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PRZYKŁADY NIEKONWENCJONALNYCH 
ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC 

 
 

Tematyka artykułu dotyczy niekonwencjonalnych zastosowań powszechnie wyko-
rzystywanych w przemyśle sterowników PLC. Służą one głównie do zarządzania pro-
dukcją w zakładach przemysłowych, jednak z uwagi na ich parametry oraz koszty za-
kupu i eksploatacji mogą mieć zastosowanie do sterowania systemami niezwiązanymi  
z przemysłem. W artykule analizie poddano funkcjonalność, wymagania oraz koszty 
instalacji i eksploatacji systemów sterowania wykorzystujących sterownik PLC. Na 
przykładzie zbudowanych makiet zaprezentowano niekonwencjonalne zastosowanie 
sterownika PLC, który zachowując funkcjonalność systemu sterowania stanowi alterna-
tywę dla innych rozwiązań. Głównym zadaniem opisanych w artykule rozwiązań jest 
zarządzanie pojedynczymi urządzeniami lub całymi obiektami niezwiązanymi z prze-
mysłem. Rozwiązanie takie umożliwia duża uniwersalność sterowników i zastosowanie 
różnych algorytmów automatyzacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: sterownik PLC, cykl programowy, moduł wejść/wyjść cyfro-
wych i analogowych 
 

1. WSTĘP 
 

Współcześnie, w każdej gałęzi przemysłu (spożywczej, odzieżowej, motory-
zacyjnej lub metalurgicznej) oraz w wielu procesach wytwórczych zauważalny 
jest znaczny rozwój, w wyniku czego wykorzystywane są najnowsze osiągnię-
cia technologiczne. Wiele procesów produkcyjnych zostaje zastąpionych pracą 
czujników i współpracujących z nimi sterowników programowalnych. Zauto-
matyzowanie procesów produkcyjno-wytwórczych doprowadza do zwiększenia 
bezpieczeństwa oraz precyzji realizowanych czynności. Układy automatyki 
znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, począwszy od wspo-
mnianego przemysłu, przez komunikację, medycynę, energetykę, a na rolnic-
twie skończywszy. Zauważalna jest również tendencja do wprowadzania syste-
mów sterowania w mieszkaniach i domach, komputery nadzorują pracę instala-
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cji antywłamaniowej oraz współpracującej z nią bramy wjazdowej lub też dzia-
łanie systemów aranżacji i nawadniania ogrodów. Coraz powszechniej stoso-
wanymi urządzeniami do tego typu automatyzacji są sterowniki PLC, które 
zachowując funkcjonalność systemu stanowią alternatywę dla innych układów 
sterowania.  

Programowalne sterowniki logiczne PLC (Programmable Logic Controllers) 
to komputery przemysłowe, umożliwiające sterowanie urządzeniami oraz ca-
łych procesami technologicznymi. Pracują one w czasie rzeczywistym pod kon-
trolą sytemu operacyjnego i programu użytkownika, a ich głównym zadaniem 
jest realizacja żądanego programu. Wszechstronne zastosowanie zawdzięczają 
temu, że zapewniają wiele elastycznych i innowacyjnych rozwiązań, przy coraz 
większym zapotrzebowaniu przez skomplikowane procesy automatyzacji. 
Umożliwiają one odbieranie i wysyłanie setek sygnałów jednocześnie, dzięki 
czemu sprawdzają się w najbardziej skomplikowanych i rozproszonych ukła-
dach sterowania. Sterowniki PLC zapewniają niezawodną pracę w różnych 
warunkach pracy, przy szerokim zakresie temperatur, zapylenia i wilgotności. 
Mogą one pracować w środowiskach zanieczyszczonych i są urządzeniami 
kompatybilnymi elektromagnetycznie. Ważną zaletą sterowników jest możli-
wość szybkiej i łatwej wymiany oprogramowania, co czyni je urządzeniami 
wszechstronnymi i adaptującymi się do zmiennego otoczenia [1–5]. 

