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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu E-4EZP1-15-s7 

Nazwa przedmiotu 
Sterowniki PLC w układach sterowania maszyn 
elektrycznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim 
PLC Controllers in Electrical Machine Control 
Systems 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/20 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Elektrotechnika 
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Forma i tryb prowadzenia studiów Studia niestacjonarne 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr VII 

Wymagania wstępne 

Teoria obwodów 1,2;  
Podstawy elektroniki 1, 2; 
Maszyny elektryczne 1, 2. 

Egzamin (TAK/NIE) Nie 

Liczba punktów ECTS 4 
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Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

18 0 18 0 0 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
ma wiedzę z zakresu matematyki  i fizyki przydatną do 
rozwiązywania zagadnień z podstaw elektroniki i ener-
goelektroniki oraz maszyn elektrycznych 

ELE1_W01, 
ELE1_W02 

W02 
ma podstawową wiedzę o budowie i zasadach działania 
kompaktowych i modułowych sterowników PLC 

ELE1_W18 

W03 
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie  wiedzę 
ogólną o sposobach doboru jednostki CPU, konfiguracji 
kompaktowych i modułowych sterowników PLC 

ELE1_W17 

W04 
ma szczegółową wiedzę o konfiguracji i programowaniu 
kompaktowych i modułowych sterowników PLC oraz 
modułów rozszerzeń 

ELE1_W18 

Umiejętności 

U01 

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym 
pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzy-
skane wyniki i wyciągać wnioski podczas konfiguracji, 
programowania i uruchamiania kompaktowych i modu-
łowych sterowników PLC w układach sterowania maszyn 
elektrycznych  

ELE1_U08 

U02 

potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania 
zadań z wykorzystania programów narzędziowych do 
konfiguracji i programowania oraz uruchamiania układów 
sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych realizowa-
nych za pomocą kompaktowych i modułowych sterowni-
ków PLC 

ELE1_U09 

Kompetencje 
społeczne 

K01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie ELE1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Pojęcia podstawowe, norma PN-IEC 61131 (sprzęt i wymagania, języki programo-
wania, elementy konfiguracyjne, komunikacja), porównanie tradycyjnych układów 
sterowania maszyn elektrycznych stosowanych w obwodach sterowania i mocy 
(przekaźniki, styczniki oraz dyskretne układy logiczne) z układami programowalnymi 
PLC i układami energoelektronicznymi. Nowoczesne technologie (układy programo-
walne) wykorzystywane do sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych, podstawy 
programowania w języku drabinkowym LD. Budowa sterowników PLC, metodologia 
projektowania układów sterowania (typowe rozmieszczenie poszczególnych elemen-
tów). 

2. Prawidłowe i błędne podłączenia do zacisków we/wy jednostki centralnej czujni-
ków, przekaźników i elementów wykonawczych (NPN, PNP i wyjścia przekaźnikowe). 
Komunikacja komputer - sterowniki PLC, falownik, panele operatorskie, przykłady 
wykonania i podłączenia przewodów i konwerterów komunikacyjnych z komputerem 
(RS 232C, RS-422/485, USB, Peryferial). Elementy programowe: wyjścia kontrolne, 
łączniki normalnie zwarte i rozwarte – adresy bitu. Instrukcje bazowe: kontroli bitów 
i programu, rola detekcji zbocza w sterowaniu i zabezpieczeń maszyn elektrycznych, 
funkcje czasowe i do zdarzeń (timer-y i counter-y). 

3. Organizacja pamięci sterownika PLC do współpracy z maszynami elektrycznymi: 
podział pamięci na adresy, obszar danych, obszar bitów pomocniczych, najważniej-
sze adresy wejściowo-wyjściowe, funkcje matematyczne. Instrukcje operacji na da-
nych: porównanie, kopiowanie, przykłady. Wykorzystanie timer-ów kalendarzowych 
oraz obszarów pamięci sterowników PLC w programowym sterowaniu cyklem załą-
czania i wyłączania maszyn elektrycznych.  
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4 Cyfrowe i analogowe moduły rozszerzające możliwości sterowników PLC, alokacja, 
współpraca z innymi jednostkami CPU i z falownikami napięcia. Konfiguracja szyb-
kich liczników, pomiar prędkości obrotowej z wykorzystaniem enkoderów, praktyczne 
wykorzystanie zboczy sygnałów enkodera, programowe zwiększanie rozdzielczości 
enkodera 

5. Kolokwium pisemne w zakresie wykładów. 

Laboratorium 

1. Organizacja i regulamin zajęć w laboratorium, BHP, zapoznanie się z pakietem 
programów do konfiguracji i programowania sterowników PLC. Student otrzymuje 
oryginalne środowisko programowe wyłącznie do jego użytku domowego. 

2 Programowania sterowników PLC w języku drabinkowym, sterowanie procesem 
załączania i wyłączania maszyn elektrycznych z samopodtrzymaniem i wykorzysta-
niem bitów pomocniczych za pomocą kompaktowego sterownika PLC. Zachowanie 
wymogów bezpieczeństwa sterowania wynikających z różnych układów sieci zasila-
jącej (TN-C, TN-C-S, T-T), praca z symulatorem. 

3. Projektowanie układów sterowania procesem załączania i wyłączania trójfazowego 
silnika indukcyjnego w zależności o typu wyjścia kompaktowego sterownika PLC, 
z jednego oraz wielu miejsc, z wykorzystaniem funkcji pamiętających, z wykorzysta-
niem funkcji różniczkujących (zbocza sygnałów), programowanie blokad. Uruchamia-
nie programów bez obecności sterowników PLC - praca z symulatorem. Tryby pracy 
sterownika PLC. Podgląd obszarów pamięci. Automatyczna zmiana kierunku prędko-
ści obrotowej silników elektrycznych. 

4. Konfiguracja i uruchomienie układów sterowania prędkością obrotową silnika in-
dukcyjnego w oparciu o wbudowane wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe kompak-
towych sterowników PLC w połączeniu z falownikiem napięcia, zapoznanie się z kon-
figuracją i uruchamianiem modułowych sterowników PLC i modułów rozszerzeń.  

5. Sterowanie pracą maszyn elektrycznych z wykorzystaniem timer-ów kalendarzo-
wych oraz za pomocą zegara czasu rzeczywistego. Praca z obszarem pamięci kom-
paktowych i modułowych sterowników PLC w systemach BCD, dziesiętnym, hexade-
cymalnym i binarnym. 

6. Kolokwium pisemne w zakresie zadań laboratoryjnych. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   
Kolokwium 
pisemne 

   

W02   
Kolokwium 
pisemne 

   

W03   
Kolokwium 
pisemne 

   

W04   
Kolokwium 
pisemne 

   

U01   
Kolokwium 
pisemne 

   

U02   
Kolokwium 
pisemne 

   

K01      

Ocena  
aktywności 

na zajęciach 
i za  

współpracę  
w grupie 
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów (odniesione do ilości 
punktów wyznaczonych przez prowadzącego) z kolokwiów 

w trakcie zajęć  

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów (odniesione do ilości 
punktów wyznaczonych przez prowadzącego) z kolokwiów 

w trakcie zajęć + aktywność na zajęciach 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
18  18   

2.  Inne (konsultacje, egzamin)* 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczy-
ciela akademickiego 40 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

1,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je w ramach samodzielnej pracy 2,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charak-
terze praktycznym 18 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,80 ECTS 

9.  
Sumaryczne godzinowe obciążenie pracą 
studenta 100 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
4 ECTS 
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