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Wprowadzenie
Mikrosterownik Unitronics M90 jest przeznaczony do automatyzacji urządzeń oraz
procesów w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Sterownik jest dostarczany
wraz z oprogramowaniem narzędziowym służącym do napisania właściwego programu
dla sterownika.
Nieodzownymi elementami pomocniczymi poniższego kursu programowania są:

! załączone przykłady programów
! oprogramowanie narzędziowe
! sterownik M90

Po zapoznaniu się z treścią tej instrukcji będziesz umiał stosować:

! Komunikaty ! Zmienne
! Zegary ! Liczniki
! Funkcje matematyczne ! Funkcje porównania
! Operacje na pamięci

Po zapoznaniu się z powyższymi funkcjami będziesz w stanie stworzyć i uruchomić
swoją własną aplikację sterującą.
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Przykład zastosowania
W poniższym przykładzie będziesz tworzył program do automatyzacji maszyny
zliczającej opakowania.

Maszyna ta zlicza pudełka, które następnie grupowane są w opakowania zbiorcze. W
maszynie zainstalowano fotokomórkę, która wysyła do sterownika sygnał wykrycia
pudełka. Fotokomórka jest również w stanie wykryć zacięcie się przenośnika
podającego pudełka oraz brak opakowań w maszynie.

Aby operator mógł obsługiwać maszynę musi się on najpierw zalogować do systemu.

Operator może za pomocą klawiatury ustawić parametry pracy maszyny np:

! Ilość pudełek w opakowaniu zbiorczym
! Godziny w czasie których maszyna nie będzie pracować

Podczas pracy maszyny na wyświetlaczu sterownika będą pojawiać się komunikaty o:

! ilości zliczonych pudełek
! skompletowaniu opakowania zbiorczego
! błędach w pracy maszyny

Program będzie również powodował, że w czasie weekendu maszyna nie będzie
pracować.

Zamiast prawdziwej fotokkomórki będziesz wykorzystywał przycisk +/- na klawiaturze
sterownika. Pozwoli ci to uruchomić program bez żadnych, dodatkowych elementów.
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Rozpoczęcie projektu
Najpierw, musisz stworzyć nowy plik projektu.

Celem utworzenia pliku projektu:
 1 Uruchom oprogramowanie narzędziowe U90 Ladder.

 2 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę New (nowy).

Rysunek 1. Ikonka New

Podczas pracy możesz mieć otwarty tylko jeden projekt. Przed otwarciem nowego pliku
projektu zostaniesz poproszony o zapisanie zmian w aktualnie otwartym pliku.

Przy otwieraniu nowego pliku projektu wyświetli się okno konfiguracji sprzętowej
sterownika - M90 Hardware Configuration.

 3 Z podanej listy wybierz właściwy model sterownika M90. Oznaczenie
wybranego modelu powinno pojawić się nad rysunkiem sterownika.
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Rysunek 2. Okno konfiguracji sprzętowej

W tworzonym przez nas programie dodatkowe moduły rozszerzeń nie będą
wykorzystywane.

 4 Zamknij okno konfiguracji sprzętowej.

Przed rozpoczęciem pisania programu zapisz plik projektu.

Aby zapisać plik projektu:
 1 Z rozwijalnego menu Projekt wybierz Save As (zapisz jako).

 2 Otworzy się okno Save As.

 3 Wybierz żądany katalog.

 4 Wpisz nazwę pliku np. Factory Tutorial. Rozszerzeniem pliku
będzie .U90.
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Rysunek 3. Okno zapisu projektu

 5 Kliknij przycisk Save (zapisz).

Teraz możesz przystąpić do pisania właściwego programu
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Panel operatorski: Logowanie
operatora
Aby umożliwić operatorowi zalogowanie się do sterownika musisz stworzyć
interaktywny interfejs użytkownika. Na wyświetlaczu powinny pojawiać się
komunikaty proszące operatora o wpisywanie odpowiednich informacji. Operator
będzie wpisywał dane wykorzystując klawiaturę sterownika.

Jak stworzyć interaktywny interfejs użytkownika?

Będziesz potrzebował zaprojektować:

! Ekran logowania
! Komunikat żądający podania numeru identyfikacyjnego
! Komunikat odmowy logowania
! Procedurę, która po zalogowaniu użytkownika załączy odpowiednie wyjście

sterownika.
Do stworzenia programu spełniającego powyższe założenia będziesz wykorzystywał
Edytor komunikatów, Zmienne ekranowe, Zmienne typu lista oraz Instrukcję skoku.

  Tworzenie ekranu logowania
Aby stworzyć komunikat inicjujący Enter ID no. (wprowadź numer identyfikacyjny):    

 6 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę Display (komunikat). Otworzy
się edytor komunikatu 1 - Display 1.

 7 W polu tytułu wpisz nazwę komunikatu np. Initial Log-in Display i
zatwierdź klawiszem ENTER.  Teraz wpisaną przez Ciebie nazwę
powinieneś widzieć w oknie nawigacyjnym.
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Rysunek 4. Ekran logowania

 8 W pole wyświetlacza wpisz tekst, który ma być wyświetlany np. User
ID no. (numer identyfikacyjny)

Rysunek 5. Enter ID Number (numer ID użytkownika)
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W tym momencie utworzyłeś komunikat logowania �nie jest on jednak jeszcze
komunikatem interaktywnym. Stworzony ekran logowania prosi użytkownika o
wprowadzenie jego numeru identyfikacyjnego. Celem zarejestrowania wprowadzanego
numeru potrzebujesz dołączyć do niego zmienną - tzw. zmienną ekranową - Linked
Variable.

  Tworzenie zmiennej ekranowej
Firma zatrudnia 90 pracowników. Jednakże tylko trzy osoby są uprawnione do obsługi i
uruchamiania maszyny zliczającej. Osoby te mają następujące numery identyfikacyjne:
10, 11 i 12.

Musisz  dołączyć zmienną do twojego komunikatu. Aby wpisywany przez użytkownika
numer mógł być pokazywany za tekstem komunikatu musisz w polu wyświetlacza
zarezerwować odpowiednią ilość miejsca.

 1 W polu wyświetlacza zaznasz myszką (klikając i następnie
przeciągając) dwa segmenty.

Rysunek 6. Zaznaczanie miejsca na zmienną

 2 Kliknij na pasku narzędziowym przycisk Attach Variable (dołącz
zmienną).

 3 Otworzy się okno o nazwie Attach Variable.
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Rysunek 7. Dołączanie zmiennej

 4 Wpisz nazwe zmiennej VR 6 Worker ID no.

 5 Kliknij OK

Rysunek 8. Wpisywanie numeru zmiennej i jej adresu

 6 W polu wyświetlacza pojawiły się 2 czerwone krzyżyki symbolizujące
zmienną ekranową VR6 Worker ID no.

Rysunek 9. Komunikat 1 z dołączoną zmienną
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Właśnie dołączyłeś do komunikatu logowania zmienną ekranową. Teraz, aby zmienna
mogła być dalej wykorzystywana należy ją sformatować.

  Formatowanie zmiennej ekranowej
Zmienna powinna akceptować dwucyfrowe liczby z zakresu 1 -90. Operator będzie
wpisywał swój numer przy użyciu klawiatury sterownika.

 7 Otwórz zmienną ekranową Variable 6 klikając na niej w oknie
nawigacyjnym.

Rysunek 10.

 8 Wybierz z listy typ zmiennej ekranowej - Integer (liczba całkowita),
następnie kliknij przycisk Link To (skojarz). Otworzy się okno Set
Link to Int (skojarz z).



Panel operatorski:  logowanie operatora

11

Rysunek 11.

 9 Wprowadź numer i nazwę skojarzonej zmiennej całkowitej np MI 4
Worker Name List. Kliknij OK. Zmienną całkowitą MI
sformatujemy później.

Rysunek 12.

 10 W grupie informacji o zmiennej � Variable Information zaznacz pole
Keypad Entry (wprowadzanie z klawiatury).

 11 Zaznacz również opcję Start with Clear Field (rozpocznij od
pustego pola). Spowoduje to wyczyszczenie wyświetlacza przed
każdym, kolejnym wprowadzaniem numeru identyfikacyjnego. Jeżeli
opcja Start with Clear Field nie zostanie zaznaczona, ostatnio
wprowadzany numer identyfikacyjny będzie wyświetlany przy każdym
pojawieniu się ekranu logowania.

 12 Ustaw Entry Limits  (zakres zmiennej) od 1 do 90.
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Rysunek 13.

Do tego momentu masz stworzony komunikat i dołączoną do niego zmienną. Razem
tworzą interaktywny interfejs użytkownika.

Teraz, po wpisaniu przez operatora numeru identyfikacyjnego sterownik powinien go
autoryzować i zatwierdzić .

Aby to zrobić musisz stworzyć procedurę skoku warunkowego � Jump (skok).

  Tworzenie skoku warunkowego
Po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego użytkownik naciska klawisz ENTER.
Wciśnięcie klawisza ENTER będzie powodowało spełnienie warunku skoku

 13 Wybierz Display 1 (komunikat 1) klikając na nim w okna
nawigacyjnym .
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Rysunek 14.

 14 Kliknij na polu warunku pierwszego skoku - Jump Conditions.
Otworzy się okno edycji - Define Jump to Condition.

Rysunek 15.

 15 Wybierz z listy warunek skoku - SB30 Keypad entries complete
(wprowadzanie danych zakończone). Kliknij OK.
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Rysunek 16.

 16 Otworzy się okno edycji docelowego komunikatu - Define to Display
Jump.

 17 Wpisz nazwę docelowego komunikatu np.: DS 2 Number
Confirmation. Kliknij OK.

Rysunek 17.
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 18 Tera zprojektowany komunikat posiada zmienną ekranowa i skok
warunkowy.

