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1. Wstęp 
 

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat środowiska pracy oprogramowania 

narzędziowego CIMPLICITY Machine Edition. W sposób usystematyzowany zostały omówione przeznaczenie  

i funkcje poszczególnych okien narzędziowych oprogramowania. Środowisko Machine Edition wyposażone 

zostało w następujące okna narzędziowe: 
 

1. okno Nawigatora   - Navigator 
2. okno Komunikatów   - Feedback Zone 

3. okno Inspektora   - Inspector 
4. okno Podglądu   - Data Watch 

5. okno Biblioteki szablonów  - Toolchest 
6. okno Asystenta   - Companion 

7. okno Przeglądarki informacji - InfoViewer 
 

Bliższe poznanie możliwości funkcjonalnych wymienionych narzędzi zwiększa efektywność pracy użytkownika 

podczas tworzenia i uruchamiania projektu na sterowniku PLC. Ponadto korzystanie z tych narzędzi, podczas 

edycji programu sterującego, ułatwia lokalizowanie i w konsekwencji usuwanie ewentualnych błędów w działaniu 

sterownika programowalnego, na którym uruchamiana jest testowana aplikacja. 

Narzędzia, w które wyposażone zostało środowisko pracy oprogramowania CIMPLICITY ME, stwarzają duże 

możliwości elastycznego monitorowania pracy sterownika. 

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”. 

Więcej informacji uzupełniających, dotyczących możliwości wykorzystania pakietu narzędziowego 

CIMPLICITY ME, można też znaleźć w opracowaniu „CIMPLICITY Machine Edition – Logic Developer PLC”. 
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2. Cechy charakteryzujące środowisko Machine Edition 
 
Pakiet CIMPLICITY Machine Edition zawiera kompletny zestaw narzędzi potrzebnych do tworzenia 

efektywnych i bogatych w rozmaite funkcje aplikacji sterujących oraz aplikacji HMI (interfejs człowiek-maszyna), 

które mogą być uruchamiane w różnych podsystemach (Target). Środowisko Machine Edition zawiera 6 

pakietów. Są nimi: 

1. Logic Developer - PC komputerowe oprogramowanie zawierające pełen zestaw 

standardowych edytorów. Umożliwia tworzenie programu sterującego 

realizującego emulację pracy sterownika na komputerze lokalnym PC 

lub innym, do którego podłączony jest użytkownik poprzez sieć 

2. Logic Developer - PLC oprogramowanie narzędziowe do programowania całej rodziny 

sterowników PLC firmy GE Fanuc 

3. Motion Developer używany do tworzenia aplikacji umożliwiającej kontrolę ruchu  

i sterowanie silnikami oraz układami napędowymi – kontrolery ruchu 

4. Quick Panel Developer moduł specjalistyczny do konfigurowania, tworzenia aplikacji i 

wizualizacji na panelach operatorskich rodziny QuickPanel 

5. View Developer moduł HMI dostarczający narzędzi do konfigurowania paneli 

graficznych, zapisywania skryptów, konfigurowania alarmów czy też 

podglądu wybranego procesu za pośrednictwem np. stacji sterowania 

lub monitorującej, na których zainstalowano system Windows NT lub 

CE 

6. Menedżer lokalny moduł, stanowiący system kontroli wersji, zabezpieczeń i ciągłego 

nadzoru podczas procesu tworzenia aplikacji. 

Wymienione produkty są w pełni zintegrowane ze środowiskiem Machine Edition i ze sobą nawzajem. 

Czyli: 

- korzystają one z tej samej bazy danych projektu 

- korzystają one z tego samego zestawu narzędzi, co zapewnia spójny interfejs użytkownika  

przez cały czas trwania procesu tworzenia projektu 

- są one wyposażone w pełną obsługę techniki „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop) wykorzystywaną 

pomiędzy narzędziami a edytorami 

Środowisko CIMPLICITY ME (obecna nazwa Proficy ME) daje możliwość wyboru maszyny, do której są 

przesyłane i uruchamiane projekty (aplikacje automatyki). Oprogramowanie umożliwia projektantowi dostęp do 

aplikacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie poprzez sieć Internet. Rozbudowany system pomocy „Help” 

oraz pomocy podręcznej (Asystent) ułatwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą się pojawić na etapie 

projektowania aplikacji. Można również uzyskać dostęp do pomocy dodatkowej poprzez sieć internetową.  

Niniejsze opracowanie poświęcone jest możliwościom funkcjonalnym oferowanym przez moduł Logic 

Developer – PLC do programowania sterowników PLC GE Fanuc. 

 

3. Uruchamianie Machine Edition 
 

Tworzona przez użytkownika aplikacja automatyki nazywana jest projektem. Każdy z projektów zawiera 

określony typ podsystemu (Target). Dany podsystem składa się z kolei z komponentów. Podsystem, to platforma 

sprzętowa, na której uruchamiany będzie gotowy projekt. Może to być na przykład: komputer, stacje sterowania 

(Control Station), stacje monitorujące (View Station), sterowniki programowalne (PLC), panele operatorskie 

(Operator Station – QuickPanel) czy też kontrolery ruchu (Motion). 
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Z powyższego wynika, że pierwszą rzeczą, o której musi zdecydować projektant podczas tworzenia nowego 

projektu Machine Edition, jest określenie i skonfigurowanie urządzenia, na którym projekt będzie uruchamiany po 

jego utworzeniu. W zależności od rodzaju wybranego urządzenia, będzie on wykorzystywał inny typ podsystemu. 

Aplikacja (projekt) może zawierać więcej niż jeden podsystem. Zawartość podsystemów może być zmieniana 

przez użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostszym sposobem otwarcia projektu jest kliknięcie na skrót do programu,  

jeśli jest on umieszczony na pulpicie: 

 

W chwili uruchomienia ME pojawi się okno dialogowe – CIMPLICITY Machine Edition: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMPLICITY 
Machine Edition 

Zaznaczenie tej opcji 
spowoduje utworzenie 
nowego, pustego projektu 

Należy wybrać tę opcję  
w celu utworzenia nowego 
projektu opartego na 
szablonie projektów 

Opcja ta umożliwia 
dokonanie wyboru 
żądanego projektu 
spośród wszystkich 
istniejących  

Zaznaczenie tej opcji 
spowoduje wyświetlenie 

projektów ostatnio 
używanych

Należy wybrać tę opcję, 
gdy chcemy 

kontynuować pracę 
z istniejącym projektem 

Dla opcji „Otwórz istniejący 
projekt” należy wybrać  
z listy projekt, który ma 
zostać otwarty 

Zatwierdzenie 
wcześniej 
ustawionych opcji 

Zaznaczenie tej opcji 
spowoduje, że okno to 

nie będzie pokazywane 
przy kolejnym 
uruchamianiu

W celu rozpoczęcia pracy z nowym 

projektem lub otwarcia już istniejącego 

należy kliknąć na START, wybrać 

Programy, później CIPLICITY Machine 

Edition, a następnieniec zaznaczyć ikonę  

– CIMPLICITY Machine Edition 
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Wybranie opcji „Machine Edition template” i zatwierdzenie jej przyciskiem OK spowoduje pojawienie się okna – 

