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1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest omówieniu możliwości funkcjonalnych pakietu Logic Developer – 

PLC, który stanowi jeden z komponentów CIMPLICITY Machine Edition służący do programowania sterowników 

GE Fanuc. Pakiet zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia efektywnych aplikacji sterujących. 

Logic Developer – PLC umożliwia odpowiednią konfigurację sprzętową programowalnego sterownika logicznego 

lub rozproszonych układów wejść/wyjść, na których będzie docelowo uruchamiana aplikacja, tworzenie i edycję 

programu sterującego dla PLC, pobieranie i przesyłanie projektów oraz monitorowanie i śledzenie procesu 

wykonywania programu sterującego. 

Logic Developer – PLC umożliwia przesyłanie aplikacji sterujących do PLC bezpośrednio podłączonego do portu 

szeregowego komputera lub poprzez sieć Ethernet. Pakiet Logic Developer – PLC stwarza możliwość korzystania 

z bogatego w funkcje zestawu narzędzi ułatwiających i przyspieszających efektywne programowanie. Należy 

zaznaczyć, że te same narzędzia, które tworzą środowisko pracy ME, mogą być wykorzystane w innych 

pakietach CIMPLICITY ME, tj. Logic Developer – PC, Logic Developer State, View i Motion. Składają się one na 

środowisko programistyczne oprogramowania narzędziowego CIMPLICITY ME. Środowisko Machine Edition 

organizuje powyższe komponenty, dając możliwość współdzielenia danych, pozostając w interakcji pomiędzy 

sobą. Więcej na temat możliwości wykorzystania poszczególnych narzędzi środowiska ME można znaleźć  

w opracowaniu „CIMPLICITY ME – środowisko pracy”. Dlatego też zalecane jest, aby czytelnik, dla lepszego 

zrozumienia poruszanych treści w niniejszym opracowaniu, zapoznał się najpierw z niniejszą dokumentacją. 

Niniejsza dokumentacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką 

programowania sterowników PLC w oparciu o pakiet oprogramowania narzędziowego CIMPLICITY ME,  

a szczególnie dla uczniów technikum elektronicznego w RCEZ w Biłgoraju na zajęciach specjalizujących 

„Sterowniki programowalne PLC w sieciach przemysłowych”. 
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Innym sposobem otwarcia nowego projektu jest kliknięcie 

prawym przyciskiem myszki, w zakładce Menedżer okna 

Nawigator, na folder My Computer, a następnie 

wybranie polecenia New … . 

2. Tworzenie nowego projektu przy użyciu szablonu 
 

Przed utworzeniem nowego projektu użytkownik powinien skonfigurować oprogramowanie narzędziowe 

CIMPLICITY zgodnie z konfiguracją sprzętową sterownika PLC, na którym projekt będzie uruchamiany oraz 

określić, jakie komponenty będzie zawierał edytowany projekt. Wygodnym narzędziem do określania 

komponentów podsystemu są tzw. szablony (Template). Pozwala to na natychmiastowe rozpoczęcie tworzenia 

aplikacji. Struktura szablonu uwzględnia typ urządzenia, na którym będzie działać aplikacja. 

Logic Developer – PLC umożliwia elastyczne dopasowanie używanych komponentów składających się na 

strukturę podsystemu w danym projekcie. Można również, do już istniejącego podsystemu, dodać nowy lub 

usunąć istniejący podsystem w ramach tego samego projektu. 

Aby utworzyć nowy projekt z poziomu okna głównego CIMPLICITY ME należy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poziomu menu File (Plik) wybrać opcję 

New Projekt lub kliknąć na ikonę  

New Project: 

 

 

 

Zakładka Menedżer w oknie Nawigatora 

zawiera nazwy wszystkich istniejących 

projektów 

W oknie New Project należy 
podać nazwę nowego projektu 
(Project Name) oraz wybrać 
z listy szablonu (Project 
Template) ten właściwy,  
a następnie zatwierdzić 
przyciskiem OK. 
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3. Otwarcie istniejącego projektu 
 

W celu otwarcia istniejącego projektu należy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno kontekstowe, oprócz polecenia Open, 

umożliwia zamknięcie projektu (Close)  

z zachowaniem ostatnio dokonanych zmian  

w projekcie, wpisanie na listę nowego szablonu (Create Template) identycznego z tym, na którym bazuje 

wskazany projekt, utworzenie duplikatu projektu (Duplcate Project), kopii zapasowej (Back Up…)  

we wskazanym miejscu. 

Ponadto można usunąć wskazany projekt (Destroy Project…), zmienić jego nazwę (Rename) czy też wyświetlić 

w oknie Inspektora właściwości wskazanego projektu (Properties). 

Innym sposobem otwarcia istniejącego projektu 

jest kliknięcie prawym przyciskiem myszki na 

nazwie otwieranego projektu umieszczonego 

 w zakładce Menedżera okna Nawigator, 

a następnie wybranie opcji Open. 

Spowoduje to wczytanie projektu i przygotowanie 

jego do edycji 

Z poziomu menu File (Plik) wybrać opcję Open
Project lub kliknąć na ikonę Open Project. 

 

 

 

Po wybraniu opcji Open Project zostanie 

wyświetlone okno o tej samej nazwie. Zawiera 

ono listę nazw wszystkich istniejących projektów 

(po wybraniu opcji – Open an existing projekt). 

Zaznaczenie nazwy wybranego projektu  

i kliknięcie na przycisku OK spowoduje 

wczytanie projektu i przygotowanie go do edycji. 
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4. Praca z podsystemami 
 

Jak już wcześniej wspomniano podsystemy reprezentują komputery, sterowniki programowalne, panele 

operatorskie itp., czyli urządzenia, na których pracować będzie ukończona aplikacja. W projekcie może 

występować kilka podsystemów. Każdy z nich reprezentuje inne urządzenie w sieci. Jednocześnie może być 

aktywny wyłącznie jeden podsystem, przez co realizowane zadania są ograniczone wyłącznie do tego 

podsystemu. Jeżeli podsystemy nie muszą się komunikować między sobą, należy utworzyć dla każdego z nich 

oddzielny projekt. Zwiększa to efektywność działania całej aplikacji. Dodając podsystem do projektu należy 

wybrać jego typ, który decyduje o dostępnych komponentach. Niektóre typy podsystemów pełnią tylko jedną 

funkcję i dlatego nie posiadają żadnych komponentów. 

Każdy z podsystemów może zawiera określoną ilość komponentów, która może być zmieniana przez 

użytkownika aplikacji. Podsystemy zawierające domyślną ilość określonych komponentów noszą nazwę 

„szablonów”. Komponenty podsystemu określają, jaką rolę będzie spełniać podsystem w danym projekcie. 

Podsystemy wyświetlane są na karcie Projekt w oknie Nawigatora. Wygląd przykładowego podsystemu 

wraz z komponentami dla sterowników programowalnych VersaMax Nano/Micro przedstawiono poniżej: 

 

4. 1. Komponenty podsystemu 
 

Wygląd podsystemu oprogramowania CIMPLICITY ME środowiska Logic Developer PLC utworzonego  

z wykorzystaniem szablonu dla sterowników z rodziny VersaMax Nano/Micro został przedstawiony poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa edytowanego projektu - aplikacji 

Nazwa podsystemu (Target_ 

Komponent Hardware Configuration – konfiguracja 

sprzętowa, to kontekstowe narzędzie służące do 

konfigurowania programowalnych sterowników 

logicznych GE Fanuc lub rozproszonych układów 

wejść/wyjść 

Komponent IL Blocks – edytor listy instrukcji, to łatwy  

w użyciu edytor służący do tworzenia programu 

sterującego w formacie listy instrukcji IL (Instruction List) 

Komponent LD Blocks – edytor języka drabinkowego,  

to inteligentny edytor graficzny służący do tworzenia 

programu sterującego w postaci drabiny logicznej LD 

(Ladder Diagram) Karta Projekt  

w oknie Nawigatora 

CIMPLICITY ME 
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4. 2. Tworzenie podsystemu 
 

Aby dodać podsystem do projektu należy wybrać kartę Projekt okna Nawigator i prawym klawiszem 

myszki kliknąć na węźle projektu, a następnie wybrać opcję Dodaj podsystem (Add Target). 

Następnie z rozwijalnego menu wybrać typ podsystemu, który ma być dodany oraz właściwy model. Opisana 

procedura postępowania zilustrowana została poniżej. Spowoduje ona dodanie do już istniejącego kolejnego 

podsystemu, który docelowo będzie uruchamiany na sterowniku 90 Micro PLC należącym do rodziny 

programowalnych sterowników logicznych GE Fanuc PLC: 

 

 

Menu Projekt zawiera szereg opcji, które umożliwiają między innymi: 
 

1. zachowanie aktualnych ustawień i konfiguracji edytowanego projektu – Save 

2. zamknięcie edytowanego projektu – Close 

3. sprawdzenie poprawności konfiguracji podsystemu  

oraz programu sterującego – Validate All 

4. wyświetlenie właściwości projektu w oknie  

Inspektora - Properties 

 

 

 

 

Menu – Typ podsystemu. W przestawionym przykładzie 

wybrano rodzinę sterowników programowalnych  

GE Fanuc PLC 

Menu – Model podsystemu.  

W przedstawionym przykładzie wybrany 

został sterownik 90 Micro PLC 

Większość omówionych opcji jest również dostępna  

z menu Project paska menu okna głównego Machine

Edition. 
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4. 3. Polecenia okna podręcznego – Podsystem 
 

W celu otwarcia okna kontekstowego należy kliknąć prawym klawiszem myszki na nazwie podsystemu.  

W dalszej części opracowania zostaną omówione dokładniej najbardziej użyteczne polecenia tego okna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polecenia, które nie są aktywne dla 

wszystkich podsystemów, umożliwiają 

dodanie wybranych lub wszystkich możliwych 

komponentów do podsystemu 

Polecenia umożliwiające odpowiednio zmianę 

nazwy podsystemu lub jego usunięcie po 

uprzednim potwierdzeniu tego zamiaru  

w oknie dialogowym 

Polecenie aktywne w przypadku kilku 

podsystemów w edytowanym projekcie. 

Umożliwia wybór aktywnego podsystemu. 

Aktywny podsystem jest domyślnym 

podsystemem do sprawdzania i przesyłania 

Polecenie umożliwiające sprawdzenie 

poprawności konfiguracji podsystemu oraz 

programu sterującego pod względem składni. 

Komunikaty o błędach wyświetlane są w oknie 

Komunikatów. Projekt zawierający błędy nie 

może zostać przesłany do sterownika PLC 

Polecenie uaktywniające tryb śledzenia programu sterującego 

(Debug). W trybie tym polecenie Go Online zastaje zastąpione 

poleceniem Go Offline, a polecenie Offline Commands 

zastąpione będzie poleceniem Online Commands 

Polecenia trybu 

Offline 

Polecenie wyświetlające w oknie InfoViewera 

tabele raportów dotyczące typów zmiennych 

oraz ich adresów wykorzystywanych  

w edytowanym programie sterującym. 

