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ZASTOSOWANIE STEROWNIKA PLC DO STEROWANIA
ZESPOŁEM TAŚMOCIĄGÓW
Streszczenie: W referacie przedstawiono stanowisko dydaktyczne składające się z modeli
pojedynczego taśmociągu, linii produkcyjnej z trzema taśmociągami oraz manipulatora.
Poszczególne modele działają w sposób synchronizowany i są sterowane za pomocą sterownika
swobodnie programowalnego. W celu zapewnienia wygodnej komunikacji operatora ze
sterownikiem zastosowano panel operatorski.
Słowa kluczowe: stanowisko dydaktyczne, sterownik PLC, panel HMI

APPLICATION OF A PLC CONTROLLER FOR STEERING OF
GROUP OF BELT CONVEYORS
Summary: In the article a didactic stand, consisting of models of conveyor, production line
with three conveyers and of manipulator, are presented. The models operate in a synchronised
way and they are steered by programmable logic controller. In order to ensure convenient
communication with the controller the human-machine interface is used.
Keywords: didactic stand, programmable logic controller, human-machine interface

1. Wprowadzenie
Jednym z podstawowych środków transportu bliskiego są przenośniki, popularnie
zwane taśmociągami. Należą one do środków transportu o ruchu ciągłym. Do
najczęściej stosownych należą przenośniki cięgnowe. Często są to przenośniki
taśmowe, których cechą charakterystyczna jest to, że transportowany materiał
spoczywa bezpośrednio na cięgnie przyjmującym postać taśmy. Innym rozwiązaniem
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jest przenośnik cięgnowy, w którym transportowany materiał spoczywa na członach
przymocowanych do cięgien łańcuchowych [1]. Jeśli przenośnik jest częścią większej
całości, np. linii technologicznej, to zwykle jego praca musi być synchronizowana
z pozostałymi jej elementami. W tych sytuacjach najczęściej jako urządzenie
sterujące jego pracą, ewentualnie także pracą współpracujących z nim maszyn,
wykorzystywany jest sterownik swobodnie programowalny PLC (Programmable
Logic Controller). Uzupełnieniem układu sterowania jest zwykle panel operatorski
(panek HMI – Human-Machine Interface), zapewniający wygodne monitorowanie
i sterownie pracą taśmociągu.
Celem, jaki postawili sobie autorzy, było zbudowanie modelu dydaktycznego
fragmentu linii technologicznej wykorzystującej modele przenośników członowych
oraz manipulatora, które są w posiadaniu Katedry Transportu Akademii TechnicznoHumanistycznej. Praca wymagała realizacji następujących etapów: rozplanowanie
rozmieszczenia poszczególnych elementów stanowiska i ich fizyczne połączenie,
opracowanie algorytmu sterującego wraz z zaprogramowaniem sterownika PLC,
stworzenie aplikacji na panel sterujący oraz testy działania stanowiska. W pierwszym
etapie zaplanowano rozmieszczenie poszczególnych modeli dydaktycznych
(omówionych w rozdziale 2.) tak, aby umożliwić ich wzajemne współdziałanie.
Należało także tak umieścić sterowniki oraz panel operatorski, aby uzyskać łatwość
poprowadzenia okablowania. Etap programowana zrealizowano w środowisku
CoDeSyS. Założeniem algorytmu sterującego jest współdziałanie wszystkich modeli.
Powstały program zapewnia płynną i ciągłą pracę całego stanowiska dydaktycznego.
W celu zwiększenia wygody sterowania procesem transportowym w etapie trzecim
zaproponowano intuicyjny interfejs użytkownika wyświetlany na panelu
operatorskim HMI. Przy pomocy panelu możliwy jest monitoring procesu transportu,
usuwanie ewentualnych awarii czy też zatrzymanie procesu. Informacje
przedstawiane użytkownikowi na wyświetlaczu są przejrzyste i zrozumiałe, dając tym
samym pełną kontrolę nad procesem. Realizację pracy zakończyły testy działania
stanowiska.

2. Budowa stanowiska dydaktycznego
Omawiane stanowisko dydaktyczne integruje trzy niezależne modele (taśmociągu,
linii technologicznej oraz manipulatora) oraz zapewnia ich sterowanie
z wykorzystaniem dwóch sterowników PLC wraz z panelami HMI. Zastosowanie
dwóch sterowników wynika ze znacznej liczby sygnałów wejściowych/wyjściowych
niezbędnych do ich obsłużenia oraz typów posiadanych przez Katedrę Transportu
sterowników. Poniżej krótko omówiono najważniejsze elementy składowe
stanowiska. Więcej szczegółów na ich temat można znaleźć w publikacji [2].
2.1. Taśmociąg
Pierwszym elementem stanowiska dydaktycznego jest model taśmociągu o długości
275 mm – rys. 1. Służy on do transportu przedmiotu o maksymalnej średnicy
29 mm. Napędzany jest przy pomocy silnika prądu stałego, który posiada czujnik
impulsów (impulsator obrotów). Czujnik ten może służyć do wyznaczenia drogi
przebytej przez ładunek lub jako aktywator dla innych elementów stanowiska. Model
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posiada również 2 fotokomórki składające się z fototranzystora i źródła światła
(żarówka z soczewką). Sterownik obsługujący ten model powinien posiadać co
najmniej 3 dwustanowe wejścia oraz 1 dwustanowe wyjście.

