
W bloku Main [OB1] napisz program realizujący sterowanie siłownikiem A znajdującym się na 

stanowisku wykonawczym:

- Wciśnięcie przycisku ON (%I0.1) powoduje 

wysunięcie siłownika A (%Q0.2),

- Wciśnięcie przycisku OFF (%I0.0) powoduje 

schowanie siłownika A (%Q0.1).

Pamiętaj o:

- Wgraniu programu do sterownika (Download)

- Monitorowaniu bieżącego programu (Monitor)

PROGRAM: Praca spychacza

1



PROGRAM: Praca spychacza
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PROGRAM: Praca spychacza – zabezpieczenia
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W istniejącym programie wprowadź zabezpieczenia w postaci sygnałów z czujników.

1. Wciśnięcie przycisku ON (%I0.1) powoduje wysunięcie siłownika A (%Q0.2), lecz sygnał musi 

być odcinany w momencie osiągnięcia pozycji górnej %I0.4,

2. Wciśnięcie przycisku OFF (%I0.0) powoduje schowanie siłownika A (%Q0.1), lecz sygnał musi 

być odcinany w momencie osiągnięcia pozycji dolnej %I0.3.

Podpowiedź: nie ma potrzeby wystawiania sygnału wyjściowego w momencie osiągnięcia 

pozycji krańcowej przez tłok.

Dodatkowo: oprogramuj wyłącznik bezpieczeństwa. Wciśnięty wyłącznik awaryjny (%I0.2) 

uniemożliwia ruch wszystkich urządzeń.



PROGRAM: Praca spychacza – zabezpieczenia
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PROGRAM: Sygnalizacja pracy spychacza

Wprowadź modyfikację w programie sygnalizacji pracy 

spychacza.

W trakcie ruchu siłownika A (w górę lub w dół) 

lampa %Q0.0 powinna migać z częstotliwością

f=2Hz.

Dodatkowo: gdy siłownik znajduje się na pozycji krańcowej 

(dolna, górna) lampa miga z częstotliwością 1Hz.
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PROGRAM: Sygnalizacja pracy spychacza
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PROGRAM: Zarządzanie częstotliwością pracy

Stwórz blok FC „Zarządzanie prędkością pracy”. W zależności od sekwencji wejść 

%I2.0 oraz %I2.1 program generuje impulsy od różnej częstotliwości.

– gdy wejście %I2.0 jest w stanie wysokim, lampa %Q0.0 powinna migać 

z częstotliwością 1Hz,

– gdy wejście %I2.1 jest w stanie wysokim, lampa %Q0.0 powinna migać 

z częstotliwością 5Hz,

– gdy oba wejścia są w stanie wysokim, wyjście %Q0.0 powinno być ustawione 

w stanie wysokim.

Aby zrealizować miganie lampy ponownie skorzystaj z bajtu zegarowego.
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PROGRAM: Zarządzanie częstotliwością pracy
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PROGRAM: Kontrola chwytaka robota

Stwórz blok FC „Kontrola chwytaka robota”. W utworzonym bloku przygotuj program

odpowiedzialny za kontrolę chwytaka %Q0.5 w robocie przemysłowym.

Sterowanie urządzeniem odbywa się 

za pomocą dwóch wejść fizycznych 

– przycisków ON (%I0.1) oraz OFF (%I0.0).

Wciśnięcie ON zamyka chwytak %Q0.5.

Wciśnięcie OFF otwiera chwytak %Q0.5.

Lampa %Q0.0 powinna zostać zapalona w przypadku prawidłowego zamknięcia

chwytaka. Jaki sygnał sterownika PLC informuje o zamknięciu chwytaka?
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PROGRAM: Kontrola chwytaka robota
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PROGRAM: Modyfikacja Kontrola chwytaka robota

Zmodyfikuj program w bloku FC „Kontrola chwytaka”. Wykorzystaj odpowiedni blok

przerzutnika SR/RS do kontroli stanu chwytaka.

Która instrukcja będzie lepszym rozwiązaniem? Przerzutnik SR czy RS? 11



PROGRAM: Modyfikacja Kontrola chwytaka robota
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PROGRAM: Docisk detalu

Stwórz blok FC „Docisk detalu”. Zrealizuj sterowanie siłownikiem A odpowiedzialnym za docisk

elementu w procesie zgrzewania.

