
Metoda rozwiązanie zadania z cyklogramami   

Rysunek pomocniczy: 

 
Większość zadań z cyklogramami polega na zaprogramowaniu 
sterownika tak by sterował czasami gdy siłownik jest cofnięty lub 
wysunięty. Czasy wysuwania i cofania siłownika sterowane są 
mechanicznie przez ustawienie zaworów dławiąco zwrotnych co 
oznacza, że dla wszystkich wzniosów cyklogramu są one takie 
same. Do rozważań nad metodą rozwiązań posłużymy się 
cyklogramem i schematem siłownika pokazanym na poniższym 
rysunku:    
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Należy pamiętać że każdy wznios na cyklogramie ma 4 fazy: 

1. Siłownik cofnięty COFF 
2. Siłownik wysuwa się WON (ruch regulowany zaworem 

dławiącym) 
3. Siłownik wysunięty WOFF 
4. Siłownik cofany CON (ruch regulowany zaworem dławiącym) 

Mogą być zaplanowane wzniosy w których czas Wysuniętego lub 
cofniętego siłownika jest równy 0s tak jak przedstawiony wznios 2 i 
początek wzniosu 3. 
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Algorytm dla pojedynczego wzniosu: 

 
Do poszczególnych 
punktów 
cyklogramu 
dochodzimy po 
spełnieniu 
warunków t1, t2, t3, 
t4, t5. 
 
 
 

Można to przedstawić za pomocą algorytmu: Cztery stany wzniosu 
rysujemy jako 4 skrzynki, przydzielamy im markery reprezentujące 
je w sterowniku i zostawiamy miej scena opis Setowanych i 
Resetowanych wyjść. 
 

 
Przejdźmy teraz do cyklogramu który mamy rozwiązać: 

 
 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t3 t7 t5 



Widać że mamy do czynienia z 2 wzniosami a tranzycie t3 i t4 
wskazują jeden punkt. (Tranzycja t3 określa czas w którym siłownik 
jest w fazie WOFF, czas ten jednak wynosi 0s, z tego powodu nie 
widzimy na diagramie linii poziomej.) 
Dodatkową informacją jest to, że tranzycja t1 powiązana jest z 
przyciskiem S0 Start/Stop a to oznacza że będziemy mieli w 
algorytmie dodatkową stan w którym siłownik nie pracuje ale 
oczekuje na włączenie systemu. 

Algorytm dla całego cyklogramu: 

 
t1 B2=1^S2=1^S3=0^S0=1 

t2 T4=2s ^ CTU=0 

t3 S2=0 

t4 T0=0s ^ CTU=0 

t5 B2=1 

t6 T5=2s ^ CTU=1 

t7 T6=3s ^ CTU=1 

t8 CTU=2 

 

Napisanie programu z algorytmu: 

Licznik wzniosów aktywowany jest 
stanem cofania się siłownika, 
któremu odpowiada marker M04. 
 
Licznik zerujemy po wykonaniu całej 
sekwencji z cyklogramu po 
powrocie do oczekiwania markerem 
M00 
 
Liczbę PV ustawiamy na ilość 
wzniosów. 

Ilość linii tranzycji będzie równa 
ilości wzniosów a tranzycie różniły 
się będą czasami trwania WOFF lub 
COFF 

Ilość linii tranzycji będzie równa 
ilości wzniosów a tranzycie różniły 
się będą czasami trwania WOFF lub 
COFF 


