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Temat ćwiczenia: 
 

STEROWANIE UKŁADEM SIŁOWNIKÓW 
PNEUMATYCZNYCH ZA POMOC Ą STEROWNIKA PLC 

 
 
Cel ćwiczenia: 
 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sterowaniem pneumatycznymi 
elementami wykonawczymi przy użyciu sterownika PLC firmy OMRON. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z budową sterownika PLC i jego programowaniem. 
2. Zaprogramowanie sterownika PLC dla określonego zadania. 
3. Przetestowanie zaprojektowanego programu sterowania na stanowisku 

dydaktycznym. 
4. Wykonanie sprawozdania.  
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3. SYSMAC WS02-CXPC1-E-V50 CX-PROGRAMMER ver.5.0 Operation manual. 

2004r., – materiały firmy OMRON dostępne na stronach www.omron.com.pl. 
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1. Wstęp 
 

Podział sterowania maszynami technologicznymi z pneumatycznymi 
elementami wykonawczymi przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Podział sterowania maszynami technologicznymi 

 
 W układach z pneumatycznymi jednostkami taktowymi stosowane są 
zawory rozdzielające pneumatyczne ze sterowaniem pneumatycznym (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Przykłady zaworów rozdzielających stosowanych w układach z „czystym” 

sterowaniem pneumatycznym 
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 Sterowanie wykorzystujące tzw. logikę rozmytą lub sterowniki 
programowalne PLC stosowane jest w układach, w których zastosowano 
zawory rozdzielające z elektromagnesami (rys. 3). 
 

 
 

Rys. 3. Zawory rozdzielające ze sterowaniem elektromagnetycznym 
a÷d – zawory z jedną cewką, e÷h – zawory z dwiema cewkami 

 
Dynamiczny rozwój elektroniki i techniki komputerowej umożliwił szersze 

zastosowanie systemów sterowania opartych o sterowniki programowalne: 
- PLC (Programmable Logic Controllers), 
- OPLC (Operating Panel + Programmable Logic Controllers). 

 

Różnica pomiędzy wyżej podanymi odmianami sterowników polega na tym, 
że sterownik OPLC posiada wbudowany panel operatorski HMI  (Human 
Machine Interface). 

 

Podstawowe zalety sterowników programowalnych w stosunku do układów 
sterowania wykorzystujących logikę zaszytą: 

1. uniwersalność zastosowań – jeden sterownik może kontrolować w 
zasadzie dowolny proces technologiczny, 

2. duża elastyczność systemu – zmianę algorytmu sterowania osiąga się 
w prosty sposób poprzez zmianę programu sterowania, 

3. relatywnie niskie koszty systemu oraz jego instalacji i uruchomienia, 
4. możliwość łączenia sterowników w sieć. 
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2. Podstawowe pojęcia z zakresu sterowania PLC 
 

CEL STEROWANIA – zapewnienie samoczynnego przebiegu procesu, 
czyli przebiegu procedur i czynności technologicznych pozwalających 
osiągnąć zamierzony skutek. 

 

STEROWANIE  – jest opisane procedurą postępowania, w którym na 
podstawie sygnałów wejściowych i algorytmu czyli reguł postępowania 
wypracowane zostają sygnały wyjściowe. 

 

PROGRAM  – umożliwia przystosowanie jednego urządzenia sterującego 
do realizacji różnego rodzaju zadań. Stanowi ciąg kolejno następujących i 
logicznie powiązanych ze sobą instrukcji do przetwarzania sygnałów i danych 
przez urządzenie sterujące (sterownik). 

 

SYSTEM STEROWANIA  – tworzą urządzenia, które zgodnie z 
określonymi zasadami połączono w jedną całość, służące do przetwarzania 
danych. System obejmuje: - czujniki i układy wykonawcze, sterowniki 
przemysłowe, komputery i stacje nadzorcze oraz przewody i oprogramowanie. 

