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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. Cel ćwiczenia 
   

Celem ćwiczenia jest rozwój umiejętności programowania sterowników PLC w języku 

logiki drabinkowej poprzez realizację zadań oraz zapoznanie się z nowymi instrukcjami 

umożliwiającymi operacje na danych. 

 

 

2. Informacje organizacyjne 
 

Zajęcia laboratoryjno projektowe są rozszerzeniem przedmiotu Automatyzacja i 

Nadzorowanie Maszyn, prowadzonym dla specjalności Konstrukcje Mechatroniczne na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechatronika WBMiZ. Istnieje 

możliwość korzystania z własnego komputera, instrukcję konfigutracji wersji edukacyjnej 

oprogramowania CX One można pobrać ze strony internetowej: 

http://www.zum.put.poznan.pl/ podstrona prowadzącego zajęcia, dokument 

Dodatek_CX_One_instalacja. Podstawą wyposażenia laboratorium są sterowniki przemysłowe 

OMRON CP1L. Wiadomości teoretyczne z zakresu budowy i działania sterowników PLC 

dostępne są w instrukcjach do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Automatyzacja i 

Nadzorowianie Maszyn. 

 

 Na zajęciach należy posiadać instrukcję w dowolnej formie: 

o pdf uruchomiony w przeglądarce na komputerze stacjonarnym lub 

przenośnym, 

o pdf uruchomiony na urządzeniu mobilnym np. tablet z wyłączeniem 

telefonów, 

o wersja wydrukowana (wydruk należy wykonać przed zajęciami). 

 

 

 

3. Przebieg ćwiczenia 
 

 Przed przystąpieniem do zajęć proszę zapoznać się z instrukcją oraz zakresem 

zadań do wykonania. 

 Realizować kolejne punkty instrukcji, w przypadku ukończenia wykonywania 

zadań należy poinformować prowadzącego w celu sprawdzenia poprawności 

pracy programu 

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


Funkcje te służą do porównywania słów zapisanych w jednostkach pamięci sterownika. Wyjście 

z funkcji porównania jest w stanie wysokim gdy spełniony jest warunek. 

Funkcje porównania

Warunkami mogą być:

= równe

< > nie równe

< mniejsze od

<= mniejsze od lub równe

> większe od

>= większe równe od

Istnieje możliwość tworzenia połączeń szeregowych (funkcja logiczna AND), oraz równoległych 

(funkcja logiczna OR), funkcji porównujących.
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Proszę napisać program, który uruchomi diody na stanowisku od 0 do 7 wraz z przyrostem czasu 

w odstępach 0,45 sekundy a 2 sekundy po zapaleniu ostatniej diody, zgasną wszystkie.

Zadanie 1

Na linii pakującej pracownik układa w kartonie produkty, których masa nie jest powtarzalna. 

Powinien zmieścić się w przedziale pomiędzy 5 a 7 jednostek. Po przekroczeniu 5 jednostek 

gaśnie dioda sygnalizująca niedobór, 6 jednostek - świecą się dwie diody, że łączna masa jest 

OK. 7 jednostek to alarm, że norma została przekroczona.

Zadanie 2
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