Jednorazowe wciśnięcie przycisku %I2.0 inicjuje wysunięcie siłownika A %Q0.2

– warunkiem zatrzymania jest osiągnięcie pozycji górnej %I0.4. Analogicznie w przeciwnym

kierunku – przycisk %I2.1 rozpoczyna chowanie siłownika A %Q0.1, a warunkiem zatrzymania

jest stan wysoki czujnika pozycji dolnej %I0.3. Wykorzystaj odpowiednie przerzutniki. 13



PROGRAM: Docisk detalu
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PROGRAM: Obsługa alarmów

Stwórz blok FC „Obsługa alarmów”. W bloku należy zaimplementować mechanizm obsługi

sytuacji alarmowej. Monitorować należy następujące sygnały:

Nazwa sygnału Adres Stan poprawnej pracy

Bezpiecznik %I2.0 1

Temperatura silnika %I2.1 1

Blokada spychacza %I2.2 0

Ciśnienie OK %I2.3 0
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Alarm jest kasowany przyciskiem %I2.7.

Lampa %Q0.0 sygnalizuje stan pracy:

▪ Gdy alarm i jego przyczyna są aktywne – lampa miga z częstotliwością 5Hz,

▪ Gdy alarm jest aktywny, a przyczyna ustąpiła – lampa miga z częstotliwością 1Hz (gotowość

do skasowania alarmu przez operatora maszyny),

▪ Brak alarmu – lampa świeci światłem ciągłym.

Podpowiedź: Zmienną Alarm oraz wszystkie niezbędne zmienne pomocnicze stwórz w bloku DB.



PROGRAM: Obsługa alarmów 1
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PROGRAM: Obsługa alarmów 2
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PROGRAM: Cykl automatyczny

Stwórz blok FC „Cykl automatyczny”. Blok odpowiada za sterowanie siłownikami

oraz chwytakiem. Sekwencja cyklu prezentuje się następująco:
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ETAP 1

Krok 1: Wciśnięcie zielonego (%I0.1) przycisku powoduje zamknięcie chwytaka (%Q0.5).

Krok 2: Zamknięty chwytak (%I0.7) powoduje wysunięcie siłownika A (%Q0.2).

Krok 3: Osiągnięcie pozycji górnej siłownika A (%I0.4) powoduje wysunięcie siłownika B (%Q0.4).

Krok 4: Gdy obydwa siłowniki są wysunięte – otwórz chwytak (%Q0.5).

Krok 5: Otwarcie chwytaka (%I0.7) powoduje powrót siłownika B (%Q0.3).

Krok 6: Osiągnięcie pozycji dolnej siłownika B (%I0.5) powoduje powrót siłownika A (%Q0.1).

ETAP 2

Zautomatyzuj cykl – po wciśnięciu zielonego przycisku (%I0.1) program działa w pętli (kroki

1-6). Wciśnięcie czerwonego przycisku (%I0.0) dokończy bieżący cykl i zatrzyma pracę

automatyczną.



PROGRAM: Cykl automatyczny 1
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PROGRAM: Cykl automatyczny 2

20



PROGRAM: Cykl automatyczny 3
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PROGRAM: Jeden przycisk – jedna lampa

Stwórz blok FC „Jeden przycisk – jedna lampa”. Program powinien działać w sposób

następujący:

– jeżeli lampa (%Q0.0) się nie świeci, wciśnięcie przycisku Start (%I0.1) powinno ją zapalić,

– jeżeli lampa (%Q0.0) się świeci, wciśnięcie przycisku Start (%I0.1) powinno ją zgasić.
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PROGRAM: Jeden przycisk – jedna lampa
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PROGRAM: Kontrola napięcia

Stwórz blok FC „Kontrola napięcia”. Zakres wyjścia analogowego na wyświetlaczu %QW4

wynosi od 0V do 10V. W celu wysterowania napięcia na wyjściu analogowym należy

wypracować sygnał typu Int w zakresie od 0 do 27648 – 27648 to stała do skalowania.

Wartość w programie PLC [Int] → Napięcie na wyjściu analogowym

(Int) 0 → 0V

(Int) 27648 → 10V

W zależności od sekwencji wejść %I2.0 oraz %I2.1 wypracuj odpowiednie napięcie:

▪ %I2.0 = True lub %I2.1 = True → %QW4 = 5V

▪ %I2.0 = True oraz %I2.1 = True → %QW4 = 10V

▪ Brak aktywnego wejścia → %QW4 = 0V
24



PROGRAM: Kontrola napięcia
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PROGRAM: Monitorowanie stanu magazynu

Stwórz blok FC „Monitorowanie stanu magazynu”. Program informuje o stopniu zajętości 

magazynu. Czujnik %I2.0 zwraca stan wysoki w momencie pojawienia się nowej palety. 

