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Przemysłowe Systemy Automatyki

ĆWICZENIE 2
Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika programowalnego LO-
GO! firmy Siemens, oraz sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach przy użyciu
ww. sterownika.

1. Wprowadzenie

Zbiorniki cieczy występują w procesach przemysłowych i technologicznych
niezwykle często. Regulacja poziomu danej substancji w zbiorniku jest, z punktu
widzenia jakości produkcji, bardzo istotna. Napełnianie lub opróżnianie zbiornika
cieczy często wykonuje się za pomocą pomp elektrycznych, które podczas pracy
dają w przybliżeniu liniowe charakterystyki przebiegu.

Praca układów elektrycznych z cieczą jest niebezpieczna ze względu na moż-
liwość zalania oraz doprowadzenia do zwarcia i konsekwentnego zniszczenia ele-
mentów elektronicznych. Podczas wykonywania ćwiczenia należy być szczegól-
nie ostrożnym podczas korzystania z napięcia 230V AC. Wszelkie zmiany w
układzie elektrycznym należy wykonywać przy rozłączonym zasilaniu głównym
układu. Nie należy także dopuszczać do pracy pompy w tzw. ”suchobiegu”.

2. Stanowisko laboratoryjne

Stanowisko (rys. 1) umożliwia realizację sterowania poziomem wody w dwóch
zbiornikach. Znajduje się w nich ograniczona ilość cieczy, która po załączeniu
zasilania powinna zostać przepompowana z jednego zbiornika do drugiego.

2.1. Układ elektryczny

W celu uruchomienia pompy wodnej, należy zasilić ją ze źródła o napięciu
zmiennym VAC = 230V . Aby zapewnić możliwość załączenia i wyłączenia pom-
py w dowolnej chwili, należy zbudować układ elektryczny (rys. 2) bazujący na
sterowniku LOGO! i odpowiednich przyciskach.
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Rysunek 1. Widok stanowiska laboratoryjnego

Rysunek 2. Schemat układu elektrycznego: (a) układ załączania i rozłączania,
(b) podłączenie lampki sygnalizacyjnej.

Symbole na schemacie oznaczają odpowiednio przycisk normalnie otwarty
(W1), przycisk normalnie zamknięty (W2), cewkę i styki przekaźnika Q1. Ozna-
czenia linii zasilania zapisane zostały zgodnie z wyprowadzeniami przygotowany-
mi na konsoli i oznaczają 230V AC (L1-N1) oraz 24V DC (+3 – -4). Schemat
rys.(3) jest przykładem tzw. układu z samopodtrzymaniem.

Rysunek 3. Schemat układu elektrycznego – wersja z samopodtrzymaniem
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3. Podstawowy obsługi przekaźnika programowalnego
LOGO!

Sterowniki LOGO! firmy Siemens należą do grupy sterowników małych (mikro),
czasami nazywanych również przekaźnikami inteligentnymi lub programowalnymi
[1]. Na rysunku 4 pokazano wygląd jednej z wersji LOGO!.

Rysunek 4. Wygląd sterownika LOGO!

3.1. Programowanie sterowników LOGO!

Program do sterownika LOGO! można pisać na 2 sposoby:
• Wykorzystując mały ekranik w sterowniku. Wymaga to wcześniejszego na-

rysowania sobie całego programu np. na papierze i przeniesienie go blok po
bloku do sterownika

• Poprzez stosowanie komputera, do którego wgrywamy oprogramowanie LO-
GO! Soft Comfort.

3.1.1. Przedstawienie bloków na wyświetlaczu LOGO!

Poniższa ilustracja (rys. 5) przedstawia typowy widok wyświetlacza LOGO!. Jed-
norazowo może on pokazywać obraz tylko jednego bloku. Dlatego też dla ułatwie-
nia konstruowania układu, bloki oznacza się numerami.

Rysunek 5. Widok wyświetlacza LOGO!
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W programowaniu LOGO! wykorzystuje się następujące elementy ułożone
w listy:
• ↓ Co – lista konektorów (wejścia, wyjścia, wskaźniki)
• ↓ GF – lista funkcji podstawowych
• ↓ SF – lista funkcji specjalnych
• ↓ BN – lista bloków użytych w programie

Poniżej przedstawione zostały podstawowe funkcje (GF) używane w trakcie zajęć:

Symbol na schemacie Symbol w LOGO! Nazwa funkcji

AND
Szeregowe połączenie

styków NO

NAND
Równoległe połączenie

styków NC

OR
Równoległe połączenie

styków NO

NOR
Szeregowe połączenie

styków NC

XOR
Podwójny styk przełączny

NOT
Styk NC
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3.1.2. Tryb programowania

1. Po podłączeniu zasilania i uruchomieniu sterownika, na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat

2. Aby przełączyć LOGO! w tryb programowanie wciśnij
przycisk ESC. Ukaże się wtedy menu główne.

3. Pierwszym znakiem w pierwszym wierszu jest ”>”. Ruch
kursora w pionie odbywa się przy użyciu klawiszy N i H.
Przesuń kursor do pozycji Program i naciśnij OK.
LOGO! przejdzie do trybu programowania.