New Projekt: 

 

 

 

 

 

 

 

W oknie tym należy podać 

nazwę nowego projektu  

Z rozwijalnej listy szablonów 

wybrać ten, który docelowo 

będzie uruchamiany na 

określonym sprzęcie. W tym 

konkretnym przypadku 

będzie to podsystem 

(Target) uruchamiany na 

sterowniku programowalnym 

rodziny GE Fanuc 

VersaMax Nano/Micro Lista komponentów 

podsystemu 

Target1 dla 

sterowników 

VersaMax Micro 

Opis zawartości 

poszczególnych komponentów 

podsystemu 

Zaznaczenie opcji „Ustaw 
jako domyślny” 

spowoduje, że każdy 

kolejny, nowo otwierany 

projekt bazujący na 

szablonie będzie 

wykorzystywał zaznaczony 

podsystem 

Zatwierdzenie wybranego szablonu spowoduje pojawienie się 

na ekranie komputera okna głównego oprogramowania 

CIMPLICITY Machine Edition. 

Zawiera ono wszystkie narzędzia i edytory oprogramowania. 
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4. Środowisko Machine Edition 
 

Poniżej przedstawiono wygląd okna głównego CIMPLICITY ME. Użytkownik może w sposób dowolny 

kształtować wygląd tego okna np. przez zmianę ilości otwartych narzędzi czy też zmianę ich usytuowania 

wykorzystując technikę „chwyć i upuść”. Podczas normalnej pracy tylko kilka z nich jest używanych jednocześnie. 

W razie potrzeby można otwierać i zamykać okna narzędzi i edytorów.  

W rozdziale tym zostaną opisane najważniejsze właściwości poszczególnych narzędzi środowiska ME. Więcej 

szczegółowych informacji można znaleźć w systemie pomocy online oprogramowania. 

 

4. 1. Okno główne Machine Edition 
 

Zestaw ikon, dzięki którym w oknie ME mogą pojawiać się odpowiednie okna zawierające właściwe 

narzędzie, zilustrowano poniżej. Są to: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektor/Inspector 

Okno Komunikatów 
/Feedback Zone 

Kontrola I/O/Control I/O 
Nawigator/Navigator 

Biblioteka szablonów/Toolchest

Asystent/Companion 
Przeglądarka informacji/InfoViewer 

Okno podglądu/Data Watch 

Biblioteka szablonów 

zawiera pojedyncze 

instrukcje programu 

sterującego. 

Przeglądarka 
informacji umożliwia 

uzyskanie 

szczegółowych 

informacji na dany 

temat 

Okno Komunikatów 
bieżących 

generowanych przez 

ME zorganizowane  

w postaci zakładek 
Okno Podglądu danych do 

monitorowania i edycji wartości 

zmiennych 

Okno Asystenta. 

Wyświetla krótki opis 

wybranego obiektu 

Nawigator.  

Zawiera komponenty 

podsystemu danego 

projektu w strukturze 

drzewa 

Okno Edytora umożliwia tworzenie oraz edycję 

projektu. Może też wyświetlać informacje 

wygenerowane przez komponenty ME. Może być też 

używane do wyświetlania pełnej pomocy kontekstowej.

Okno jest zorganizowane w postaci zakładek 

Inspektor 
wyświetla 

właściwości 

wybranego 

obiektu 
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4. 2. Praca z paskami narzędzi 
 

Aby przenieść wybrany pasek narzędzi w inne miejsce ekranu należy kliknąć z lewej strony obszaru 

paska, który w tym momencie zostaje zaznaczony ramką, a następnie przeciągnąć go w wybrane miejsce, 

przytrzymując klawisz CTRL. Przeciągany pasek uzupełniony jest u góry o nazwę identyfikującą ten pasek. 

Podwójne kliknięcie na pasku tytułu spowoduje usytuowanie paska narzędzi w położeniu pierwotnym. 

 

Kliknięcie z prawej strony paska tytułu spowoduje ukrycie 

paska narzędzi (Tools) 

 

 

 

 

 

 

W celu uzupełnienia domyślnego zestawu pasków narzędziowych, o paski „Online” i „Ladder Instructions”, 

należy zaznaczyć opcję „Logic Developer – PLC”. 

Innym sposobem zarządzania paskami narzędziowymi jest wybranie w oknie „Nawigatora” zakładki „Opcje”,  

a następnie w folderze „Machine Edition” zaznaczenie prawym klawiszem myszki stronę „Paski narzędzi” 

(Toolbars) i wybranie polecenia „Właściwości” (Properties).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby przywrócić domyślny zestaw pasków narzędziowych należy 

wybrać z paska Menu polecenie: Tools\Toolbars\Default 

Zakładka Opcje  

w oknie Nawigatora 

Okno Inspektora 

Pole wyboru: 

Wyświetlanie/ukrywanie 

wybranego paska 

narzędziowego 

Kliknięcie na poleceniu Reset przywraca pierwotne 

parametry zaznaczonej strony w oknie Inspektora 

Okno właściwości 

pasków narzędziowych 
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Kliknięcie na polecenie Properties spowoduje ukazanie się w oknie Inspektora, spisu nazw wszystkich 

możliwych pasków narzędziowych. Klikając nazwę paska narzędziowego otwiera się pole wyboru. Zaznaczenie 

opcji „True – Tak” umożliwi wyświetlenie paska narzędziowego, natomiast wybranie opcji „False – Nie” 

spowoduje ukrycie wybranego paska narzędziowego. Wybranie opcji „Reset” przywraca domyślne parametry 

okna Inspektora. 

Wybierając polecenie Tools\Toolbar\Default wyświetli się domyślny zestaw pasków narzędziowych  

w środowisku Machine Edition. Są to: 

 

1. pasek narzędzi – plik 

2. pasek narzędzi – edycja 

3. pasek narzędzi – narzędzia 

4. pasek narzędzi – przeglądarka informacji 

 

4. 2. 1. Pasek narzędzi - Plik 
 

Pasek narzędzi Plik (File) zawiera przyciski najczęściej wykonywanych zadań zarządzania plikami. 

 

4. 2. 2. Pasek narzędzi - Edycja 
 

Pasek narzędzi Edycja (Edit) zawiera przyciski najczęściej wykonywanych zadań edycyjnych. 

Szybki test – opcja niedostępna w środowisku Logic Developer PLC

Sprawdzanie, przesłanie i uruchomienie projektu w sterowniku PLC 

Sprawdzenie i przesłanie projektu do sterownika PLC 

Sprawdzanie komponentów projektu. Informacje o błędach 
umieszczane są w oknie komunikatów Feedback Zone 

Drukowanie projektu umieszczonego w oknie edytora projektu ME 

Zapisywanie projektu 

Otwieranie projektu 

Otwieranie nowego projektu w środowisku ME 

Przerywa połączenie obiektu z biblioteką szablonów 

Usuwa zaznaczony obiekt lub tekst 

Każde kliknięcie odwraca działanie polecenia Cofnij 

Każde kliknięcie cofa kolejną akcję 

Wkleja skopiowane lub wycięte obiekty lub tekst 

Powiela zaznaczone obiekty lub tekst 

Wycina zaznaczony obiekt lub tekst 
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4. 2. 3. Pasek narzędzi - Narzędzia 

 

Pasek narzędzi Narzędzia (Tools) zawiera przyciski najczęściej stosowanych narzędzi. Klikanie na 

wybranym przycisku powoduje naprzemienne wklejanie lub usuwanie, w oknie głównym oprogramowania 

CIMPLICITY ME, związanego z tym przyciskiem okna. 

