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Cele kształcenia 

Cel ogólny:  

 programowanie sterowników PLC w celu regulacji ciągłej wielkości fizycznych 

związanych z obiektami i procesami technologicznymi oraz uruchamianie tych układów 

regulacji. 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 czyta i tworzy schematy układów regulacji ciągłej, 

 rozróżnia typy przetworników pomiarowych zastosowanych w zestawie PCS, 

 konfiguruje sterownik S7-313C, 

 obsługuje wejścia i wyjścia analogowe sterownika S7-313C, 

 sporządza algorytm działania sterownika, 

 pisze programy w języku LAD obsługujące zmienne logiczne i arytmetyczne, 

 uruchamia układ regulacji w zestawie PCS-Compact, 

 weryfikuje poprawność działania napisanego programu sterowniczego. 

W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe uczących się:  

 czytanie ze zrozumieniem, 

 logiczne myślenie, 

 samoocena poprawności wykonywania czynności zawodowych. 

Metody kształcenia: metoda przewodniego tekstu, ćwiczenie praktyczne. 

Formy pracy: uczący się pracują indywidualnie. 

Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: stanowisko dydaktyczne PCS-Compact, sterownik S7-313C, komputer 

PC z oprogramowaniem STEP7 i adapterem połączeniowym, instrukcja pracy metodą tekstu 



przewodniego, pytania prowadzące, dokumentacja techniczna uruchamianego układu PCS-

Compact, schematy ideowy układu PCS-Compact, katalogi elementów układu PCS-Compact. 

Zadanie dla uczącego się 

Opracuj program na sterownik S7-313C (w języku LAD) umożliwiający ręczne sterownie 

układem regulacji poziomu wody w zbiorniku B102 w układzie PCS-Compact. Do wysokości 

czujnika pływakowego S112 pompa powinna działać ze 100% wydajnością, a po zamknięciu 

czujnika z 50% wydajnością. Po wypełnieniu 50% objętości zbiornika pompa powinna się 

wyłączyć automatycznie, a proces napełniania zbiornika powinien mieć możliwość 

zatrzymania w dowolnym momencie. Wykonaj odpowiednie połączenia i ustawienia 

w układzie PCS-Compact, a następnie uruchom program sterujący napełnianiem wodą 

zbiornika B102. 

 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) określić założenia dotyczące programu, 

2) ustalić jakie sygnały analogowe i cyfrowe będą wchodziły i wychodziły ze sterownika, 

3) sporządzić listę alokacji 

4) skonfigurować sterownik Simatic S7-313C, 

5) napisać w języku LAD program i przesłać do sterownika, 

6) przygotować stanowisko PCS do wykonania zadania i uruchomić układ. 

 
Rys. Schemat zestawu PCS-Compact 



Tabela: Lista alokacji zestawu PCS-Compact podłączonego do sterownika S7-313C. 

Element Wejści

e 

Wyjści

e 

We/Wy Funkcja i opis elementu 

B102 I0  binarne Sygnał częstotliwościowy z czujnika 

przepływu 

S111 I1  binarne Czujnik pływakowy przepełnienia 

B101 (no) 

S112 I2  binarne Czujnik pływakowy w zbiorniku B102 

(no) 

B113 I3  binarne Sygnał minimalnego poziomu wody w 

B101 

B114 I4  binarne Sygnał maksymalnego poziomu wody 

w B101 

S115 I5  binarne Stan zamknięcia zaworu kulowego 

V102 

S116 I6  binarne Stan otwarcia zaworu kulowego V102 

M102  Q0 binarne Otworzenie zaworu kulowego V102 

E104  Q1 binarne Włączenie ogrzewania wody w 

zbiorniku B101 

K1  Q2 binarne Przekaźnik wybierający sterowanie 

pompą 

(„0” = binarne / „1” = analogowe) 

M1  Q3 binarne Włączanie pompy w trybie binarnym 

M106  Q4 binarne Otworzenie całkowite zaworu 

proporcjonalnego 

LIC 

B101 
AI0  analogo

we 

Pomiar poziomu wody w zbiorniku 

B102 

FIC 

B102 
AI1  analogo

we 

Pomiar natężenia przepływu wody  

PIC 

B103 
AI2  analogo

we 

Pomiar ciśnienia powietrza 

TIC 

B104 
AI3  analogo

we 

Pomiar temperatury wody w zbiorniku 

B101 

P101  AQ0 analogo

we 

Sterowanie pompą odśrodkową P101 

V106  AQ1 analogo

we 

Sterowanie zaworem proporcjonalnym 

V106 

 

Przebieg zajęć: 

Faza wstępna 

1. Określenie tematu zajęć i umiejętności niezbędnych do wykonania zadania. 

2. Wyjaśnienie uczącym się szczegółowych celów kształcenia. 

3. Zaznajomienie uczących się z metodą tekstu przewodniego. 

4. Przedstawienie zadania zawodowego dotyczącego kwalifikacji E19. 



Faza właściwa 

Praca metodą tekstu przewodniego. 

Faza I Informacje 

Pytania prowadzące: 

1. Które zawory, widoczne na schemacie układu PCS-Compact, należy zamknąć a które 

otworzyć, aby zbudować układ przedstawiony w treści działania? 