Rysunek 1. Model pojedynczego taśmociągu [2]
2.2. Model linii technologicznej
Kolejnym wykorzystywanym przy budowie stanowiska elementem jest model linii
technologicznej (rys. 2). Składa się on z 4 krótkich odcinków taśmociągowych
tworząc kształt litery U. Służy on do transportu przerywanego oraz posiada
zainstalowane 2 gniazda robocze (mieszadło, świder). Wykorzystuje 8 silników prądu
stałego, 4 wyłączniki krańcowe oraz 5 fotokomórek. Sterownik obsługujący ten
model powinien posiadać co najmniej 9 wejść dwustanowych oraz 10 wyjść
dwustanowych.

Rysunek 2. Model linii technologicznej [2]
2.3. Model manipulatora
Trzecim modelem wchodzącym w skład stanowiska jest model manipulatora (rys. 3).
Jest to model 3-osiowego manipulatora z urządzeniem chwytającym. Posiada
następujące możliwości ruchu:
1. obrót o 180o wokół osi pionowej,
2. wysuw w poziomie o 90 mm,
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3. wysuw w pionie o 150 mm.
Wyposażony jest w 4 silniki prądu stałego, w tym 2 z wbudowanymi enkoderami
magnetycznymi o częstotliwości próbkowania 1 [kHz]. Poza tym na modelu
zainstalowane są 4 wyłączniki krańcowe oraz 2 czujniki impulsowe do pomiaru
przebytej drogi przez manipulator. Sterownik obsługujący model powinien posiadać
co najmniej 8 dwustanowych wejść i wyjść.

Rysunek 3. Model manipulatora [2]
2.4. Sterownik PLC wraz z panelem HMI

Rysunek 4. Zestaw sterowania EC0400
Jako jednostkę sterującą zastosowano dwa zestaw sterowania EC0400 oferowane
przez firmę IFM (rys. 4). W skład każdego wchodzą między innymi:
1. jednostka centralna − sterownik model CR0403; jest to w pełni konfigurowalny
sterownik PLC posiadający 12 wejść (w tym 4 mogą być analogowe)
oraz 12 wyjść; ze względu na rozbudowany charakter stanowiska
dydaktycznego, do obsługi wszystkich modeli wymagane są dwie jednostki
centralne tego typu,
2. jednostka przekaźnikowa − model CR0421 zawierająca:
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•

3.

gniazda na 6 przekaźników i 10 bezpieczników samochodowych
(6,3 mm),
• 2 szyny zasilające oraz 6 złącz zasilających,
wyświetlacz operatorski HMI − model CR0451 o następujących cechach
funkcjonalnych:
• kolorowy wyświetlacz 2,8”,
• 5 w pełni programowalnych, podświetlanych przycisków,
• przycisk nawigacyjny ze strzałkami,
• pełna obsługa interfejsu CAN,
• zasilanie z prądu stałego 8…32 VDC.

2.5. Architektura połączeń
Widok całego stanowiska przedstawia zdjęcie z rys. 5. Istotne w budowie stanowiska
było także wykonanie odpowiednich połączeń elektrycznych. Do połączenia
poszczególnych modeli ze sterownikami wykorzystano złącza uniwersalne omówione
w [2], adaptując je do sterowników IFM. Schematy z rys. 6 i 7 przedstawiają sposób
połączenia sterowników z wyświetlaczami HMI oraz schemat podłączeń zasilania.

Rysunek 5. Widok stanowiska dydaktycznego

3. Algorytm pracy
Aby pokazać możliwości stanowiska dydaktycznego, założono algorytm jego pracy,
który stanowił podstawą opracowania programu sterującego dla sterowników PLC.
Na tym etapie pracy wykorzystano przyjazne środowisko MS Visio 2010. Służy ono
do szybkiego oraz kompleksowego tworzenia diagramów, pozwalając na
uproszczenie złożonych danych. Na podstawie stworzonych schematów
kolejnościowych (diagramów) powstał algorytm sterujący pracą całego układu.
W skład algorytmów wchodzą dwa programy sterujące, przy czym jeden jest
programem diagnostycznym, a drugi − programem właściwym.
Zadaniem programu właściwego, którego diagram został przedstawiony na rys. 8, jest
transport pojemnika z punktu startowego od miejsc składowania przy zachowaniu
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przewidzianych przerw czasowych, inaczej zwanych czasami operacyjnymi.
Poszczególne oznaczenia na rys. 8 odpowiadają tym z rys. 5.

