
BASEN zadnie ZAD004 

 

Wytyczne do zadania: 

Operator ma do dyspozycji 
tablicę sterowania wyposażoną 
w trzy przyciski sterujące.  

• N – napełnianie 
basenu(otwarty zawór Zg) 

• O – opróżnianie basenu 
(otwarty zawór Zd) 

• W – wymiana wody (oba 
zawory otwarte) 
 
Przyciski N i O to przyciski 
monostabilne NO, a przycisk W 
to przycisk bistabilny NO. 
 
W systemie znajdują się dwa 

zawory sterowane cewkami elektrycznymi. Zg to zawór 
dopuszczający wodę, Zd to zawór opróżniający basen. 
Do sprawdzania poziomu wody w basenie użyto dwóch czujników 
wyporowych Bg i Bd, o stykach NO. 

Określenie zadania: 

Naszym zadaniem jest napisanie programu w języku LD na 
sterownik PLC, który będzie zarządzał systemem napełniania 
basenu. Należy rozważyć dwa sposoby sterowania: 

1. Po wciśnięciu dowolnego z przycisków N lub O powtórne ich 
użycie jest możliwe dopiero gdy zadziała czujka Bg (basen 
pełny) lub czujka Bd (basen pusty). Przycisk wymiany też 
można włączyć tylko przy pełnym lub pustym basenie. 

2. Przyciski mogą być używane w dowolnej chwili, przycisk 
wymiany włącza wymianę a po zwolnieniu zamyka oba 
zawory. 

 
 



Schemat elektryczny i tablica przypisania: 

 
Tablica przypisania połączeń 
sterownika PLC 
 

Operand 
symboliczny 

Operand 
rzeczywisty 

Opis 

N I1 Przycisk NO monostabilny sterujący 
napełnianiem 

O I2 Przycisk NO monostabilny sterujący 
opróżnianiem baseny 

W I3 Przycisk NO bistabilny sterujący 
wymianą wody 

Bg I4 Czujka wyporowa ze stykiem NO 
górny poziom wody w basenie. 

Bd I5 Czujka wyporowa ze stykiem NO 
dolny poziom wody w basenie. 

Kzg Q1 Cewka sterująca zaworem Zg 

Kzd Q2 Cewka sterująca zaworem Zd 

 
 

Algorytm dla części 1 zadania. 

 
 
 
 



Program ZAD004-1 

S01 
Oczekiwanie: występuje zaraz po włączeniu napięcia U lub po 
zakończeniu procesów Nalewania, Opróżniania i Wymiany. W tym 
kroku oba zawory są zamknięte (Zg – Dopływ, Zd- Odpływ, Bg - 
Czuj_Góra, Bd – CzujDół W- Wymiana) 
 

 
S02 
Napełnianie, włączony jest tylko zawór górny 

 
S03 
Opróżnianie, włączony jest tylko zawór dolny 

 



S04 
Wymiana wody, włączone są oba zawory jednocześnie. 

 
 

Algorytm do ZAD004-2 

W tym algorytmie dodajemy dwa połączenia między krokami S02 i 
S03, które pozwolą na przełączanie w czasie nalewania lub 
opróżniania, Oraz dwa połączenia między S02 i S04 oraz S03 i 
S04.  
Zakładamy, że po wyłączeniu przycisku bistabilnego W system 
przechodzi do kroku oczekiwanie S01. 
  
Zwróć uwagę, że na dodanych połączeniach powtarzają się już 
wcześniej dodane tranzycie t1, t3 i t5. Pozwoli to na szybkie 
przerobienie istniejącego programu prze dodanie równolegle 
podpiętych szyn z innymi markerami. 
 
Musimy też pamiętać by po stronie resetów we wszystkich krokach 
pododawać wyłączane markery i urządzenia. 



 

Program ZAD004-2 

 



  