Polecenie dostępne w trybie monitorowania Online programu sterującego. Powoduje otwarcie w oknie 

InfoViewera Tabeli błędów działania. Zawiera ona listę błędów zarejestrowanych przez jedn. centralną 

lub moduły PLC w celu stwierdzenia czy istnieją jakieś problemy sprzętowe w sterowniku lub 

programowe. Tabela wskazuje miejsce wystąpienia błędów, krótki opis błędów i czas ich wystąpienia. 

Polecenie powoduje 

wyświetlenie w oknie 

Inspektora parametrów 

wybranego podsystemu 

Polecenie zawierające rozbudowane opcje przeszukiwania  

i lokalizacji wybranej zmiennej w wybranym podsystemie.  

Efekty przeszukiwania wyświetlone są w oknie Komunikatów  

w zakładce Search Results 

Download to PLC… –  prze-

słanie podsystemu do PLC, 

Upload from PLC… – 

przesłanie podsystemu 

z PLC do komputera, 

Download and Start – 

przesłanie podsystemu do 

PLC z jednoczesnych jego 

uruchomieniem 
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4. 3. 1. Przesyłanie podsystemu do sterownika 
 

Aby załadować podsystem do sterownika programowalnego należy: 

1. z okna kontekstowego Podsystem wybrać polecenie Download to PLC … (patrz p. 4. 3.) 

lub: 

2. wybrać to samo polecenie z okna Target w pasku menu (patrz. p. 4.4.) 

lub: 

3. kliknąć na ikonę            . 
 

Wybranie powyższego polecenia spowoduje 

wyświetlenie okna dialogowego Download to 
PLC, w którym można wybrać składniki 

podsystemu, które będą przesłane do 

sterownika PLC.  

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK proces 

ładowania zostanie rozpoczęty.  

W trakcie procesu ładowania podsystemu  

w oknie Komunikatów pojawią się informacje  

o stopniu zaawansowania ładowania. Mogą też 

wyświetlić się informacje o błędach. Błędy te mogą dotyczyć m. in. niewłaściwej konfiguracji oprogramowania  

w stosunku do typu sterownika podłączonego do portu komunikacyjnego komputera czy też błędów w strukturze 

logicznej programu sterującego. Warunkiem pomyślnego zakończenia przesłania podsystemu do sterownika 

programowalnego jest usunięcie wszystkich opisanych usterek. 

Aby uruchomić wykonywanie programu w sterowniku należy: 

1. wybrać w oknie podręcznym Podsystem polecenie Offline Commands\Start PLC (patrz p. 4. 3.) 

lub: 

2. wybrać to samo polecenie z okna Target w pasku menu (patrz. p. 4.4.) 

lub: 

3. kliknąć na ikonę            .  
 

Wyżej opisane polecenia dotyczące ładowania programu, a następnie zmiany trybu pracy sterownika  

w tryb START można aktywować jednym poleceniem Download and Start. W tym celu należy: 
1. wybrać w oknie podręcznym Podsystem polecenie Download and Start (patrz p. 4. 3.) 

lub: 

2. wybrać to samo polecenie z okna Target w pasku menu (patrz. p. 4.4.) 

lub: 

3. kliknąć na ikonę            . 
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4. 3. 2. Przesyłanie podsystemu ze sterownika do komputera 
 

Aby przesłać podsystem z PLC do komputera należy: 

1. wybrać w oknie podręcznym Podsystem polecenie Upload from PLC… (patrz p. 4. 3.) 

lub: 

2. wybrać to samo polecenie z okna Target w pasku menu (patrz. p. 4.4.) 
 

Polecenie spowoduje wyświetlenie 

okna Upload from PLC, w którym 

dokonujemy wyboru składników podsystemu 

podlegających operacji Upload. 

Dokonany wyboru zatwierdzamy 

przyciskiem OK. 

UWAGA: 

Należy pamiętać, że proces 

wczytywania poszczególnych 

komponentów podsystemu ze  

sterownika PLC do komputera spowoduje nieodwracalną utratę składników aktualnie edytowanego 

podsystemu.  
 

4. 3. 3. Polecenia w trybie Offline 
 

 

Nazwa polecenia Opis 

Start PLC Przejście sterownika w tryb START 

Stop PLC Przejście sterownika w tryb STOP 

 
Clear Czyszczenie, wybranych w oknie Clear Menory, 

składników podsystemu 

Verify Equality 

 

Weryfikacja zgodności, wybranych w oknie Verify with PLC,  
składników podsystemu w PLC i w komputerze. 
Wynik weryfikacji wyświetlony jest w oknie Komunikatów 

Show status Pokazuje m. in. zasoby pamięci oraz systemowe sterownika, poziom zabezpieczenia, 
nastawy zegara systemowego, sposób skanowania programu 
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4. 3. 4. Właściwości podsystemu 
 

Polecenie właściwości (Properties) w oknie Podsystemu (patrz p. 4. 3.) wyświetli okno Inspektora,  

w którym można odczytać oraz edytować żądane parametry podsystemu. W celu edycji wybranego parametru 

należy kliknąć myszką na wybranej właściwości. Okno właściwości podsystemu wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa właściwości Opis właściwości 

Name Nazwa podsystemu użytkownika (Podsystem_1) może zawierać maksymalnie do 
31 znaków (litery, cyfry i znak podkreślenia) 

Type Typ podsystemu (GE Fanuc PLC) 

Description Opis. W tym polu można wprowadzić krótki opis projektu użytkownika 

Documentation Address Adres dokumentacji. Adres internetowy URL, pod którym będzie przechowywana 
dokumentacja wyświetlana w czasie pracy z projektem 

Family Rodzina programowalnych sterowników GE Fanuc. W rozwijalnym oknie można 
zmienić typ sterownika, na którym będzie uruchamiany dany podsystemie 

Program Name Nazwa podsystemu rozpoznawalnego przez sterownik programowalny 

Update Rate [ms] Szybkość aktualizacji z jaką ekran monitora jest aktualizowany w trybie Online 

Sweep Time [ms] Czas trwania cyklu pracy sterownika PLC. Jest on wyświetlany w tym polu,  
gdy włączony jest tryb monitorowania (tryb Online) 

PLC Status 
Status sterownika. Pole to w trybie Online wyświetla stan pracy sterownika: 
- gdy PLC jest zatrzymany w oknie wyświetli się komunikat – Stop Disabled 
- gdy PLC jest uruchomiony w oknie wyświetli się komunikat – Run Enabled 

Physical Port 
Port fizyczny. Z listy wybrać można rodzaj połączenia z programowalnym 
sterownikiem logicznym (port COM, Ethernet lub modem). 
Dla protokołu Ethernet pojawi się dodatkowe okno IP Address do wprowadzenia 
adresu podsystemu sterownika pracującego w sieci 

Additional Configuration Parametry dodatkowe. Lista parametrów używanych do szczegółowej 
konfiguracji połączenia komunikacyjnego między sterownikiem a podsystemem 

 

 

Kliknięcie na tym 

węźle spowoduje 

rozwinięcie listy  

z dodatkowymi 

parametrami  

do konfiguracji 

komunikacji 
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4. 4. Polecenia okna Target na paska Menu 
 

Należy zauważyć, że wszystkie opcje, które zawiera okno kontekstowe Podsystem, są bezpośrednio 

dostępne w oknie Target umieszczonym w pasku Menu okna głównego CIMPLICITY Machine Edition.  

Opcje te odnoszą się do aktywnego w danym momencie podsystemu. W przykładzie poniżej aktywnym 

podsystemem jest podsystem o nazwie „Podsystem_1”. 
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4. 5. Konfigurowanie HWC kasety głównej 
 

Konfiguracja sprzętowa HWC (Hardware Configuration) pozwala na skonfigurowanie modułów 

sprzętowych sterownika. Konfiguracja zdefiniowana w oprogramowaniu musi być zgodna z konfiguracją 

sterownika, na którym będzie uruchamiana aplikacja. W innym przypadku nie uda się załadować podsystemu  

do sterownika logicznego. Projekt bazujący na wybranym szablonie ma w podsystemie domyślnie zdefiniowaną 

konfigurację, która jednak nie uwzględnia sytuacji, w której wybrany sterownik będzie współpracować  

z dodatkowymi modułami rozszerzającymi. W niniejszym rozdziale zostanie omówiona procedura programowego 

konfigurowania sprzętowego na bazie sterowników logicznych VersaMax Micro. 

W ogólnym przypadku konfiguracja sprzętowa obejmuje wybór jednostki centralnej CPU dla sterownika 

logicznego, następnie dobór odpowiednich typów modułów zewnętrznych i ustawienie parametrów tychże 

modułów stosownie do wymagań stawianych przez aplikację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby odczytać konfigurację sprzętową sterownika w danym 

podsystemie należy rozwinąć wskazane węzły. 

W zilustrowanym przykładzie sterownik programowalny, na 

którym będzie uruchamiany podsystem, wyposażony jest  

w jednostkę centralną CPU typu UAL. Sterownik posiada 

wejścia i wyjścia (Discerete I/O) oraz wejścia i wyjścia 

analogowe (Analog I/O). Ponadto CPU posiada 

konfigurowalne wejścia szybkich liczników HSC oraz wyjścia 

PWM i PTO (HSC/PWM/PTO) 

Konfiguracja 
sprzętowa 

Kliknięcie prawym klawiszem myszki na wybranym module, 

w konfiguracji sprzętowej PLC, spowoduje otwarcie okna 

kontekstowego. Zawarte w nim polecenia pozwalają 

skonfigurować zaznaczony moduł PLC (Configure), dodać 

brakujący moduł (Add Module…), zmienić typ modułu 

(Replace Module…) lub też wyświetlić właściwości 

(Properties) zaznaczonego modułu w oknie Inspektora 
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4. 5. 1. Praca z oknami konfiguracyjnymi 
 

Okno konfiguracyjne wyświetlane jest po wybraniu polecenia Configure w oknie kontekstowym 

wybranego modułu sprzętowego. Zmianę wartości wybranego parametru oraz jego edycji dokonuje się przy 

pomocy okien podręcznych dostępnych po kliknięciu lewym lub prawym klawiszem myszki na żądanym 

parametrze.  

Parametry i odpowiadające im wartości wyświetlane są w formie tabelarycznej. Sposób wyświetlania parametrów 

może być zmieniany prze użytkownika. Mogą być one wyświetlane w formie otwieranych zakładek lub na 

przykład w postaci zestawienia tabel umieszczonych jedna pod drugą. Spis możliwych ustawień danego 

parametru wyświetlany jest w podglądzie po umieszczeniu na wybranym parametrze kursora myszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry zorganizowane w formie zakładek. Kliknięcie na 

zakładce lewym klawiszem myszki otwiera zawartość tej 

zakładki 

Naprowadzenie kursora na 

wartość wybranego 

parametru spowoduje 

wyświetlenie listy wyboru 

wszystkich możliwych 

wartości tego parametru 

Dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki na wybranym parametrze otwiera okno konfiguracyjne 

umożliwiające wprowadzenie zmiany wartości tego parametru. Przycisk OK zatwierdza tę zmianę 

Kliknięcie prawym 

klawiszem myszki na 

parametrze otworzy okno 

kontekstowe z listą poleceń 

edycyjnych. Wśród nich jest 

polecenie View określające 

sposób wyświetlania tychże 

parametrów 

Polecenie To Start of Edit Session Values umożliwia powrót do wartości parametru 

poprzedzającej bieżącą edycję, natomiast polecenie To Factory Original Values 

ustawia domyślną wartość edytowanego parametru. 