W artykule zaprezentowano wybrane zastosowanie sterowników PLC w za-
rządzaniu pojedynczymi urządzeniami lub całymi obiektami, niezwiązanymi  
z przemysłem oraz przedstawiono ocenę skuteczności ich działania. Omówiono 
programowalne sterowniki logiczne oraz współpracujące z nimi moduły. Zapre-
zentowano przykładowe systemy sterowania, na podstawie których przeprowa-
dzono ocenę skuteczności wykorzystania sterowników PLC, głównie pod kątem 
ich funkcjonalności. Spośród wielu rozwiązań zaprezentowano układ sterowa-
nia bramą wjazdową, pracą fontanny oraz matrycą diod LED. W ramach prze-
prowadzonych badań zbudowano makiety wymienionych układów oraz na ich 
podstawie analizie poddano koszty instalacji i funkcjonalność zaproponowa-
nych systemów sterowania. Wyniki te pozwoliły na ocenę, czy sterownik PLC 
stanowi ekonomiczną i funkcjonalną alternatywę dla innych metod starowania, 
w tym przede wszystkim mikroprocesorowych.  

 
2. PROGRAMOWALNY STEROWNIK LOGICZNY  

 
Sterowniki PLC są to komputery przemysłowe, które realizują powierzone 

im zadania pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Norma 
IEC 61131 definiuje sterowniki programowalne jako: "cyfrowy system elektro-
niczny do stosowania w środowisku przemysłowym, który posługuje się pamię-
cią programowalną do przechowywania zorientowanych na użytkownika in-
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strukcji w celu sterowania przez cyfrowe lub analogowe wejścia i wyjścia sze-
roką gamą maszyn i procesów" [6]. 

Pierwsze sterowniki wyposażone były w procesor i pamięć zawierającą treść 
programu, bez możliwości przeprowadzania operacji arytmetycznych, zliczania 
sygnałów oraz odmierzania czasu. Konstrukcje podobne do współczesnych 
rozpowszechniły się w pierwszej połowie lat 80–tych i wyposażano je w uni-
wersalne i specjalizowane moduły peryferyjne, w tym moduły wejść i wyjść 
cyfrowych i analogowych, zasilacze, szybkie liczniki, moduły pozycjonowania 
osi, itp.  

Sterowniki PLC składają się przede wszystkim z modułów wejściowych, 
tworzących wartości zmiennych pozyskanych z pomiarów oraz modułów wyj-
ściowych, które na podstawie obliczonych zmiennych sterują określonymi 
urządzeniami. W związku z tym głównymi zadaniami sterowników są: 
– pozyskiwanie przy wykorzystaniu modułów wejściowych sygnałów zmie-

rzonych za pomocą różnego rodzaju czujników analogowych i cyfrowych, 
– wykorzystanie danych o sterowanym procesie do realizacji programu użyt-

kownika, który zbudowany jest z algorytmów sterowania i przetwarzania 
danych, 

– generowanie właściwych sygnałów sterujących, które poprzez moduły wyj-
ściowe przekazywane są do urządzeń lub elementów wykonawczych, 

– serwisowanie i diagnostyka sprzętowa lub programowa, 
– transmisja danych z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych. 

Sterowniki PLC można podzielić według trzech kryteriów, z których jeden 
pozwala rozróżnić sterowniki fizyczne i wirtualne. Te drugie dostępne są od 
niedawna i oznaczają zainstalowany na komputerze PC program komputerowy, 
pełniący funkcje sterowników fizycznych. Komunikacja między komputerem, 
a elementami systemu sterowania realizowana jest za pomocą specjalizowanych 
kart. Według innego kryterium podziału spośród sterowników fizycznych moż-
na wyróżnić te o budowie kompaktowej (zwartej) oraz modułowej. Trzeci po-
dział rozróżnia nanosterowniki i sterowniki małe (charakteryzuje się małą licz-
bą wejść i wyjść) oraz sterowniki średnie i duże (do kilkudziesięciu tysięcy 
wejść i wyjść) [1–5]. 

