerzy Świder, Andrzej Baier, Gabriel Kost, 

Ryszard Zdanowicz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 

2. Podstawy mechatroniki, Wydawnictwo REA s,j., Warszawa 2006 

3. „Sterownik logiczny    - podręcznik programowania” 

4. Instrukcje programowania i obsługi urządzeń –dostępne na stronach 

internetowych. 