Operator wózka widłowego potwierdza odbiór palety z regału, 

co sterownik PLC otrzymuje na wejściu %I2.1 (stan wysoki).

Sterownik powinien wypracowywać następujące sygnały:

– %Q2.0, gdy magazyn jest pusty,

– %Q2.1, gdy liczba palet w magazynie jest większa od 0 

i mniejsza lub równa od 5,

– %Q2.2, gdy liczba palet w magazynie jest większa od 5.

W programie wykorzystaj odpowiedni licznik (CTU/CTD/CTUD) oraz komparatory.
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PROGRAM: Monitorowanie stanu magazynu
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Stwórz blok FC „Obliczenia”. Napisz program realizujący poniższe operacje :

▪ Stan produkcji z dwóch linii produkcyjnych:

S𝑡𝑎𝑛 = 𝑆𝑢𝑚𝑎1 + 𝑆𝑢𝑚𝑎2 − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑦

▪ Średnią arytmetyczną z dwóch potencjometrów:

Ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 =
%𝐼𝑊4 +%𝐼𝑊8

2

▪ Zwiększenie parametru Suma o wartość parametru ParDod za każdym razem, gdy operator 

wciśnie zielony przycisk:

𝑆𝑢𝑚𝑎 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 + 𝑃𝑎𝑟𝐷𝑜𝑑

Dopilnuj, aby wartość parametru ParDod była w zakresie od 1 do 4. Jakiej funkcji użyć do 

ograniczenia parametrów?

Wszystkie niezbędne parametry stwórz w dowolnym bloku danych DB.

PROGRAM: Obliczenia
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PROGRAM: Obsługa etykieciarki
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Stwórz blok FC „Obsługa etykieciarki”. Zakładając nową rolkę operator wprowadza jej

długość w parametrze Dl_Rolka w milimetrach, np. 5000mm. Za każdym razem, gdy operator

wciska przycisk %I2.0 silnik krokowy rozwija rolkę o długość parametru Dl_Etykieta

podawaną w milimetrach, np. 200mm dla etykiety butelki PET. Operator wymienia rolkę

potwierdzając operację przyciskiem %I2.1.

Przygotuj program, który:

▪ Monitoruje liczbę butelek z naklejoną etykietą (licznik sztuk),

▪ Stan bieżącej rolki (liczba sztuk pozostałych do końca bieżącej rolki),

▪ Przechowuje liczbę wykorzystanych rolek (licznik całych rolek),

a także wprowadź odpowiednie zabezpieczenia (np. ujemne wartości stanu rolki).

Dodatkowo: lampa %Q0.0 miga gdy rolka się kończy (mniej niż 3 butelki do końca).



PROGRAM: Obsługa etykieciarki 1
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PROGRAM: Obsługa etykieciarki 2
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PROGRAM: Obsługa etykieciarki 3
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PROGRAM: Silnik z chłodzeniem

Stwórz blok FC „Silnik z chłodzeniem”. Program składa się z kilku etapów.

ETAP1: Sterowanie silnikiem odbywa się w poprzez przemiennik częstotliwości. 

Uruchomienie silnika %Q0.0 realizowane jest przez wciśnięcie zielonego 

przycisku (%I0.1) na okres co najmniej dwóch sekund – operacja ta ma na celu 

zabezpieczyć przed jego przypadkowym włączeniem. Silnik można wyłączyć 

czerwonym przyciskiem (%I0.0).

ETAP2: Maszyna jest napędzana silnikiem dużej mocy, który może pracować 

z niskimi obrotami. W związku z tym do chłodzenia silnika wykorzystywany jest 

niezależny wentylator %Q0.5. Praca wentylatora rozpoczyna się w tym samym 

momencie co silnik, lecz wentylator zostaje wyłączony dopiero po sześciu 

sekundach od momentu wyłączenia silnika.

ETAP3: Oprogramuj wyłącznik awaryjny. Wciśnięcie przycisku awaryjnego zatrzymania (%I0.2) ma 

bezzwłocznie zatrzymać zarówno silnik jak i wentylator. Kwitowanie alarmu powinno być obsłużone za 

pomocą wejścia Reset %I2.7.
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PROGRAM: Silnik z chłodzeniem
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PROGRAM: Timeout siłownika

Stwórz blok FC „Timeout siłownika”. Naciśnięcie zielonego przycisku (%I0.1) ma rozpoczyna

ruch siłownika w górę (do czujnika), naciśnięcie czerwonego przycisku (%I0.0) – w dół (do

czujnika).