4. Przesuń kursor ”>” do pozycji Edit Prg (edycja pro-
gramu) i zatwierdź przyciskiem OK. Na wyświetlaczu
pojawi się symbol pierwszego wyjścia. LOGO! znajduje
się teraz trybie programowania. Aby wybrać inne wyjście
naciśnij N lub H. Od tego momentu rozpoczyna się edycja
programu sterującego.

5. Wprowadźmy pierwszy blok programu (funkcja OR).
Naciśnij klawisz J, kursor przesunie się w lewo.
Naciśnij OK aby przejść do trybu edycji.
Kursor jest wyświetlany jako pełny prostokąt. Można te-
raz wybrać element do wstawienia – konektor lub blok.

6. Naciskaj H, aż pojawi się wyrażenie GF (funkcje podsta-
wowe).
Zatwierdź przyciskiem OK.
LOGO! wyświetli pierwszy blok z listy funkcji podstawo-
wych – AND.

7. Klawiszami NH wyszukaj blok OR
Wybór potwierdź klawiszem OK, co zakończy etap wy-
boru.

8. Na tym etapie wyświetlacz pokazuje:
W ten sposób został zapisany pierwszy blok programu.
Każdy nowo wprowadzony blok otrzymuje swój numer.

9. Kolejnym krokiem jest podłączenie wejść.
Naciśnij OK. Wyświetlacz pokazuje:
Wybierz listę Co i naciśnij OK.

10. Pierwszym elementem z Co jest symbol nieużywanego
wejścia x.
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11. Klawiszami NH odszukaj wejście I1.
Naciśnij OK.

12. Wejście I1 jest teraz podłączone do wejścia bloku OR.
Kursor automatycznie przesuwa się do następnego wej-
ścia bloku OR.

13. Pozostałe wejścia blokuOR pozostaw niepodłączone po-
przez ustawienie przy nich znaku x.

14. Naciśnij klawisz ESC aby powrócić do menu głównego.

3.1.3. Uruchomienie programu

Uruchomienie napisanego programu przebiega w następujący sposób:
1. Po zakończeniu edycji programu należy powrócić do menu głównego poprzez

przyciśnięcie przycisku ESC
2. Wykorzystując przyciski NH ustaw kursor > na pozycji Start
3. Potwierdź Start przyciskając OK
LOGO! uruchomi program a na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania:

Ekran startowy

Używając J I przemieszczamy się pomiędzy kolejnymi ekranami

Wejścia od I1 do I24

Wyjścia od Q1 do Q16

Wejścia analogowe od AI1 do AI3

Kolejne ekrany przedstawiają stan wejść analogowych AI4÷AI8, wyjścia analo-
gowe AQ1,AQ2, oraz znaczników M1÷M27.
W trybie Start LOGO! wykonuje zapisany program. Najpierw czytane są stany
na wejściach, wyznaczane są stany wyjść na podstawie zapisanego programu,
a następnie wyjścia są ustawiane w zadanym stanie zgodnie z wykonywanym
programem.
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LOGO! w następujący sposób oznacza stany I/O:

W przykładzie tym wejścia I1,
I15, wyjścia Q8 i Q12 są w stanie
”wysokim”.

3.1.4. Zatrzymanie programu

Aby zatrzymać wykonywanie programu należy:

1. Nacisnąć klawisz ESC aż do ukazania się poniż-
szego okna:

2. Wcisnąć OK.
LOGO! wyświetli następujący komunikat

3. Wcisnąć H aby wybrać Yes i przycisnąć OK.

4. LOGO! wyświetli ekran główny i nastąpi zatrzy-
manie programu.

4. Przebieg ćwiczenia

1. Wykonać polecenia zawarte w podrozdziale 3.1.2.
2. Połączyć układ zgodnie ze schematem z rys. 2. Zaprogramować LOGO! tak,

by naciśnięcie przyciskuW1 powodowało zaświecenie się lampki (24V).
3. Zaprogramować LOGO! tak, by naciśnięcie przyciskuW1 powodowało za-

świecenie się lampki sygnalizacyjnej (24V) (wersja z samopodtrzymaniem –
wciśnięcieW2 wyłącza lampkę sygnalizacyjną). Uwaga:Wykorzystać funk-
cje SF – patrz dokumentacja LOGO!

4. Po pomyślnym wykonaniu powyższych zadań, podłączyć w miejsce lampki
sygnalizacyjnej z Rysunku (2 b) zaciski silnika pompki (230V).
Uruchomić przelewanie wody z jednego zbiornika do drugiego, uwzględnia-
jąc sygnały z czujników stanu niskiego/wysokiego poziomu wody.
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