
SLAJD 1 – TYTUŁ 
Dzień dobry, nazywam się Marcin Faszczewski. Chciałbym zaprezentować moją pracę 

magisterską której tematem jest: Układ sterowania czasu rzeczywistego położeniem kulki na 

pochylni z wykorzystaniem sieci PROFINET.  

SLAJD 2 – CEL I ZAKRES PRACY 
Celem pracy jest opracowanie koncepcji, zrealizowanie i przetestowanie układu sterowania 

położeniem kulki na pochylni płaskiej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sterowników 

PLC pracujących w sieci PROFINET IO.  

Zakres pracy obejmuje: 

•  przedstawienie teoretyczne pakietu narzędziowego do programowania stacji PLC   

  S7-300 na potrzeby układu sterowania, 

•  przedstawienie zagadnień związanych z programowaniem sterownika cyfrowego, 

•  opis konfiguracji i parametryzacji stacji PLC oraz sieci PROFINET IO, 

•  programowa charakterystyka elementów układu sterowania, 

•  opracowanie i implementacja algorytmów sterowania układu automatycznej regulacji,  

•  testowanie algorytmów sterowania, dobór parametrów regulatora PID, opracowanie  

  i wizualizacja wyników pomiarów  

SLAJD 3 – KONCEPCJA STANOWISKA LABORATORYJNEGO 
Zadaniem układu sterowania jest stabilizacja położenia kulki w jednym zadanym 

położeniu znajdującym się w dopuszczalnym zakresie pochylni (L). Należy sterować  

pochylnią w taki sposób, aby wartość kąta Ө pomiędzy osią A i prostą B oraz odległość (X) 

kulki od osi symetrii pochylni (X0) dążyły do zera.     

SLAJD 4 – STANOWISKO BADAWCZE UKŁADU STEROWANIA 
Rysunek przedstawia stanowisko badawcze układu sterowania. Gdzie pod numerem 

pierwszym oznaczone zostały czujniki optyczne, kolejno numer 2 – kulka, 3 – pochylnia, 4 – 

serwomechanizm, 5 – stacja rozproszonych wejść i wyjść ET200S, 6 – taśma przewodowa 

łącząca wyspę ET200S z konsolą sterującą oznaczoną jako 7, 8 – przewód dla komunikacji w 

sieci PROFINET między wyspą ET200S i stacją PLC S7-300 oznaczoną jako 9 

SLAJD 5 –KONSOLA STERUJĄCA 
Konsola sterująca została zbudowana dla potrzeb stanowiska laboratoryjnego. Z perspektywy 

programowej,  z konsoli wykorzystano 8 przycisków  i 8 diod. Diody informują o aktualnym 

stanie obiektu natomiast przyciski spełniają funkcje takie jak: start/stop programu (1,2), 



zadawanie wartości zadanej dla regulatora PID (od 3 do 7) oraz likwidacja błędu braku kulki 

na pochylni. 

SLAJD 6 – Konfiguracja i parametryzacja stacji PLC S7-300  

Aby załadować program układu sterowania do pamięci sterownika PLC najpierw należy go 

odpowiednio skonfigurować. W pracy magisterskiej przedstawiono zarówno konfigurację 

sprzętową jak i konfigurację sieci PROFINET krok po kroku. Następnie opisano 

parametryzację sieci PROFINET, aby sieć ta, mogła wymieniać dane między urządzeniami w 

czasie rzeczywistym z synchronizacją okresu czasu przesyłania danych (IRT).  

SLAJD 7 – BUDOWA PROGRAMOWA UKŁADU STEROWANIA 
Układ sterowania z perspektywy programowej można przedstawić następująco: sygnały 

analogowe z czujników zostają przetworzone na postać cyfrową ADC a następnie zapisywane 

są w tablicy danych DB1.  Cyfrowa postać ADC zostaje poddana operacjom programowym 

mającym na celu wyrażenie sygnału z czujników na wartość określającą realną odległość 

kulki od początku pochylni. Odległość ta oznaczona jako PV podawana jest na wejście 

regulatora PID. Regulator na podstawie uchybu regulacji oblicza sygnał sterujący, który 

podawany jest na wejście bloku generującego sygnał PWM. Generator PWM na podstawie 

wartości wyjściowej regulatora, generuje sygnał sterujący Serwomechanizmem.  

Odebrane sygnały cyfrowe z przycisków DI zapisywane są w pamięci tablicy DB1 a 

następnie podawane są wejście bloku Sterowania diodami i przyciskami. Z tego samego bloku 

wychodzą sygnały zapisywane w tablicy DB2 odpowiedzialne za sygnalizację diod. Za odbiór 

danych z modułów wejściowych wyspy ET200S odpowiedzialna jest funkcja FC12 – 

PNIO_RECV natomiast za wysyłanie danych do modułów wyjściowych służy funkcja FC11 

– PNIO_SEND. W bloku FB8 – Forsowanie zmiennych odbywa się nadpisywanie 

parametrów programu dla potrzeb układu sterowania   

SLAJD 8 – PROGRAMOWANIE WEJŚĆ/WYJŚĆ 
Program układu sterowania napisano w języku drabinkowym ze względu na proste jego 

analizowanie. Parametryzacja funkcji systemowych programu sterowania jest dość 

skomplikowana. Dlatego w pracy magisterskiej, dla głównych funkcji programu 

przypisywano odnośniki informujące o lokalizacji parametrów danego bloku. W celu 

przejrzystości algorytmu sterowania podzielono program na mniejsze i umieszczono w 

blokach parametryzowanych. Wewnątrz takiego bloku zdefiniowane parametry formalne 

odpowiadają parametrom aktualnym na zewnątrz bloku  

SLAJD 9 – ELEMENTY POMIAROWE 
Elementami pomiarowymi w układzie sterowania są czujniki optyczne Sharp. Wadą tych 

czujników jest nieliniowa charakterystyka wejściowa. W celu otrzymania realnej odległości 

kulki od początku pochylni zastosowano operacje matematyczne linearyzujące 



charakterystykę czujnika. Wynik linearyzacji przedstawia rysunek 4 gdzie niebieską linią 

oznaczono odległość pomiarową a czerwoną odległość uzyskaną w wyniku linearyzacji. 