 

 

4. 2. 4. Pasek narzędzi – Przeglądarka informacji 
 

Pasek narzędzi Przeglądarka informacji (Info Viewer) zawiera przyciski najczęściej wykonywanych 

poleceń nawigacji i manipulacji w trybie online podczas komunikacji z Internetem. 

 

 
 

4. 2. 5. Pasek narzędzi – Online 
 

Pasek narzędzi Online zawiera przyciski najczęściej stosowanych poleceń Runtime łącznie z poleceniem 

uruchomienia sterownika programowalnego PLC. 

 
 
 

Otwiera okno Przeglądarki informacji 

Otwiera okno Asystenta 

Otwiera okno Biblioteki szblonów 

Otwiera okno Podglądu danych 

Otwiera okno Inspektora 

Otwiera okno Komunikatów 

Otwiera okno Control I/O 

Otwiera okno Nawigatora 

Kliknięcie spowoduje wyświetlenie okna, w którym można 
wprowadzić adres internetowy (URL) 

Zapisuje aktualnie wyświetlaną stronę w przeglądarce jako stronę 
domową 

Przechodzi do przypisanej (lub domyślnej) strony domowej 

Odświeża okno bieżącego tematu 

Zatrzymuje pozyskiwanie informacji z Internetu 

Przechodzi o jeden temat dalej na liście przeglądanych stron 

Powrót do poprzedniego przeglądanego tematu na liście 
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4. 2. 6. Pasek narzędzi – Instrukcje edytora drabinkowego 
 

Pasek Ladder Instruction zawiera zestaw najczęściej używanych, przy tworzeniu aplikacji, elementów  

i bloków funkcyjnych wykorzystywanych podczas edycji programu sterującego. 

 

Włącza wymuszenia w programie drabinkowym 

Pojedyncze skanowanie sterownika PLC 

Wstrzymanie działania programu sterującego na PLC  
z zachowaniem skanowania wejść i wyjść. 

Zatrzymanie aplikacji w sterowniku PLC 

Sprawdzenie, przesłanie i uruchomienie projektu na PLC 

Uruchomienie aplikacji w sterowniku PLC 

Czyszczenie wybranych składników pamięci sterownika PLC 

Przełączanie pomiędzy trybami: Online i Offline 

Wstawianie komentarzy

Wstawianie bloku wywołania podprogramu

Wstawianie linii poziomej\pionowej

Wstawianie licznika zliczającego w dół

Wstawianie licznika zliczającego do góry

Wstawianie timera wyłączającego z opóźnieniem

Wstawianie timera załączającego z opóźnieniem

Wstawianie wiersza

Wstawianie cewki resetującej przerzutnika RS 

Wstawianie cewki ustawiającej przerzutnika RS 

Wstawianie cewki reagującej na opadające 
zbocze sygnału 

Wstawianie cewki reagującej na narastające 
zbocze sygnału 

Wstawianie cewki negującej sygnał wejściowy 

Wstawianie cewki wyjściowej 

Wstawianie styku normalnie zamkniętego NC 

Wstawianie styku normalnie otwartego NO 

Wskaźnik znacznika 
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4. 3. Praca z oknami narzędziowymi 
 

Ilość oraz rozmieszczenie okien narzędziowych wyświetlanych w środowisku Cimplicity ME zależy od 

aktualnych potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika aplikacji. Projektant może w sposób dowolny zmieniać rozmiar 

okna, jego położenie oraz wyświetlić lub ukryć okno narzędziowe: 

Wszystkie okna narzędzi są oknami „dokującymi”, czyli ich pozycja może być zmieniana i unieruchomiona przy 

dowolnej z czterech krawędzi okna głównego ME. Okna  

w trybie swobodnym posiadają wąski pasek tytułowy. 

Przeciągając okno swobodne, przy wciśniętym przycisku 

Ctrl, można przemieścić je w dowolne miejsce ekranu, 

gdyż zawsze jest wyświetlane nad wszystkimi innymi 

„zadokowanymi” oknami. Przez dwukrotne kliknięcie na krawędzi „zadokowanego” okna, staje się ono oknem 

swobodnym. Aby ponownie „zadokować” (unieruchomić) swobodne okno należy dwukrotnie kliknąć jego pasek 

tytułowy.  

Aby umieścić „zadokowane” okno w obszarze okna edytora należy kliknąć w tym oknie, a następnie w oknie 

Window paska Menu usunąć zaznaczenie obok polecenia „Docking View”. 
 

Aby usunąć okno z okna edytora należy kliknąć na wybranej zakładce i ponownie 

zaznaczyć polecenie „Docking View”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wyświetlić lub ukryć okno 

narzędzia należy kliknąć

w pasku Menu okno 

Tools, a następnie 

wybrać żądane okno narzędzia.

Lub też w pasku – narzędzia 

kliknąć na symbolu graficznym

ikony reprezentującej dane oknoPrzytrzymanie lewego 

przycisku myszki w tym 

miejscu pozwala przeciągnąć 

i „zadokować” (unieruchomić) 

w innym miejscu okno 

narzędzia 

Przycisk Ukryj powoduje 

zamknięcie wybranego okna 

narzędzia 

Aby zmienić rozmiar okna narzędzia należy kliknąć 

na dowolnej krawędzi okna i przeciągnąć krawędź 

do właściwego rozmiaru 

Zwiń/rozwiń 

okno 

Widok krawędzi dolnej okna edytora z zakładkami okien 

narzędzi umieszczonych w tym oknie. Są tutaj zakładki: 

1. Companion  –okno Asystenta 
2. Feedback Zone  –okno Komunikatów 
3. _MAIN  – edytor graficzny 

Zaznaczone opcje określają 

sposób wyświetlania okien  

narzędzi umieszczonych  

w oknie edytora 
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4. 3. 1. Okno – Asystent 
 

W oknie Asystenta (Companion) wyświetlane są krótkie informacje na temat każdej opcji używanej 

podczas pracy w dowolnym miejscu oprogramowania ME. Okno Asystenta wyświetla również krótki opis 

wybranego obiektu, elementu edytora czy też każdej zaznaczonej pozycji w środowisku ME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 3. 2. Okno – Nawigator 
 

Okno Nawigatora (Navigator) organizuje i zarządza projektami użytkownika. Umożliwia dodawanie 

podsystemów (Target) i komponentów do projektu, tworzenie skryptów i zmiennych czy też otwieranie edytorów. 

Okno Nawigatora podzielone jest na kilka kart. Karty wyświetlane są w postaci drzewa, węzłów lub folderów. 