Niezależnie od tego, do której grupy zostanie zakwalifikowany sterownik, 
jego ogólna budowa jest jednakowa. W każdym ze sterowników można wyróż-
nić następujące bloki funkcjonalne: 
– jednostka centralna CPU, 
– pamięci, 
– moduł wejściowy (analogowy/cyfrowy), 
– moduł wyjściowy (analogowy/cyfrowy), 
– moduł komunikacyjny, 
– moduł zasilania, 
– moduły specjalizowane. 
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Pomiędzy wymienionymi blokami istnieją ściśle sprecyzowane połączenia, 
które zostały zaprezentowane na rysunku 1.  
 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy sterownika PLC [4] 
 

Jednostka centralna CPU jest podstawowym elementem układu i odpowiada 
za ładowanie, magazynowanie i wykonywanie programu użytkownika. W jej 
składzie można wyróżnić procesor, pamięć oraz obwody wejść i wyjść. Charak-
terystycznymi parametrami jednostki centralnej są: czas wykonywania progra-
mu, liczba obsługiwanych wejść i wyjść, napięcie zasilania, typ, rodzaj 
i wielkość pamięci oraz rodzaj oprogramowania. Ważnym parametrem CPU jest 
również częstotliwość pracy i typ procesora głównego. W przypadku sterowni-
ków małych i średnich są to mikroprocesory 8 lub 16 bitowe, natomiast w 
większych sterownikach są to układy 16 lub 32 bitowe. W większości przypad-
ków, na przednim panelu sterownika umieszczone są diody, które pokazują,  
w jaki sposób CPU zmienia wartości wyjść na podstawie otrzymanych danych 
wejściowych [5, 6]. 

Kolejnymi istotnymi blokami funkcyjnymi tworzącymi sterownik PLC są mo-
duły wejść oraz wyjść, zarówno cyfrowych, jak i analogowych. Moduły wejścio-
we pozwalają na wprowadzanie do sterownika sygnałów, przy czym w przypadku 
sygnałów analogowych wymagane jest przetwarzanie sygnału ciągłego na dys-
kretny z wykorzystaniem przetworników A/C, najczęściej 12–bitowych. Dodat-
kowo, moduły wejściowe wyposażone są w układy zabezpieczeń w postaci prze-
tworników optoelektronicznych zapewniających galwanicznie odizolowane od 
magistrali danych oraz filtrów eliminujących składową zmienną sygnału wej-
ściowego, która jest efektem zwierania i rozwierania styków.  

Moduły wejść cyfrowych są modułami dwustanowymi i charakteryzują je 
następujące parametry: napięcie znamionowe (najczęściej 24 V DC lub  
120/230 V AC), pobór prądu, parametry elektryczne wejścia dla stanu załącze-
nia i wyłączenia, a także czas odpowiedzi. Moduły wejść analogowych wystę-
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pują jako wejścia różnicowe lub jednokońcówkowe. W pierwszym przypadku 
konwertowana jest różnica napięć pomiędzy wejściami plus i minus, które mają 
wspólne napięcie odniesienia (oznaczane jako COM). Średnie napięcie na wej-
ściu, w odniesieniu do COM jest nazywane napięciem wspólnym. Ten typ 
wejść jest mniej czuły na zakłócenia. W drugim przypadku wejścia posiadają 
wspólną masę, dedykowaną dla grupy obwodów analogowych. Podstawowe 
parametry opisujące wejścia analogowe są następujące: zakres napięć (od 0 do 
1 V DC, od 0 do 10 V DC, od 1 do 5 V DC, lub od –10 do +10 V DC, –5 do 
+5 V DC), zakres prądu (od 4 do 20 mA DC, lub od 0 do 20 mA DC), rozdziel-
czość, dokładność, liniowość oraz tłumienie zakłóceń i napięcia wspólnego [5]. 

