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Робота №4. Розробка і випробування системи контролю та 

керування процесом сушіння сипучих матеріалів на базі ПЛК 

Schneider Micro TSX 37-22, програмного забезпечення PL7 PRO 

і SCADA системи Vijeo Look. 
 

1. Мета роботи 
Навчитися використовувати функціональні блоки при 

програмуванні промислового контролера Schneider Micro TSX 37-22 

мовами драбинкових діаграм LD, послідовних інструкцій IL, 

структурованого тексту ST у середовищі програмування PL7 PRO. 

Навчитися розробляти дворівневі системи контролю та керування 
на базі Schneider Micro TSX 37-22. 

 

2. Теоретичні відомості 
 

 2.1 Створення програмного забезпечення мовами LD, IL та 

ST з використанням стандартних функціональних блоків для 

керування технологічним процесом на базі ПЛК Schneider 

Micro 
 

2.1.1 Загальні відомості про функціональні блоки 
У середовищі PL7 PRO доступні 6 типів функціональних блоків: 

Таблиця 4.1 

Тип блока Позначення Max TSX 

37 

Max TSX 

57 

Таймер Timer %TMi 64 (*) 255 (*) 

Лічильник Up/Down counter 

%Ci 

32 255 

Моностабільний 

блок 
Monostable %MNi 8 255 

Регістр Register %Ri 4 255 

Барабанний 

контролер 
Drum controller 

%DRi 

8 255 

Таймер (Серія 7) Timer (Series 7) %Ti 64 (*) 255 (*) 

(*) Загальна сума %TMi + %Ti таймерів у програмі не повинна 
перевищувати 64 для контролера TSX 37 та 255 для контролера TSX 

57. 
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Кожен блок містить: 
• Входи (наприклад, IN), які використовуються для керування 

блоком; 

• Виходи (наприклад, Q), які вказують на стан блоку. 
Кожному виходу ставиться у відповідність вихідний біт 
(наприклад, %TM1.Q), стан якого можна протестувати у 
програмі. Крім того, 

кожен вихід може 
контролювати одну 
або декілька 
котушок (наприклад, 

%Q2.3 і SR2). 

• Внутрішні 
параметри, які 
використовуються 
для налаштування 
функціональних блоків під вимоги програми (наприклад, 

уставка – preset, базовий час – time base). 

 

2.1.2 Таймер (Timer %TMi) 

Таймер може працювати у трьох режимах: 
• TON – режим затримки включення 

(on-delay). 

• TOF – режим затримки виключення 
(off-delay). 

• TP – режим для генерації імпульсів 
певної тривалості (monostable). 

 

Таблиця 4.2 

Характеристики таймера %TMi 

Номер таймера 
(Timer number) 

%TMi [0, 63] для TSX 37; [0, 254] для 
TSX 57 

Режим роботи 

(Mode) 

TON 

TOF 

TP 

on-delay (за замовчуванням) 

off-delay 

monostable 

Базовий час (Time 

base) 

TB 1 min, 1 s, 100 ms, 10 ms (max 16 

таймерів). 
Поточне значення %TMi.V Слово, яке нарощується від 0 до 
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(Current value) %TMi.P, коли таймер 
запущений. Його можна 
прочитати і протестувати, але не 
можна записати програмно. 

Значення уставки 

(Preset value) 

%TMi.P 0<=%TMi.P<=9999. Слово, яке 
можна прочитати, протестувати, 

записати програмно. За 
замовчуванням %TMi.P=9999. 

Результуючий інтервал часу 
t=%TMi.P*TB. 

Доступ з термінала 
(Adjust via the 

terminal – MODIF) 

Y/N Y – значення уставки %TMi.P 

можна змінювати. 

N - значення уставки %TMi.P 

змінювати не можна. 
Вхід (Input) IN Таймер запускається при подачі 

імпульсу на вхід IN. 

Вихід (Otput) Q Біт %TMi.Q встановлюється в 1 в 
залежності від режиму роботи 

таймера. 
 

Роботу таймера у різних режимах відображають наступні часові 
діаграми. 

 

Режим TON (on-delay) Режим TOF (off-delay) 
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Режим TP (monostable) 

 
 

Конфігурація таймера %TMi 

Для кожного таймера, використаного у програмі, необхідно 
вказати наступні внутрішні параметри: 

• Режим роботи (Mode): TON, TOF, TP. 

• Базовий час (Time base - TB): 1 min, 1 s, 100 ms, 10 ms. 

• Значення уставки (Preset value - %TMi.P): від 0 до 9999. 

• Дозвіл на доступ з термінала (Adjust via the terminal – 

MODIF): Y або N. 