 

Cechy sterowania w oparciu o PLC: 
1. możliwość programowej realizacji złożonych funkcji sterowania i 

regulacji, 
2. nieznajomość wszystkich funkcji sterowanego obiektu nie jest 

przeszkodą do realizacji projektu i równoczesnego montażu, 
3. proste i szybkie zmiany funkcji systemu sterowania w trakcie rozruchu, 
4. wysoka niezawodność sterowników, 
5. niewielkie gabaryty sterowników, 
6. możliwość prostej i szybkiej zmiany systemu i algorytmów sterowania. 

 
 
3. Ogólna budowa sterownika PLC 
 

Sterownik programowalny jest urządzeniem o budowie modułowej i 
obejmuje w swej strukturze dwa podstawowe elementy (rys. 4): 

1. jednostkę centralną (CPU) wraz z pamięcią, 
2. moduły wejść i wyjść. 
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Typowy cykl programowy sterownika składa się z następujących faz: 

1. - inicjacja cyklu 
2. - czytanie sygnałów wejściowych 
3. - wykonanie programu użytkownika 
4. - aktualizacja sygnałów wejściowych 
5. - transmisja danych 
6. - komunikacja systemowa 
7. - wykonanie funkcji diagnostycznych 
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Rys. 4 Schemat budowy sterownika PLC 
 

Pamięć sterownika zawiera oprogramowanie systemowe zarządzające 
pracą sterownika oraz program sterowania zapisany w postaci ciągu rozkazów. 
Są tam również wydzielone obszary flag, układów czasowych, liczników, 
zmiennych systemowych oraz obszary pośredniczące w wymianie informacji z 
modułami wejścia/wyjścia. 

Moduły wejścia/wyjścia przetwarzają sygnały analogowe lub cyfrowe 
pochodzące od zespołów kontrolujących pracę maszyn i urządzeń 
technologicznych oraz sterujących układami wykonawczymi. 

 

Parametry charakteryzujące sterownik PLC: 
1. szybkość działania określona czasem realizacji 1024 instrukcji 

programu, 
2. wielkość pamięci programu, 
3. ilość wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, 
4. ilość układów czasowych i licznikowych, 
5. rodzaj i ilości interfejsów komunikacyjnych, 
6. budowa i obsługa programowa modułów wejścia/wyjścia. 
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Sterowniki dzieli się na trzy grupy: 

1. sterowniki małe – przeznaczone do obsługi pojedynczej maszyny lub 
niewielkich węzłów technologicznych, 

2. sterowniki średnie – przeznaczone do obsługi pojedynczego węzła 
technologicznego, prostej linii produkcyjnej, 

3. sterowniki duże – przeznaczone do obsługi dużej linii produkcyjnej, 
fragmentu zakładu zawierającego kilka węzłów technologicznych. 

 
 
4. Sterownik CPM2A-40CDR-D firmy OMRON 
 

Sterownik (rys. 5) posiada 40 punktów wejść/wyjść (24 wejścia i 16 
wyjść).  

 
Rys. 5. Sterownik CPM2A-40CDR-D 

 
Jest zasilany prądem stałym (24V). Ma wbudowane złącze RS-232C do 
komunikacji z komputerem, terminalem lub drugim sterownikiem, oraz port 
typu Peripherial dzięki któremu możliwe jest podłączenie konsoli 
programującej lub komputera nadrzędnego. Istnieje możliwość 
programowania bezpośrednio z dołączanego ekranu terminala. Do sterownika 
można dołączać moduły rozszerzające (max. 3 moduły) dające max. 100 
punktów wejść/wyjść. 
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Ważniejsze parametry eksploatacyjne sterownika: 

1. napięcie zasilania 24V DC (zasilacz zewnętrzny), 
2. pobór mocy 6W, a z modułami rozszerzającymi max. 20 W, 
3. odporność na wibracje – 10÷57 Hz, amplituda 0,075 mm, 57÷150 Hz, 

przyspieszenie 9,8 m/s2 w osiach X,Y,Z przez 80 minut każda, 
4. dopuszczalna temperatura pracy - 0÷55oC, 
5. dopuszczalna temperatura składowania - -20÷75oC, 
6. wilgotność - 10÷90%, 
7. dopuszczalna przerwa w zasilaniu – 2ms. 