Możliwe jest zwijanie i rozwijanie widoku drzewa, w taki sam sposób, jak widoku folderów w eksploratorze 

systemu Windows. 

W kolejnych podpunktach będą opisane poszczególne zakładki okna Nawigatora. 

 

W celu uzyskania bliższych 

informacji na dany temat należy kliknąć 

w prawym górnym oknie asystenta lub 

przycisnąć klawisz F1. 

Spowoduje to otwarcie Przeglądarki 

informacji (InfoViewer) do wyświetlania 

pełnej pomocy kontekstowej na 

wybrany temat 

Przykład wyglądu okna asystenta 

Z prawej strony przedstawiony jest wygląd 

okna InfoViewer w postaci zakładki umieszczonej 

w oknie edytora programu. Edytowany program 

umieszczony jest w zakładce _ MAIN. 

Pionowe paski przewijania, umieszczone zarówno 

w oknie Asystenta, jak również w oknie 

Przeglądarki informacji, umożliwiają przeglądanie 

pełnej zawartości tych okien 
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4. 3. 2. 1. Nawigator – karta Menedżer 
 

Karta Menedżer (Manager) zawiera listę wszystkich projektów umieszczonych w komputerze użytkownika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kliknięcie prawym klawiszem myszki na już istniejącym projekcie otwiera okno podręczne, które zawiera 

następujące opcje: 
 

1. Open otwiera wskazany projekt 

2. Close zamyka wskazany projekt, gdy wcześniej został otwarty 

3. Create Template tworzy nowy szablon. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno Create 
Template, w którym należy podać unikalną nazwę szablonu, który zostanie 

dołączony do listy szablonów. Pod tą nazwą umieszczony będzie szablon,  

w oparciu którego utworzony został niniejszy projekt 

4. Duplicate Projekt tworzy duplikat wskazanego projektu na liście projektów 

5. Back Up… tworzy kopię zapasową projektu we wskazanym miejscu na dysku twardym 

komputera 

6. Destroy Project… usuwa wskazany projekt 

7. Rename zmienia nazwę zaznaczonego projektu 

8. Properties wywołuje okno Inspektora 
 

Wyżej opisane polecenia okna podręcznego są również dostępne w rozwijalnym oknie File paska Menu 

okna głównego Machine Edition. 

Aby dodać nowy projekt należy kliknąć 

prawym klawiszem myszki na katalogu  

My Computer i wybrać opcję New… 

W oknie New projekt należy podać nazwę 

tworzonego projektu i wybrać z listy  

odpowiedni szablon 

Polecenie Restore… umożliwia otwarcie 

projektu ze wskazanego źródła np. dyskietki 
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4. 3. 2. 2. Nawigator – karta Projekt 
 

Zakładka Projekt (Project) wyświetla i organizuje zawartość aktualnie otwartego projektu. Zorganizowane 

jest ono w strukturze drzewa. Poszczególne węzły mogą być zwijalne i rozwijalne, w celu zaoszczędzenia miejsca 

na ekranie. Poniżej przedstawiona jest karta projektu o nazwie projekt_3, który zawiera podsystem Target1.  

 

Jeden projekt może zawierać kilka podsystemów. Każdy 

podsystem wskazuje docelowe urządzenie, na którym 

będzie uruchamiany dany projekt.  

Karta Projekt ukazuje zawartość podsystemu 

składającego się z tzw. komponentów. Zawartość 

komponentów może być zmieniana przez projektanta 

aplikacji. 

Podsystem, na którym bazuje tworzony projekt, może być 

podsystemem wybranym z listy szablonów dostępnej  

w oknie New Projekt. Przedstawiona obok struktura 

podsystemu Target1 bazuje na szablonie odnoszącym 

się do sterowników programowalnych GE Fanuc 

VersaMax Nano/Micro PLC.  

Występowanie komponentów w podsystemie określa 

możliwości funkcjonalne tworzonego projektu o nazwie 

projekt_3. Każdy węzeł, to inny komponent. 

 

 

W karcie Projekt, bazującej na szablonie „GE Fanuc VersaMax Nano/Micro PLC”, wyróżnić można następujące 

komponenty: 

1. Data Watch Lists okno podglądu danych w pamięci sterownika  PLC 

2. Hardware Configuration konfiguracja sprzętowa sterownika PLC 

3. IL Blocks edytor programu typu: lista rozkazów 

4. LD Blocks edytor programu typu: język drabinkowy 

5. Referent View Tables tablica zmiennych (tablica adresów pamięci) 

6. Supplemental Files pliki dodatkowe 

 

4. 3. 2. 3. Nawigator – karta Lista zmiennych 
 

Lista zmiennych zawiera nazwy wszystkich zmiennych, które zostały utworzone w danym projekcie. 

Są one usystematyzowane w formie drzewa. Można rozwijać i zwijać poszczególne gałęzie drzewa. 

Główny węzeł listy zmiennych zawiera etykietę określającą kryterium aktualnego posortowania zmiennych. 

Zmienne mogą być posortowane wg: nazwy, podsystemu, źródła czy typu. Lista zmiennych może jednocześnie 

wyświetlić do 3000 zmiennych. Po przekroczeniu tej liczby jest ona dzielona na dwie lub więcej stron. 

Symbole występujące przy nazwach zmiennych oraz ich kolorystyka symbolizują typ zmiennej. 

Bardzo wygodnym narzędziem jest możliwość przenoszenia w technice „chwyć i upuść” zmiennych z listy do 

innych okien narzędziowych np. do Okna podglądu danych (Data Watch Lists). 
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Kliknięcie prawym klawiszem myszki na wybranej zmiennej umieszczonej na liście spowoduje otwarcie okna 

umożliwiającego dokonanie następujących operacji na tej zmiennej: 

 

1. Duplicate utworzenie jednego lub wskazanej liczby duplikatów wybranej zmiennej 

2. Cut usunięcie zaznaczonej zmiennej z jednoczesnym umieszczeniem jej  

w schowku. Opcja Cut jest nieaktywna dla zmiennej, która jest aktualnie 

wykorzystywana w programie sterującym. 

3. Copy skopiowanie zmiennej 

4. Rename zmiana nazwy zmiennej. Zmiana nazwy nie zmienia typu zmiennej i jej 

przeznaczenia (np. zmienna wejściowa Q lub wewnętrzna M itp.) 

5. Delete usunięcie zaznaczonej zmiennej lub grupy zmiennych. W celu zaznaczenia 

kilku zmiennych, umieszczonych obok siebie, należy przy wciśniętym klawiszu 

SHIFT kliknąć na pierwszą i ostatnią z usuwanych zmiennych. Selektywnego 

wyboru usuwanych zmiennych dokonujemy klękając na te zmienne przy 

wciśniętym klawiszu CTRL. Opcja Delete jest nieaktywna dla zmiennej, która 

jest aktualnie wykorzystywana w programie sterującym. 