Jeżeli ruch w którymkolwiek kierunku przekracza 2 sekundy, należy wysterować sygnał

alarmu i zatrzymać ruch. W czasie aktywnego alarmu lampka migać. Przed rozpoczęciem

pracy alarm musi zostać skasowany.
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PROGRAM: Timeout siłownika
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PROGRAM: Podstawy SCL #1

Stwórz blok FC „SCL Podstawy”. Napisz program, w którym:

▪ Wciśnięcie zielonego przycisku %I0.1 zamyka chwytak %Q0.5,

▪ Zamknięty chwytak %I0.7 zapala lampę %Q0.0,

▪ Wciśnięcie przycisku %I2.0 wysuwa siłownik A %Q0.2,

▪ Wciśnięcie przycisku %I2.1 chowa siłownik A %Q0.1,

▪ Wciśnięcie przycisku %I2.2 wysuwa siłownik B %Q0.4,

▪ Wciśnięcie przycisku %I2.3 chowa siłownik B %Q0.3.
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PROGRAM: Podstawy SCL #1
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PROGRAM: Podstawy SCL #2

W bloku FC „SCL Podstawy” wprowadź modyfikacje:

▪ Wciśnięcie zielonego przycisku zamyka chwytak tylko wtedy, 

gdy oba siłowniki są w pozycji dolnej lub górnej,

▪ Gdy siłowniki są w pozycji dolnej i chwytak jest zamknięty – lampa miga z częst. f=1Hz,

▪ Gdy siłowniki są w pozycji górnej – chwytak jest zamknięty – lampa miga z częst. f=5Hz.
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PROGRAM: Podstawy SCL #2
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PROGRAM:  Sterowanie siłownikami – część I

Stwórz nowy blok FC „Sterowanie siłownikami”. Przygotuj program do ruchu siłownika A:

Ruch w górę:

▪ Wciśnięcie przycisku %I0.1 rozpoczyna ruch siłownika A w górę (przycisk można puścić),

▪ Czujnik pozycji górnej %I0.4 resetuje cewkę odpowiedzialną za ruch w górę.

Ruch w dół:

▪ Wciśnięcie przycisku %I0.0 rozpoczyna ruch siłownika A w dół (przycisk można puścić),

▪ Czujnik pozycji dolnej %I0.3 resetuje cewkę odpowiedzialną za ruch w dół.

Zatrzymanie awaryjne:

▪ Wbicie wyłącznika awaryjnego E-STOP zatrzymuje ruch siłownika,

▪ Ruch jest wznowiony dowolnym z dwóch przycisków.

W zadaniu wykorzystaj instrukcje warunkowe IF / IF-ELSE / IF-ELSIF.

Do obsługi przycisków wykorzystaj funkcję detekcji zbocza.
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PROGRAM:  Sterowanie siłownikami
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PROGRAM:  Obliczenia SCL #1

Stwórz nowy blok FC „Obliczenia SCL”. 

Wartość napięcia mierzonego przez wejście analogowe potencjometru %IW4 mieści się 

w zakresie 0÷10V, co przekłada się na wartość w programie z zakresu 0÷27648. 

Napisz program, który:

▪ Zapali lampę %Q2.6, gdy napięcie przekroczy poziom 5V. 

▪ Aktywuje miganie lampy %Q2.7 z częstotliwością f=5Hz, gdy napięcie przekroczy 7.5V –

przekroczenie zakresu zostaje zapamiętane. Stan awaryjny można skasować 

w momencie, gdy napięcia spadnie do bezpiecznego zakresu, tj. poniżej 5V.
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PROGRAM:  Obliczenia SCL #1
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Stwórz nowe funkcjonalności funkcji FC „Obliczenia SCL”. W funkcji wykorzystany zostanie

sygnał z potencjometru %IW4, który mieści się w zakresie 0÷27648 (odpowiada to wartości

z zakresu 0V÷10V mierzonej przez moduł analogowy). Funkcja ma realizować następujące

obliczenia:

Wynik nie może być ujemny – zabezpiecz program tak, aby w przypadku pojawienia się

liczby ujemnej wartość została zmieniona na przeciwną.

PROGRAM: Obliczenia SCL #2

𝑊𝑦𝑛𝑖𝑘 =
%𝐼𝑊4 − 5000

2
+ 1500, 𝑔𝑑𝑦 %𝐼𝑊4 < 15000

𝑊𝑦𝑛𝑖𝑘 = 3 ∗ %𝐼𝑊4 − 20000 , 𝑔𝑑𝑦 %𝐼𝑊4 ≥ 15000
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PROGRAM: Obliczenia SCL #2
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