Oba polecenia odnoszą się do wybranego parametru – polecenie Reset Parametr  
lub do wszystkich parametrów w edytowanej zakładce – polecenie Reset Tab 



- 16 - 
 

CIMPLICITY ME Logic Developer - PLC 

4. 5. 2. Parametry konfiguracyjne jednostki centralnej CPU 
 

Wygląd okna konfiguracyjnego jednostki centralnej CPU sterownika logicznego przedstawiono poniżej.  

W tabeli zmieszczono opis najważniejszych parametrów CPU sterownika programowalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa parametru Opis parametru Wartości 

I/O Scan Stop 
Obsługa wejść/wyjść w trybie zatrzymanym PLC.  
Parametr określający czy wejścia i wyjścia sterownika w trybie 
STOP mają być skanowane 

Yes 
No 

Power Up Mode 

Tryb po włączeniu zasilania. 
Parametr określa w jakim trybie pracy będzie sterownik po 
ponownym doprowadzeniu do niego napięcia zasilającego. 
Wybranie opcji Last spowoduje, że sterownik rozpocznie 
pracę w trybie, w jakim się znajdował w chwili wyłączenia 

Stop 
Run 
Last 

Logic/Configuration From: 
Parametr określa, z jakiego typu pamięci półprzewodnikowej 
będzie pobierany program sterujący i konfiguracja PLC po jego 
włączeniu 

RAM 
Flash 

Switch Run/Stop 
Funkcja przełącznika Start/Stop. 
Zmiana położenia przełącznika w trybie załączonym (Enabled) 
powoduje zmianę trybu pracy Start/Stop sterownika PLC 

Enabled 
Disabled 

Switch Memory Protect 

Przełącznik blokowania pamięci. 
W trybie (Enabled) wszelkie próby zmiany zawartości pamięci 
sterownika, np. zmiany programu logicznego, konfiguracji itp., 
kończą się niepowodzeniem. W celu odblokowania pamięci 
należy wyłączyć na chwilę sterownik PLC 

Enabled 
Disabled 

 
4. 5. 3. Parametry konfiguracyjne portów komunikacyjnych 

 

Wygląd okna konfigurującego porty komunikacyjne sterownika programowalnego, na przykładzie portu 

komunikacyjnego RS485, przedstawiono poniżej.  

W tabeli zmieszczono opis najważniejszych parametrów portów komunikacyjnych RS-232/RS-485. 
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Nazwa parametru Opis parametru Wartości 

Port Mode 
Tryb portu komunikacyjnego. 
Można wybrać jeden z trzech protokołów komunikacyjnych,  
a dodatkowo wyłączyć port komunikacyjny (Disabled) 

SNP 
Disabled 
RTU 
Serial I/O 

Port Type 
Typ portu. 
Dla niektórych protokołów komunikacyjnych można określić 
czy sterownik, włączony poprzez ten port do sieci, będzie 
urządzeniem aktywnym (Master) czy też pasywnym (Slave) 

Slave 
Master 

SNP ID 
Numer identyfikacyjny. 
Numer ID określa adres sterownika pracującego jako 
urządzenie sieciowe. ID może zawierać do 7 znaków 

 

 

4. 5. 4. Parametry konfiguracyjne wejść/wyjść dyskretnych 

 

Okno konfiguracyjne wejść/wyjść dyskretnych informuje o umiejscowieniu w przestrzeni adresowej 

pamięci sterownika programowalnego obwodów wejściowych począwszy od adresu %I00001 i obwodów 

wyjściowych od adresu %Q00001. Parametr Lenght (długość) informuje o ilości wejść i wyjść, jakie posiada 

edytowana konfiguracja sprzętowa sterownika PLC. Poniżej przedstawiono okno konfiguracyjne obwodów I/O dla 

sterownika VersaMax Micro 23 punktowego. 
 

Domyślne parametry 

komunikacyjne portu 

RS485 

Sterownik wyposażony jest 

w 13 wejść dwustawnych  

o adresach I1 do I13 

Sterownik wyposażony jest 

w 10 wyjść dwustawnych  

o adresach Q1 do Q10 
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4. 5. 5. Parametry konfiguracyjne wejść/wyjść analogowych 

 

Okno konfiguracyjne wejść/wyjść analogowych informuje o umiejscowieniu w przestrzeni adresowej 

pamięci sterownika programowalnego obwodów wejściowych i wyjściowych analogowych Poniżej przedstawiono 

okno konfiguracyjne obwodów I/O analogowych dla sterownika VersaMax Micro 23 punktowego.  

 

 

Nazwa parametru Opis parametru Wartości 

Reference Address 
Adres w pamięci sterownika PLC. 
Parametr określa adres pierwszego wejścia/wyjścia 
analogowego 

 

Lenght 
Długość. 
Informuje o ilości wejść/wyjść analogowych obsługiwanych 
przez sterownik PLC 

 

Input Channel Mode 
Tryb obwodu wejściowego. 
Umożliwia skonfigurowanie obwodu wejściowego jako wejścia 
prądowego lub napięciowego 

Voltage 
Current 

Input Channel Range Zakres obwodu wejściowego. 
Określa zakres zmiany sygnału wejściowego 

(0 – 10)V 
(0/4 – 20)mA 

Output Channel Mode 
Tryb obwodu wyjściowego. 
Umożliwia skonfigurowanie obwodu wyjściowego jako 
prądowego lub napięciowego 

Voltage 
Current 

Output Channel Range Zakres obwodu wyjściowego. 
Określa zakres zmiany sygnału wyjściowego 

(0 – 10)V 
(0/4 – 20)mA 

 

 

 

Sterownik posiada 2 wejścia 

analogowe o adresach AI0018 

oraz AI0019 

Wejście analogowe AI0018 

skonfigurowane jako 

napięciowe (0 – 10)V 

Wejście analogowe AI0019 

skonfigurowane jako prądowe 

(4 – 20)mA 

Sterownik posiada 1 wyjście 

analogowe o adresie AQ0012 
Wyjście analogowe 

AQ0012 skonfigurowane 

jako napięciowe 

(0 – 10)V
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4. 5. 6. Parametry konfiguracyjne wejść/wyjść HSC/PWM/PTO 

 

W sterowniku VersaMax Micro 23 punktowym można skonfigurować 4 szybkie liczniki HSC (High Speed 

Counter). Natomiast jedno wyjście prądu stałego DC (wyjście Q1) może być skonfigurowane jako wyjście  

o modulowanej szerokości impulsu PWM (Pulse Width Modulation) lub jako wyjście typu PT (Pulse Train) 

generujące określoną ilość impulsów o zadanej częstotliwości. Szczegóły dotyczące konfigurowania  

i uruchamiania HSC, PWM oraz PT nie są treścią tego opracowania. 

Poniżej przedstawiono wygląd okna konfiguracyjnego liczników HSC. Parametry każdego z liczników ustawiane 

są kolejno w zakładkach Channel. W zakładce Channel 1 można też konfigurować parametry wyjść PWM oraz 

PT. 

 

4. 6. Dodawanie modułów zewnętrznych do konfiguracji HWC 
 

W celu dodania modułu zewnętrznego należy kliknąć prawym klawiszem myszki na dowolnym module 

konfiguracji sprzętowej i w oknie kontekstowym, poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki, wybrać polecenie 

Add Module … (patrz punkt 4.5). 

Efektem wyżej wymienionych czynności będzie wyświetlenie okna „Module Catalog”. Zawiera ono zakładki,  

w których pogrupowano wszystkie dostępne moduły rozszerzeń dla danej rodziny sterowników programowalnych, 

dla których edytowana jest bieżąca aplikacja bazująca na określonym podsystemie. 

Dla sterowników rodziny VersaMax Micro wygląd okna „Module Catalog” przedstawiony został poniżej.  

Każda z zakładek zawiera zestaw numerów katalogowych modułów rozszerzeń wraz z krótkim opisem 

funkcjonalnym każdego z nich. 

W celu dodania modułu rozszerzającego do konfiguracji sprzętowej należy w odpowiedniej zakładce zaznaczyć 

na liście odpowiedni typ modułu i przycisnąć przyciskiem OK. Wybrany moduł zostanie umieszczony  

w podsystemie projektu w pliku konfiguracji sprzętowej. W celu dodania kolejnego modułu należy opisane 

czynności powtórzyć. Moduły, wraz z wyświetlonym numerem katalogowym, będą umieszczane w kolejnych 

gniazdach (Slotach), którym oprogramowanie Machine Edition przypisuje automatycznie kolejne numery. 
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Numer katalogowy modułu zewnętrznego 

Opis funkcjonalny modułu 

Czerwonym obramowaniem 

zaznaczona została konfiguracja 

sprzętowa sterownika PLC przed 

dodaniem modułów zewnętrznych 

Obramowaniem niebieskim zaznaczone 

zostały dwa moduły zewnętrzne dodane 

do konfiguracji sprzętowej źródłowej 

zaznaczonej w lewym oknie. 

Są to: 

Slot 1 – moduł mieszany IC200UEX011 

 8wej./6wyj. dwustawnych 

Slot 2 – moduł mieszany IC200UEX210 

 16wej./12wyj. dwstawnych 

Czerwonym obramowaniem 

zaznaczona została konfiguracja 

sprzętowa sterownika PLC po 

dodaniu z listy Module Catalog 

dwóch modułów zewnętrznych 
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4. 7. Zmiana modułów zewnętrznych w konfiguracji HWC 
 

W celu zastąpienia modułu należy kliknąć 

prawym klawiszem myszki na zastępowanym 

module w konfiguracji sprzętowej. W oknie 

kontekstowym zaznaczyć polecenie Replace 
Module …. 

Następnie na liście okna „Module Catalog” 

wybrać odpowiedni moduł.  

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK  

nastąpi zastąpienie modułów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8. Usuwanie modułów zewnętrznych z konfiguracji HWC 
 

W celu usunięcia modułu zewnętrznego należy kliknąć prawym klawiszem myszki na usuwanym 

module w konfiguracji sprzętowej. W oknie kontekstowym zaznaczyć polecenie Delete Module. 

W celu usunięcia wszystkich, dodanych do konfiguracji 

podstawowej, modułów należy kliknąć prawym 

klawiszem myszki na kasetę główną Main Rack,  

a następnie lewym klawiszem myszki na polecenie 

Clear Rack. 

 

Uwaga: 

Usunięciu nie podlegają moduły stanowiące domyślną 

konfigurację sprzętową, jaka wynika  

z szablonu, według którego był tworzony podsystem. 