Rysunek 18.

  Podsumowanie:
W powyższym fragmencie projektu stworzyłeś komunikat i:

! Tekst jaki pojawi się na wyświetlaczu.
! Zmienną, której wartość jest wprowadzana z klawiatury.
! Skok warunkowy uruchamiany wciśnięciem kalwisza.

Teraz będziesz potrzebował zaprojektować komunikat, który zweryfikuje poprawność
numeru identyfikacyjnego użytkownika. Będzie to komunikat 2 - Display 2. Po
wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego sterownik będzie miał dwie możliwości tj:
access okayed (autoryzowanie użytkownika) lub access denied (odmowę
dostępu). Te dwie opcje mogą być przedstawione jako stan pojedynczego bitu: on (1)
lub off (0).  W zależności od autoryzacji lub odmowy dostępu sterownik powinien
wyświetlić komunikat 3 - Display 3 lub też powrócić do komunikatu 1 - Display 1.
Komunikat 2 - Display 2 będzie zatem zawierał dwa typy tekstu:

! Tekst Stały � tekst ten będzie stałą częścią komunikatu 2 - Display 2.
! Tekst Zmienny � tekst ten będzie zależał od spełnienia określonego warunku.

  Formatowanie komunikatu 2:

 19 Nazwij komunikat 2 np.: Number Verification.
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 20 W polu wyświetlacza wpisz słowo Access (dostęp).  Słowo to będzie
tekstem stałym komunikatu 2.

 21 Dalej, w polu wyświetlacza wpisz słowo  verify (weryfikacja).  Słowo
to będzie tekstem zmiennym komunikatu 2.

 22 Zaznacz tekst zmienny tzn. słowo verify.

 23 Kliknij na pasku narzędziowym ikonę Attach Variable (dołącz
zmienną ekranową).

Rysunek 19.

 24 Nazwij zmienną ekranową - Vr 9 Number verification.

Rysunek 20.

Teraz musisz zdefiniować procedurę skoku warunkowego JUMP . Instrukcja skoku
JUMP nie będzie jak w poprzednim przypadku zależna od klawiatury. Będzie zależna od
spełnienia wewnętrznego warunku w twoim programie.
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 25 Otwórz edytor warunku pierwszego skoku klikając na nim w polu
Jump Conditions. Otworzy się okno edycji warunku - Define Jump
to Condition.

 26 Wpisz nową zmienną - MB 7 Time to jump to 3. Kliknij OK.

Rysunek 21.

 27 Otworzy się okno edycji docelowego komunikatu - Define to Display
Jump.

 28 Wpisz nazwę docelowego komunikatu - DS 3 Present the worker
name. Kliknij OK.



Panel operatorski:  logowanie operatora

18

Rysunek 22.

Powtórz powyższe czynności celem zdefiniowania drugiego skoku - Jump Condition 2
wykorzystując jako warunek zmienną MB 8 Time to return to 1, oraz jako
komunikat docelowy komunikat 1.

Rysunek 23.

Teraz należy sformatować zmienną ekranową 9 dołączoną do komunikatu 2.

  Formatowanie zmiennej 9:

 29 Otworzyć zmienną 9 � Varaible 9 z poziomu okna nawigatora.
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 30 Z listy typów wybrać zmienną bitową - Bit [on/of]. Otworzy się okno
edycyjne - Set Link to Bit.

 31 Wpisz nazwę skojarzonej zmiennej bitowej np.: MB 20 System can
work. Kliknij OK.

Rysunek 24.

 32 W polu Text for off (0) wpisz tekst denied

 33 W polu Text for on (1) wpisz tekst okayed.

Rysunek 25.
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Do tego momentu stworzyłeś dwa komunikaty. Zauważ, że zgodnie z wcześniejszymi
założeniami potrzebowałeś:

! Ekranu logowania.
! Komunikatu pozwalającego na dostęp.
! Komunikatu zabraniającego dostępu.

Teraz widzisz, że komunikat zezwalający na dostęp komunikat i zabraniający jego są
jednym i tym samym komunikatem. Zawiera on jedynie instrukcję skoku i zmienny
tekst.

Musisz stworzyć jeszcze jeden komunikat, który pojawi się po zalogowaniu
użytkownika. Komunikat ten będzie wyświetlał słowo Welcome ______ oraz imię
właściwego użytkownika. Stworzymy zatem kolejny komunikat również zawierający
tekst stały i zmienny. W tym przypadku nie możesz wykorzystać zmiennej bitowej
ponieważ nie wystąpi tutaj żaden warunek. Zamiast tego możesz wykorzystać zmienną
typu lista -List Variables, która będzie zawierała imiona użytkowników maszyny.

  Formatowanie komunikatu 3:

 34 Nazwij komunikat 3 - Present worker name.

 35 W polu wyświetlacza wpisz stałą część tekstu np.: Welcome.

 36 Zaznacz osiem segmentów wyświetlacza celem zarezerwowania
miejsca na zmienną ekranowa , następnie dołącz zmienną np. zmienną
7 - Variable 7 Name of worker.

 37 Zdefiniuj skok do komunikatu 4 po spełnieniu warunku SB 6
Keyboard is Active (klawiatura aktywna).
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Rysunek 26.

Teraz powinieneś sformatować zmienną ekranowa dołączoną do komunikatu 3.
Firma zatrudnia 90 pracowników, przy czym tylko trzy osoby są uprawnione do obsługi
maszyny. Ze względów praktycznych do listy nie będziemy wprowadzać
dziewięćdziesięciu imion a tylko trzy.

  Formatowanie zmiennej 7:

 38 Z okna nawigatora otwórz zmienną 7 - Variable 7.

 39 Z listy typów zmiennej wybierz typ lista - List. Otworzy się okno
edycji Set Link to List.

 40 Wybierz i skojarz zmienną całkowitą - MI 4 Worker Name List.
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Rysunek 27.

 41 W informacji o zmiennej wpisz liczbę 90 (jest to informacja o
długości listy � Lines). Jak pamiętasz 90 jest liczbą pracowników
firmy.

 42 Zatwierdź długość listy przyciskiem APPLY.

 43 Wprowadź imiona pracowników w liniach 0, 1 i 2. W naszym
przykładzie nie ma potrzeby wprowadzania imion wszystkich
pracowników.

Rysunek 28.

 44 Przewiń listę w dół. Pozycje 10, 11 i 12 będą liniami przechowującymi
imiona pracowników uprawnionych do obsługi maszyny.

 45 Wprowadź do listy imiona uprawnionych pracowników.

Rysunek 29.
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W tym momencie stworzyliśmy wszystkie komunikaty potrzebne do procesu logowania
użytkownika. Jeżeli załadujesz nasz program do sterownika na wyświetlaczu pojawi się
komunikat:  Enter ID no.  _.  Bez względu na to jaki numer wpiszesz sterownik
wygeneruje komunikat 2: Access denied (dostęp zabroniony). Nie napisaliśmy
bowiem jeszcze programu drabinkowego, który w przypadku zgody dostępu ustawi nam
bit MB 20 na jeden. Teraz bit MB 20 pozostaje w stanie wyłączonym tzn.  OFF
(logiczne 0).

Brakuje również fragmentu programu drabinkowego, który ustawi nam bity MB7 lub
MB 8 powiązane z komunikatem 2. MB 7 i MB 8 pozostają w stanie wyłączonym -
OFF (logiczne 0). Nie można zatem przeskoczyć do komunikatu 2.

Teraz należy napisać program w języku drabinkowym, który spowoduje spełnienie
warunku włączającego bity MB 7, MB 8 i MB 20.
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Jak napisać program drabinkowy
W tym rozdziale dowiesz się jak zbudować program w języku drabinkowym, jak
zaznaczać i umieszczać poszczególne elementy i szczeble programu. Szczegółowe
informacje na temat funkcji poszczególnych elementów programu znajdziesz w plikach
pomocy oprogramowania narzędziowego.

W tym przykładzie program drabinkowy będzie zawierał:

! Dwa elementy porównujące Equal (�jeśli� oraz �i�)
! Jedną cewkę ustawiającą - Set.
1 Wybierz z menu rozwijalnego Compare bloczek porównujący - Equal, jak

pokazano na poniższym rysunku. Teraz bloczek Equal dołączony jest do kursora
myszy.

Rysunek 30.

2 Umieść bloczek przy lewej stronie szczebla, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 31.
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3 Kliknięcie myszką powoduje, że bloczek funkcyjny Equal zostaje �upuszczony�
w żądanym miejscu. Otworzy się okienko edycji operandu i adresu zmiennej -
Select Operand and Address.

Rysunek 32.

4 Wybierz zmienną �A� - SI 2 Current HMI Display, jak pokazano na poniższym
rysunku. Kliknij OK. Otworzy się okno edycji operandu i adresu zmiennej - Select
Operand and Address.
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Rysunek 33.

5 Jako zmienną �B� wybierz  # - symbolizujący wartość stałą .

6 Wpisz liczbę �2� będącą wcześniej wybraną wartością stałą, następnie kliknij OK,
jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 34.
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7 Bloczek porównujący powinien mieć przypisane dwie wartości - jedną SI 2 ,
drugą # 2, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 35.

Teraz wstaw kolejny bloczek porównujący.

8 Z menu Compare wybierz bloczek porównujący Equal, jak pokazano na
poniższym rysunku.

9 Umieść bloczek tak, aby dotykał do pierwszego - wcześniej wstawionego bloczku,
jak pokazano na poniższym rysunku. Zauważ, że aby możliwy był przepływ
�prądu� między bloczkami muszą się one stykać.