Drugim modułem sygnałowym powszechnie wykorzystywanym w sterow-
nikach są moduły wyjść cyfrowych i analogowych. Podobnie, jak w modułach 
wejściowych zapewniona jest optoelektroniczna separacja instalacji wewnętrz-
nej sterownika od obwodu zewnętrznego. Wyjścia cyfrowe przetwarzają warto-
ści zmiennych, wyznaczonych na podstawie programu użytkownika na odpo-
wiednie sygnały. W sterownikach PLC rozróżnia się dwa rodzaje wyjść: prze-
kaźnikowe i tranzystorowe. Wyjścia przekaźnikowe odznaczają się niską trwa-
łością i małą częstotliwością pracy oraz umożliwiają przepływ dużego prądu 
(do 3 A). Stosowane są one zarówno przy sterowaniu urządzeń zasilanych na-
pięciem stałym, jak i przemiennym. Wyjścia w postaci kluczy tranzystorowych 
mogą przełączać ze znacznie większą częstotliwością (do kilkudziesięciu kHz), 
posiadają jednak niską wydajność prądową i mogą być wykorzystywane tylko 
w przypadku sterowania urządzeniami zasilanymi napięciem stałym (zazwyczaj 
24 V DC). Wyjścia cyfrowe można scharakteryzować następującymi parame-
trami: napięcie znamionowe, wytrzymałość izolacji, natężenie prądu w poje-
dynczym obwodzie i suma prądów we wszystkich obwodach wyjściowych mo-
dułu oraz czas odpowiedzi. 

W przypadku modułu analogowego realizowane jest przetwarzanie sygnału 
binarnego, doprowadzonego przez magistralę komunikacyjną na proporcjonalną 
wartość napięcia lub prądu, w przyjętym zakresie. Przetwarzanie to zachodzi 
dzięki zastosowaniu przetwornika cyfrowo-analogowego o odpowiedniej roz-
dzielczości (12 lub 16 bitowej). Stosowane zakresy, jak również cechy charak-
teryzujące tego wyjścia są identyczne, jak dla wejść analogowych [5]. 

 
3. PRZYKŁADY NIEKONWENCJONALNYCH ZASTOSOWAŃ 

STEROWNIKÓW PLC 
 

Jak już zaznaczono, autorzy zaprezentowali w artykule wybrane zastosowa-
nia sterowników PLC w zarządzaniu urządzeniami lub całymi obiektami, nie-
związanymi z przemysłem. Ocenę skuteczności wykorzystania sterowników 
PLC, głównie pod kątem ich funkcjonalności przeprowadzono na przykładzie 
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zbudowanych makiet układu sterowania bramą wjazdową, pracą fontanny oraz 
matrycą diod LED. Wspomnianą ocenę przeprowadzono dla sterownika Sie-
mens S7–1200 w wersji CPU 1214 DC/DC/DC, oznaczonego symbolem 
6ES7214–1BG40–0XB0. Sterownik ten jest sterownikiem małym, wyposażo-
nym w 14 wejść cyfrowych i dwa analogowe oraz 10 wyjść cyfrowych i jedno 
analogowe. Sterownik posiada wyjścia tranzystorowe i zasilany jest napięciem 
24 V DC (rys. 2) [7]. 

 
 

Rys. 2. Sterownik Siemens S7–1200 1214 DC/DC/DC [8] 
 

3.1. Układ sterowania bramą wjazdową 
 

W makiecie bramy wjazdowej jednostką napędową jest silnik krokowy zasi-
lany napięciem 24 V DC. Poszczególne uzwojenia silnika zostały podłączone 
bezpośrednio do wyjść cyfrowych sterownika, a sterowanie kierunkiem obro-
tów i prędkością zrealizowano programowo. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
brama otwiera się do określonego położenia, a następnie zamyka się do położe-
nia startowego. Dodatkowo, model wyposażono w przycisk awaryjny zatrzymu-
jący wykonywanie programu oraz czujniki  uniemożliwiające zamknięcia lub 
kontynuowanie zamykania bramy, jeżeli w jej obszarze pojawiła się przeszko-
da. Zamontowano również diodę sygnalizacyjną, cyklicznie zapalaną w czasie, 
gdy brama jest w ruchu (rys. 3). 

