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! Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją dydaktyczną. 

! Dokonać oględzin urządzeń, przyrządów i przewodów używanych podczas 
ćwiczenia. W przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń 
bezzwłocznie powiadomić prowadzącego. 

! Zabrania się samodzielnego załączania stanowiska bez sprawdzenia połączeń i 
wydaniu zgody przez prowadzącego. 

! Zmian parametrów lub konfiguracji stanowiska przy użyciu dostępnych 
przełączników i potencjometrów można dokonywać po uprzednim 
przeanalizowaniu skutków takich działań. 

! Zmian w konfiguracji obwodów elektrycznych polegających na zmianie połączeń 
przewodów lub wymianie przyrządów, należy dokonywać po uprzednim 
wyłączeniu zasilania stanowiska. 

! Zabrania się wykonywania przełączeń (przewodów, urządzeń) w układzie 
znajdującym się pod napięciem. 

! Przy obsłudze stanowisk, które zawierają elementy zasilane napięciem 
elektrycznym wyższym niż napięcie bezpieczne, należy zachować szczególną 
ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym. 

! Stosowanie ustawień i procedur innych niż opisane w instrukcji lub zalecone przez 
prowadzącego może spowodować nieprzewidziane działanie, a nawet uszkodzenie 
stanowiska. 

! Przekroczenie dopuszczalnych parametrów (napięć, prądów) może doprowadzić do 
uszkodzenia elementów stanowiska, pożaru lub porażenia prądem. 

 
! W przypadku nieprawidłowego działania urządzeń lub wystąpienia objawów 

uszkodzeń (np. iskrzenie, zapach spalenizny) należy natychmiast wyłączyć 
stanowisko i powiadomić prowadzącego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Harmonogram zajęć: 
moduł I: (w syklu rotacyjnym z podziałem na 6 grup) 
 ćw. 1 Wstęp 
 ćw. 2 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC 
 ćw. 3 Przekaźniki Czasowe 
 ćw. 4 Programowanie sterowników PLC firmy OMRON w języku LD 
 ćw. 5 Programowanie sterowników typu safety 
 ćw. 6 Obsługa falownika za pomocą sterownika PLC firmy Siemens 
 ćw. 7 Sterowanie linią technologiczną za pomocą sterownika firmy B&R 
 
moduł II: (w cyklu normalnym cala grupa) 
 ćw. 8 Podstawy programowania PLC w języku St część 1 
 ćw. 9 Podstawy programowania PLC w języku St część 2 
 ćw. 10 Wizualizacja HMI w sterownikach PLC firmy B&R 
 ćw. 11 Sterowanie napędami w sterownikach PLC firmy B&R 
 ćw. 12 Projekt 
 ćw. 13 Projekt 

ćw. 14 Projekt 
zaliczenie: ćw. 15: kolokwium z modułu I 
 
2 Zasady zaliczenia 
 Wejściówki w formie ustnej lub pisemnej mogą się pojawić na każdym ćwiczeniu. 
 Wejściówki są oceniane na '+', '-' lub na '0' 
 Na ćw. 15 odbędzie się kolokwium z całości modułu I dla wszystkich grup w jednej 

sali wykładowej. 
 Na ćw. 14 oceniany jest projekt. Ocena z projektu jest jednocześnie oceną z modułu II. 
 Odróbki dopuszczalne jedynie z inną grupą w ramach modułu nr 1. 
 Na ćwiczeniach można zdobyć '+' za aktywność (uznaniowo). 

  
3 Sprawozdanie: 
 Wykonywane jest jedynie podczas modułu I. 
 Terminem oddania sprawozdania jest termin kolejnych ćwiczeń modułu I. 
 Sprawozdania oddawane jest jedno na grupę ćwiczeniową. 
 Należy podkreślić nazwisko jednej osoby w grupie ćwiczeniowej odpowiedzialnej za 

wykonanie danego sprawozdania. 
 W razie nie oddania sprawozdania w terminie cała grupa oceniana jest na minus. 
 Sprawozdania przyjmowane są na '+' '-' lub na '0'. 
 Nie ma możliwości poprawienia sprawozdania. 

 
4 Ocena: 
 Jeśli student zdobył trzy lub więcej minusy to może maksymalnie z modułu zdobyć 

ocenę 3.0. 
 Każde zdobyte trzy plusy modyfikują ocenę z modułu o pół oceny w górę. 
 Ocena końcowa z całego przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen z obu modułów. 

 
5 Instrukcje: 
 Instrukcje dostępne są na stronie www.zum.put.poznan.pl. (będą do poniedziałku) 
 Student ma obowiązek przyjść na zajęcia przygotowany. 
 W sali laboratoryjnej nie ma internetu. 

http://www.zum.put.poznan.pl/