6. Watch umieszczenie wybranej zmiennej w Oknie podglądu danych (Data Watch) 

7. Properties wywołuje okno Inspektora, w którym wyświetlone są parametry zaznaczonej 

zmiennej 

 

Źródłem zmiennych jest sterownik 

programowalny PLC GE Fanuc 

Tryb dokowania – kliknięcie w tym 

miejscu spowoduje zadokowanie okna 

Navigatora w oknie edytora programu 

Podświetlenie 

polecenia New 
Variable otworzy 

listę wyboru typu 

zmiennej 

umieszczanej na 

liście zmiennych 

prawy klawisz myszki 

Kliknięcie prawym 

klawiszem myszki 

w obszarze okna 

listy zmiennych 

spowoduje 

wyświetlenie okna 

podręcznego 
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Rozszerzony widok właściwości 
 

Aby przejść do wyświetlania rozszerzonego widoku właściwości wszystkich zmiennych zdefiniowanych w 

podsystemie należy: 

1. w oknie Nawigatora wybrać zakładkę Zmienne (Variables) 

2. kliknąć w lewym górnym rogu okna ikonę „Property Columns View”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozszerzony widok właściwości zawiera w ujęciu 

tabelarycznym właściwości poszczególnych zmiennych 

umieszczonych w zakładce Zmienne (Variables). 
Po kliknięciu prawym klawiszem myszki w obrębie tabeli 

właściwości otworzy się okno podręczne przedstawione obok. 

Zawiera ono następujące polecenia: 

1. możliwość wyboru rodzaju tabeli, której zawartość kryje się 

pod określoną nazwą (wyświetlona w przykładzie tabela 

zawiera właściwości odnoszące się do I/O Addressing) 

2. dodać nową kolumnę właściwości do istniejącego 

zestawienia poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej 

właściwości w oknie Add Columns  

 

W celu otwarcia okna  

Add Columns można 

też kliknąć na tę 

ikonę w zakładce 

Zmienne (Variables) 

1.  

 

 

 

Nazwa kolumny tabeli właściwości z wybranym 
parametrem dla zmiennych w zakładce Variables 
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3. przenieść wybraną kolumnę właściwości do listy w oknie Add Columns 

– polecenie Remove Column 

4. skonfigurować nową tabelę właściwości przy użyciu okna Add Columns 

– polecenie New Column Set 
5. usunąć zaznaczoną konfigurację tabeli właściwości – polecenie Delete Current Set 
6. zmienić nazwę zaznaczonej konfiguracji tabeli właściwości – polecenie Rename Current Set 

7. wyświetlić daną tabelę właściwości w formie raportów w oknie głównym InfoViewera 

– polecenie Display Report 
 

Tabela właściwości umożliwia w prosty sposób zmianę parametrów wybranej zmiennej. W tym celu należy 

dwukrotnie kliknąć na wybrany parametr w odniesieniu do odpowiedniej zmiennej i z rozwijalnej listy okna 

podręcznego wybrać żądaną wartość:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zmienić typ zmiennej o adresie %AI0016 należy dwukrotnie 

kliknąć w tym miejscu. Następnie kliknąć na         i z listy wybrać 

właściwy parametr 

Aby zmienić adres zmiennej o nazwie AI0016 należy kliknąć na tę 

komórkę tablicy właściwości. Następnie kliknąć na przycisk            

i w oknie Reference Address Wizard wybrać żądany adres zmiennej 
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4. 3. 2. 4. Nawigator – karta Opcje 

 

Zakładka Opcje (Options) to miejsce, w którym można ustawić właściwości oprogramowania Machine 

Edition oraz całego środowiska pracy. Opcje są zorganizowane w strukturze drzewa zawierającego foldery. 

Każdy z folderów zwiera jedną lub kilka stron. Kliknięcie na wybranym węźle powoduje zwijanie i rozwijanie 

folderów. 

W zakładce Opcji można ustawić m. in. właściwości 

takich składników środowiska Machine Edition, jak: 

- edytora programu (Ladder) 
- tablicy adresów pamięci (Reference View Table) 

- tekstu (Text) 
- ME (Machine Edition) 

- sterownika programowalnego (PLC) 

Kliknięcie prawym klawiszem myszki na 

wybranej stronie danego folderu powoduje ukazanie się 

okna kontekstowego. 

Wybierając polecenie właściwości (Properties) mamy 

możliwość dokonania stosownych zmian  

w ustawieniach. Spis parametrów, których właściwości 

można zmienić, ukazuje się w oknie Inspektora.  

Poniżej przedstawiono widok okna Inspektora  

zawierającego parametry strony Widok (View) 

odnoszące się do programu drabinkowego (Ladder). 

 

 

Aby zmienić ustawienia jednego z parametrów 

listy View należy kliknąć lewym przyciskiem myszki  

na nazwie tego parametru. Spowoduje to otwarcie okna 

zawierającego możliwe ustawienia parametru. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokowanie karty Opcji w oknie 

edytora programu 

Opcja Reset ustawia wartości 
wszystkich parametrów 
edytowanej strony jako 
domyślne 

Przykład obok ilustruje 

ustawienie opcji Pełnego 

trybu opisu (Description Mode - Full)

w edytorze programu drabinkowego 

Ladder



 - 20 – 
 
  CIMPLICITY ME - Środowisko pracy 

4. 3. 2. 5. Nawigator – karta Narzędzia 
 

Zakładka Narzędzia (Utilities) w oknie Nawigatora zawiera różne edytory i narzędzia wykorzystywane 

przez produkty środowiska CIMPLICITY Machine Edition. Zawartość tej karty w przypadku tworzenia projektu  

w środowisku „Logic Developer – PLC” przedstawiono poniżej. 

Narzędzie – Data Monitor (Monitor danych) wyświetla 

wartości zmiennych na wykresie obrazującym ich 

zmiany w czasie. Jest to szczególnie użyteczne 

podczas pracy w trybie Online. Dwukrotne kliknięcie na 

tym narzędziu powoduje wyświetlenie okna monitora  

w głównym oknie edytora.  

Poniżej Monitor danych rejestruje przebieg w czasie 

trzech zmiennych %I0001, %Q00005 i %Q00007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikając prawym klawiszem myszki w polu Monitora danych ukazuje się menu kontekstowe, za pomocą 

którego można dodać zmienną do legendy lub usunąć wybraną zmienną z listy czy też cofnąć powiększenie 

wykresu i wyświetlić w oknie Inspektora właściwości Monitora danych. 

Zmienne, tworzące legendę przebiegów, można bezpośrednio przeciągać z Listy zmiennych do okna Monitora 

danych. W Monitorze danych mogą być przedstawione zmienne dyskretne, całkowite lub rzeczywiste. 

 

W oknie Inspektora można ustawić długość osi czasu (Page Width)  

w sekundach, która jest widoczna w oknie monitora oraz maksymalny 

czas przechowywania wartości zmiennych historycznych  

(History Lenght) w minutach.  
 