Rysunek 36.

10 Wpisz nazwę zmiennej �A� MI 4 Worker Name List, następnie kliknij OK.
Otworzy się okno edycji operandu i adresu - Select Operand and Address.

11 Jako zmienną �B� wybierz  # - symbolizujący wartość stałą. Wpisz żądaną wartość
tj. �10�, następnie kliknij OK.

Rysunek 37.



Jak napisać  program drabinkowy

28

12 Zbudowany szczebel powinien wyglądać jak na poniższym rysunku.

Rysunek 38.

Teraz umieść w programie cewkę wyjściową.

13 Kliknij na ikonce cewki ustawiającej � Set, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 39

14 Kliknij w miejscu na którym ma być umieszczona cewka. Otworzy się okno
edycji operandu i zmiennej - Select Operand and Address.

15 Wpisz nazwę zmiennej MB 10 Worker number 10 is in, jak pokazano na
poniższym rysunku.
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Rysunek 40

16 Kliknij OK. Cewka Set ma już teraz przyporządkowany operand i adres.

Zauważ, że bloczek porównujący nie jest dołączony do cewki. Aby możliwy był
przepływ �prądu� musisz narzędziem Draw Line dorysować linię łączącą poszczególne
elementy.

17 Kliknij na ikonce Draw Line, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 41

18 Narysuj �ołówkiem� linię łączącą bloczek porównujący z cewką, jak pokazano na
poniższym rysunku.
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Rysunek 42

Zauważ, że możesz wykorzystać narzędzie Draw Line do rysowania połączeń
równoległych. Oznacza, to że pojedynczy element programu np. bloczek porównujący
może zasilić jednocześnie kilka cewek.

Gotowy szczebel 1 programu jest pokazany na poniższym rysunku.

Jego interpretacja jest następująca:

Jeżeli aktualnie wyświetlanym komunikatem (SI 2) jest komunikat 2 (#2) oraz
wartość zmiennej MI 4 wynosi 10, wówczas ustaw na jeden bit MB 10.

Rysunek 36

Stworzony przez Ciebie szczebel programu będzie wykorzystany w następnym
rozdziale.



31

Sterownik: Logowanie operatora
Komunikat 1 pojawia się zaraz po załadowaniu do sterownika napisanego programu. W
przeciwieństwie do komunikatu 2, nie wymaga on dodatkowej obsługi z poziomu
programu drabinkowego.
Komunikat 2 nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków tylko w przypadku gdy:

! MB 20 Maszyna jest w uruchomiona
! MB 7 Następuje skok do komunikatu 3 po zatwierdzeniu numeru

identyfikacyjnego użytkownika
! MB 8 Następuje skok do komunikatu 1 po stwierdzeniu niezgodności

numeru identyfikacyjnego
Będziesz jednak potrzebował zdefiniowania w języku drabinkowym następujących
warunków:

! Jeżeli aktualnie wyświetlany jest komunikat 2 i numer identyfikacyjny
użytkownika jest poprawny wówczas bit MB 20 musi przyjąć wartość 1.

! Jeżeli wyświetlany jest komunikat 2 i bit MB 20 ma wartość 1 wówczas bit
MB 7 musi przyjąć wartość 1 i musi nastąpić skok do komunikatu 3.

! Jeżeli wyświetlany jest komunikat 2 i bit MB 20 nie jest jedynką wówczas bit
MB 8 musi przyjąć wartość 1 i musi nastąpić skok do komunikatu 1.

Warunek 1
Jeżeli wyświetlany jest komunikat 2 i numer identyfikacyjny użytkownika jest poprawny

wówczas bit MB 20 musi przyjąć wartość 1.

Program drabinkowy dla użytkownika o numerze identyfikacyjnym 10 będzie zawierał:

! Dwa bloczki porównujące - Equal (�Jeśli� oraz �i�)
! Jedną cewkę wyjściową ustawiającą - Set.
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Rysunek 44. Szczebel logowania

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli aktualnie wyświetlanym komunikatem (SI 2) jest komunikat 2 (#2) oraz
wprowadzona do rejestru MI 4 wartość wynosi 10 wówczas załącz cewkę MB
10.

Wykorzystanie cewki wyjściowej ustawiającej - Set oznacza, że bit MB 10 pozostaje
ustawiony nawet gdy po spełnieniu założonego warunku aktualny komunikat zmieni się
na komunikat 3.

Celem stworzenia podobnie działającego warunku dla użytkownika o numerze 11 i 12
możesz użyć funkcji kopiowania - COPY i wklejania - PASTE.

Kopiowanie i wklejanie:
19 Zaznacz myszką element(y) które chcesz skopiować.

Rysunek 45. Zaznaczanie elementów do skopiowania
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Rysunek 46. Zaznaczone elementy

20 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę kopiuj - COPY.

21 Kliknik na pasku narzędziowym ikonkę wklej - PASTE.

22 Ustaw kursor myszki nad miejscem gdzie chcesz wkleić kopiowane elementy,
następnie kliknij.

Rysunek 47. Umieszczanie elementów w programie
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Rysunek 48. Kopiowanie elementów

23 Teraz zmień wartości określające numer identyfikacyjny z 10 na 11.

Rysunek 49. Zmiana numeru ID z #10 na #11
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Rysunek 50. Skopiowane elementy

Powtórz powyższe czynności dla numeru identyfikacyjnego 12.
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  Stworzony przez Ciebie program drabinkowy powinien
wyglądać następująco:

Rysunek 51. Gotowe szczeble dla numerów identyfikacyjnych 10, 11 i 12
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Powyższe trzy szczeble programu drabinkowego tworzą warunek �Jeśli wyświetlany
jest komunikat 2 i wprowadzony numer identyfikacyjny wynosi 12�. Teraz potrzebujesz
spowodować ustawienie na jeden bitu MB 20 (oczywiście po spełnieniu powyższego
warunku).

Kolejny fragment programu powinien zawierać:

! Trzy styki normalnie otwarte.
! Jedną cewkę wyjściową.

Rysunek 52. Szczebel programu uruchamiający maszynę

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeśli bity MB 10, MB 11 lub MB 12 są jedynkami wówczas bit MB 20
(maszyna może być włączona) przyjmie wartość jeden.

Zauważ, że w pierwszym fragmencie programu bit MB 10 reprezentował cewkę
ustawiającą Set a w drugim styk normalnie otwarty.

Warunek 2
Jeżeli wyświetlany jest komunikat 2 i bit MB 20 ma wartość 1 wówczas bit MB 7 musi

przyjąć wartość 1 i musi nastąpić skok do komunikatu 3.

Program drabinkowy powodujący skok do komunikatu 3 powinien zawierać:

! Jeden bloczek porównujący Equal.
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! Jeden styk normalnie otwarty.
! Jeden styk wykrywający zbocze narastające - Positive Rise.
! Jeden bloczek zegara.
! Jedną cewkę wyjściową.

Rysunek 53. Skok do komunikatu 3

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli aktualnie wyświetlanym komunikatem (SI 2) jest komunikat 2 (#2) oraz
maszyna może być uruchamiana (MB 20 jest jedynką) wówczas włącz zegar 7.

Zegar 7 rozpocznie odliczanie 4 sekund.

Zauważ, że zegary mogą ustawiać stan wybranych bitów. W naszym programie zegar 7
po odliczeniu 4 sekund załącza cewkę wyjściową T7.
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Rysunek 54.

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli zegar 7 odliczy do 0 sekund wówczas ustaw na 1 bit MB 7.

Zauważ, że bit MB 7 powoduje wykonanie skoku z komunikatu 2 do komunikatu 3.

Zegar 7 powoduje pojawienie się na 4 sekundy komunikatu na wyświetlaczu
sterownika. Jeżeli nie byłoby tego opóźnienia wówczas komunikat Access okayed
pojawił by się i zniknął zbyt szybko aby można było go odczytać.

Warunek 3
Jeżeli wyświetlany jest komunikat 2 i bit MB 20 nie jest jedynką wówczas bit MB 8 musi

przyjąć wartość 0 i musi nastąpić skok do komunikatu 1.

Program drabinkowy powodujący skok do komunikatu 1 powinien zawierać:

! Jeden bloczek porównujący Equal.
! Jeden styk normalnie zwarty Inverted.
! Jeden zegar - Timer.
! Jeden styk wykrywający narastające zbocze - Positive Rise.
! Jedną cewkę wyjściową Direct.
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Rysunek 55.

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli aktualnie wyświetlanym komunikatem (SI 2) jest komunikat 2 (#2)
oraz bit MB 20 jest zerem, wówczas włącz zegar 8.

Zauważ, że cewka - zegar 8 zostanie włączona tylko jeżeli zakończy się odliczanie 4
sekund.
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Rysunek 56.

Interpretacja powyższego kawałka programu jest następująca:

Kiedy zegar 8 odliczy do 4 sekund i nastąpi jego włączenie, wówczas
ustaw na 1 bit MB 8.

Zauważ, że bit MB 8 warunkuje wykonanie skoku z komunikatu 2 do komunikatu 1.

Jeżeli nie byłoby wprowadzone opóźnienie czasowe wówczas komunikat Access
denied pojawił by się i zniknął zbyt szybko aby można było go odczytać.

Do tego momentu stworzyłeś komunikaty do procesu logowania jak również program
drabinkowy uaktywniający procedury skoków do poszczególnych komunikatów.

 Następnie, powinieneś pozamykać otwarte pętle swojego programu. Wyjaśnienie:

! Przy autoryzowaniu pracownika dopuszczonego do obsługi maszyny
wykorzystywałeś cewki ustawiające typu Set. Cewka typu Set musi być używana
w połączeniu z cewką zerującą typu Reset.