 

W sterowniku CPM2A możliwe są następujące funkcje przerwaniowe: 
1. wejścia przerwaniowe, 
2. czasowy interwał przerwaniowy, 
3. zliczenia impulsów z przerwaniem, 
4. funkcja szybkiego licznika z przerwaniem. 

 

Wejścia przerwaniowe (tryb licznikowy). 
Cztery wbudowane wejścia przerwaniowe mogą być użyte jako 

wejścia zliczające z szybkością 2 kHz. Wejścia te mogą być ustawione jako 
zliczające w górę lub w dół i mogą wywoływać podprogramy przerwaniowe, 
kiedy wartość bieżąca licznika osiągnie zadaną wielkość. 
 

Czasowy interwał przerwaniowy. 
Sterownik posiada wewnętrzny przekaźnik czasowy (zliczający czas z 

dokładnością do 0,1 ms), który może być ustawiony w zakresie od 0,5 ms do 
319 968 ms. W tym trybie można wymusić dwa rodzaje przerwań: przerwanie 
jednokrotne po odliczeniu zadanego czasu lub przerwania powtarzające się 
sekwencyjnie w ustawianych odstępach czasowych. 
 

Zliczenia impulsów z przerwaniem. 
Sygnały wejściowe dochodzące do CPU są zliczane z szybkością do 2 

kHz. W momencie kiedy zostanie osiągnięta zadana wartość, normalny 
program jest przerywany i wykonywany jest podprogram przerwaniowy. 
 

Funkcja szybkiego licznika z przerwaniem. 
 Sterownik posiada wbudowany szybki licznik, pozwalający na 
zliczanie impulsów wejściowych z prędkością do 20 kHz. W kombinacji z 
funkcją przerwaniową szybki licznik może być wykorzystany do kontroli 
procesów, które nie mogą być normalnie zrealizowane przy normalnych 
szybkościach wykonywania instrukcji programowych. 
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5. Oprogramowanie CX-PROGRAMMER v 4.0. 
 
 Jest to zintegrowany pakiet narzędziowy wspomagający programowanie 
sterowników PLC firmy OMRON. 
Do zaprogramowania sterownika może być użyty jeden z trzech sposobów: 

1. diagram stykowy, drabinkowy (LAD ) – nawiązujący do schematu 
elektrycznego, 

2. diagram funkcyjny (CSF) – przedstawiający program jako połączenie 
bramek logicznych i bloków funkcyjnych, 

3. lista rozkazów (STL) – program zapisywany jest jako ciąg 
elementarnych rozkazów będących skrótami – mnemonikami wraz z 
parametrami. 

 

Dla osób początkujących najbardziej przyjazną metodą wydaje się stosowanie 
diagramu stykowego lub funkcyjnego. 
 

 Kolejne kroki przy programowaniu sterownika PLC za pomocą programu 
CX-PROGRAMMER ver. 4.0: 

• - otwarcie programu, 
• - wybór przycisku (ikony) → NEW PROJECT, 
• - wpisanie typu sterownika PLC → CPM2A, 
• - programowanie zadania np. w systemie drabinkowym, 
• - kompilacja programu, 
• - testowanie programu, 
• - zapis programu na dysk twardy i dyskietkę lub inną przenośną pamięć. 

 

Następny etap to: 
• - wgranie programu zapisanego na nośniku danych do komputera na 

stanowisku laboratoryjnym, 
• - uruchomienie sterownika PLC, 
• - obserwacja cyklu pracy siłowników na stanowisku badawczym. 