Zaznaczony na liście 

moduł IC200UEX209 

zastąpi umieszczony 

wcześniej moduł  

w gnieździe Slot 2 
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4. 9. Wskaźniki statusu konfiguracji sprzętowej HWC 
 

W pewnych sytuacjach mogą pojawić się w konfiguracji sprzętowej dodatkowe znaczniki. Jedne informują 

o dokonanych zmianach w konfiguracji, które jeszcze nie zostały zapisane w podsystemie bieżącej aplikacji,  

inne natomiast sygnalizują o wystąpieniu błędów w konfiguracji. Najczęstszą przyczyną wystąpienia błędów  

w modułach jest złe skonfigurowanie programowe adresów wejść i wyjść modułów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczniki te informują  

o nie zapisanej 

konfiguracji sprzętowej 

w pamięci sterownika 

Znaczniki 

informujące 

o błędach 

występujących 

w modułach 

zewnętrznych 
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4. 10. Edytory programów sterujących 
 

Podsystem sterowników programowalnych GE Fanuc VersaMax Nano/Micro zawiera dwa komponenty 

umożliwiające tworzenie programów sterujących. Przedstawione są one jako dwa niezależne foldery o nazwach 

LD Blocks oraz IL Blocks. 

Pierwszy z nich jest edytorem programu sterującego umożliwiającego edycję programu za pomocą Listy instrukcji 

(Instruction List – IL), drugi natomiast umożliwia tworzenie programu w środowisku graficznym i nosi nazwę 

Diagramu drabinkowego (Ladder diagram – LD). W rozdziale tym zostaną bliżej omówione zagadnienia 

dotyczące tworzeniu oraz edycji programu sterującego w oparciu o zasady sterowania drabinkowego. 

 

4. 10. 1. Edytor języka drabinkowego 
 

Edytor języka drabinkowego jest edytorem graficznym, który zawiera wybrane przez użytkownika elementy 

i bloki funkcyjne odpowiednio z sobą połączone. Rodzaj użytych elementów oraz sposób ich wzajemnego 

połączenia decyduje o sposobie działania sterownika programowalnego na etapie wykonywania programu. 

W programie drabinkowym można wyróżnić szereg szczebli, składających się na całość programu. 

Pojedynczy cykl programowy sterownika dotyczy analizy całego programu sterującego i polega na wykonywaniu 

kolejnych szczebli od pierwszego do ostatniego. Tak długo, jak długo sterownik PLC pracuje w trybie START, tak 

długo cykl skanowania poszczególnych szczebli programowych będzie wielokrotnie powtarzany. Dąży się do tego 

by czas cyklu programowego był możliwie jak najkrótszy, gdyż tylko wtedy sterownik może sterować procesem 

technologicznym w czasie rzeczywistym. 

 

4. 10. 1. 1. Opcje edytora języka drabinkowego 
 

Aby dostosować edytor języka drabinkowego  

do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika należy  

w zakładce Opcje (Option) okna Nawigatora rozwinąć 

folder Edytory (Editors), a następnie folder Język 

drabinkowy (Ladder). 

Otwarte zostaną cztery strony: Potwierdzenia 

(Confirmation), Edycja (Editing), Czcionka i kolory 

(Font and Colors) oraz Widok (View). Kliknięcie na 

wybranej stronie spowoduje pojawienie się 

konfigurowalnych ustawień w oknie Inspektora. 

Każdy podsystem musi zawierać 

jeden blok o nazwie „_MAIN”. 

Blok ten jest wykonywany jako 

pierwszy po przesłaniu projektu 

do sterownika programowalnego 

PLC 
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Jeśli okno Inspektora nie jest otwarte należy kliknąć prawym 

klawiszem myszki na stronie i wybrać polecenie Właściwości 

(Properties). W celu powrotu do ustawień domyślnych 

wybranej strony należy kliknąć na polecenie Zeruj (Reset). 

 
Karta – Potwierdzenia (Confirmations): 

 

UWAGA: 

 Opcje wyróżnione ramką są niedostępne w środowisku Logic Developer – PLC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karta – Edytowanie (Editing): 
 

 
 

Karta – Widok (View): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa właściwości Opis właściwości 

Deletions 

Usunięcia. 
Ustawienie na TAK (True) spowoduje,  
że każde usunięcie elementu z drabiny 
programu sterującego musi być potwierdzone 
w oknie dialogowym 

New Variables 
Nowe zmienne. 
Ustawienie na TAK (True) spowoduje,  
że utworzenie nowej zmiennej będzie 
wymagało potwierdzenia w oknie dialogowym 

Undo Actions 
Operacje cofania. 
Ustawienie na TAK (True) spowoduje,  
że każda operacja cofania będzie wymagała 
potwierdzenia w oknie dialogowym 

Nazwa właściwości Opis właściwości 

Append Rather 
Than Insert 

Dołączaj zamiast wstawiać. 
Ustawienie na TAK (True) spowoduje,  
że nowa kolumna, w programie sterującym, 
będzie wstawiana po prawej strony 
zaznaczonej kolumny. W innym przypadku 
kolumna będzie wstawiana po lewej stronie 

Undo Buffer Size 
Rozmiar bufora cofania. 
Liczba w tym polu wskazuje ilość możliwych 
operacji cofania (zakres od 1 do 100) 
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Nazwa właściwości Opis właściwości 

Variable 
Descriptions 

Opisy zmiennych. 
Ustawienie na TAK (True) spowoduje, że opisy zmiennych będą wyświetlane poniżej 
adresów odniesienia dla zmiennych.  
Opcja NIE (False) powoduje ukrycie opisów zmiennych 

I/O Addresses 

Adresy We/Wy. 
Ustawienie opcji na TAK (True) powoduje, że adresy odniesienia (adr. referencyjne) 
będą wyświetlane pod symbolem graficznym zmiennych (instrukcji).  
Opcja NIE (False) uniemożliwia wyświetlenie tych adresów. 
Uwaga: 
powyższe opcje można ustawić korzystając z polecenia: View\Reference Addresses 
na pasku menu 

Parameters 
Parametry. 
Ustawienie opcji na TAK (True) powoduje, że nazwy poszczególnych instrukcji  
w programie drabinkowym będą wyświetlane. W innym przypadku nazwy te będą 
ukryte 

Data Values 

Wartości danych. 
Ustawienie opcji na TAK (True) powoduje, że bieżące wartości zmiennych będą 
wyświetlane w trybie pracy Online. W przeciwnym razie nie będą wyświetlane. 
Uwaga: 
powyższe opcje można ustawić korzystając z polecenia: View\Values\Online  
na pasku menu 

Rung indicator 

Wskaźnik szczebla. 
Ustawienie opcji na TAK (True) powoduje, że wskaźnik w postaci linii o odpowiednim 
kolorze jest wyświetlony z prawej strony 10-tej kolumny oraz pojawi się w dolnej 
krawędzi 8-go wiersza w każdym szczeblu. Opcja NIE (False) uniemożliwi 
wyświetlenie tych linii 

Comment Mode 

Tryb komentarza. 
Określa sposób wyświetlania w programie komentarzy. Opcja Brief (domyślna) 
wyświetla skrócony tekst komentarza. Przy opcji Full wyświetlane są całe 
komentarze. (patrz p. 4.14.2) 
Uwaga: 
powyższe opcje można ustawić używając polecenia: View\Descriptions\Comments 
na pasku menu 

Description Mode 
Tryb opisu. 
Określa sposób wyświetlania opisów zmiennych (patrz p. 4.14.1). W trybie Brief 
wyświetlane są dwie, a w trybie Full cztery linie opisu zmiennej na szerokości komórki 

Operand Mode 

Tryb parametru. 
Określa sposób wyświetlania nazwy parametrów zmiennych w programie. W trybie 
Brief wyświetlana jest jedna, a w trybie Full dwie linie nazwy zmiennej na szerokości 
komórki 
Uwaga: 
powyższe opcje można ustawić używając polecenia: View\Operands … na pasku 
menu 

Coil Justification 
Column 

Kolumna wyrównania przekaźników. 
Liczba w tym polu wskazuje numer kolumny w której będą umieszczane przekaźniki 
edytowane po lewej stronie kolumny wyrównania. Wartość maksymalna wynosi 30 
(domyślnie 10) 

Grid Cell Width 
Szerokość siatki komórki. 
Parametr określający wielkość skalowania. Wartość mieści się w przedziale  
100 – 500 (wartość domyślna 100). Można zwiększyć wartość skalowania, gdy np. 
opis danej instrukcji nie mieści się w całości w komórce 
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Karta – Czcionka i kolory (Font and Colors): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa właściwości Opis właściwości 

Background Tło. 
Opcja umożliwiająca dobranie właściwego tła edytora graficznego LD 

Parameter 
Description 

Opis parametru. 
Kolor czcionki opisu zmiennej wyświetlanego w programie drabinkowym 

Label Etykieta. 
Kolor czcionki etykiet i nazw podprogramów 

Parameter Parametr. 
Kolor czcionki dla opisów nazw zmiennych 

I/O Address Adres We/Wy. 
Kolor czcionki adresów odniesienia (adr. referencyjnych) zmiennych (instrukcji) 

Forced States Stany wymuszone. 
Kolor czcionki nazwy zmiennej będącej w stanie wymuszonym 

Shunts and Borders Obrzeża i granice. 
Kolor linii i obramowań elementów programu drabinkowego 

Powered Rung 
Szczebel zasilania. 
Kolor przewodzących styków i cewek przekaźników, do których dochodzi sygnał 
podczas pracy w trybie Online 

Powered Rung 
Width 

Szerokość szczebla zasilania. 
Określa w punktach (domyślnie 3, a maksymalnie 30) szerokość linii symbolizujących 
przewodzące styki i cewki przekaźników, do których dochodzi sygnał podczas pracy 
w trybie Online 

Modified Rung Zmodyfikowany szczebel. 
Określa kolor zmodyfikowanego szczebla w trybie Online 

Instruction 
Background 

Tło instrukcji. 
Kolor tła bloków funkcyjnych w programie drabinkowym 

Rozwinięcie węzła umożliwi wybór czcionki, jej rozmiaru 

oraz atrybutu 
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4. 10. 1. 2. Edycja programu drabinkowego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby otworzyć okno edytora programu drabinkowego należy w oknie Nawigatora wybrać zakładkę Projekt 

(Project) i dwukrotnie kliknąć na bloku „_MAIN”. Edycję programu rozpoczynamy od umieszczania żądanych 

elementów oraz bloków funkcyjnych w kolejnych szczeblach. Początek każdego szczebla umieszczony jest na 

pionowej linii tzw. linii sygnałowej. 

Pierwszym z wprowadzanych elementów każdego szczebla może być styk lub pozioma linia. Miejsce wstawiania 

(komórkę) elementu skazuje ruchoma ramka. W celu zmiany położenia ramki należy naprowadzić kursor  

w żądane miejsce i kliknąć lewym klawiszem myszki. Przemieszczanie ramki jest też możliwe za pomocą 

klawiszy kierunkowych z klawiatury komputera. 