! W przypadku zmiennej MI 4 używałeś funkcji zapisu wartości do zmiennej -
Store Direct. Zapisana wartość będzie przechowywana w programie do
momentu zapisania do zmiennej nowej wartości. Zmienna MI 4 powinna być w
naszym programie kasowana w każdym �scanie� programu.

Najkorzystniej będzie, jak wstawisz warunki zerowania na początku swojego programu.
Wówczas nie zapomnisz o nich w przypadku gdy pisany program się rozrośnie.
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Zerowanie cewek
Każda cewka ustawiająca Set musi:

! mieć cewkę zerującą � Reset, z tym samym operandem i adresem - oraz
! być umieszczona w miejscu �przewodzącym prąd�.

Warunek zerowania będzie zawierał:

! Jeden bloczek porównujący Equal
! Jedną cewkę wyjściową Direct
! Jeden styk wykrywający narastające zbocze -Positive Transition
! Trzy cewki zerujące - Reset
! Jeden bloczek zapisu wartości do zmiennej - Store Direct

Rysunek 57. Wstawianie nowego szczebla

 46 Wstaw nowy szczebel klikając na pasku narzędziowym ikonkę INSERT
NEW NET (wstaw nowy szczebel). Kursor myszki powinien zmienić się
w krzyżyk.

24 Najedź kursorem na pierwszy szczebel twojego programu. Kliknij myszką.
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Rysunek 58. Ustawianie kursora

25 Dodaj jeszcze jeden pusty szczebel powtarzając powyższą czynność. Dawny
szczebel 1 jest teraz szczeblem 3.

Szczebel 1
26 Umieść poszczególne elementy programu, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 59.

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli aktualnie wyświetlanym komunikatem (SI 2) jest komunikat 1 (#1),
wówczas ustaw na jeden bit MB 30.

Szczebel 2
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27 Umieść poszczególne element jak pokazano na poniższym rysunku. Jeżeli chcesz
aby pojedynczy styk zerował wszystkie cewki, musisz połączyć je ze sobą.

28 Kliknik na ikonce narzędzia do rysowania linii - LINE DRAW. Połącz cewki
Reset ze stykiem Positive Transition.

Rysunek 60. Rysowanie połączeń narzędziem Line Draw
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Rysunek 61. Warunek zerowania cewek

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli bit MB 30 zostanie ustawiony na 1 wówczas wyzeruj cewki MB 10, MB 11
i MB 12.

Właśnie dodałeś do swojego programu warunek powodujący zerowanie ustawionych
wcześniej cewek - czyli zamknąłeś pętle set � reset.

Teraz musisz wykasować (wpisać 0) zmienną MI 4. Kasowanie powinno odbywać się
przy każdym �scanie� programu.

Kasowanie zmiennej MI 4
W napisanym przez nas programie, po zalogowaniu i autoryzowaniu użytkownika jego
numer ID jest przechowywany w zmiennej MI 4. Po zakończeniu działania programu
(zalogowaniu się użytkownika, po uruchomieniu maszyny i zakończeniu jej pracy), na
wyświetlaczu pojawi się komunikat 1: Enter ID no.

Zauważ, że numer identyfikacyjny poprzedniego użytkownika nadal przechowywany
jest w zmiennej MI 4. Jeżeli następny pracownik nie wprowadzi swojego numeru
identyfikacyjnego i wciśnie klawisz enter będzie on mógł obsługiwać maszynę �
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pracownik ten będzie wówczas korzystał z numeru identyfikacyjnego poprzedniego
użytkownika systemu. Dlatego właśnie potrzebny będzie fragment programu, który
będzie kasował zawartość MI 4 po każdym �scanie� programu.

Program realizujący zerowanie zmiennej MI 4 będzie składał się z:

! jednego bloczku zapisu do zmiennej - Store Direct
Bloczek ten możesz umieścić w tym samym szczeblu gdzie znajdują się cewki zerujące.

Rysunek 62.

Interpretacja powyższego kawałka programu jest następująca:

Jeżeli bit MB 30 zostanie ustawiony na 1 wówczas wyzeruj bity MB 10, MB 11 i
MB 12 oraz zapisz do zmiennej MI 4 liczbę całkowitą 0.

Twój projekt zawiera aktualnie 11 szczebli i 4 komunikaty. Możesz teraz załadować go
do sterownika i sprawdzić jego działanie. Miej na uwadze fakt, że nie sformatowałeś
jeszcze do końca komunikatu 4, zatem po wciśnięciu klawisza ENTER po pojawieniu się
komunikatu 3- Welcome _______ sterownik wyświetli pusty ekran. Aby powrócić do
komunikatu 1 będziesz musiał użyć narzędzia edycji działania programu - Debug i
przestawić wartość zmiennej SI 2 Current HMI Display na 1.

Ładowanie programu do sterownika
Upewnij się, że sterownik jest włączony a program U90 Ladder jest w trybie edycji.

1 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę ładowania programu - DOWNLOAD.



Sterownik: Logowanie operatora

47

2 Prześlij do sterownika wszystkie sekcje programu.

Na wyświetlaczu sterownika powinien pojawić się komunikat 1. Po wciśnięciu klawisza
Enter napis powinien zniknąć . Możesz zresetować program używając narzędzia
Debug.

3 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę DEBUG.

Rysunek 63.

4 Aktywny szczebel będzie podświetlony na czerwono. Aktualna wartość zmiennej
SI 2 Current Hmi Display pojawia się nad jej operandem i adresem.

Rysunek 64.

5 Celem edycji zmiennej kliknij myszką na polu operanu Teraz powinno się pojawić
okno edycji wartości zmiennej.

6 Wpisz w polu NEW nową wartość zmiennej np. 1 i kliknij przycisk SEND
(Wyślij).
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Rysunek 65.

Nowa wartość powinna się teraz pojawić nad operandem i adresem zmiennej. Zmiana
wartości zmiennej na 1 powoduje pojawienie się na wyświetlaczu sterownika
komunikatu 1 - Display 1 Enter ID No: __.

Rysunek 66.
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Panel operatorski: Wprowadzanie
parametrów
Po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego i zatwierdzeniu go przez sterownik
użytkownik musi wprowadzić ilość pudełek jaka ma się znaleźć w opakowaniu
zbiorczym. Wprowadzanie liczby pudełek powinno się odbyć przy wykorzystaniu
klawiatury sterownika. Maksymalna liczba pudełek w opakowaniu zbiorczym wynosi
99.

Operator potrzebuje również informacji o aktualnej liczbie pudełek w opakowaniu
zbiorczym.

Operator ma również wprowadzić czas po upływie którego maszyna będzie poddana
konserwacji, a zatem nie będzie pracować.

Wprowadzanie parametrów przez operatora.

W tej części będziesz:

! tworzył dwa interaktywne komunikaty, które pozwolą operatorowi na:
- ustawienie ilości pudełek w opakowaniu zbiorczym.
� ustawienie czasu w którym maszyna będzie poddana konserwacji.

! tworzył komunikat pokazujący ilość zliczonych pudełek.
Aby umożliwić operatorowi ustawienie ilości pudełek jaka ma się znaleźć w
opakowaniu zbiorczym będziesz potrzebował stworzyć określony komunikat i połączyć
go z danymi wprowadzanymi z klawiatury.

Wyświetlanie ilości pudełek
Najpierw będziesz potrzebował stworzyć komunikat ze stałym tekstem.

 47 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę Display. Powinien otworzyć
się edytor komunikatów.

 48 Nazwij tworzony komunikat (komunikat 4) Set Box Quantity,
wpisując nazwę w polu tytułu. Zatwierdź nazwę klawiszem ENTER.
Wpisana nazwa powinna się pojawić w oknie nawigatora, tak jak
pokazano na rysunku 67.
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Rysunek 67 Wpisywanie nazwy komunikatu

 49 W polu wyświetlacza wpisz tekst Set Box Q�ty, jak pokazano na
rysunku 68.

Rysunek 68 Tworzenie tekstu komunikatu

Aby możliwe było wprowadzenie ilości pudełek wprost z klawiatury, do komunikatu
musisz dołączyć zmienną ekranową. Zmienna ta będzie przechowywała liczbę wpisaną
z klawiatury. Ze względu na fakt, że maksymalną liczbą będzie liczba 99, w polu
wyświetlacza powinieneś zarezerwować 2 miejsca.
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Tworzenie i dołączanie zmiennej ekranowej
Najpierw zdefiniuj w polu wyświetlacza miejsce, w którym wyświetlana będzie ilość
pudełek w opakowaniu zbiorczym.

 50 Zaznacz przy użyciu myszki dwa miejsca w polu wyświetlacza, jak
pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 69. Zaznaczanie miejsca na zmienną

 51 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę Attach Variable (dołącz
zmienną).

Rysunek 70. Dołączanie zmiennej ekranowej
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 52 Otworzy się okienko edytora - Attach Variable, jak pokazano na
rysunku 71.

Rysunek 71. Wprowadzanie numeru i adresu zmiennej

 53 Wprowadź numer i nazwę zmiennej VR 5 Set Box Quantity,
następnie zatwierdź klawiszem OK. Teraz w polu wyświetlacza 4
powinny pojawić się dwa czerwone krzyżyki symbolizujące dołączoną
zmienną, jak pokazano na rysunku 72.

Rysunek 72. komunikat 4 z dołączoną zmienną ekranową



Panel operatorski:  Wprowadzanie parametrów

53

W tym momencie dołączyłeś zmienną do komunikatu. Teraz będziesz potrzebował
sformatować zmienną tak, aby wprowadzona z klawiatury liczba była zaakceptowana
przez sterownik.