2. Jaką funkcję spełniają elementy pokazane na schemacie układu PCS-Compact? 

3. Które sygnały dostępne dla sterownika S7-313C będą wykorzystane w tym zadaniu? 

4. Jakie wartości graniczne powinny przyjąć zmienne analogowe zastosowane w tym 

zadaniu? 

5. Jak skonfigurować sterownik S7-313C? 

6. Jakie elementy programowe języka LAD należy wykorzystać w programie 

sterowniczym? 

Faza II  Planowanie 

Uczący się określają: 

1. Którędy ma nastąpić przepływ wody do zbiornika B102? 

2. Jak sporządzić listę alokacji? 

3. Jak skonfigurować sterownik Simatic S7-313C? 

4. Jakie przygotować stanowisko PCS do wykonania zadania i uruchomić układ? 

5. Jaki algorytm działania programu przyjąć przy opracowywania programu sterowniczego? 

Faza III  Ustalenia 

1. Uczący się na podstawie schematu ustalają stan poszczególnych zaworów układu 

PCS-Compact. 

2. Uczący się ustalają jak skonfigurować sterownik S7-313C.  

3. Uczący się ustalają adresy wejść i wyjść analogowych i cyfrowych sterownika. 

4. Uczący się określają wartości graniczne zmiennych analogowych. 

5. Uczący się określają, jakie elementy języka LAD należy zastosować aby program 

sterowniczy był zgodny z algorytmem działania. 

6. Uczący się ustalają sposób weryfikacji poprawności programu sterowniczego 

7. Uczący się konsultują z nauczycielem poprawność ustaleń. 

Faza IV Wykonanie 

1. Uczący się ustawiają zawory układu PCS-Compact zgodnie z ustaleniami. 

2. Uczący się sporządzają listę alokacji dla sterownika. 

3. Uczący się sporządzają algorytm działania programu sterowniczego. 



4. Uczący się podłączają sterownik S7-313C do komputera PC wyposażonego 

w oprogramowanie STEP7. 

5. Uczący się opracowują program sterowniczy zgodnie z algorytmem działania i wpisują go 

do sterownika. 

6. Uczący się sprawdzają poprawność działania programu na symulatorze sterownika 

S7-313C. 

7. Uczący się uruchamiają układ PCS-Compact i ostatecznie sprawdzają poprawność. 

Faza V Sprawdzanie 

1. Uczący się sprawdzają poprawność działania programu na symulatorze sterownika  

S7-313C. 

2. Po uzyskaniu aprobaty nauczyciela uruchamiają układ PCS-Compact i ostatecznie 

sprawdzają poprawność działania programu. 

3. Uczący się korygują ewentualne błędy, które nastąpiły podczas konfiguracji 

i programowania sterownika oraz podczas ustawiania poszczególnych zaworów. 

Faza VI Analiza końcowa 

Uczący się wraz z nauczycielem wskazują, które etapy rozwiązania zadania sprawiły im 

trudności. Nauczyciel powinien podsumować całe zadanie, wskazać, jakie umiejętności były 

kształtowane, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak unikać ich w przyszłości. 

 

Rozwiązanie zadania 

Układ regulacji poziomu wody musi być wyposażony w 2 dodatkowe przyciski 

klawiatury zestawu PCS-Kompakt to jest START i STOP.  

Do sterownika PLC będą podawane 2 sygnały binarne z klawiatury i 1 z czujnika 

pływakowego S112 oraz 1 sygnał analogowy z ultradźwiękowego czujnika poziomu wody 

w B102. Na wyjścia sterownika wyprowadzany jest 1 sygnał binarny włączający przekaźnik 

wprowadzający sterowanie pompą w tryb analogowy oraz sygnał sterujący wydajnością 

pompy odśrodkowej P101. Sygnały binarne zmieniają się w zakresie 0…24 V DC, a sygnały 

analogowe w zakresie 0…..10 V DC. Sygnały analogowe dla podanego zakresu są 

reprezentowane przez liczby typu WORD (16-bitowe) mieszczące się w granicach 0…27648 

  



Lista alokacji układu sterowania poziomem wody. 

Element Wejści

e 

Wyjście We/Wy Funkcja i opis elementu 

START I1.0  binarne Sygnał START (styk monostabilny 

NO) 

STOP I1.1  binarne Sygnał STOP (styk monostabilny NZ) 

S112 I0.2  binarne Czujnik pływakowy w zbiorniku 

B102 (no) 

K1  Q0.2 binarne Przekaźnik wybierający sterowanie 

pompą 

(„0” = binarne / „1” = analogowe) 

LIC 

B101 
PIW25

6 

 analogo

we 

Pomiar poziomu wody w zbiorniku 

B102 

P101  PQW25

6 

analogo

we 

Sterowanie pompą odśrodkową P101 

 

 

 

Tabela 1.4. Konfiguracja sterownika S7-313C. 

 
 

  



 

 

 
 

Rys. Program drabinkowy realizujący wykonanie zadania sterowniczego 
 

 

Przed uruchomieniem należy zamknąć ręczne zawory V110, V109, V108 i V105 oraz otworzyć 

zawór V101. 

 