 

 

Instruction Text Tekst instrukcji. 
Kolor czcionki opisującej nazwę oraz wejścia i wyjścia bloków funkcyjnych 

Comment 
Background 

Tło komentarza. 
Kolor wypełnienia pola, w którym umieszczony jest tekst komentarza 

Comment Text Tekst komentarza. 
Kolor czcionki tekstu komentarzy w programie drabinkowym 

Constans Stała. 
Kolor wyświetlanej liczby, jako stałej np. na wejściu bloku funkcyjnego 

Control Background 
Tło kontrolki. 
Kolor wypełnienia symboli elementów graficznych dotyczących wykonywania funkcji 
sterujących np. funkcja ENDMCR, LABEL 

Control Text Tekst kontrolki. 
Kolor czcionki tekstu opisującego elementy funkcji sterujących np. ENDMCR, LABEL 

Rung Indicator Wskaźnik szczebla. 
Kolor linii wskaźnika szczebla wyświetlanego w programie drabinkowym 

Linia sygnałowa 

Okno edytora 

graficznego programu 

sterującego 
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4. 10. 1. 3. Wstawianie instrukcji 
 

Aby wstawić instrukcję należy kliknąć prawym klawiszem myszki w wybranym miejscu szczebla 

programowego. W otwartym oknie wybrać polecenie Wstaw instrukcję (Place Instruction). W tym momencie 

pojawi się lista Smart zawierająca wszystkie dostępne mnemoniki instrukcji. Wybrać właściwy mnemonik  

i wcisnąć ENTER. Spowoduje to umieszczenie wybranej instrukcji w zaznaczonej komórce programu 

drabinkowego. Innym sposobem wyświetlenia listy Smart jest dwukrotne kliknięcie na wybranej komórce. Można 

też skorzystać z polecenia Insert\Instruction … w pasku menu. 

 

 

 

 

 

Efektywniejszą metodą 

umieszczania instrukcji jest 

wybranie danej instrukcji z Biblioteki 

szablonów (Toolchest),  

a następnie, metodą przeciągania, 

umieszczenie jej w wybranej 

komórce. 

W przedstawionym przykładzie 

zostanie umieszczony w ramce  

styk normalnie otwarty NOCON. 

Najczęściej wykorzystywane instrukcje przy edycji programu drabinkowego są również dostępne w pasku 

narzędzi – Instrukcje edytora drabinkowego (patrz opracowanie pt. „CIMPLICITY ME – środowisko pracy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista Smart zawiera mnemoniki 
wstawianych instrukcji 

Zaznaczona instrukcja zostanie 
umieszczona w komórce programu 

W celu umieszczenia 
wybranej instrukcji w tym 
miejscu wykorzystaj 
technikę „Drag and Drop” 
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4. 10. 1. 4 Wprowadzanie nazwy zmiennej 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieją następujące sposoby wprowadzania nazwy dla wybranej instrukcji: 

1. kliknąć prawym klawiszem myszki na wybranej instrukcji (w tym przypadku na symbolu styku 

normalnie otwartym). W oknie podręcznym wybrać polecenie Edycja (Edit), a następnie wybrać 

nazwę zmiennej z listy i przycisnąć klawisz ENTER.  

Nazwa zostanie wyświetlona nad symbolem instrukcji. Wszystkim nazwom zmiennych umieszczonych 

domyślnie na liście są automatycznie przypisane adresy odniesienia w pamięci sterownika  

(Ref. Address), lub: 

2. wpisać w górnym wierszu okna Smart nazwę (max. 32 znaki) i przycisnąć ENTER. Błędna nazwa 

wpisywana jest na czerwono, nowo wpisywana na zielono, a już istniejąca na czarno, lub: 

3. przeciągnąć wybraną nazwę zmiennej z listy Zmienne w oknie Nawigatora, lub: 

4. w oknie Inspektora kliknąć w polu Name w celu wpisania z klawiatury stosowanej nazwy  

(max. 32 znaki) 

UWAGA:  Należy pamiętać, że wprowadzenie przez użytkownika unikalnej nazwy instrukcji pociąga 

za sobą konieczność zdefiniowania dla tej instrukcji adresu.  

W tym celu należy w oknie Inspektora wybrać pole o nazwie 

Ref. Address i wpisać właściwy adres. 

W przedstawionym przykładzie instrukcja o nazwie s7, 

jako zmienna typu dwustawnego (BOOL) w edytowanym 

podsystemie [Podsystem_1], nie ma jeszcze przypisanego 

miejsca w przestrzeni adresowej sterownika GE FANUC PLC. 

Informuje o tym nazwa parametru wyświetlona na czerwono. 

W tym polu należy wpisać adres zmiennej. 

 

 

Wybranie zmiennej na liście 
Smart spowoduje przypisanie 
jej do wybranej instrukcji  
w ramce 

W zakładce Zmienne (Variables) w oknie Nawigatora (Navigator) umieszczane 

są na bieżąco wszystkie zmienne utworzone podczas edycji projektu 

Wykorzystaj technikę 
„Drag and Drop” 
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4. 10. 1. 5. Konfigurowanie bloków funkcyjnych 
 

Konfigurowanie bloków funkcyjnych, oprócz zdefiniowania wejść i wyjść, wymaga podania adresu 

odniesienia oraz, w przypadku niektórych bloków funkcyjnych, obszaru pamięci określonego długością (Lenght). 

Istnieje kilka sposobów określania adresów odniesienia bloków funkcyjnych. Sposoby te zostały opisane poniżej 

oraz zilustrowane graficznie na rysunku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby wprowadzania adresu bloków funkcyjnych: 

1. kliknąć prawym klawiszem myszki na bloku funkcyjnym i wybrać polecenie Właściwości (Properties) 

w celu otwarcia okna Inspektora (Inspector). W polu Adres (Address) należy wprowadzić adres 

odniesienia lub: 

2. w oknie kontekstowym wybrać polecenie Edycja (Edit …) w celu otwarcia okna dialogowego 

Function Properties, a następnie w polu Address wpisać adres odniesienia lub: 

3. dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszki na tle bloku funkcyjnego w celu otwarcia okna 

dialogowego Function Properties i wpisać adres odniesienia. 

W tym miejscu zostanie wyświetlony adres 

odniesienia bloku funkcyjnego UPCTR 

Kliknięcie prawym klawiszem myszki 

na bloku funkcyjnym UPCTR wyświetli 

okno podręczne zawierające szereg 

poleceń związanych z edycją  tego 

bloku 

Wygląd okna Inspektora przed 

wpisaniem adresu i po wpisaniu 

poprawnej wartości tego parametru 

W polu Address należy wpisać 

adres bloku funkcyjnego lub kliknąć 

na przycisk        i wybrać żądany  

z rozwijalnej listy adresów.  

W polu Lenght wpisuje się długość 

adresu, jeśli jest to wymagane.  

Nie każdy blok wymaga podania 

tego parametru 
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4. 10. 1. 6 Usuwanie elementu z programu 
 

Czynności usunięcia wybranego elementu w programie można dokonać na kilka sposobów: 

1. kliknąć prawym klawiszem myszki na symbolu graficznym usuwanego elementu i zaznaczyć  

w oknie kontekstowym polecenie Usuń (Delete) lub: 

2. zaznaczyć wybrany element klikając na nim lewym klawiszem myszki, a następnie wcisnąć na 

klawiaturze klawisz „Delete” lub: 

3. po zaznaczeniu elementu kliknąć na symbol ikony           umieszczonej w pasku narzędziowym 

Edycja lub: 

4. kliknąć na polecenie Edycja (Edit) w pasku Menu, a następnie wybrać polecenie Usuń (Delete) 

 

 

4. 10. 1. 7. Cofanie wykonanych operacji 
 

Jest to bardzo przydatne narzędzie w celu przywrócenia poprzedniej postaci programu drabinkowego, 

szczególnie kiedy okaże się, że bieżące zmiany edycyjne nie spełniły zamierzonego celu. 

Operacji cofania przy edycji programu sterującego można dokonać w następujący sposób: 

1. kliknąć na polecenie Edycja (Edit) w pasku Menu, a następnie wybrać polecenie Cofnij (Undo) 

lub: 

2. kliknąć na symbol ikony           umieszczonej w pasku narzędziowym Edycja 

 

Uwaga: 

Użytkownik aplikacji może wybrać liczbę możliwych operacji cofania. W tym celu należy wybrać zakładkę 

Właściwości (Properties) w oknie Nawigatora, a następnie rozwinąć węzeł folderu Edytory (Editors) oraz 

węzeł Programu drabinkowego (Ladder) i kliknąć na 

stronę Edycja (Editing). W oknie Inspektora,  

w parametrze Rozmiar bufora cofania 

(Undo Buffer Size), wpisać 

żądaną liczbę.      (max. 100) 

 

 

 

Polecenie Redo umożliwia powrót do 

cofniętej operacji. Polecenie to jest też 

dostępne w oknie Edit na pasku menu  

lub w postaci ikony            paska 

narzędziowego Edycja 
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4. 10. 1. 8 Kopiowanie/Wycinanie – wklejanie instrukcji 
 

Aby skopiować lub wyciąć wybrany element programu drabinkowego należy zaznaczyć ten element, a następnie: 

1. z paska Menu wybrać polecenie Edit\Copy lub Edit\Cut. Następnie, poprzez kliknięcie lewym 

przyciskiem myszki, ustawić ramkę wskazującą miejsce docelowe i wybrać polecenie Edit\Paste. 

Element kopiowany lub wycięty zostanie umieszczony w ramce  

lub: 

2. kliknąć na symbol ikony kopiuj           lub wytnij           umieszczony w pasku narzędziowym 

Edycja, a następnie wskazać miejsce docelowe i kliknąć na symbol ikony wklej            

lub: 

3. kliknąć prawym klawiszem myszki na symbolu graficznym kopiowanej lub usuwanej instrukcji  

i zaznaczyć w oknie kontekstowym polecenie kopiuj (Copy) lub (Cut). Następnie wskazać, 

poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki, miejsce docelowe i wybrać w oknie kontekstowym 

polecenie (Paste) 

 

4. 10. 1. 9. Wprowadzanie adresów odniesienia 
 

Każda umieszczona w programie sterującym instrukcja, zarówno styk programowy, jak również blok 

funkcyjny musi mieć określone miejsce w przestrzeni adresowej pamięci sterownika. Każdej z instrukcji musi być 

przypisany adres odnoszący się do wybranego wejścia lub wyjścia sterownika, zmiennej wewnętrznej typu %M 

lub %T, jak również do rejestrów %R. Temu właśnie służy przypisanie danej instrukcji określonego adresu 

odniesienia. 