  Formatowanie zmiennej ekranowej
Po sformatowaniu zmiennej będzie ona akceptowała wyłącznie liczby z zakresu od 1 do
99.

 54 Z okna nawigatora otwórz zmienną ekranową 5.

Rysunek 73. Wybór typu zmiennej

 55 Z listy typów zmiennej wybierz typ całkowity - Integer, następnie
kliknij przycisk Link To (skojarz). Otworzy się okno Set Link to Int,
jak pokazano na rysunku74.
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Rysunek 74. Kojarzenie zmiennej całkowitej MI ze zmienną ekranową

 56 Nazwij zmienną całkowitą MI 11 Set Box Quantity, następnie kliknij
OK. Zmienną MI 11 sformatujesz później.

 57 Na liście informacji o zmiennej zaznacz Keypad Entry
(wprowadzanie z klawiatury).

 58 Zaznacz pole Start with Clear Field (rozpocznij od pustego pola).
Jeśli tego nie zrobisz na wyświetlaczu sterownika pojawi się wartość
ostatnio wprowadzanej zmiennej MI 11.

 59 Uaktywnij granice zmiennej zaznaczając opcję Enable Limits. W polu
Min wpisz wartość 1; w polu Max wartość 99. Po zakończeniu
formatowania zmiennej ekranowej 5 ekran powinien wyglądać jak na
rysunku 75.
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Rysunek 75. Formatowanie zmiennej ekranowej 5

Właśnie stworzyłeś komunikat i dołączyłeś do niego zmienną ekranową. Razem
komunikat i zmienna tworzą komunikat interaktywny.

Po tym jak operator wprowadzi liczbę pudełek w opakowaniu zbiorczym należy
zdefiniować czas w jakim ma się odbyć konserwacja maszyny.

Aby to zrobić musisz stworzyć procedurę skoku warunkowego.

  Tworzenie skoku warunkowego
Po wpisaniu liczby pudełek operator przyciska na klawiaturze sterownika klawisz
ENTER. Wciśnięcie tego klawisza powinno powodować spełnienie warunku skoku oraz
przejście do innego komunikatu.

 60 W oknie nawigatora kliknij Display 4 (komunikat 4).
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Rysunek 76. Tworzenie skoku warunkowego

 61 Kliknij na polu warunku pierwszego skoku � Jump Conditions.
Otworzy się okno edycji warunku - Define Jump to Condition.

 62 Jako warunek wybierz bit SB30 Keypad entries complete
(wprowadzanie z klawiatury zakończone). Kliknij OK.

Rysunek 77. Definiowanie warunku skoku

 63 Otworzy się okno edycji docelowego komunikatu - Define to Display
Jump.
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 64 Wybierz docelowy komunikat - DS 5 Enter Start Time, jak
pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 78. Wybieranie komunikatu docelowego

 65 Kliknij OK. Stworzony komunikat posiada teraz zmienną ekranową i
skok warunkowy, jak pokazano na poniższym rysunku. W oknie
nawigatora pojawił się również komunikat 5, Enter Start Time.

Rysunek 79. Kompletny komunikat

  Podsumowanie:
W tej części stworzyłeś:
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! tekst który ma być wyświetlony,
! Zmienną, której wartość jest wprowadzana z klawiatury,
! skok warunkowy uaktywniany przyciskiem na panelu sterownika.

Teraz potrzebujesz stworzyć komunikat, który umożliwi operatorowi wprowadzenie
czasu rozpoczęcia procedury konserwacji maszyny.

Ustawianie czasu konserwacji maszyny
Ustawianie czasu rozpoczęcia konserwacji

 66 Kliknij w oknie nawigatora na komunikacie 5. Otworzy się edytor
komunikatu 5 - Enter Start Time.

 67 W polu wyświetlacza wpisz tekst Start Time:_____ , jak pokazano na
rysunku 80.

Rysunek 80 Edytor komunikatu 5

  Wprowadzanie z klawiatury czasu rozpoczęcia konserwacji
Najpierw zarezerwuj w polu wyświetlacza miejsce, w którym będzie wyświetlany czas.

 68 Zaznacz myszką 5 segmentów pola wyświetlacza.

 69 Dołącz zmienną ekranową klikając ikonkę Attach Variable (dołącz
zmienną). Otworzy się okienko educji - Attach Variable, jak pokazano
na poniższym rysunku.
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Rysunek 81. Dołączanie zmiennej ekranowej

 70 Nazwij zmienną VR 2 Start Time, następnie kliknij OK. W polu
wyświetlacza powinny pojawić się czerwone krzyżyki symbolizujące
dołączoną do komunikatu 5 zmienną.

Rysunek 82. Komunikat 5 z dołączona zmienną ekranową

Dołączyłeś zmienną do komunikatu. Teraz będziesz potrzebował sformatować zmienną.

  Formatowanie zmiennej ekranowej
Po sformatowaniu tej zmiennej sterownik będzie akceptował wprowadzony przez
operatora czas rozpoczęcia konserwacji.

 71 Otwórz zmienną 2 klikając na niej w oknie nawigatora.

 72 Z listy typów zmiennej wybierz typ funkcja czasowa -Time
Functions. Otworzy się okno edycji Set Link to Time function box.

 73 Wpisz nazwę zmiennej skojarzonej MI 2 Start Time, następnie kliknij
OK. Zmienna ekranowa 2 jest teraz powiązana ze zmienną całkowitą
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MI 2. Zmienną MI 2 zdefiniujemy po napisaniu programu
drabinkowego obsługującego czas konserwacji.

Rysunek 83 Zmienna skojarzona MI 2

 74 W listy informacji o zmiennej wybierz format godziny - Hour (CT)
oraz wprowadzanie z klawiatury - Keypad Entry, jak pokazano na
rysunku 84.

Rysunek 84. Zaznaczanie typu zmiennej

W tym momencie stworzyłeś interaktywny komunikat, który umożliwia użytkownikowi
wpisanie czasu rozpoczęcia konserwacji maszyny. Po wprowadzeniu tego czasu
użytkownik będzie musiał wprowadzić również czas zakończenia procedury
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konserwacji. Będziesz zatem potrzebował stworzyć skok warunkowy powodujący
wyświetlenie kolejnego komunikatu.

  Tworzenie procedury skoku
Po wprowadzeniu czasu rozpoczęcia konserwacji użytkownik wciska klawisz ENTER.
Wciśnięcie tego klawisza powinno powodować wykonanie skoku warunkowego i
zmianę komunikatu.

 75 Z okna nawigatora otwórz komunikat 5.

 76 Kliknij na polu warunku pierwszego skoku Jump Conditions.
Otworzy się okno wyboru warunku - Define Jump to Condition.
Wprowadź warunek skoku jako SB30 Keypad entries complete
(wprowadzanie danych zakończone), jak pokazano na poniższym
rysunku.

Rysunek 85. Definiowanie warunku skoku

 77 Kliknij OK. Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego - Define
to Display Jump.

 78 Wprowadź nazwę komunikatu docelowego DS 6 Enter End Time,
jak pokazano na poniższym rysunku.
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Rysunek 86. Definiowanie komunikatu docelowego

 79 Kliknij OK. Stworzony komunikat posiada teraz zmienną ekranową
oraz skok warunkowy, jak pokazano na poniższym rysunku. W oknie
nawigatora pojawił się również komunikat 6, Enter End Time.

Rysunek 87.Kompletny komunikat
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  Podsumowanie:
W tej części stworzyłeś:

! tekst komunikatu,
! zmienną ekranowa, której wartość jest wprowadzana z klawiatury,
! skok warunkowy wyzwalany przyciskiem na sterowniku.

Teraz będziesz potrzebował stworzyć komunikat docelowy dla skoku warunkowego.

Komunikat ten pozwoli operatorowi na wprowadzenie czasu końca procedury
konserwacji maszyny.

  Ustawianie czasu zakończenia konserwacji

 80 Kliknij w oknie nawigatora na komunikacie 6 - Display 6 Enter End
Time. Otworzy się edytor komunikatu.

 81 W polu wyświetlacza wpisz tekst End Time: jak pokazano na rysunku
80.

Rysunek 88 Komunikat 6

  Wprowadzanie z klawiatury czasu zakończenia konserwacji
Najpierw w polu wyświetlacza zarezerwuj miejsce gdzie ma być pokazany czas.

 82 W polu wyświetlacza zaznacz myszką 5 segmentów.

 83 Dołącz zmienną klikając ikonkę Attach Variable. Otworzy się okno
edycji Attach Variable, jak pokazano na poniższym rysunku.
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Rysunek 89. Dołączanie zmiennej

 84 Wprowadź numer i nazwę zmiennej ekranowej VR 3 End Time, i
kliknij OK. W oknie wyświetlacza pojawiły się krzyżyki symbolizujące
zmienną, jak pokazano na rysunku 82.

Rysunek 90. komunikat 5 z dołączona zmienną

Dołączyłeś do komunikatu zmienną ekranową. Teraz potrzebujesz ją sformatować.

  Formatowanie zmiennej
Po sformatowaniu tej zmiennej będzie ona akceptowała wprowadzony przez
użytkownika czas końca procedury konserwacji.
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 85 Otwórz zmienną 3 klikając na niej w oknie nawigatora.

 86 Z listy typów zmiennej wybierz zmienną czasową - Time Functions.
Otworzy się okno edycji - Set Link to Time Function.

 87 Wpisz nazwę zmiennej skojarzonej MI 3 End Time, następnie kliknij
OK jak pokazano na poniższym rysunku. Zmienna 3 jest teraz
skojarzona ze zmienną całkowitą MI 3. Zmienną MI 3 zdefiniujesz
podczas pisania programu drabinkowego obsługującego procedurę
konserwacji maszyny.