 
 
6. Program drabinkowy – LD. 
 
 Program drabinkowy (LD ) – jest tworzony pomiędzy dwiema pionowymi 
liniami - szynami prądowymi. Lewa linia – zwana zasilającą szyną prądową 
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pokrywa się z lewym brzegiem tworzonego diagramu, a prawa linia - (ujemna 
szyna prądowa) – jest rysowana w zadeklarowanej odległości (rys. 6). 
 

 
 

Rys. 6. Przykładowy zrzut ekranu programu drabinkowego 
 

Pomiędzy szynami umieszcza się obwody zwane też szczeblami lub liniami 
logicznymi albo liniami instrukcji (ang.: network, rungs, branching lines, 
logic lines, instruction lines), w których w różnych konfiguracjach szeregowo-
równoległych umieszczane są styki normalnie otwarte (warunki normalne, 
ang. NO – Normal Open, OFF) i styki normalnie zamknięte (warunki 
przeciwne, ang. NC – Normal Closed, ON) [7]. 
Wykonywanie programu polega na „przepływie prądu”, analogicznie jak w 
schemacie drabinkowym dla systemu przekaźników elektromechanicznych. 
Przepływ prądu następuje z lewej strony do prawej, przy czym obowiązują 
zasady: 

- wartość żadnego elementu obwodu nie powinna być wyznaczona, dopóki 
nie wyznaczono wartości dla wszystkich jego wejść, 

- wyznaczanie wartości elementu obwodu nie może być zakończone, dopóki 
nie wyznaczono wartości dla wszystkich jego wyjść, 

- wykonywanie programu dla całego obwodu nie jest zakończone, dopóki nie 
wyznaczono wartości wyjść dla wszystkich elementów tego obwodu, 
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- w ramach POU (ang. Program Organization Unit – jednostka 

organizacyjna oprogramowania) kolejne obwody powinny być 
wyznaczane w kolejności z góry na dół, tak jak pojawiają się na 
schemacie drabinkowym [6]. 

Sekwencja obwodów jest wykonywana z góry do dołu. W celu zmiany 
kolejności wykonywania można użyć skoków. Należy unikać tworzenia pętli 
za pomocą skoków wstecz, ponieważ może to doprowadzić do zatrzymania 
sterownika z powodu przekroczenia czasu trwania cyklu (na skutek braku 
możliwości spełnienia warunków zakończenia pętli). 
 

Podstawowymi elementami obwodów są styki i cewki. 
Styk – element przekazujący do połączenia poziomego po prawej stronie 
styku stan będący wynikiem mnożenia boolowskiego AND stanu połączenia 
po lewej stronie styku oraz wartości przypisanej stykowi zmiennej 
boolowskiej (wejściowej, wyjściowej lub z pamięci). 
W programie można korzystać z następujących styków: 

- styk zwierny – (normalnie otwarty) – przekazuje stan połączenia z lewej 
strony na prawą, jeżeli skojarzona zmienna boolowska ma wartość 1. 

- styk rozwierny – (normalnie zamknięty) – przekazuje stan połączenia z 
lewej strony na prawą, jeżeli skojarzona zmienna boolowska ma wartość 0. 

- styk wrażliwy na zbocze narastające – połączenie z prawej strony jest w 
stanie ON w czasie jednego cyklu przetwarzania, jeśli połączenie z lewej 
strony jest w stanie ON, a skojarzona zmienna boolowska zmieniła 
wartość z 0 na 1. 

- styk wrażliwy na zbocze opadające – połączenie z prawej strony jest w 
stanie ON w czasie jednego cyklu przetwarzania, jeśli połączenie z lewej 
strony jest w stanie ON, a skojarzona zmienna boolowska zmieniła 
wartość z 1 na 0. 

Cewka – przekazuje stan połączeń z lewej strony na prawą bez zmian, 
powodując jednocześnie, że przypisana jej zmienna boolowska przyjmuje 
wartość odpowiednią do tego stanu połączeń i do zasady działania danego 
typu cewki. 
W programie można korzystać z następujących cewek: 

- cewka otwarta, 
- cewka normalnie zamknięta, 
- cewka ustawiająca (SET), 
- cewka kasująca (RSET). 
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W języku drabinkowym istnieje możliwość realizacji operacji arytmetycznych 
przez wywoływanie odpowiednich funkcji lub bloków funkcjonalnych. 
 