W zrealizowanej makiecie przyciski monostabilne z diodą LED wykorzy-
stywane są do wywołania funkcji, a wyłączniki krańcowe odpowiadają za za-
trzymanie bramy w momencie, gdy znajduje się ona w skrajnym położeniu. 
Czujnik uniemożliwiający zamknięcie bramy w czasie, gdy w jej obszarze po-
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jawiła się przeszkoda został zrealizowany jako bramka optyczna zbudowana  
z fototranzystora LIRT3B IR (940 nm) oraz diody podczerwonej TSAL–6400, 
która emituje falę o długości 940 nm.  

 
Rys. 3. Schemat blokowy makiety bramy wjazdowej  

 
Napędem bramy jest silnik krokowy Mitsumi M35SP–7T, zasilany napię-

ciem 24 V. Zaproponowane podzespoły mogą zostać zastąpione innymi, współ-
pracującymi ze sterownikiem PLC. Podobnie układ napędzający bramę, po 
zastosowaniu odpowiedniego przekaźnika można zastąpić innym, umożliwiają-
cym ruch bramy rzeczywistej. 

 
3.2. Układ sterowania pracą fontanny 
 

W makiecie sterowania pracą fontanny zagwarantowano zmianę wysokości 
strumienia wody oraz jego cykliczne załączane. Ponadto, w celu zapewnienia 
odpowiedniej aranżacji zastosowano oświetlenie LED. Przepływ wody został 
wymuszony za pomocą pompy zatapialnej FALON-TECH CH 8021, zasilanej 
napięciem 12/24 V. Regulację wysokości strumienia wody zrealizowano elek-
trozaworem 3–drożnym, a jego cykliczne załączanie elektrozaworem 2–
drożnym. Elektrozawór 3–drożny wyposażony jest w siłownik elektryczny typu 
otwórz/zamknij, z czasem otwarcia/zamknięcia równym 6 sekund. Elektroza-
wór 2–drożny jest elektrozaworem normalnie zamkniętym, bezpośredniego 
działania. Oba elektrozawory oraz pompa zostały podłączone do wyjść cyfro-
wych sterownika przez odpowiednie przekaźniki i mogą zostać wykorzystane  
w obiekcie rzeczywistym. Oświetlenie LED podłączono do wyjścia analogowe-
go, pracującego jako prądowe. Schemat połączeń poszczególnych elementów 
przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Rys. 4. Schemat połączeń makiety fontanny [9] 
 

3.3. Układ sterowania matrycą diod LED 
 

W układzie sterowania matrycą diod LED zastosowanie sterownika PLC 
umożliwia zapalanie wybranych diod LED. Wybór diody realizowany jest za 
pomocą panelu operatorskiego HMI, na którym umieszczona 25 przycisków. 
Każdy z przycisków przypisany jest do określonej diody LED na matrycy. Ze 
względu na ograniczoną liczbę wyjść cyfrowych sterownika niemożliwym było 
zwiększenie liczby diod świecących. Dodatkowo, całą matrycę podzielono na 
pięć wierszy i kolumn, sterowanych poprzez tranzystory BC548, podłączone do 
wyjść cyfrowych sterownika. Tranzystory umieszczone w kolumnach połączone 
są kolektorem do zasilania +24 V DC, a te umieszczone w wierszach emiterami 
do masy. Wyjście Q0.0 sterownika zostało połączone z bramką tranzystora T1, 
wyjście Q0.1 z bramką tranzystora T2, i tak kolejno do wyjścia Q1.1 połączo-
nego z bramką tranzystora T10. Pomiędzy tranzystory włączone zostały odpo-
wiednie diody LED (rys. 5). 