Rysunek 91 Kojarzenie zmiennych

 88 Z listy informacji o zmiennej wybierz format godziny - Hour (CT)
oraz wprowadzanie z klawiatury - Keypad Entry, jak pokazano na
rysunku 84.
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Rysunek 92. Wybór typu zmiennej

Stworzyłeś interaktywny komunikat, który pozwala operatorowi wprowadzić czas
rozpoczęcia i zakończenia procedury konserwacji maszyny. Po wprowadzeniu czasu
operator wciska przycisk ENTER. Wciśnięcie tego przycisku powinno powodować
spełnienie warunku skoku i zmianę wyświetlanego komunikatu.

Teraz zaprojektujemy skok warunkowy do tego komunikatu.

  Podsumowanie:
W tym rozdziale stworzyłeś interaktywne komunikaty umożliwiające operatorowi
wprowadzenie za pomocą klawiatury danych dotyczących:

 ! ilości pudełek w opakowaniu zbiorczym,
 ! czasu rozpoczęcia procedury konserwacji,
 ! czasu zakończenia procedury konserwacji.
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Panel operatorski: Wyświetlanie
danych o procesie
Do tego momentu twoja aplikacja pozwala operatorowi na:

! zalogowanie się do systemu,
! ustawienie ilości pudełek w opakowaniu zbiorczym,
! ustawienie czasu konserwacji maszyny.

Teraz powinieneś zaprojektować komunikat, który będzie wyświetlał aktualne dane i
informował operatora o przebiegu procesu.

Wyświetlanie danych i parametrów.

W tej części będziesz projektował:

! komunikat wyświetlający zliczoną partię pudełek,
! komunikat wyświetlający zdarzenia i błędy w pracy maszyny.

Komunikat o ilości zliczonych pudełek będzie wyświetlał wartość dwóch zmiennych.
Pierwsza zmienna będzie aktualną liczbą zliczonych pudełek. Zmienna ta będzie
skojarzona ze zmienną całkowitą MI,która to będzie w twoim programie elementem
licznika. Druga zmienna określa ilość pudełek w opakowaniu zbiorczym. Ilość ta jest
wpisywana przez operatora za pośrednictwem zaprojektowanego już komunikatu 4, Set
Box Quantity.

Wyświetlanie ilości zliczonych pudełek
Najpierw potrzebujesz stworzyć tekst stały.

 89 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę �Add New Display. Otworzy
się edytor komunikatu 7. Wybierz nazwę dla tego komunikatu np. Box
Count.

 90 Wpisz nazwę w polu tytułu i zatwierdź klawiszem ENTER. Wpisaną
nazwę powinieneś zobaczyć w oknie nawigatora, jak pokazano na
rysunku 74.
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Rysunek 74 Wpisywanie nazwy komunikatu

 91 W polu wyświetlacza wpisz tekst Box___out of___ , jak pokazano na
rysunku 75. Pozostawione wolne segmenty są zarezerwowane na
zmienne ekranowe.

Rysunek 75 Tworzenie tekstu stałego

Tworzenie i dołączanie zmiennej ekranowej
Najpierw dołącz zmienną ekranową, która będzie wyświetlała ilość zliczonych przez fotokomórkę pudełek.

W polu wyświetlacza zdefiniuj miejsce wyświetlania zmiennej:

 92 W polu wyświetlacza zaznacz myszką 3 segmenty, jak pokazano na
poniższym rysunku.
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Rysunek 76. Zaznaczanie miejsca na zmienną

 93 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę Attach Variable (dołącz
zmienną).

 94 Otworzy się okno edycyjne Attach Variable, jak pokazano na rysunku
77.

Rysunek 77. Wpisywanie numeru i nazwy zmiennej ekranowej

 95 Wpisz nazwę zmiennej VR 4 Boxes Counted, następnie kliknij OK.
W polu wyświetlacza pojawiły się czerwone krzyżyki symbolizujące
dołączoną zmienną, jak pokazano na rysunku 78.

Teraz sformatuj zmienną ekranową 4 - Variable 4.

 96 Kliknij na zmiennej 4 w oknie nawigatora, następnie zaznacz typ
całkowity na liście typów zmiennej.

 97 Kliknij na przycisku LINK TO (skojarz), i następnie skojarz zmienną
ekranowa 4 ze zmienną całkowitą MI 10 Current Number of Boxes,
jak pokazano na poniższym rysunku.
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Zmienną MI 10 będziesz używał w programie drabinkowym jako
licznika pudełek.

Rysunek 78. Formatowanie zmiennej ekranowej

Teraz dołącz drugą zmienną � zmienną przechowującą informację o ilości pudełek w
opakowaniu zbiorczym.

 98  W polu wyświetlacza zaznacz myszką 3 segmenty, jak pokazano na
poniższym rysunku.

Rysunek 79. Zaznaczanie miejsca na zmienną

 99 Kliknij na pasku narzędziowym ikonkę Attach Variable (dołącz
zmienną).

 100 Otworzy się okno edycyjne Attach Variable, jak pokazano na rysunku
77.
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Rysunek 80. Wpisywanie numeru i adresu zmiennej ekranowej

 101 Wpisz nazwę zmiennej ekranowej VR 1 Amount of Boxes per
Bundle, następnie kliknij OK. W polu wyświetlacza pojawiły się tym
razem zielone krzyżyki symbolizujące dołączoną zmienną, jak
pokazano na rysunku 78.

Rysunek 81. Komunikat 7z dołączonymi zmiennymi

Teraz sformatuj zmienną ekranową 1.

 102 Kliknij w oknie nawigatora na zmiennej 1 - Variable 1, i zaznacz typ
całkowity na liście typów zmiennej.
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 103 Kliknij przycisk LINK TO (skojarz) i następnie skojarz zmienną
ekranową 1 ze zmienną całkowitą MI 11 Set Box Quantity. Zauważ,
że zmienna MI 11 przechowuje wpisaną przez operatora informację o
ilości pudełek w opakowaniu zbiorczym.

 104 Kliknij OK.  Zmienna ekranowa 1 jest teraz w pełni przygotowana, jak
pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 82. Formatowanie zmiennej ekranowej

  Podsumowanie:
W tej części stworzyłeś komunikat, który pozwala operatorowi:

 ! na odczyt aktualnej ilość zliczonych pudełek,
 ! na odczyt zadanej liczby pudełek w opakowaniu zbiorczym.

Skoki warunkowe
Teraz potrzebujesz stworzyć 3 skoki warunkowe powodujące pojawienie się nowego
komunikatu � komunikatu 8 pokazującego stan maszyny.
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  Projektowanie skoków warunkowych

 105 Otwórz edytor komunikatu 7 klikając na nim w oknie nawigatora.

 106 Kliknij na polu warunku pierwszego skoku � Jump Conditions.
Otworzy się okno edycji warunku - Define Jump to Condition.
Wprowadź warunek skoku - MB 41 Error Message 1, jak pokazano
na poniższym rysunku.

 107 
Rysunek 83. Definiowanie warunku skoku

 108 Kliknij OK. Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego - Define to
Display Jump.

 109 Wprowadź nazwę docelowego komunikatu - DS 8 Operator
Messages, jak pokazano na poniższym rysunku.



Panel operatorski:  Wyświetlanie danych o procesie

74

Rysunek 84. Definiowanie komunikatu docelowego

 110 Kliknij OK.  Projektowany komunikat ma teraz dołączoną zmienną
ekranową oraz skok warunkowy, jak pokazano na poniższym rysunku.
W oknie nawigatora pojawił się również Komunikat 8, Operator
Messages

Rysunek 85.Komunikat i definicje skoków.

Teraz musisz stworzyć jeszcze dwa dodatkowe skoki.

 111 Kliknij na polu drugiego skoku warunkowego. Otworzy się okno
edycji warunku - Define Jump to Condition.
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 112 Wprowadź warunek skoku - MB 42 Error Message 2, następnie
kliknij OK.  Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego - Define
to Display Jump.

 113 Wpisz nazwę docelowego komunikatu - DS 8 Operator Messages,
jak pokazano na rysunku 84. Kliknij OK.

 114 Kliknij na polu warunku trzeciego skoku. Otworzy się okno edycyjne
Define Jump to Condition. Wprowadź warunek skoku - MB 2
Bundle Complete, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 86. Definiowanie warunku skoku

 115  Kliknij OK. Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego -
Define to Display Jump.

 116 Wpisz nazwę docelowego komunikatu - DS 8 Operator Messages,
jak pokazano na rysunku 84, następnie kliknij OK.

 117 W pełni skonfigurowany komunikat zawierający wszystkie trzy skoki
warunkowe jest pokazany na rysunku 87.
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Rysunek 87. Kompletny komunikat

  Podsumowanie:
W tej części stworzyłeś komunikat, który:

 ! umożliwia operatorowi otrzymywanie wiadomości dotyczących
stanu maszyny.

Teraz powinieneś stworzyć wiadomości tekstowe jakie będzie otrzymywał operator.
Komunikat 8 zawiera jedną zmienną ekranową �która może pokazywać jedną z 3
wiadomości.  Jest to możliwe ponieważ zmienna ekranowa będzie zmienną typu lista.
Tekst zmiennej listowej zmienia się w zależności od wartości zmiennej całkowitej MI -
z którą zmienna ekranowa jest skojarzona.

Definiowanie komunikatu o stanie maszyny
Komunikat ten będzie zawierał tylko tekst stały.
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 118 Otwórz edytor komunikatu 8 klikając na nim w oknie nawigatora.

 119 Zarezerwuj w polu wyświetlacza miejsce na wiadomość, zaznaczając
wszystkie segmenty. Następnie dołącz zmienną ekranową klikając
Attach Variable. Otworzy się okno edycji - Attach Variable.