 

Приклади програмування таймера %TMi 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова списку інструкцій(IL) 

 

Мова структурованого тексту (ST) 

 

Команда START %TMi 

генерує імпульс по 

передньому фронту на вході 
таймера IN. Команда DOWN 

%TMi генерує імпульс по 
спадаючому фронту на вході 
таймера IN. 
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2.1.3 Лічильник (Up/Down counter %Ci) 
Даний функціональний блок 
використовується для підрахунку 
імпульсів. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3 

Характеристики лічильника %Ci 

Номер лічильника 
(Counter number) 

%Сi [0, 31] для TSX 37; [0, 254] для 
TSX 57 

Поточне значення 
(Current value) 

%Ci.V Слово, яке інкрементується або 
декрементується залежно від 

входів CU та CD. Його можна 
прочитати і протестувати, але не 
можна записати програмно. 

Значення уставки 

(Preset value) 

%Сi.P 0<=%Сi.P<=9999. Слово, яке 
можна прочитати, протестувати, 

записати програмно. За 
замовчуванням %Сi.P=9999. 

Доступ з термінала 
(Adjust via the 

terminal – MODIF) 

Y/N Y – значення уставки %Сi.P 

можна змінювати. 

N - значення уставки %Сi.P 

змінювати не можна. 
Вхід Reset (Reset 

Input) 

R При R=1 %C.V=0. 

Вхід Preset (Preset 

Input) 

S При S=1 %C.V = %C.P. 

Лічильний вхід 

сумуючий (Upcount 

input) 

CU Інкременує %С.V під час 
надходження імпульсу по 

наростаючому фронту. 
Лічильний вхід 

віднімаючий 

CD Декременує %С.V під час 
надходження імпульсу по 
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(Downcount input) наростаючому фронту. 
Underflow output Е 

(Empty) 

Біт %C.E=1, коли під час 
процесу віднімання значення 
%C.V змінює своє значення з 0 

на 9999. 

Preset reached output D (Done) Біт %C.D=1, якщо %C.V = 

%C.P. 

Overflow output F (Full) Біт %C.F=1, коли під час 
процесу додавання значення 
%C.V змінює своє значення з 
9999 на 0. 

 

Конфігурація лічильника %Ci 

Для кожного лічильника, використаного у програмі, необхідно 
вказати наступні внутрішні параметри: 

• Значення уставки (Preset value - %Сi.P): від 0 до 9999. 

• Дозвіл на доступ з термінала (Adjust via the terminal – 

MODIF): Y або N. 

 

Приклади програмування лічильника %Ci 

Кожен імпульс на вході %І1.2 (коли внутрішній біт %М0=1) 

інкрементує лічильник %С8. Вхід %І1.1 призначений для скидання 
лічильника в нуль. 
 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова списку 
інструкцій(IL) 

 

Мова структурованого тексту (ST) Команда RESET %Ci 

призначена для скидання 
лічильника в нуль. 
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Команда PRESET %Ci 

встановлює лічильник у 

значення уставки. 

Команди UP %Ci та 
DOWN %Ci 
інкрементують та 
декрементують відповідно 

поточне значення 
лічильника. Входи CU та 
CD лічильника 
скидаються при 

використанні команд UP і 
DOWN. Тому потрібно 

контролювати передній 

фронт імпульсу на цих 

входах. 

 

2.1.4 Моностабільний блок (Monostable %MNi) 
Моностабільний функціональний блок 
використовується для генерації імпульсів 
певної тривалості. 
 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.4 

Характеристики моностабільного блоку %MNi 

Номер (Number) %MNi [0, 7] для TSX 37; [0, 254] для 
TSX 57 

Базовий час (Time 

base) 

TB 1 min, 1 s, 100 ms, 10 ms (1 min 

за замовчуванням). 

Поточне значення 
(Current value) 

%MNi.V Слово, яке зменшується від 

%MNi.P до нуля. Його можна 
прочитати і протестувати, але 
не можна записати програмно. 

Значення уставки %MNi.P 0<=%MNi.P<=9999. Слово, яке 
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(Preset value) можна прочитати, 

протестувати, записати 

програмно. Тривалість 
імпульсу (PRESET) дорівнює 
%MNi.P*TB. 

Доступ з термінала 
(Adjust via the 

terminal – MODIF) 

Y/N Y – значення уставки %MNi.P 

можна змінювати. 

N - значення уставки %MNi.P 

змінювати не можна. 
Вхід “Старт” (Start 

Input) 

S (Start) При надходженні переднього 
фронту імпульсу на вхід S 

%MN.V = %MN.P. Далі 
поточне значення %MNi.V 

зменшується до нуля. 
Моностабільний 

вихід 

R 

(Running) 

Біт %MNi.R=1, коли 

%MNi.V>0. %MNi.R=0, якщо 
%MNi.V=0. 

 

Принцип роботи моностабільного функціонального блоку 
відображає наступна часова діаграма. 