Rysunek 6. Schemat podłączeń magistrali pomiędzy sterownikami oraz panelami
HMI

Rysunek 7. Schemat podłączeń zasilania dla sterowników oraz paneli HMI
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Cechą wykorzystanych modeli jest ich modułowość (są zbudowane z elementów
podobnych do klocków Lego). W wyniku takiej budowy zdarzają się dość często
awarie związane z odpadnięciem pewnych fragmentów, zacięciem napędów itp.
Ponadto poszczególne modele mogą być wykorzystywane na innych zajęciach, co
może spowodować wprowadzenie do nich nieprzewidzianych zmian. Dlatego
opracowano także program diagnostyczny, który powinien być uruchamiany przed
programem właściwym. Jego zadaniem jest między innymi sprawdzenie poprawności
działania poszczególnych modeli oraz ustawienie ich w pozycji startowej. Algorytm
programu diagnostycznego przedstawia schemat z rys. 9.

Rysunek 8. Schemat algorytmu programu właściwego

4. Programy sterujące oraz aplikacja wizualizacyjna
Zarówno programy sterujące, jak i aplikację wizualizacyjna dla panelu HMI napisano
w środowisku programistycznym CoDeSys (Controller Development System)
niemieckiej firmy 3S-Smart Software Solutions GmbH. CoDeSys jest bezpłatnym
środowiskiem umożliwiającym programowanie sterowników i paneli HMI różnych
producentów przy wykorzystaniu różnych języków programowania. W pracy
zastosowano język FBD (diagram bloków funkcyjnych).
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Stop
Rysunek 9. Schemat algorytmu programu diagnostycznego

Rysunek 10. Fragment programu sterujący ruchem manipulatora
Podczas pisania programu sterującego wykorzystywano rozbudowaną bibliotekę
środowiska programistycznego CoDeSyS. W programie, poza podstawowymi
bramkami logicznymi, wykorzystano również wybrane, dodatkowe bloki funkcyjne,
takie jak: timer typu TON (z opóźnionym włączaniem) oraz TOF (z opóźnionym
wyłączaniem), R_TRIG (wykrywanie zbocza narastającego), TOGGLE (przełącznik
funkcji SET/RESET), a także licznik CTU i bloki funkcyjne związane z komunikacją

Zastosowanie sterownika PLC do sterowania zespołem taśmociągów

291

z siecią CAN (CAN_RX, CAN_TX). Z uwagi na ograniczoną długość referatu na rys.
10 przedstawiono tylko fragment programu sterującego ruchem manipulatora.
Dokładniejszy opis programu wraz z całym listingiem znajduje się w [3].
Głównym zadaniem aplikacji wizualizacyjnej na panel HMI jest zapewnienie
wygodnego nadzorowanie (wizualizacji) oraz sterowanie procesem technologicznym
realizowanym na stanowisku dydaktycznym bez konieczności uruchamiania
oprogramowania narzędziowego dla sterowników PLC. Aplikacja zawiera 6 ekranów.
Na rys. 11 przedstawiono powiązania pomiędzy nimi.

Rysunek 11. Schemat powiązań pomiędzy ekranami aplikacji wizualizacyjnej
Robocze ekrany to:
1. „Proces Transportu”, który podaje operatorowi informację o stanie procesu
transportowego wraz z pozycją na palecie, na którą zostanie odłożony pojemnik
z materiałem,
2. „Diagnostyka” – daje możliwość próbnego rozruchu układu; w trakcie pracy
tego programu są diagnozowane ewentualne usterki; poza usterkami program
sprawdza czy zadane odległości wysuwu ramienia manipulatora określone
czasem w bloczku TON są poprawne,
3. „Opcje składowania” – pozwala na manualny wybór pozycji składowania
pomijając funkcje CTU, która przeprowadza ten proces automatycznie,
4. „Opcje Panelu” – pełni rolę informacyjną na temat wersji oprogramowania oraz
daję możliwość zmiany jasności ekranu.
Szczegóły dotyczące aplikacji wizualizacyjnej oraz dokładny opis jej
funkcjonalności znajdują się w pracy [3].
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5. Wnioski
Wykorzystywane w budowie stanowiska dydaktycznego modele środków transportu
bliskiego będące w posiadaniu Katedry Transportu Akademii TechnicznoHumanistycznej nie były dotychczas w pełni wykorzystywane, a ich użycie
sprowadzało się prawie wyłącznie do celów pokazowych. Modele te posiadają duży
potencjał dydaktyczny, który może być znacznie zwiększony poprzez ich
współdziałanie. Dlatego autorzy zaproponowali i zrealizowali koncepcję zbudowania
i zaprogramowania w pełni funkcjonalnego stanowiska dydaktycznego składającego
się z trzech wspomnianych modeli. Do sterowania stanowiskiem zastosowano
sterowniki swobodnie programowalne PLC. Powodem przyjęcia takiego rozwiązania
jest fakt, że sterowniki swobodnie programowalne dają swobodę konfiguracji
i zaprogramowania dowolnego algorytmu sterującego, co pozwala na pełne
wykorzystanie potencjału nowopowstałego stanowiska dydaktycznego. Aby ułatwić
obsługę stanowiska wyposażono je w panele operatorskie. W ramach pracy
opracowano przykładowy algorytm pracy stanowiska i napisano stosowny program
sterujący dla sterownika PLC. Wykonana aplikacja wizualizacyjna zapewnia
wygodny monitoring stanowiska. Oczywiście użytkownik ma możliwość
przygotowania własnych algorytmów i programów sterujących.
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