Zaświecenie określonej diody realizowane jest poprzez uaktywnienia wła-
ściwych tranzystorów (jednego odpowiedzialnego za wiersze i jednego za ko-
lumny). Przykładowo, w celu zaświeciła diody pierwszej należy odpowiednimi 
wyjściami sterownika PLC uaktywnić tranzystory T1 i T6, pozostałe tranzysto-
ry muszą być w tym czasie nieaktywne.  
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Rys. 5. Schemat ideowy makiety matrycy diod LED [10] 
 

Właściwość ta wymusza sekwencyjne sterowanie wierszami i kolumnami  
w celu zapalenia określonej diody. Dodatkowo, cykliczna praca sterownika  
i związany z nią minimalny czas trwania cyklu powodują, że diody nie będą 
świecić w sposób ciągły, lecz zauważalne jest migotanie diod z możliwie małą 
częstotliwością. 

 
4. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem sterow-

ników PLC w systemach zarządzania niezwiązanych z przemysłem. Opisano 
trzy wybrane modele, zrealizowane przy wykorzystaniu sterownika PLC, które 
prezentują jego możliwości w zarządzaniu automatyczną bramą, fontanną oraz 
matrycą diod LED. Koszt wykonania tego modelu, w porównaniu do układu 
sterowania z wykorzystaniem mikrokontrolera jest porównywalny, jednak  
w systemie opartym na sterowniku PLC możliwa jest swoboda wyboru czujni-
ków i elementów sterujących, które można samodzielnie projektować.  

System bazujący na sterowniku może zarządzać urządzeniami o większym 
napięciu zasilania i poborze prądu. Ponadto, norma opisująca sterownik PLC 
gwarantuje poprawną pracę w szerokim zakresie zmian warunków otoczenia. 
Jest to szczególnie istotne w systemie zarządzania fontanną oraz automatyczną 
bramą. W systemach tych warunki pracy, związane głównie z temperaturą 
i wilgotnością mogą się zmienić w szerokim zakresie, w którym układ oparty na 
mikrokontrolerze będzie się charakteryzował niższą żywotnością.  



Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki, Joanna Parzych 
 
 

90 

Dodatkowo, przy zastosowaniu paneli operatorskich HMI istnieje możliwość 
zdalnego zarządzania opisanymi modelami oraz wizualizacji zachodzących 
zjawisk. Uwidoczniona różnica okupiona jest pewnymi wadami systemu opar-
tego na PLC, z których największą jest ograniczona częstotliwość zmian sygna-
łu generowanego przez wyjścia cyfrowe, związana z cyklem programowym 
sterownika. Jest to szczególnie zauważalne w makiecie sterowania matrycą diod 
LED, w której diody nie świecą świtałem ciągłym, lecz migają z optymalnie 
dobraną częstotliwością.  

Reasumując można stwierdzić, że podczas projektowania systemów stero-
wania niezwiązanych z przemysłem można skutecznie wykorzystać sterowniki 
PLC. Przy coraz niższych kosztach zakupu mogą one zastąpić powszechnie 
wykorzystywane układy mikroprocesorowe, zwłaszcza w miejscach narażonych 
na zmienne warunki środowiskowe, gwarantując dłuższą i bardziej niezawodną 
pracę. Dodatkowo, zastosowanie paneli HMI zwiększa bezpieczeństwo użyt-
kownika, który unika bezpośredniego kontaktu z regulowanym lub wizualizo-
wanym obiektem. Działanie takie wymaga jednak szczególnej uwagi oraz kry-
tycznego odniesienia się do parametrów sygnałów sterujących. Jest to szczegól-
nie istotne w przypadku regulacji sygnałów, od których wymagana jest duża 
częstotliwość zmian. 
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THE EXAMPLES OF THE UNCONVENTIONAL APPLICATIONS  
OF PLC CONTROLERS 

 
The subject of this article concerns unconventional applications commonly used in 

the industry of PLC. They are used mainly for the production management in the 
industry, but because of their parameters and the purchase and exploitation costs may be 
applied to control systems not related to the industry. This article analyzed the 
functionality, requirements and the costs of installation and exploitation of control 
systems using PLC. On the example of  constructed models the unconventional usage of 
a PLC that maintaining the functionality of the control system is an alternative to other 
solutions was presented. The main task of the described solutions in the article is the 
management of single devices or entire objects not related to the industry. This solution 
enables a large versatility of the controllers and the usage of various algorithms of 
automation.  
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