 
 

Програмування і конфігурація моностабільного блоку %MNi 
Нехай необхідно розробити програму для генерації імпульсів 

певної тривалості, причому тривалість імпульсу відмінна від 

тривалості паузи між двома сусідніми імпульсами. 

 
Для вирішення такої задачі необхідно використати 2 

моностабільних блока. Блок %MN0 буде відповідати за імпульс, 
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блок %MN1 – за паузу. Для даних функціональних блоків задамо 
такі значення внутрішніх параметрів: 

• TB=100 ms; 

• %MN0.P=50, %MN1.P=20; 

• MODIF: Y. 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова списку інструкцій(IL) 

 

Мова структурованого тексту (ST) 

 

Команда START %MNi 

використовується для 
запуску моностабільного 
блоку. Дана команда генерує 
передній фронт імпульсу на 
вході S блоку. Тому 
необхідно контролювати 

наявність імпульсу 
оператором IF при запуску 
моностабільного блоку. 
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2.1.5 Регістр (Register %Ri) 

 

Регістр виконує функцію пам‘яті, яка може 
містити до 255 слів по 16 бітів кожне. Регістр 
може працювати у двох режимах: 

• черга (FIFO – first in, first out) – перший 

ввійшов, перший вийшов; 
• стек (LIFO – last in, first out) – останній 

прийшов, перший вийшов. 
Таблиця 4.5 

Характеристики регістра %Ri 

Номер регістра 
(Register number) 

%Ri [0, 3] для TSX 37; [0, 254] для 
TSX 57 

Режим (Mode) FIFO 

LIFO 

Черга 
Стек (за замовчуванням) 

Довжина (Length) LEN Число 16-бітних слів (від 1 до 

255), яке може бути збережене у 

регістрі. 
Вхідне слово (Input 

word) 

%Ri.I Вхідне слово регістра. Його 

можна прочитати, протестувати, 

записати. 

Вихідне слово 
(Output word) 

%Ri.O Вихідне слово регістра. Його 

можна прочитати, протестувати, 

записати. 

Архівне слово (або 
інструкція) 
(Archiving input or 

instruction) 

I (In) При подачі імпульсу по 

передньому фронту вміст слова 
%Ri.I запам‘ятовується у 

регістрі. 
Вхід зчитування 
(або інструкція) 
(Retrieval input or 

instruction) 

O (Out) При подачі імпульсу по 

передньому фронту зчитується 
слово, збережене у регістрі, і 
поміщається у слово %Ri.O. 

Вхід Reset R (Reset) При R=1 відбувається 
ініціалізація регістра. 

Вихід Empty 

(пустий) 

E (Empty) Біт %Ri.E показує, що регістр 

пустий. 

Вихід Full (повний) F (Full) Біт %Ri.F показує, що регістр 

максимально заповнений. 
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Коли обидва входи І та О активні одночасно, то спочатку 
відбувається запам‘ятовування слова у регістрі, а після цього 
виконується зчитування. 
 

Принцип роботи регістра у режимі FIFO (first in, first out) 

Запис у верхню частину стеку вмісту слова %Ri.I: 

 
Зчитування даних, які перші надійшли у регістр, і запис їх у 

слово %Ri.O: 

 
 

Принцип роботи регістра у режимі LIFO (last in, first out) 

Запис у верхню частину стеку вмісту слова %Ri.I: 

 
Зчитування даних, які останні надійшли у регістр, і запис їх у 

слово %Ri.O: 
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Програмування і конфігурація регістра %Ri 
Для кожного регістра, використаного у програмі необхідно 

задати наступні внутрішні параметри: 

• номер (number): [0, 3] для TSX 37; [0, 254] для TSX 57; 

• довжина (length): від 1 до 255. 

У прикладі, наведеному нижче, вміст слова %MW34 

завантажується у слово %R2.I під час замикання контакту %I1.2, 

якщо регістр не повний (%R2.F=0). Одночасно замикається контакт 
%М1, який подає командний імпульс на вхід регістра І. Для 
зчитування даних з регістру, необхідно замкнути контакт %І1.3. І 
якщо регістр не пустий (%R2.E=0), дані запишуться у змінну 

%R2.O, а з неї – у слово %MW20. 

 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова списку інструкцій(IL) 

 

(d) 
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Мова структурованого тексту (ST) 

 

У мові ST 

використовуються такі 
додаткові команди: 

• RESET %Ri – 

ініціалізація регістру; 
• PUT %Ri – 

запам‘ятовування вмісту 

слова %Ri.I у регістрі; 
• GET %Ri – зчитування 

даних з регістру у слово 

%Ri.O. 

 

2.1.6 Барабанний контролер (Drum controller %DRi) 

 

Програмований барабанний контролер 
функціонує за тим самим принципом, що й 

електромеханічний командоапарат, який 

змінює стан певних змінних на кожному 

кроці згідно із зовнішніми подіями. На 
кожному кроці верхня точка кожного 
кулачка замикає контакт. Наприклад, такі 
командоапарати використовувалися у 

пральних машинах. 