 120  Wprowadź nazwę zmiennej - Variable 8 Operator Messages, jak
pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 88. Dołączanie zmiennej ekranowej

 121 Kliknij OK. W polu wyświetlacza pojawiły się czerwone krzyżyki
symbolizujące zmienną ekranową.

Rysunek 89. Dołączona zmienna

Teraz będziesz formatował zmienną ekranową 8, Operator Messages.

 122 Otwórz zmienną 8 - Variable 8 klikając na niej w oknie nawigatora.

 123 Z listy typów zmiennej wybierz typ lista -List. Otworzy się okno
edycji Set Link to List.
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 124 Wpisz nazwę zmiennej całkowitej MI 5 Operator Message List, jak
pokazano na rysunku 90.

Rysunek 90. Kojarzenie zmiennej

 125 Kliknij OK. Otworzy się okno edycji zmiennej listowej 8.

 126 Wprowadź treść wiadomości 0,1 i 2, jak pokazano na poniższym
rysunku.
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Rysunek 91. Definiowanie zmiennej typu lista

Ostatni komunikat jest teraz w pełni przygotowany � z wyjątkiem skoków
warunkowych.

Skoki warunkowe będą powodowały zmianę wiadomości w przypadku gdy:

 ! operator naciśnie na panelu sterownika klawisz ENTER,

 ! opakowanie zbiorcze będzie skompletowane,
 ! wiadomość będzie wyświetlana przez określony czas.

  Skoki warunkowe

 127 Otwórz edytor komunikatu 8 klikając na nim w oknie nawigatora.

 128 Kliknij na polu warunku pierwszego skoku � Jump Conditions.
Otworzy się okno edycji warunku - Define Jump to Condition.
Wprowadź warunek skoku - SB 53 Enter key is pressed (wciśnięto
klawisz enter).

 129 Kliknij OK. Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego -
Define to Display Jump.
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 130 Wpisz nazwę komunikatu docelowego - DS 7 Box Count, następnie
kliknij OK., jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 92. Definiowanie komunikatu docelowego

 131 Teraz projektowany komunikat posiada już zmienną ekranową i skok
warunkowy.

Następnie powinieneś zaprojektować dwa kolejne skoki.

 132 Kliknij na polu warunku drugiego skoku warunkowego � Jump
Conditions.  Otworzy się okno edycji warunku skoku  - Define Jump
to Condition.

 133 Wprowadź warunek skoku - MB 4 Return to Initial Log-in Display,
jak pokazano na poniższym rysunku.
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Rysunek 93. Definiowanie warunku skoku

 134 Kliknij OK. Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego - Define
to Display Jump.

 135 Wpisz nazwę docelowego komunikatu - DS 1 Initial Log-in Display.

 136 Kliknij ENTER. Teraz projektowany komunikat posiada dwa skoki
warunkowe, jak pokazano na poniższym rysunku.
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Rysunek 94. Skoki warunkowe

 137 Kliknij na polu warunku trzeciego skoku � Jump Conditions.
Otworzy się okno edycji warunku - Define Jump to Condition..

 138 Wprowadź warunek skoku - MB 5 Message Time Elapsed
(upłynięcie zadanego czasu).

 139 Kliknij OK. Otworzy się okno edycji komunikatu docelowego -
Define to Display Jump.

 140 Wpisz nazwę docelowego komunikatu -komunikat 7 Box Count.

 141 Kliknij OK. Kompletny komunikat powinien wyglądać jak na rysunku
95.
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Rysunek 95. Kompletny komunikat

  Podsumowanie:
W tym momencie panel operatorski sterownika jest już zaprogramowany. W tej części:

 ! zaprojektowałeś wiadomości dla operatora,
 ! stworzyłeś skoki warunkowe pozwalające na opuszczenie

ostatniego komunikatu.
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Program drabinkowy
Ustawianie czasu konserwacji maszyny

Aby zbudować kolejny szczebel programu � szczebel 11 wstaw poszczególne elementy,
jak na poniższym rysunku.

Elementami tymi są:

! Bloczek czasowy - Indirect Clock Functions - Time
! Cewka wyjściowa

Zmienne MI 2 oraz MI3 definiują zakres czasowy dla bloczku funkcyjnego Time.

Zauważ, że w poprzednich rozdziałach stworzyłeś dwa komunikaty pozwalające
operatorowi na ustawianie czasu konserwacji maszyny. Komunikaty te wykorzystują
zmienne, których wartości wprowadzane są z klawiatury sterownika. W komunikacie 5
zmienna ekranowa - Variable 2 Start Time została skojarzona ze zmienną całkowitą
MI 2. W komunikacie 6 zmienna ekranowa 3 - Variable 3 End Time była skojarzona
ze zmienną MI 3.

Jeżeli czas zliczany przez zegar czasu rzeczywistego RTC1 mieści się w zdefiniowanym
zakresie (pomiędzy MI 2 i MI 3), wówczas przez bloczek czasowy będzie �płynął
prąd�. Prąd ten zasila cewkę wyjściową skojarzoną ze zmienną MB 6. Zatem w tym
czasie maszyna nie będzie pracowała i będzie mogła się odbyć jej konserwacja.

Rysunek 95. Szczebel 11

                                                          
1 RTC: Real Time Clock. M90 ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego, który może być wykorzystany do
uruchamiania zdarzeń w określonym czasie.
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Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli aktualny czas przekroczy wartość zmiennej MI 2 i jednocześnie nie
przekroczy wartości zmiennej MI 3, wówczas uaktywnij cewkę MB 6.

Uruchamianie maszyny pakującej
Poniższy fragment programu będzie sterował uruchamianiem maszyny. Aby zbudować
kolejny szczebel wstaw jego elementy, jak pokazano na poniższym rysunku.

Pierwsza część programu będzie definiowała warunki:

! Maszyna może być uruchomiona wyłącznie przez dopuszczonych do obsługi
operatorów.

! Maszyna nie może pracować podczas weekendu.
Pierwsza część będzie zawierać:

! Styk normalnie otwarty skojarzony z bitem MB 20. Bit M 20 przyjmuje wartość
jeden po zatwierdzeniu numeru identyfikacyjnego operatora.

! Bloczek czasowy - Direct Time: Day of the Week (dzień tygodnia).

Konfiguracja bloczka czasowego - Direct Time
7 Z menu Clock wybierz bloczek Direct Clock Functions, następnie kliknij Day Of

The Week (dzień tygodnia).

8 Po umieszczeniu bloczka w szczeblu otworzy się okno edycji - Day Of The
Week, jak pokazano na poniższym rysunku.
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Rysunek 94. Net 12�Bloczek Direct Time

9 Zaznacz wymagane dni tygodnia, podczas których maszyna powinna pracować,
następnie kliknij OK.

10 Bloczek funkcyjny pojawi się teraz z zaznaczonymi dniami tygodnia, jak
pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 94.  Net 12�Zaznaczone dni tygodnia

Druga część programu będzie definiowała warunki:

! Maszyna nie może pracować podczas jej konserwacji
! Maszyna nie może pracować gdy pokazywane są komunikaty 1-6.

Druga część będzie zawierać:

! Styk normalnie zwarty skojarzony z bitem MB 6. Bit MB 6 przyjmuje wartość
jeden w trakcie procedury konserwacji maszyny
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! Bloczek porównujący - Compare, który będzie sprawdzał czy aktualnie
wyświetlanym komunikatem jest komunikat o numerze większym od 6.

! Cewkę wyjściową skojarzoną z wyjściem 0 - Output 0, Start Machine (start
maszyny)

Zauważ, że wyświetlany komunikat może mieć numer większy od 6 tylko gdy:

! Do systemu zaloguje się użytkownik uprawniony do obsługi maszyny, oraz
! Operator wprowadził wymagane parametry maszyny.

Rysunek 94.  Szczebel 12, Uruchomienie maszyny

Interpretacja powyższego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli bit MB 20 jest jedynką i aktualnym dniem nie jest Sobota lub
Niedziela oraz bit MB6 jest zerem i aktualny komunikat ma numer większy
od 6 wówczas włącz maszynę.

Projektowanie licznika
W szczeblu 12 zaprojektowałeś warunek uruchamiający maszynę. Warunek ten może
również uruchamiać licznik pudełek.

Licznik jest podłączony do fotokomórki. Za każdym razem, gdy pudełko zostanie
wykryte przez fotokomórkę licznik będzie zwiększał swoją wartość o jeden.

Bit SB 50, który jest skojarzony z klawiszem +/- sterownika posłuży nam jako
symulator fotokomórki.

Trzecia część naszego programu będzie definiowała warunki:

! Gdy pudełko minie fotokomórkę wartość licznika ma się zwiększyć o jeden.
Trzecia część będzie zawierać:
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! Styk wykrywający narastające zbocze - Positive Transition skojarzony z bitem SB
50. Bit SB 50 przyjmuje wartość jeden przy każdym przyciśnięciu klawisza +/-

! Bloczek dodawania Add, który będzie naszym licznikiem.
Za każdym razem kiedy SB 50 przyjmie wartość jeden do wartości przechowywanej w
zmiennej MI 10 będzie dodawana stała wartość � równa 1.  Wynik dodawania będzie
przechowywany również w zmiennej MI 10.

Innymi słowy, po każdym wciśnięciu klawisza +/- na panelu sterownika licznik będzie
zwiększał swoją wartość o 1.