Omawianą procedurę można przeprowadzić następującymi sposobami: 

1. dwukrotnie kliknąć na komórce, w której umieszczona jest instrukcja, a następnie z listy Smart 

(patrz p. 4.10.1.4.) wybrać żądany adres lub w górnym wierszu tego okna wpisać właściwy adres 

rozpoczynający się od cyfry!  

lub: 

2. kliknąć lewym klawiszem myszki na wybranej instrukcji, do której wcześniej została przypisana 

nazwa, i w konie Inspektora wpisać adres odniesienia bezpośrednio w polu Ref Address  

lub skorzystać z okna dialogowego Reference Address Wizard 

UWAGA: 

próba wpisania adresu odniesienia, który został wcześniej przypisany do innej zmiennej nie uda się! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wyboru typu zmiennej: 

%I, %Q, %T, %M, %G, %R 

Pole do wpisania 

indeksu zmiennej 
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W celu wyświetlenia adresów wszystkich elementów 

programu drabinkowego należy w pasku Menu wybrać 

polecenie View, a następnie opcję Reference Addresses.  

 

 

 

 

 

 

 

4. 10. 1. 10. Wstawianie szczebli programowych 
 

Wprowadzenie szczebla programowego, pomiędzy już istniejącymi, wiąże się z umieszczeniem  

w tym miejscu wiersza. Wprowadzenie nowego szczebla spowoduje automatyczną aktualizację numerów szczebli 

programu drabinkowego. 

Operację wstawiania wiersza można przeprowadzić w następujący sposób: 

1. umieścić ramkę w szczeblu, nad którym ma być utworzony nowy szczebel.  

Następnie wybrać z paska Menu polecenie Insert\Row 

lub: 

2. kliknąć prawym klawiszem myszki na 

szczeblu i z okna kontekstowego 

wybrać polecenie Insert Row 

lub: 

3. kliknąć na ikonę Wstaw szczebel           w pasku narzędziowym. 

4.  

Opisane powyżej etapy postępowania zilustrowane zostały poniżej. Przedstawiają one proces wprowadzania 

dodatkowego szczebla pomiędzy wcześniej utworzone szczeble pierwszy i drugi: 

 

 

Przykłady styków, którym 

przypisano adresy odniesienia 

Styk normalnie otwarty o nazwie 

POMPA nie ma 

przyporządkowanego adresu 

odniesienia 
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4. 10. 1. 11. Usuwanie szczebli programu 
 

Użytkownik aplikacji ma do dyspozycji kilka sposobów usuwania jednego lub kilku szczebli programowych. 

Są to następujące metody: 

1. kliknąć lewym klawiszem myszki na numerze usuwanego szczebla w celu jego zaznaczenia,  

a następnie prawym klawiszem w celu otwarcia okna kontekstowego i wybrania polecenia Delete 

lub też użyć klawisza Delete z klawiatury komputera 

lub:  
2. zaznaczyć usuwany szczebel/szczeble i wybrać z paska Menu polecenie Edit\Delete 

lub i kliknąć na ikonę Usuń           w pasku narzędziowym 
 

W celu usunięcia kilku kolejnych szczebli należy je wszystkie zaznaczyć poprzez przeciągnięcie kursora 

myszki wzdłuż kolumny wskazującej numery usuwanych szczebli lub też, przy wciśniętym klawiszu Shift, 

zaznaczyć pierwszy i ostatni numer usuwanego szczebla. Następnie usunąć zaznaczone szczeble jedną z dwóch 

wyżej opisanych metod. W celu wybiórczego usunięcia kilku szczebli należy zaznaczać te szczeble przy 

wciśniętym klawiszu Ctrl, a następnie wykonać operację usunięcia. 

 

Kliknąć prawym klawiszem 

myszki w dowolnym miejscu 

najwyższego wiersza szczebla 

nr 2 i wybrać w oknie 

kontekstowym polecenie Insert 
Row 

Polecenie Insert Row 

spowoduje wstawienie 

nowego wiersza pomiędzy 

szczeble nr 1 i 2 

Umieszczenie w tym miejscu 

nowej instrukcji, tutaj styku 

normalnie zamkniętego 

(NCCON), spowoduje 

automatyczne wstawienie 

nowego szczebla 

programowego o numerze 2. 

Szczeble umieszczone 

poniżej zostają 

automatycznie 

przenumerowane 

Aby usunąć szczebel należy kliknąć w tym miejscu i przycisnąć 

przycisk Delete 
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4. 10. 1. 12. Wstawianie kolumny w szczeblu programowym 
 

W sytuacji, w której należy w danym szczeblu umieścić brakujący element programu pomiędzy już 

istniejące lub wprowadzić linię poziomą, należy najpierw wstawić dodatkową kolumnę. W tym celu należy: 

1. umieścić ramkę w szczeblu, w którym ma być wstawiona kolumna. Następnie wybrać z paska 

Menu polecenie Insert\Column 

lub: 

2. kliknąć prawym klawiszem myszki 

na ramce i w oknie podręcznym 

wybrać polecenie Insert Column 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA_1:  Polecenie Insert\Instruction… umożliwia wstawienie dodatkowej instrukcji wybranej  

z listy Smart na prawo od miejsca, w którym umieszczona jest ramka, bez konieczności wstawiania 

kolumny poleceniem Insert Column. 

UWAGA_2: Aby wstawiana kolumna pojawiała się na lewo od ramki należy w zakładce Opcje (Option) okna 

Nawigatora rozwinąć folder Ladder i następnie na stronie Edycja (Editing) ustawić polecenie 
Append Ratler Than Insert na False. 

 

4. 10. 1. 13. Polecenia edycyjne okna podręcznego wybranej instrukcji 
 

System okien dialogowych związanych z wybraną instrukcją 

zwiększa wydajność pracy i pozwala zaoszczędzić czas przy edycji 

programu sterującego. Okno dialogowe zawiera najczęściej używane 

polecenia związane z daną instrukcją. Funkcje niektórych z nich 

zostały wcześniej opisane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment szczebla programowego, w którym została 

wstawiona kolumna na prawo od ramki 
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Nazwa opcji Opis opcji 

Edit 
Edycja. 
Polecenie to spowoduje wyświetlenie listy Smart (patrz p.4.10.1.4.)  
w przypadku elementu programowego lub okna dialogowego Function 
Properties w przypadku bloku funkcyjnego (patrz p. 4.10.1.5.) 

Go to Next Coil 
Skocz do następnego przekaźnika. 
Polecenie to spowoduje przejście z zaznaczonego przekaźnika do następnego, 
skojarzonego z nim przekaźnika. Na przykład polecenie to spowoduje przejście 
z przekaźnika SET do skojarzonego z nim przekaźnika RESET. 

Go to Rung 

Skocz do szczebla. 
Po wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone 
okno dialogowe, w którym można wpisać numer 
docelowego szczebla. Z prawej strony pola 
wyświetlona jest liczba określająca całkowitą ilość 
szczebli w edytowanym programie 
 

Replace Instruction Zmień instrukcję. 
Polecenie to wyświetli okno listy Smart umożliwiające zmianę instrukcji. 

Watch 
Podgląd. 
Polecenie to spowoduje umieszczenie wybranej zmiennej w oknie podglądu 
zmiennych (Data Watch) 

Turn On/Turn Off 
Załącz/Wyłącz. 
Polecenie to spowoduje odpowiednio załączenie lub wyłączenie zaznaczonej 
zmiennej (np. zmiennych wewnętrznych typu %M) 

Force ON/OFF 
Stan załączonego/wyłączonego wymuszenia. (forsowanie) 
Polecenie to w sposób trwały, bez względu na działanie programu sterującego, 
ustawia żądany stan ON lub OFF edytowanej zmiennej 

Remove Force 
Wyłączenie stanu wymuszonego. 
Polecenie to spowoduje, że stan edytowanej zmiennej zależeć będzie od 
działania programu sterującego 

Cut/Copy/Paste/Delete Polecenia umożliwiające: wycięcie, skopiowanie i wklejenie w zaznaczone 
miejsce danej instrukcji lub usunięcie tej instrukcji z programu sterującego 

Insert Row/Column Polecenie wstawia wiersz lub kolumnę do programu sterującego 

Properties 
Właściwości. 
Polecenie to wyświetli w oknie Inspektora parametry zaznaczonej instrukcji.  
W oknie tym można edytować wybrane parametry danej instrukcji 

 

4. 10. 1. 14. Kompilacja podsystemu 
 

Warunkiem niezbędnym do tego, aby możliwe było przesłanie podsystemu do pamięci sterownika 

logicznego jest poprawna, pod względem wymogów formalnych, struktura programu logicznego oraz zgodność 

konfiguracji sprzętowej podsystemu z konfiguracją sterownika, na którym ma być uruchamiany podsystem. 

Aby uruchomić proces sprawdzania podsystemu należy: 

1. kliknąć na ikonę Validate Active Target           znajdującą się w pasku narzędziowym Plik (File) 

lub: 

2. wybrać Podsystem (Target) na pasku Menu i zaznaczyć polecenie Sprawdzaj poprawność 

(Validate) 

lub: 

3. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 

 

 i wybrać polecenie Sprawdzaj poprawność (Validate) w oknie kontekstowym podsystemu 

Wynik operacji zostaje wyświetlony w zakładce Generuj (Build) w oknie Komunikatów (Feedback Zone) 

wraz z informacjami dotyczącymi miejsca i rodzaju błędów, które należy usunąć. 
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4. 11. Operacje dotyczące komunikacji komputer - PLC 
4. 11. 1. Ładowanie podsystemu do sterownika PLC 
 

Po pomyślnym przeprowadzeniu operacji sprawdzania podsystemu projektu można przystąpić do 

czynności związanej z operacją przesłania podsystemu do pamięci sterownika, na którym docelowo uruchamiana 

będzie aplikacja. Należy pamiętać, aby sterownik w tym momencie znajdował się w trybie STOP. 

 

Czynność tę można przeprowadzić w sposób następujący: 

1. kliknąć na ikonę Ładuj aktywny podsystem (Download Active Target)           umieszczoną na 

pasku narzędziowym Plik (File) 

lub: 

2. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 

 

 i wybrać polecenie Ładuj do sterownika (Download to PLC …) w oknie kontekstowym 

podsystemu 

lub: 

3. wybrać Podsystem (Target) na pasku Menu i zaznaczyć polecenie Download to PLC … 

Wynik końcowy przeprowadzonej operacji zostanie wyświetlony w zakładce Generuj (Build) w oknie 

Komunikatów (Feedback Zone). 

 

4. 11. 2. Uruchamianie programu sterującego 
 

Aby program sterujący, załadowany do pamięci PLC, mógł być wykonywany należy zmienić tryb pracy 

sterownika z trybu STOP na tryb RUN. 

Procedurę uruchamiania sterownika programowalnego można przeprowadzić na kilka sposobów: 

1. kliknąć na ikonę Uruchom aktywny podsystem (Start Active Target)           umieszczoną na 

pasku narzędziowym Online 

lub:  
2. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 

 

 i wybrać w oknie kontekstowym podsystemu polecenie Offline Commands\Start PLC 

lub: 

3. wybrać Podsystem (Target) na pasku Menu i zaznaczyć polecenie Offline Commands\Start 
PLC 

W tym momencie na sterowniku programowalnym PLC zapali się zielona dioda statusowa RUN 

informująca o tym, że sterownik zaczął analizować program logiczny załadowany wcześniej do jego pamięci. 