Oprócz styków i cewek w programie można wykorzystać: 
- operacje porównań, 
- funkcje matematyczne, 
- funkcje logiczne, 
- zegar, 
- funkcje przypisania, 
- pętle. 

 
 
7. Stanowiska do testowania oprogramowania sterownika PLC. 
 
 W Pracowni Pneumatyki IOiTBM PŁ znajdują się dwa stanowiska 
(stendy) z dwustronnymi panelami do testowania oprogramowania sterownika 
PLC. Widok stanowisk przedstawiono na rys. 7. 
 

 
 

Rys. 7. Widok na stanowiska 
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Panele stanowisk różnią się pomiędzy sobą w zakresie wyposażenia w 
siłowniki, wyłączniki drogowe i wyspy zaworowe. Pozostała aparatura 
znajdująca się na wyposażeniu paneli jest identyczna. Jest to: 

- szafka sterownika PLC, w której znajdują się: 
 - sterownik PLC typ CPM2A-40CDR-A produkcji firmy OMRON , 
 - zasilacz 24VDC, 
 - łączówki przewodów elektrycznych. 
- pulpit sterowniczy zawierający: 
 - przycisk START uruchamiający program sterujący, 
 - przycisk STOP zatrzymujący pracę układu siłowników, 
 - przycisk STOP AWARYJNY  odcinający zasilanie elektryczne na 

wejściu do szafki sterownika, 
 - przełącznik dwupozycyjny CYKL POJEDYNCZY/CYKL 

AUTOMATYCZNY , 
- komputer typu laptop ACER zawierający oprogramowanie 

PROGRAMMER – v.4, umożliwiające pisanie programów 
sterujących układem siłowników. Komputer jest połączony ze 
sterownikiem łączem USB - RS232C. 

Stanowisko nr 1 posiada oba panele identycznie wyposażone (rys. 8).  
 

 
 

Rys. 8. Schemat układu na panelu nr 1a i 1b 
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Na panelach 1a i 1b, oprócz w/w aparatury znajdują się: 

- układy wykonawcze składające się z 4 sztuk siłowników pneumatycznych 
dwustronnego działania ø50x150 produkcji ASCO JOUCOMATIC , 
oznaczonych literami A ÷ D. Siłowniki są wyposażone w zawory dławiąco-
zwrotne na wylotach siłowników. 

- 8 sztuk miniaturowych łączników drogowych (po 2 na każdy siłownik) 
sygnalizujących położenie tłoczysk (a0, a1, b0, b1, c0, c1, d0, d1). 

- wyspa zaworowa produkcji ASCO JOUCOMATIC  składająca się z 4 
zaworów dwupołożeniowych pięciodrogowych sterowanych obustronnie 
elektromagnetycznie. Sygnały od sterownika do każdej z cewek (A+, A-, 
B+, B-, C+, C-, D+, D-) są przekazywane oddzielną parą przewodów. 
sterownikiem łączem USB - RS232C. 

 

Panele stanowiska nr 2 różnią się między sobą układami wykonawczymi. 
Na panelu 2a, oprócz w/w aparatury znajduje się: 

- układ sterowany (rys. 9) składający się z 5 siłowników pneumatycznych 
dwustronnego działania (oznaczone literami A ÷ E), w tym: 

- 2 siłowniki produkcji ASCO 
JOUCOMATIC: -  ø40x80 i 
ø50x80, 

- 3 siłowniki produkcji 
REXROTH : - ø20x300, 
ø25x125 i ø40x150. 

Siłowniki są wyposażone w 
zawory dławiąco-zwrotne na 
wylotach. 

- 10 sztuk czujników pola 
magnetycznego, 
kontaktronowych typ BMF 
305K-R-US-L-3-03 firmy 
BALLUFF  sygnalizujących 
położenie tłoczysk. 

