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MECHANIK W EUROPIE II 

 
 

STANOWISKO WIZUALIZACJI PROCESÓW  
(HUMAN MACHINE INTERFACE - HMI) 

 
Stanowisko zostało opracowane jako rezultat obserwacji wykorzystania technologii 
wizualizacji procesów przemysłowych w firmach branżowych, w których uczniowie ZSP3 w 
Krośnie odbywali praktyki i staże zawodowe w ramach projektu „Mechanik w Europie II”  
 
 

SPIS TREŚCI: 
1. Cel i zakres opracowania 

2. Budowa stanowiska 

3. Wykorzystanie 
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1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania stanowiska wizualizacji procesów przemysłowych było umożliwienie 

wykorzystania urządzeń HMI (Human Machine Interface) w procesie dydaktycznym nauczania 

w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnch nr 3 w Krośnie.  

 

W ramach realizacji projektu « Mechanik w Europie II » zaplanowano i wykonano model  i 

montaż elementów stanowiska, konfigurację i wstępne oprogramowanie oraz prezentację 

stanowiska.  

 

Najważniejsze elementy wyposażenia stanowiska: 

 sterownik programowalny PLC VersaMax Micro, 

 dotykowy panel operatorski ASTRADA, 

 falownik wektorowy i silnik trójfazowy, 

 ramię robota. 

 

Podstawową rolą stanowiska wizualizacji procesów jest zaprezentowanie możliwości 

graficznej interpretacji i sterowania realizowanym procesem.  

Jako przykładowe procesy wykorzystano: 

 sterowanie silnikiem trójfazowym,  

 regulację temperatury z zbiorniku, 

 pracę ramienia robota przemysłowego. 
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Prezentacja stanowiska odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt w 2018 roku.  

Taki rodzaj rezultatów projektu zapewnia duży wpływ na użytkowników oraz długą trwałość 

również po jego zakończeniu, dzięki możliwości wykorzystania i rozszerzania ich możliwości w 

czasie zajęć szkolnych i podczas przygotowywania kolejnych grup uczestników praktyk 

zagranicznych w przyszłości. 
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2. Budowa stanowiska 

Budowa stanowiska polegała na zaprojektowaniu oraz zamocowaniu elementów na stelażu 

montażowym. Na rysunku poniżej przedstawiono etap programowania panela operatorskiego 

dla procesu regulacji tempteratury w zbiorniku. Stanowisko umożliwia za pośrednictwem 

panela zmianę nastaw temperatury zadanej, przechowywanej w pamięci sterownika PLC oraz 

wizualizcję przebiegu całego procesu jej regulacji.  

 

Najtrudniejsza okazała się konfiguracja komunikacji pomiędzy panelem i sterownikiem PLC 

VersaMax Micro za pomocą protokołu Ethernet.  

Opracowanie instrukcji postępowania i opisu procedury konfiguracyjnej oraz podstawy 

programowania paneli operatorskich ATSRADA zostaną zrealizowane jako osobny projekt z 

przedmiotu pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych.  
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3. Zastosowanie 

Stanowisko może mieć zastosowanie w pracowni mechatroniki, do prezentacji możliwości 

wizualizacji procesów przemysłowych oraz do nauki programowania paneli operatorskich 

ASTRADA. Ze względu na powszechne wykorzystywanie systemów HMI/SCADA w przemyśle, 

stanowisko będzie umożliwiało lepsze przygotowanie uczniów kierunku technik mechatronik 

wyjeżdzających na praktyki i staże zawodowe w ramach programu Erasmus+. 

 

 

 