Można również operację ładowania podsystemu połączyć z uruchamianiem sterownika PLC. Dokonać tego 

można w następujący sposób: 

1. kliknąć na ikonę Ładuj i uruchom PLC (Download and Start Active Target)           na pasku 

narzędziowym Online lub pasku narzędziowym File 

lub: 
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2. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 

 

 i wybrać w oknie kontekstowym podsystemu polecenie Ładuj i uruchom (Download and Start)  

lub: 

3. wybrać Podsystem (Target) na pasku Menu i zaznaczyć polecenie Download and Start 

 

4. 11. 3. Zatrzymanie programu sterującego 

 

Aby możliwe było przeładowanie podsystemu w pamięci sterownika logicznego, np. przesłanie 

zmodyfikowanej wersji programu sterującego, musi być najpierw zatrzymany sterownik.  

Zmiany trybu pracy sterownika z RUN na STOP można dokonać następującymi sposobami: 

1. kliknąć na ikonę Zatrzymaj aktywny podsystem (Stop Active Target)           na pasku 

narzędziowym Online 

lub: 

2. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 
 

 i wybrać w oknie kontekstowym podsystemu polecenie  Offline Commands\Stop PLC 

lub: 

3. wybrać Podsystem (Target) na pasku menu i zaznaczyć polecenie Offline Commands\Stop 
PLC … 

W momencie zatrzymywania PLC wyświetlone zostanie okno dialogowe (Stop PLC),  

w którym użytkownik aplikacji może zdecydować o tym, czy zachować wszystkie 

załączone wyjścia sterownika w tym stanie (opcja – Outputs Enabled) lub też 

wyłączyć wszystkie wyjścia sterownika logicznego (opcja – Outputs Disabled). 

W chwili zatrzymania gaśnie na sterowniku zielona dioda statusowa RUN. 

 

4. 11. 4. Ładowanie podsystemu z PLC do komputera 
 

Oprogramowanie CIMPLICITY ME umożliwia przeprowadzenie operacji odwrotnej do operacji ładowania 

podsystemu z komputera lokalnego do PLC, tj. dokonać czynności związanej z przesłaniem wybranych 

składników podsystemu z pamięci PLC do komputera. Operację tę można przeprowadzić w obu trybach pracy 

sterownika programowalnego – tj. w trybie STOP lub START. Odpowiednie informacje dotyczące 

przeprowadzonej operacji zostaną wyświetlone w oknie Komunikatów (Feedback Zone). 

Czynności, o których mowa, można przeprowadzić w sposób następujący: 

1. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 

 

 i wybrać w oknie kontekstowym podsystemu polecenie Prześlij ze sterownika PLC  

(Upload from PLC) lub: 

2. wybrać Podsystem (Target) na pasku Menu i zaznaczyć polecenie Prześlij ze sterownika PLC 

(Upload forom PLC …) 
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W obu powyższych przypadkach polecenie to spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Upload from PLC.  

W oknie tym projektant aplikacji może dokonać wyboru elementu, który ma być wczytany do podsystemu 

komputera. Należy pamiętać o tym, że operacja ta spowoduje zastąpienie aktualnego podsystemu komputera 

komponentami podsystemu z pamięci sterownika 

programowalnego, powodując bezpowrotną ich 

utratę. 

W przedstawionej sytuacji wczytana będzie,  

z pamięci sterownika PLC do komputera, tylko 

struktura logiczna programu (Logic). 

 

 

 

4. 11. 5. Czyszczenie pamięci sterownika 
 

Z polecenia tego można skorzystać przystępując do testowania działania na sterowniku PLC nowej 

aplikacji. Jest to o tyle ważne, że w komórkach i rejestrach pamięci sterownika mogą znajdować się dane, które 

zostały tam wprowadzone podczas wcześniejszej edycji i testowania innego programu sterującego. Pozostałości 

tych danych mogą zakłócać poprawną pracę PLC z bieżącą aplikacją. 

Procedurę czyszczenia pamięci można przeprowadzić w następujący sposób: 

1. kliknąć na ikonę Zeruj (Reset)            na pasku narzędziowym Online lub: 

2. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 

 

 i wybrać w oknie kontekstowym podsystemu polecenie Offline Commands\Clear … lub: 

3. wybrać Podsystem (Target) na pasku menu i zaznaczyć polecenie 

Offline Commands\Stop PLC … 

Za każdym razem po uaktywnieniu tego polecenia zostanie wyświetlone okno dialogowe Clear Memory. Zawiera 

ono pola wyboru, które umożliwiają wybór fragmentów przestrzeni adresowej pamięci sterownika przeznaczone 

docelowo do wyczyszczenia. Omawiane okno zostało przedstawione poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przedstawionej sytuacji 

czyszczeniu będzie podlegać 

pamięć sterownika PLC, w której 

przechowywana jest Konfiguracja 

sprzętową podsystemu 

(Hardware Configuration), 

Program logiczny (Program 
Logic) oraz Tablicę błędów 

działania 

(PLC Fault Table) 
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4. 11. 6. Sprawdzanie zgodności podsystemów 
 

Polecenie to umożliwia zweryfikowanie zawartości i porównanie podsystemów umieszczonych  

w komputerze lokalnym i w pamięci sterownika PLC. Efekty porównania zostaną wyświetlone w postaci 

odpowiednich komunikatów w zakładce Generuj (Build) okna Komunikatów. 

Polecenie sprawdzania zgodności podsystemów nie wymaga przejścia w tryb pracy Online. 

Polecenie to może być uaktywniane w następujący sposób: 

1. kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł podsystemu (Target) w oknie Nawigatora 

(Navigator) 
 

 i wybrać w oknie kontekstowym podsystemu polecenie Offline Commands\Verify Equality … 

lub: 

2. wybrać Podsystem (Target) na pasku menu i zaznaczyć polecenie  

Offline Commands\Verify Equality … 

 

Efektem porównania identyczności obu podsystemów jest lista komunikatów pojawiająca się w oknie 

Komunikatów. Informują one o tym, które ze składników obu podsystemów są identyczne, a które z nich różnią 

się między sobą. Fragment takiej listy został przedstawiony poniżej: 
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4. 12. Praca w trybie Online 
 

W trybie Online podsystem pozostaje w interakcji ze sterownikiem (łącze komunikacyjne ze sterownikiem 

uruchomione) i w czasie rzeczywistym monitoruje działanie sterownika przy użyciu okna narzędziowego 

Podglądu danych (Data Watch), Tabeli podglądu pamięci (Reference View Tables) i Tabeli błędów działania 

(Fault Table). W trybie Online aktywne jest łącze komunikacyjne ze sterownikiem oraz dostępne są wszystkie 

funkcje. Dozwolone jest nawet modyfikowanie projektu w tym trybie. 

Niniejszy rozdział będzie poświęcony możliwościom wyświetlania graficznej reprezentacji programu sterującego 

podczas pracy w trybie Online. W tym trybie edytor języka drabinkowego animuje program sterujący, obrazując 

jego wykonywanie w sterowniku programowalnym. Przejawia się to tym, że wartości danych zmieniają się  

w czasie rzeczywistym, podczas gdy przekaźniki i styki sygnalizują przepływ sygnału. 

Uruchomienia trybu Online można dokonać następującymi sposobami: 

1. w zakładce Projekt (Project) w oknie Nawigatora kliknąć prawym klawiszem myszki na węzeł 

podsystemu (Target) i w oknie kontekstowym wybrać polecenie Przejdź w tryb Online  

(Go Online) 

lub: 

2. wybrać Podsystem (Target) na pasku menu i zaznaczyć polecenie Go Online with … 

lub: 

3. w pasku narzędzi Online kliknąć na symbol ikony:  

 

4. 12. 1. Wygląd paska stanu 
 

W efekcie zmiany trybu pracy z Offline na tryb Online zmieni się wygląd ikony podsystemu oraz pasek 

stanu: 

wygląd ikony podsystemu w trybie Offline:   wygląd ikony podsystemu w trybie Online: 

 

 

 

wygląd paska stanu w trybie Offline: 

 

wygląd paska stanu w trybie Online: 

 

 

 

 

 

Pasek stanu informuje o pełnej zgodności programu logicznego  
i konfiguracji sprzętowej między sterownikiem a komputerem.  
Ramka komórki ustawiona na szczeblu drugim (Rung 2), a PLC, 
podłączony do komputera lokalnego (LOCAL), jest w trybie start  
(Run Enabled). Czas skanowania programu wynosi 4,4ms 
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4. 12. 2. Wygląd okna edytora graficznego w trybie Online 
 

Po przejściu w tryb monitorowania programu sterującego Online pojawia się we wszystkich narożnikach 

edytora programu drabinkowego symbol informujący o przejściu w tryb Online tzw. wskaźnik trybu Online: 

 

 

Przykładowy wygląd monitorowanego fragmentu programu sterującego w edytorze graficznym w trybie 

Online zilustrowano poniżej. W trybie tym można zauważyć fazy wykonywania poszczególnych szczebli 

programowych przez sterownik programowalny PLC. 
 

 

 

Symbol ten informuje o pełnej zgodności tego co zawiera 

podsystem komputera z tym co znajduje się w pamięci PLC 

Symbol ten Informuje o stwierdzonych różnicach pomiędzy 

zawartością podsystemu komputera z tym co znajduje się 

w pamięci sterownika PLC

Przepływ sygnału przez styki wskazują 

pogrubione linie w kolorze zielonym 

Efektem działania licznika UPCTR jest 

uaktywnienie przekaźnika %Q5  

z pamięcią 

Zmienna, której stan został wymuszony 

na stałe do chwili wyłączenia opcji 

forsowania 

Liczba wskazująca w czasie 

rzeczywistym aktualną liczbę impulsów 

zliczonych przez licznik UPCTR 

Wskaźnik trybu Online 

Ikona podsystemu informuje o niezgodności między zawartością 
pamięci sterownika PLC, a podsystemem w komputerze. W tym 
przypadku niezgodność dotyczy programu sterującego (Logic NE)
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Wszelkie zmiany dokonane w strukturze logicznej 

programu sterującego w trybie Online, np. zmiana adresu 

zmiennej czy też wstawienie dodatkowego elementu lub bloku 

funkcyjnego itp. spowodują niezgodność logiczną programu z jego 

obrazem w pamięci sterownika PLC. Spowoduje to pojawienie się 

odpowiednich komunikatów na pasku stanu, zmianę wskaźnika 

trybu Online, a w programie logicznym wszystkie występujące  

w nim linie zmienią kolor. 