Narzędzie – Picture Browser. Umożliwia importowanie plików graficznych np. typu .bmp, .jpg i inne. Mogą być 

one umieszczane w bibliotece szablonów (Toolchest) i wykorzystywane przy tworzeniu projektów dedykowanym 

graficznym panelom operatorskich (QuickPanel) lub stacjom kontrolnym (ControlStation) 

Narzędzie – Terminal. Pozwala na nadawanie i odbiór znaków tekstowych oraz informacji do i z urządzeń 

podłączonych do wybranego portu komunikacyjnego komputera. 

Narzędzie – State Logic Keywords (Słowa kluczowe języka stanów). Słowa kluczowe to standardowe elementy 

tekstowe języka stanów ST. Sterowniki VersaMax Nano/Micro nie korzystają z tego typu edytora programu. 

Dokowanie karty Narzędzi  

w oknie edytora programu 

Poziomy pasek przewijania 
danych historycznych

Legenda 
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4. 3. 2. 6 Nawigator – karta Przeglądarka informacji 
 

Zakładka Przeglądarka informacji (InfoView) wyświetla spis treści pomocy Online. Jest on użyteczny do 

przeglądania systemu pomocy Machine Edition w celu zapoznania się z dostępnymi cechami , właściwościami 

oraz funkcjonalnością oprogramowania CIMPLICITY ME. 

 

 

Przeglądarka informacji tworzy grupę tematów 

tworzących strukturę drzewa. Kliknięcie na wybranym 

węźle powoduje rozwinięcie/zwinięcie tematu. 

Rozwinięcie tematu ukaże jego zawartość. Podwójne 

kliknięcie na stronie wyświetli jej zawartość w oknie 

Przeglądarki informacji umieszczonej w oknie głównym. 
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4. 3. 3. Okno – Inspektor 
 

W Machine Edition praktycznie każdy obiekt posiada właściwości. Właściwości to atrybuty i informacje  

o danym obiekcie. Właściwości obiektu/elementu i aktualne ustawienia są edytowane w oknie Inspektora 

(Inspector). Lewa kolumna okna Inspektora wyświetla nazwy właściwości wybranego obiektu. W prawej 

kolumnie wyświetlone są aktualne ustawienia/wartości tych właściwości. 

Aby zmienić wartość danej właściwości należy kliknąć na jej bieżącą wartość i wprowadzić nową.  

Sposób edycji niektórych wartości wybranego obiektu będzie omówiony na przykładzie okna Inspektora dla 

zmiennej wejściowej %I00001: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr Nazwa. Edytowana nazwa może składać 
się maksymalnie z 32 znaków. 21 pierwszych 
znaków wyświetlane może być bezpośrednio nad 
symbolem styku w edytorze drabinkowym. 
W przygotowanym do zmiany parametru polu należy 
wpisać nową wartość: 

Parametr Opis. Edytowany opis może składać się 
maksymalnie z 255 znaków. Kilkadziesiąt pierwszych 
znaków wyświetlana jest bezpośrednio pod 
symbolem styku w edytorze drabinkowym. 
W przygotowanym do zmiany parametru polu wpisać 
żądany opis: 

Parametr Adres zmiennej w pamięci sterownika 
PLC. 
W przygotowanym do zmiany parametru polu wpisać 
żądany adres odniesienia lub też kliknąć na 
umieszczony z prawej strony pola przycisk. 
Spowoduje to otwarcie okna konfiguracyjnego  
do zmiany tego parametru. 
 

Parametr Typ danej.
W przygotowanym do zmiany parametru polu wybrać 
z rozwijalnej listy żądany typ zmiennej. 
 

Parametr Zmienna z pamięcią (z retencją). 
W przygotowanym do zmiany parametru polu wybrać 
z rozwijalnej listy żądaną opcję:  
True  –  zmienna z pamięcią, 
False – zmienna bez pamięci 
 

Parametr 
 Wewnętrzny stan wymuszenia. 
W przygotowanym do zmiany 
parametru polu wybrać z rozwijalnej 
listy żądaną opcję:  
Not Forced – stan zmiennej nie jest 
wymuszany 
Off – stanem wymuszenia zmiennej 
jest stan niski 
On – stanem wymuszenia zmiennej 
jest stan wysoki 
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4. 3. 4. Okno – Podgląd danych 

 
Okno Podglądu danych (Data Watch) jest narzędziem debagowym do śledzenia oraz monitorowania, jak 

również do edytowania w czasie rzeczywistym wartości zmiennych w projekcie  

lub zdefiniowanej przez użytkownika listy zmiennych. Jest ono użyteczne podczas pracy w trybie Online. 

Za pomocą tego narzędzia można dokonywać zmiany wartości zmiennych i wymuszać stan zmiennych 

dyskretnych poprzez tzw. forsowanie. Listy zmiennych mogą być importowane, eksportowane oraz zapisywane 

wraz z projektem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno Podglądu danych zawiera zakładkę Statyczną (Static), która zawiera wszystkie zmienne 

umieszczone tam przez użytkownika. Zmienne mogą być wprowadzane z okna głównego edytora programu 

drabinkowego lub bezpośrednio przez „przeciągnięcie” wybranej zmiennej z karty Lista zmiennych w oknie 

Nawigatora, korzystając z opcji „chwyć i upuść”,  

Zakładka Auto zawiera zmienne aktualnie zaznaczone na Liście zmiennych okna Nawigatora lub 

powiązanych z aktualnie zaznaczoną instrukcją (elementem) w drabinkowym programie sterującym okna 

głównego ME. Umożliwia szybki podgląd wybranej zmiennej. 

Aby obejrzeć zawartość wybranej zakładki w oknie Podglądu danych należy kliknąć na tę zakładkę. 

Zestaw narzędzi edycyjnych, związanych z efektywnym wykorzystaniem funkcji Okna podglądu, jest dostępny po 

kliknięciu prawym klawiszem myszki w obszarze okna. 

 

 

 

 

 

 

W kolumnie Variable Name wyświetlane są nazwy umieszczonych tu zmiennych. Aby zmienić 

nazwę zmiennej należy użyć okna Inspektora i wpisać tę zmienną w polu Description 

W kolumnie Address wyświetlany jest adres odniesienia zmiennej  

w pamięci sterownika 

W kolumnie Value wyświetlane są wartości zmiennych lub 

aktualny ich stan 

Po ukazaniu się tego znaku można, 

przytrzymując lewy przycisk myszki, zmieniać 

szerokość kolumn 

Kliknięcie w tym miejscu umożliwiło rozwinięcie 

węzła i w konsekwencji podgląd zawartości 

zmiennej tablicowej Array, w skład której 

wchodzą trzy rejestry: %R1, %R2 i %R3 
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Opis funkcji edycyjnych okna podręcznego nr 1 –  poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki  

w obszarze kolumny Variable Name  
(Nazwa zmiennej) 

 

Nazwa polecenia Opis działania 

Edit Polecenie umożliwiające zastąpienie wybranej zmiennej poprzez wpisanie nazwy 
nowej zmiennej występującej w projekcie. 

Insert 

Polecenie umożliwiające wprowadzenie nazwy zmiennej, którą chcemy dodać. 
Gdy nazwa zmiennej nie występuje w projekcie wprowadzana nazwa zostanie 
zastąpiona trzema znakami zapytania - ???. 
Zmienne na liście są wyświetlane w kolejności ich dodawania. 
 