Rysunek 94.  Szczebel 12, Licznik pudełek

Szczebel 12 jest już kompletny. Oto jego pełna interpretacja:

Jeżeli bit MB 20 jest jedynką i nie jest weekend oraz bit MB6 jest zerem i
aktualny komunikat ma numer większy od 6 wówczas włącz maszynę�
ORAZ jeżeli bit SB 50 jest jedynką to dodaj jeden do aktualnej wartości
zmiennej MI 10 a następnie zapisz wynik w zmiennej MI 10.

Przed rozpoczęciem pracy licznika, musisz zapoczątkować jego wartość (nadać jej
wartość zero).
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Inicjowanie licznika
Wstaw nowy szczebel na początku szczebla 12, następnie umieść w nim wymagane
elementy, jak pokazano na poniższym rysunku.

Nowy szczebel będzie definiował:

! Po zatwierdzeniu numeru identyfikacyjnego operatora, do licznika wpisz wartość
0.

Trzecia część programu będzie zawierać:

! Styk wykrywający narastające zbocze - Positive Transition skojarzony z bitem
MB 20. Bit MB 20 przyjmuje wartość jeden po zatwierdzeniu numeru
identyfikacyjnego operatora.

! Bloczek funkcyjny zapisu wartości do zmiennej � Store Direct, który wpisze do
zmiennej MI 10 wartość 0.

Rysunek 94. Inicjowanie licznika



90

Sterownik: Monitorowanie maszyny
Program drabinkowy, który będziesz pisał w tej części umożliwi wykrywanie przez
sterownik ewentualnych błędów pracy systemu zliczającego. Program ten pozwoli
również na wysyłanie odpowiednich wiadomości operatorowi.

Poniższy fragment naszej aplikacji będzie obsługiwała następujące zdarzenia:

!  Pudełka uległy zablokowaniu.
!  Przenośnik taśmowy zatrzymał się.
!  Opakowanie zbiorcze zostało skompletowane.

Wykrywanie zablokowania pudełek
Szczebel programu będzie zawierał:

! Dwa styki normalnie otwarte. Pamiętaj przy tym, że SB 50 symuluje
fotokomórkę.

! Cewkę wyjściową.
Interpretacja programu jest następująca:

Gdy pudełko mija fotokomórkę oraz maszyna jest uruchomiona wówczas
uruchom zegar 0. Bit skojarzony z tym zegarem będzie użyty w następnym
fragmencie programu, do wyświetlania odpowiednich komunikatów.

Rysunek 100. Pudełka zablokowane

Wykrycie pierwszego pudełka
Przedstawiony niżej szczebel programu zawiera:

!  Styk wykrywający zbocze narastające - Positive Transition. Będzie on
skojarzony z bitem SB 50 - fotokomórką.

! Cewkę wyjściową.
Program ten będzie obsługiwał warunki:
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Gdy pierwsze pudełko minie fotokomórkę ustaw bit MB 31 na 1.
Bit MB 31 ma pozostać jedynką. Ten warunek będzie potrzebny w następnym
fragmencie programu, do włączenia zegara, który w rezultacie spowoduje wyświetlenie
wiadomości dla operatora.

Rysunek 94. Wykrycie pierwszego pudełka

Przenośnik zatrzymany
Poniższy fragment wykorzystuje trzy styki, które włączają zegar 1, Conveyor Stopped
(przenośnik zatrzymany).

Zauważ, że bit SB 50 �fotokomórka jest teraz skojarzony ze stykiem normalnie
zwartym. Oznacza to, że prąd może przepływać tylko wtedy gdy przycisk +/- nie jest
wciśnięty. Innymi słowami, wtedy gdy fotokomórka nie wykrywa pudełka.

Interpretacja tego fragmentu programu jest następująca:

Jeżeli pierwsze pudełko minie fotokomórkę i gdy fotokomórka nie
wykrywa innych pudełek oraz gdy maszyna jest włączona wówczas
uruchom zegar 1.  Bit skojarzony z tym zegarem będzie wykorzystany w innym
fragmencie programu - do wyświetlania komunikatów.

Rysunek 94. Przenośnik zatrzymany

Skok do komunikatu
Pokazany niżej szczebel programu powoduje zmianę wyświetlanego komunikatu z
komunikatu 7 Box Count do komunikatu 8 Operator Message.

Interpretacja tego fragmentu programu jest następująca:
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Gdy aktualna ilość pudełek jest równa ilości zadanej oraz aktualnym
komunikatem jest komunikat 7 wówczas ustaw na jeden bit MB 2.

Komunikat 8
Zauważ, że do komunikatu 8 Operator Message jest dołączona zmienna ekranowa typu
lista - List Variable 8. Zawiera ona 3 wiadomości tekstowe. Zmienna ekranowa 8 jest
skojarzona ze zmienną całkowitą MI 5. Wartość zmiennej MI5 będzie określała, która
wiadomość ma być pokazywana na wyświetlaczu sterownika.

Rysunek 94. Skok do wiadomości dla operatora

Wyświetlenie wiadomości nr 0�Opakowanie zbiorcze
skompletowane

Ten fragment programu będzie powodował wyświetlenie wiadomości 0 komunikatu 8.

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli bit MB 2 stanie się jedynką wówczas zapisz wartość 0 do zmiennej
MI 5.

W wyniku spełnienia tego warunku na wyświetlaczu sterownika pojawi się wiadomość
0 zmiennej listowej 8: Bundle Complete.
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Rysunek 94. Wyświetlenie wiadomości Bundle Complete

Zacięcie pudełek
Kolejny fragment programu będzie definiował warunek, zmieniający wartość zmiennej
MI 5.

Zegar 0 jest skojarzony ze stykiem normalnie otwartym. Kiedy zegar zliczy zadany czas
wówczas włącza skojarzony z nim styk.

Interpretacja kolejnego fragmentu programu jest następująca:

Kiedy zegar 0 skończy liczyć oraz gdy opakowanie zbiorcze jest
skompletowane wówczas ustaw na jeden bit MB 41.

Rysunek 94. Wykrycie zacięcia pudełek

Wyświetlenie wiadomości nr 1�Zacięcie pudełek!
Poniższy fragment programu będzie zawierał:

! Styk wykrywający narastające zbocze - Positive Transition skojarzony ze
zmienną MB 41

! Bloczek zapisu wartości do zmiennej
Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli bit MB 41 przyjmie wartość jeden wówczas zapisz wartość 1 do
zmiennej MI 5.
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W wyniku spełnienia tego warunku na wyświetlaczu sterownika pojawi się wiadomość
1 zmiennej listowej 8: Box is Stuck!

Rysunek 94. Wyświetlenie wiadomości Box is Stuck!

Przenośnik zatrzymany
Poniższy fragment programu będzie zawierał:

! Styk normalnie otwarty skojarzony z zegarem 1
! Styk normalnie zwarty
! Cewkę wyjściową

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli zegar 1 skończy odliczać oraz opakowanie zbiorcze nie jest
skompletowane wówczas ustaw na jeden bit MB42.

Bit MB 42 będzie użyty do wyświetlania wiadomości Conveyor Stopped.

Rysunek 94. Wykrycie zatrzymania przenośnika

Wyświetlenie wiadomości nr 2 �Przenośnik zatrzymany
Poniższy fragment programu będzie zawierał:
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!  Styk wykrywający narastające zbocze - Positive Transition skojarzony z MB 42
! Bloczek zapisu wartości do zmiennej

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli bit MB 42 przyjmie wartość jeden wówczas zapisz wartość 2 do
zmiennej MI 5.

W wyniku spełnienia tego warunku na wyświetlaczu sterownika pojawi się wiadomość
2 zmiennej listowej 8: Conveyor Stopped.

Rysunek 94. Przenośnik zatrzymany

Czas wyświetlania wiadomości
Poniższy fragment programu pokazuje zegar, który:

! Określa czas przez jaki każda z wiadomości jest pokazywana
! Powoduje opuszczenie komunikatu 8 Operator Messages

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli aktualnym komunikatem jest komunikat 8 oraz zmienna MI 5 jest
równa 0 wówczas uruchom zegar 3

Innymi słowami, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się wiadomość Bundle Complete włącz
zegar 3.
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Rysunek 94. Zegar opóźniający

Gdy opakowanie zbiorcze zostanie skompletowane
Poniższy fragment programu powoduje zmianę aktualnego komunikatu w przypadku
skompletowania opakowania zbiorczego.

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli zegar jest uruchomiony wówczas ustaw na jeden bit MB 4.

Oznacza to, że wiadomość Bundle Complete jest wyświetlana przez 2 sekundy�
następnie powodowany jest skok do komunikatu logowania.

Rysunek 94. Powrót do ekranu logowania

Jeżeli błędy maszyny zostaną usunięte
Zdefiniowaliśmy dwa możliwe błędy w pracy systemu:

! Box is Stuck! (zablokowanie pudełek)
! Conveyor Stopped (przenośnik zatrzymany)

Komunikaty o błędach wyświetlą się gdy bity MB 41 i MB42 będą ustawione na jeden.
Jeżeli błędy zostaną usunięte bity te powinny przyjąć wartości 0.

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli bity MB 41 i MB42 są zerem oraz aktualnym komunikatem jest
komunikat 8 wówczas włącz zegar 4.
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Rysunek 94. Usunięcie błędów

Opuszczenie komunikatu 8
Poniższy fragment programu powoduje opuszczenie komunikatu 8 Operator
Messages.

Interpretacja programu jest następująca:

Jeżeli zegar 4 zakończy liczenie wówczas ustaw na jeden bit MB5.

Bit MB 5 jest wykorzystywany jako warunek skoku przy komunikacie 8. Jeżeli bit MB
5 staje się jedynką wówczas warunek skoku zostaje spełniony i na wyświetlaczu
sterownika pojawi się komunikat 7 Box Count.

Rysunek 94. Ustawienie bitu MB5