 

 

 

4. 12. 3. Podstawowe funkcje dostępne w trybach Offline i Online 
 

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, zostały wyszczególnione najważniejsze polecenia, które są dostępne  

w poszczególnych trybach: 

Oznaczenia: Logic  – program sterujący 
 Config – konfiguracja sprzętowa 
 EQ – równy (Equal) 
 NE – nierówny (Not Equal) 
 

   

STATUS 
 

Logic –  EQ 
Config – EQ 

Logic – EQ 
Config – NE 

Logic – NE 
Config – EQ 

Polecenia:  

Ustawianie aktywnego podsystemu  — — — 

Edycja programu sterującego     

Sprawdzenie programu sterującego     

Przesyłanie danych do sterownika     

Pobieranie danych ze sterownika    — 

Uruchamianie sterownika     

Zatrzymywanie sterownika     

Czyszczenie utworzonych folderów     

Kasowanie pamięci sterownika Tak, jeżeli sterownik PLC znajduje się w trybie STOP 

Weryfikowanie projektu     

Zapis/odczyt pamięci Flash/EEPROM   — — 

Zapis zmian do sterownika — —  — 

Diagnostyka – tabele błędów działania —    

Wyświetlanie informacji o sterowniku —    
Wyświetlanie/modyfikowanie 
parametrów cyklu —    

Przechodzenie do trybu Online  —  — 

Przechodzenie do trybu Offline —    
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4. 13. Tablica podglądu pamięci 
 

 

Po utworzeniu tablicy możliwa jest jej edycja. Wszystkie funkcje edycyjne zgrupowane zostały w oknie 

kontekstowym, do którego mamy dostęp po kliknięciu na nazwie tablicy prawym klawiszem myszki.  

Okno zawiera takie polecenia, jak:  

Open …  – otwórz tablicę (wystarczy dwukrotnie kliknąć na nazwie RVTs) 

Rename  – zmień nazwę tablicy 

Delete  – usuń tablicę 

Properties  – wyświetl właściwości w konie Inspektora 

 

Tablice podglądu zmiennych (RVTs) zawierają, zdefiniowaną przez użytkownika, listę adresów 

zmiennych, które mogą być monitorowane i zmieniane w czasie rzeczywistym. Podsystem nie wymaga 

zdefiniowania przez użytkownika tabeli RVTs umieszczonej na karcie Projekt (Project) w oknie Nawigatora. 

Tabela RVT wyświetla dane, gdy podsystem GE Fanuc PLC na komputerze lokalnym jest aktywny i pracuje  

w trybie Online, a sterownik PLC jest uruchomiony.  

Po otwarciu Tablicy podglądu zmiennych jest ona umieszczana w oknie głównym edytora programu. 

 

4. 13. 1. Wygląd Tablicy podglądu pamięci 
 

Aby utworzyć w podsystemie nową Tablicę podglądu pamięci 

należy kliknąć prawym klawiszem myszki na folder Reference
View Tables  

i w otwartym oknie 

 wybrać plecenie 

New. 

Można teraz nadać  

tablicy indywidualną 

nazwę. W tym  

przypadku jest nią 

nazwa „Tablica_1” 

Okno wyświetlające 

format wybranego 

adresu 

Adres wybranej 

komórki w tablicy 

RVTs 

Format dwójkowy 

wybranej komórki  

w tablicy RVTs 

Adres początkowy 

zmiennej 

Wybrana komórka 

tablicy RVTs
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4. 13. 2. Funkcje edycyjne w Tablicy podglądu pamięci 
 

Wprowadzanie adresu początkowego: 
Kliknąć lewym klawiszem myszki na komórce kolumny Address i wpisać adres początkowy zmiennej 

rozpoczynając wpis od liczby, a kończąc typem zmiennej. Na przykład wpisanie adresu 25r i przyciśnięcie 

przycisku ENTER spowoduje wstawienie w edytowanej komórce kolumny Address zmiennej %R00025. 

Można odwrócić kolejność znaków, ale wtedy należy pamiętać, żeby żądany wpis poprzedzić znakiem [%].  

W tym przypadku należałby użyć następującego zapisu: %r25. 

 

Zmiana wartości zmiennej w tablicy: 

Aby zmienić wartość wybranej zmiennej należy kliknąć lewym klawiszem myszki na właściwą komórkę  

w Tablicy podglądu zmiennych, a następnie wprowadzić żądaną wartość bezpośrednio z klawiatury. Zatwierdzić 

tę zmianę przyciskiem ENTER. Nowa wartość zostanie umieszczona w tej komórce. 

 

Opis poleceń okna kontekstowego tablicy 
Narzędziem powodującym to, że praca z Tablicą podglądu zmiennych staje się efektywna jest system 

okien kontekstowych. Okna te pojawiają się w momencie kliknięcia prawym klawiszem myszki w obszarze tablicy. 

 

Nazwa polecenia Opis polecenia 

Cut Wycina zaznaczony wiersz/wiersze tablicy, dając 
możliwość ich wklejenia w innym miejscu tablicy 

Copy Kopiuje zaznaczony wiersz/wiersze tablicy 

Paste Wkleja wcześniej wycięty lub skopiowany 
wiersz/wiersze we wskazane kursorem miejsce  

Delete Usuwa zaznaczony wiersz/wiersze 

Insert Row Wstawia wiersz powyżej tego, na którym zostało 
otwarte okno kontekstowe 

TurnON/OFF Załącza/wyłącza zaznaczoną zmienną 

Force ON/OFF Wymusza stan wysoki/niski wybranej zmiennej. 
Wymuszenie zaznaczone jest podkreśleniem 

Remove Force Wyłącza stan wymuszenia 

Display Mode Wybór tryb wyświetlania komórek pamięci w tablicy 

Display Format Umożliwia wybór sposobu wyświetlania zmiennej 
 

Nazwa polecenia Opis polecenia 

Left-toRight Adresy komórek w wierszach wzrastają kolejno od 
lewej ku prawej stronie 

Right-toLeft Adresy komórek w wierszach wzrastają kolejno od 
prawej ku lewej stronie 

 

Nazwa polecenia Opis polecenia 

Binary Format binarny zero-jedynkowy [0/1] 

Octal Format ósemkowy [8#.....] 

Hex Format szesnastkowy (heksadecymalny) [16#.....] 

Signed Decimal Format dziesiętny ze znakiem [+/-…..] 

ASCII Format znakowy typu ASCII (alfanumeryczny) 

Real Format liczb rzeczywistych 

Scientific Notation Format naukowy 
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4. 14. Opis pozostałych funkcji 
4. 14. 1. Wstawianie opisów zmiennych 
 

W punkcie 4.10.1.4. omówiono sposób wprowadzania nazwy dla wybranej instrukcji. Teraz omówiony 

będzie sposób wstawiania opisu dla tej instrukcji (bloku funkcyjnego). W tym celu należy kliknąć lewym klawiszem 

myszki na edytowaną instrukcję i otworzyć okno Inspektora. Następnie kliknąć na pole Description i wpisać  

z klawiatury właściwy tekst opisu składający się maksymalnie z 255 znaków. 

Opisana procedura przedstawiona jest poniżej: 

 

Wybierając polecenie 

View\Decsription\Variables  

z paska Menu projektant aplikacji może zdecydować 

o sposobie wyświetlania opisu zmiennej:  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14. 2. Wprowadzanie komentarzy 
 

Możliwość wprowadzania słownych opisów, w odniesieniu do poszczególnych szczebli programowych, 

ułatwia analizę działania programu szczególnie dla osób, które bezpośrednio nie pracowały z danym projektem,  

a chcą poznać jego działanie. Umieszczone komentarze nie mają żadnego wpływu na działanie programu 

sterującego. Jeden komentarz może zawierać co najmniej 32766 znaków. Zależy to od systemu operacyjnego,  

w którym zainstalowane zostało oprogramowanie CIMPLICITY Machine Edition.  

Polecenie Opis polecenia 

Variables - Brief Opis skrócony. Spowoduje wyświetlenie tylko pierwszego 
wiersza opisu 

Varables – Full 
Opis pełny. Spowoduje wyświetlenie tekstu opisu w czterech 
wierszach o długości odpowiadającej szerokości komórki 
każdy 

Variables - None Brak wyświetlania opisu. Opis nie będzie wyświetlany mimo 
umieszczenia go w komórce Description 

Naprowadzając kursor na 

obrys ramki zostanie 

wyświetlony w tym polu 

cały tekst opisu danej 

instrukcji 
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Aby wprowadzić pole  komentarza 

należy umieścić ramkę komórki w szczeblu, 

którego ma dotyczyć ten komentarz,  

a następnie kliknąć na ikonę           w pasku 

narzędziowym – Instrukcje edytora. 

W celu dokonania wpisu należy dwukrotnie 

kliknąć w polu komentarza. Opcje edycyjne 

na komentarzu są dostępne w oknie 

podręcznym po kliknięciu na nim prawym 

klawiszem myszki. 

Wybierając z paska menu polecenie 

View\Descriptions\Comments można 

zdecydować o pełnym lub skróconym 

sposobie wyświetlania komentarzy: 

 

 

 

 

 

4. 14. 3. Wyświetlanie listy zmiennych wymuszonych 
 

Stan wybranej zmiennej w edytowanym programie może być wymuszony poleceniem Force ON 

(ustawienie stanu wysokiego) lub Force OFF (ustawienie stanu niskiego). Polecenia te dostępne są w oknie 

podręcznym edytowanej zmiennej (patrz p. 4.10.1.13.). Wymuszenie stanu wysokiego lub niskiego nosi nazwę 

forsowanie. Polecenie to spowoduje trwałe ustawienie żądanego stanu tej zmiennej do chwili odblokowania 

poleceniem Remove Force, również jest również dostępne w oknie podręcznym. Nazwy zmiennych, których stan 

jest wymuszony, wyróżnione są kolorem z podkreśleniem. 

Lista zmiennych zdefiniowanych w projekcie, których stan jest wymuszonych, może być wyświetlona  

w postaci zestawienia tabelarycznego. W tabeli wyspecyfikowane są nazwy zmiennych wymuszonych (Name), 

stan ich wymuszenia (Forced) oraz adresy odniesienia (Address) poszczególnych zmiennych wraz z ich opisami 

(Description). 

W celu wywołania tabeli, 

zawierającej wszystkie 

zmienne o statusie 

wymuszonym, należy 

wybrać polecenie 

Data\Show Forces.  

Tabela zostanie 

wyświetlona w oknie 

głównym edytora programu 

w zakładce InfoViewera. 
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4. 14. 4. Zakończenie pracy z projektem 
 

Aby zakończyć pracę z projektem należy zdecydować czy dokonane zmiany w aplikacji, jakie miały 

miejsce podczas bieżącej edycji projektu mają być zachowane czy też nie. Można też w trakcie edycji projektu  

na bieżąco zapisać dotychczasowe zmiany. W tym celu należy otworzyć w pasku Menu okno File, a następnie 

wybrać odpowiednie polecenie: 

 

Polecenie Opis polecenia 

File\Close Project 

 
Polecenie spowoduje zamknięcie projektu z zachowaniem 
dotychczasowych zmian. 
Zamknięcie projektu z zachowaniem zmian nastąpi też 
podczas zamykania programu CIMPLICITY ME poprzez 
kliknięcie przycisku 
 
 
 

File\Close Projekt (without saving)... Polecenie spowoduje zamknięcie projektu bez zachowania 
zmian wprowadzonych od chwili otwarcia aplikacji 

File\Save Project Polecenie spowoduje zachowanie dotychczasowych zmian 
w projekcie bez jego zamykania 

 

 

 

 

 