Uwaga: Innym sposobem wstawiania zmiennych jest wybranie zmiennej  
w zakładce Lista zmiennych okna nawigatora i przeciągnięcie jej do 
okna Podglądu danych. 

Remove Polecenie powoduje usunięcie z listy jednej lub kilku wybranych zmiennych. Innym 
sposobem jest kliknięcie na wybraną zmienną i naciśnięcie klawisza DELETE. 

Select All Polecenie umożliwiające zaznaczenie wszystkich zmiennych występujących  
w oknie Podglądu danych. 

Expand All/Collapse All Polecenie rozwiń/zwiń wszystkie węzły zmiennych strukturalnych i tablicowych 

New List Polecenie umożliwiające utworzenie nowej listy zmiennych w tym samym Oknie 
podglądu danych. 

Open … Polecenie umożliwiające zaimportowanie wcześniej przygotowanej listy 
zmiennych. 

Save/Save As … Polecenie powodujące zapisanie aktualnej listy zmiennych pod tą samą lub 
zmienioną nazwą. 

Data Watch Propertis … Ustawienie określonych parametrów wyświetlania zmiennych na liście. 

Powyżej przedstawiono wygląd okien podręcznych  
w zależności od miejsca ich wywołania prawym 
klawiszem myszki oraz typu zmiennej, której dotyczą 

1 2 3 



 - 25 – 
 
  CIMPLICITY ME - Środowisko pracy 

Opis funkcji edycyjnych okna podręcznego nr 2 –  poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki  
w obszarze kolumny Variable (Nazwa zmiennej)  
na zmiennej typu: %R… 

 

Nazwa polecenia Opis działania 

Edit 

Polecenie umożliwiające zmianę wartości zmiennej rejestrowej. W trybie Online 
nastąpi natychmiastowe uaktualnienie wartości edytowanej zmiennej w projekcie. 
 

Uwaga: Innym sposobem zmiany wartości zmiennej jest dwukrotne 
kliknięcie na wybranej zmiennej, a następnie wpisanie żądanej 
wartości i zatwierdzenie przyciskiem ENTER. 

Variable Default Domyślny format wyświetlania zmiennej 
Binary 
Decimal 
Hexadecimal 
Octal 
String 

Opcje wyboru określające sposób wyświetlania wybranej zmiennej. 

Expand All/Collapse All Polecenie rozwiń/zwiń wszystkie węzły zmiennych strukturalnych i tablicowych. 

Data Watch Propertis … Polecenie pozwalające na ustawienie określonych parametrów wyświetlania 
zmiennych na liście. 

 
Opis funkcji edycyjnych okna podręcznego nr 3 –  poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki 

w obszarze kolumny Variable (Nazwa zmiennej)  
na zmiennej binarnej typu: %I, %Q, %M, %T 

 

Nazwa polecenia Opis działania 

Edit 

Polecenie umożliwiające zmianę wartości (zmianę stanu na przeciwny) wybranej 
zmiennej. 
 

Uwaga: Innym sposobem zmiany wartości zmiennej jest dwukrotne 
kliknięcie na wybranej zmiennej. Za każdym razem zmienna 
zmienia stan na przeciwny. 

Variable Default Domyślny format wyświetlania zmiennej 
True/False 
On/Off 
1/0 
I/O 
Open/Closed 

Opcje wyboru określające sposób opisu stanu wybranej zmiennej. Określeniom: 
True, On, 1, I, Open przypisany jest stan wysoki, natomiast określeniom: False, 
Off, 0, O, Closed przypisany jest stan niski. 

Turn On/Turn Off 

Polecenia umożliwiające zmianę stanu wybranej zmiennej. Polecenie Turn On 
załącza zmienną dwustawną, Turn Off wyłącza tę zmienną. 
 

Uwaga: Omawiana opcja jest dostępna dla zmiennych dwustawnych typu: 
%M, %T 

Force On/Force Off 

Polecenia powodujące wymuszenia stanu zmiennych dwustawnych tzw. 
forsowanie. Polecenie Force On przypisuje wybranej zmiennej stan wysoki, 
natomiast polecenie Force Off przypisuje zmiennej stan niski. 
Tak ustawiona zmienna nie zmienia swojej wartości do chwili wyłączenia trybu 
forsowania. 
 

Uwaga: okno Podglądu danych wyświetla wymuszone zmienne kolorem 
czerwonym z podkreśleniem 

Remove Force Polecenie wyłączające opcję wymuszania (forsowania) stanu zmiennej. 
Expand All/Collapse All Polecenie rozwiń/zwiń wszystkie węzły zmiennych strukturalnych i tablicowych. 

Data Watch Propertis … 

Polecenie pozwalające na ustawienie 
określonych parametrów wyświetlania 
zmiennych na liście korzystając z okna 
dialogowego: 
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4. 3. 5. Okno – Komunikaty 
 

Okno Komunikatów (Feedback Zone) jest interaktywnym oknem wykorzystywanym do wyświetlania kilku 

rodzajów informacji generowanych przez oprogramowanie CIMPLICITY Machine Edition. Zastosowanie tego 

okna pozwala lokalizować występujące błędy w projekcie użytkownika podając przypuszczalne ich źródła, 

wyświetlać generowane raporty, wyświetlać informacje dotyczące przesyłania projektu do sterownika PLC itp. 

Komunikaty, ze względu na ich rodzaj, zorganizowane są w formie zakładek. Zawartość poszczególnych kart 

komunikatów jest dostępna poprzez kliknięcie na wybranej zakładce. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnej zakładki należy ją wybrać i wcisnąć klawisz F1. 

 

4. 3. 5. 1. Komunikaty – karta Generowanie 
 

Karta Generowanie (Build) wyświetla status i rezultaty przeprowadzenia operacji sprawdzania  

lub przesyłania. Zastosowanie tej karty umożliwia wykrycie i naprawienie błędów występujących w projekcie 

użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeżeli otwarte jest okno Asystenta 

(Companion), kliknięcie myszką na wyświetlanym 

błędzie powoduje ukazanie się pomocy dotyczącej 

tego błędu. 

Podwójne kliknięcie, na komunikacie błędu lub 

ostrzeżeniu, spowoduje skazanie miejsca w projekcie,  

w którym dany błąd lub ostrzeżenie wystąpiły. 

Wciśnięcie klawisza F4 powoduje przechodzenie 

pomiędzy wpisami informującymi o błędach, przy 

jednoczesnym wskazaniu w projekcie miejsca 

wystąpienia zaznaczonego błędu. 

 

 

 

 

 

Ten fragment komunikatu sugeruje 

przyczynę wystąpienia błędów, 

wskazując jednocześnie miejsce jego 

wystąpienia w programie sterującym 

W rozpatrywanym przykładzie próba 

załadowania programu sterującego do 

PLC zakończyła się wygenerowaniem 

informacji o błędach 
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4. 3. 5. 2. Komunikaty – karta Importuj 
 

Karta Importuj (Import) zawiera listę wyników i ostrzeżeń powstałych podczas importu zmiennych  

z programowalnego sterownika PLC do projektu Machine Edition.  