SLAJD 10 – MULTIPLEKSOWANIE ODCZYTEM CZUJNIKÓW 
Kolejna wada czujników optycznych Sharp jest obszar niezdatności w zakresie pomiarowym 

od 0 do 20 cm. Zastosowanie dwóch czujników umieszczonych naprzeciw siebie rozwiązuje 

ten problem. Należy multipleksować odczytem czujników w taki sposób aby jeden czujnik 

eliminował obszar niezdatności drugiego czujnika. Program odpowiedzialny za 

multipleksowanie odczytem czujników głównie składa się z funkcji matematycznych 

zmiennoprzecinkowych, oraz komparatorów. 

SLAJD 11 – STEROWANIE SERWOMECHANIZMEM 
Sterowanie serwomechanizmem umożliwia systemowy blok funkcyjny SFB49 – PULSE. 

Blok ten został wykorzystany do generowania sygnału prostokątnego z modulacją szerokości 

pulsu w stosunku do stałego okresu.    

SLAJD 12 – SHCEMAT UKŁADU STEROWANIA W PĘTLI SPRZĘŻENIA 

ZWROTNEGO 
Porównując układ sterowania w pracy z teoretycznym układem sterowania, wyraźnie widać 

pętlę ze sprzężeniem zwrotnym.  Różnica pomiędzy wartością mierzoną,  

a zadaną jest podawana na wejście regulatora PID. Regulator PID oblicza sygnał sterujący, 

który podawany jest na układ sterowania serwomechanizmem. 

SLAJD 13 – CYFROWY REGULATOR PID 
Jako regulator w programie układu sterowania wykorzystano systemowy regulator PID FB41 

– CONT_C. w pracy zamieszczono dokładny opis parametryzacji takiego regulatora oraz 

zasadę jego działania. 

SLAJD 14 – REALIZACJA ALGORYTMU STEROWANIA 
Systemowy regulator PID podzielony jest na 3 części. W części podawana jest na wejście 

regulatora wartość zadana i wartość wejściowa, określenia się martwą strefę oraz wartość 

wzmocnienia. W części drugiej określa się parametry członu całkującego i różniczkującego 

oraz wybór typu regulatora P, PI, PD itd. W części trzeciej odbywa się kolejno, wybór typu 

sterowania: manualnego lub ręcznego, ograniczenie oraz skalowanie wyjścia regulatora.       

SLAJD 15 – DOBÓR NASTAW REGULAOTRA PID - M ZN 
Aby dobrać parametry regulatora PID wykorzystano metodę Zieglera Nicholsa. 

Doprowadzono do oscylacji sygnału wyjściowego pętli sprzężenia zwrotnego przy 



wyłączonym członie całkującym i różniczkującym. Następnie na podstawie wzmocnienia 

krytycznego i okresu oscylacji wyznaczono parametry. 

SLAJD 16 – METODA ZIEGLERA NICHOLSA - WYNIK 
Dla parametrów uzyskanych metodą Zieglera Nicholsa, układ sterowania jest w stanie 

ustabilizować kulkę w zadanym położeniu lecz przy słabych wskaźnikach jakości 

dynamicznej.  Dlatego uzyskane parametry korygowano w celu uzyskania lepszych wyników. 

Poniższy rysunek przedstawia polepszenie odpowiedzi układu zamkniętego na wymuszenie 

skokowe przy zwiększeniu wzmocnienia. 

SLAJD 17 – WYNIKI PO SKORYGOWANIU 
Dobierając nastawy regulatora PID w celu osiągnięcia jak najlepszych wskaźników 

jakości układu regulacji, należy wziąć pod uwagę następujące właściwości obiektu: 

 kulka może czasami ślizgać się na pochylni, 

 pochylnia ma określony zakres kąta, poza który nie może się wychylić, 

 istnieją niewielkie luzy w układzie mechanicznym serwomechanizmu,  

 kulka nie jest idealnie okrągła i jednorodna.  

 kulka nie zawsze ma kontakt z pochylnią.. 

SLAJD 18 – PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
Podsumowanie wyników doboru nastaw regulatora PID przedstawiono w tabeli, gdzie 

kolorem żółtym zaznaczono wyniki ocenione jako najbardziej optymalne dla obiektu. Poniżej 

tabeli umieszczono odpowiedź układu zamkniętego na wymuszenie skokowe dla tych 

wyników.  

SLAJD 19 – TESTOWANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA 
Działanie stanowiska laboratoryjnego zostanie przedstawione na filmie, wraz z odpowiedzią 

układu zamkniętego na wymuszenia i zakłócenia. 

SLAJD 20 – FILM 
FREESTYLE 

 

 