 
 
Rys. 9. Schemat układu siłowników 

na panelu 2a 
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Na panelu 2b oprócz w/w aparatury znajduje się: 

- układ (rys. 9) składający się łącznie z 7 siłowników pneumatycznych 
dwustronnego działania (oznaczonych literami A ÷ G), w tym: 

- 1 siłownik ø40x600 produkcji ASCO JOUCOMATIC , 
- 6 sztuk siłowników ø40x60 produkcji REXROTH . 

Siłowniki są wyposażone w zawory dławiąco-zwrotne na wylotach. 
- 14 sztuk czujników pola magnetycznego, kontaktronowych typ BMF 

305K-R-US-L-3-03 firmy BALLUFF  (po 2 na każdy siłownik) 
sygnalizujących położenie tłoczysk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Schemat układu siłowników na panelu 2b 
 
Panele: 2a i 2b wyposażono w wyspy zaworowe typ LS04 firmy REXROTH  
(rys. 11) składające się z 9 zaworów rozdzielających, w tym: 

- 2 szt. zaworów pięciodrogowych dwupołożeniowych sterowanych 
jednostronnie elektromagnetycznie, powrót za pomocą sprężyny, 

- 2 szt. zaworów pięciodrogowych trójpołożeniowych sterowanych 
obustronnie elektromagnetycznie, 
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- 5 szt. zaworów podwójnych (na każdy składają się dwa zawory 

trójdrogowe dwupołożeniowe sterowane jednostronnie 
elektromagnetycznie, powrót pod wpływem sprężyny). 

Wyspy zaworowe są połączone ze sterownikami kablem 25-pin (D-SUB). 

 
 Rys. 11. Schemat wyspy zaworowej z panelu 2a i 2b 
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8. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 11.1. Przygotowanie danych do zaprogramowanie sterownika PLC. 
 
Dla zadania sprecyzowanego przez prowadzącego ćwiczenie należy wypełnić 
kartę sprawozdania, tzn.: 

1. za pomocą diagramu ruchu siłowników oraz zapisu symbolicznego 
opisać działania układu, 

2. podać równania sygnałów wyjściowych - sterujących układem 
siłowników, 

3. ustalić adresy wejść i wyjść sterownika. 
4. wykorzystując metodę diagramów drabinkowych, przedstawić 

realizację poszczególnych funkcji sterujących. 
 
Zadanie 11.2. Zaprogramowanie sterownika PLC typ CPM2A-40CDR-D 
 
Korzystając z oprogramowania CX-PROGRAMMER należy: 

1. zaprojektować układ sterowania. 
2. przetestować przygotowany program. 
3. w przypadku programowania na innym komputerze niż przy 

stanowisku laboratoryjnym, należy wgrać napisany program do 
komputera laboratoryjnego, 

4. sprawdzić działanie oprogramowania na stanowisku doświadczalnym. 
 

Zadanie uważa się za wykonane, jeśli cykl pracy siłowników na stanowisku 
laboratoryjnym będzie zgodny z podanym przez prowadzącego ćwiczenie. 
W przeciwnym przypadku należy dokonać poprawek w programie sterownika. 
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ĆWICZENIE   P-11 

STEROWANIE UKŁADEM SIŁOWNIKÓW 
PNEUMATYCZNYCH ZA POMOC Ą 
STEROWNIKA PLC f-my OMRON 

Laboratorium 
 

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN 
Imię i nazwisko 
 

Nr alb. Grupa Data wykonania ćwiczenia 

Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej następujące punkty: 
 

1. Opis działania sterowanego układu (diagram) 
 
2. Równania sygnałów sterujących (wyjściowych) 
 
3. Adresy wejść i wyjść (ustalić po obejrzeniu sterownika na stanowisku). 
 
4. Realizację funkcji wyj ściowych (diagramy stykowe – drabinkowe). 
 

 
 