Przyciskiem F4 przemieszczamy się pomiędzy wyświetlanymi komunikatami tej karty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okna Komunikatów (Feedback Zone) zawiera grupę czterech przycisków. Dwa skrajne umożliwiają 

przechodzenie do pierwszej lub ostatniej karty, natomiast dwa środkowe pozwalają przewijać w lewo lub  

w prawo wszystkie zakładki występujące w tym oknie. 

 

4. 3. 5. 3. Komunikaty – karta Informacje 
 

Zakładka Informacje (Messages) śledzi i wyświetla komunikaty o operacjach wykonanych w programie 

Machine Edition. Może informować o występujących błędach, statusie sterownika itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten fragment komunikatu zawiera 

informacje dotyczącą kolejnych 

etapów prowadzących do 

zatrzymania sterownika PLC 

W tym obszarze komunikatu zawarte 

są informacje związane z etapami 

prowadzącymi do uruchomienia 

sterownika PLC 

Komunikat wyświetlony w powyższym przykładzie, w zakładce Importuj, 
informuje o poprawnym w całości przesłaniu zmiennych ze sterownika 

PLC do projektu 

Pasek przewijania zawartości wybranej zakładki 
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4. 3. 5. 4. Komunikaty – karta Raporty 
 

Zakładka Raporty (Reports) wyświetla listę wszystkich raportów wygenerowanych podczas bieżącej sesji. 

Dwukrotne kliknięcie na wybranym raporcie na liście okna Raportów spowoduje wyświetlenie jego w oknie 

głównym w Przeglądarce informacji (InfoViewer). 

Lista raportów jest czyszczona przy wyjściu z programu Machine Edition lub zamknięciu projektu. 

 

 

 

 

 

 

Powyższa lista zawiera raporty podsystemu 

Target1. Dotyczą one edytora programu IL oraz 

konfiguracji sprzętowej sterownika PLC. 

Po prawej stronie pokazano wygląd okna 

InfoViewer’a ukazującego się w oknie głównym 

środowiska ME po dwukrotnym kliknięciu na raport 

HWCReport. 

 

 

 

4. 3. 5. 5. Komunikaty – karta Zmienne 
 

Karta Zmienne (References) zawiera listę miejsc w projekcie, w których występuje zaznaczona zmienna.  

Aby przejść do miejsca występowania tej zmiennej w edytowanym projekcie należy kliknąć na niej dwa razy na 

karcie Zmienne w oknie Komunikatów. 

 

 

 

 

 

 

 

Aby wyświetlić na karcie Zmienne 

(References) okna Komunikatów 

miejsce występowania danej zmiennej  

w bieżącym projekcie należy otworzyć 

zakładkę Zmienne w oknie Nawigatora,  

a następnie kliknąć na tej zmiennej. 

 

W przedstawionym przykładzie zmienna wyjściowa Q00005 występuje w szczeblu nr 5 i 6 drabinkowego 

edytora programu LD w podsystemie Target1. Zmiennej Q00005 przypisano w szczeblu nr 5 cewkę przekaźnika 

COIL, a w szczeblu nr 6 styk normalnie otwarty NOCON. 

Zakładka Zmienne 
okna Nawigatora 
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4. 3. 6. Okno – Biblioteka szablonów 
 

Biblioteka szablonów (Toolchest) stanowi „magazyn” prekonfigurowalnych szablonów obiektów,  

które mogą być przeciągane bezpośrednio do okna projektu użytkownika. Obiekty te mogą być bardzo proste,  

jak np. pojedyncze instrukcje programu sterującego w formacie języka drabinkowego, jak również bardzo złożone 

zawierające w sobie fragmenty programu sterującego wraz z powiązaną z tym animacją HMI na graficznych 

panelach operatorskich. 

Oprogramowanie ME pozwala na tworzenie przez projektanta własnych szablonów obiektów. Możliwość 

korzystania z gotowych szablonów pozwala na zaoszczędzenie czasu podczas procesu tworzenia aplikacji.  

W niniejszym punkcie zostanie położony akcent na problematykę związaną z biblioteką szablonów związaną  

z edycją drabiny logicznej programu sterującego w środowisku Logic Developer PLC. Szablony w tym oknie 

usystematyzowane są w grupy szablonów, co zilustrowano poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poniżej zilustrowano sposób  
przeciągania styku normalnie  
otwartego NOCON w celu umieszczenia go w trzecim szczeblu 
edytowanego programu drabinkowego LD. 
 

 

 

W tym celu należy kliknąć na 

wybranym symbolu  

i przeciągnąć go w miejsce 

docelowe. Zwolnienie lewego 

przycisku myszki spowoduje 

osadzenie tego elementu we 

wskazanym miejscu 

Kliknięcie na górnym pasku zakładki Drawers wyświetli listę 

nazw wszystkich grup szablonów. W celu sprawdzenia 

zawartości danej grupy należy kliknąć na jej nazwę. 

Wygląd zakładki Drawers 

zawierającej szablon o nazwie 

PLC LD Instructions. Szablon 

ten zawiera zestaw instrukcji 

potrzebnych do edycji projektu 

w formacie programu 

drabinkowego do sterowników 

programowalnych rodziny GE 

Fanuc 

Instrukcje języka drabinkowego 

LD pogrupowane są  

w kategorie. W celu rozwinięcia 

danej kategorii należy kliknąć 

na wybranym węźle. 

W przedstawionym przykładzie 

pokazana jest zawartość  

przekaźników wyjściowych 

Coils. 

Węzły w strukturze drzewa 

miejsce docelowe dla NOCON technika „Drag and Drop”
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Drugą, obok zakładki Drawers w oknie Biblioteki szablonów, jest zakładka Ulubione (Favorites). Pozwala 

ona przechowywać najczęściej używane szablony obiektów czy też zestaw najczęściej używanych instrukcji 

języka programowania sterownika PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie dwie ikony, w górnym pasku okna Ulubione, 

umożliwiają odpowiednio: wykasowanie 

z listy zaznaczonego elementu: 

 

 
lub powrót do elementu źródłowego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby dodać element do grupy ulubionych należy kliknąć 

prawym klawiszem myszki na ten element, a następnie  

w oknie kontekstowym wybrać polecenie Dodaj do 

ulubionych (Add to favorites). 

Powyższe czynności powtarzać dla pozostałych elementów, 

które docelowo mają się znaleźć w zakładce Ulubione. 

Elementy umieszczone 

w zakładce Ulubione 

można obejrzeć na trzy 

różne sposoby. 

Przedstawiony widok 

zakładki Ulubione 

odpowiada wyświetleniu 

elementów w postaci 

Listy 

Kliknięcie w dowolnym miejscu 

zakładki Favorites otwiera okno 

podręczne, w którym można wybrać 

sposób wyświetlania elementów 

okna (List, Kolumn, Icon), usunąć 

zaznaczony element z listy 

ulubionych (Remove from favorites) 

lub też wrócić do elementu 

źródłowego umieszczonego w grupie 

szablonów (Goto source) 