У програмованому барабанному контролері замиканню контакта 
відповідає присвоєння значення 1 дискретним виходам %Qi.j або 
внутрішнім бітам пам‘яті %Мі, які називаються контрольними 

бітами. 

Таблиця 4.6 

Характеристики барабанного контролера %DRi 

Номер барабанного 
контролера (Drum 

controllers number) 

%DRi [0, 7] для TSX 37; [0, 254] для 
TSX 57 

Кількість кроків 
(Length) 

LEN Від 1 до 16 (16 за 
замовчуванням). 

Базовий час (Time 

base) 

TB 1min, 1s, 100ms, 10ms (1min за 
замовчуванням) 

Тривалість 
виконання кроку 

%DRi.V 0<=%DRi.V<=9999. Тривалість 
виконання дорівнює 
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(Time envelope or 

time period of current 

step) 

%DRi.V*TB. Дане слово 
доступне тільки для зчитування. 

Номер поточного 
кроку (Current step 

number) 

%DRi.S 0<=%DRi.S<=15. Слово 

доступне тільки для зчитування. 

Вхід Reset R (Reset) При R=1 відбувається 
ініціалізація барабанного 
контролера, тобто перехід на 
крок №0. 

Вхід Up (Advanced 

input) 

U (Up) По передньому фронту 
імпульса, який подається на 
даний вхід, відбувається перехід 

на наступний крок та 
поновлення стану контрольних 

бітів. 
Вихід Full (повний) F (Full) Біт %DRi.F=1, якщо 

відбувається виконання 
останнього кроку барабанного 
контролера. 

Стан кроку (State of 

a step) 

%DRi.Wj 16-бітне слово, яке визначає 
стани кроку j барабанного 
контролера і. Доступне тільки 

для зчитування. 
Контрольні біти 

(Control bits) 

 Виходи або внутрішні біти 

пам‘яті, асоційовані з кроками 

(16 бітів max). 

 

Примітка: Біт %S18=1, якщо відбулася спроба запису 
несконфігурованого кроку. 
 

Програмування і конфігурація барабанного контролера %DRi 
Барабанний контролер містить: 
• Матрицю констант (кулачки), яка відображає стан 

контрольних бітів на кожному кроці роботи. 

• Список контрольних бітів. 
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За таблицею, наведеною вище, можемо побачити, що на кроці 

№1 біти %Q2.1, %Q2.12, %M9, %M1, %Q2.8, %M100 встановляться 
в 1. Інші контрольні біти встановляться в 0. Номер поточного кроку 
нарощується на 1 по передньому фронту імпульса, який подається 
на вхід U, (або при виконанні команди U). 

 

Діаграма роботи барабанного контролера 

 
 

Розглянемо приклад програмування барабанного контролера. 
Припустимо, необхідно, щоб 5 виходів від %Q2.0 до %Q2.4 

активізувалися по-черзі на кожному кроці. Перехід на наступний 

крок здійснюється при подачі імпульса на вхід %І1.1. Вхід %І1.0 

ініціалізує барабанний контролер і здійснює перехід на крок 0. 

У редакторі змінних налаштуємо барабанний контролер 
наступним чином: 

• кількість кроків LEN=5; 
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• стан виходів (контрольних бітів) на кожному кроці 
визначатиметься наступною таблицею: 

 
• базовий час ТВ=1min. 

 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова списку інструкцій(IL) 

 

Мова структурованого тексту (ST) 

 

Команда RESET %DRi 

використовується для 
ініціалізації барабанного 
контролера (перехід на 
крок 0). 

Команда UP %DRi 

здійснює перехід на 1 крок 
вперед та поновлює стан 

контрольних бітів. Дана 
команда генерує передній 

фронт імпульсу на вході U 

блоку. Тому необхідно 

контролювати наявність 
відповідного імпульсу 
оператором IF. 

 

Примітка: При переведенні барабанного контролера на крок 0: 
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• мовою LD – значення входу U оновлюється поточним 

значенням; 

• мовою IL – вхід U зберігає свій попередній стан; 

• мовою ST – вхід U скидається в 0. 

 

Особливі випадки: 

• Холодний старт: (%S0=1) переведення барабанного 
контролера на крок 0 з оновленням стану контрольних бітів. 

• Теплий старт: (%S1=1) оновлення стану контрольних бітів 
згідно з поточним кроком. 

• Програмний перехід, деактивація або зупинка 

виконання задачі: контрольні біти не скидаються в 0. 

• Оновлення стану контрольних бітів: виникає при зміні 
переході на новий крок, холодному або теплому старті. 

 

2.1.7 Таймер (Серія 7) (Timer (Series 7) %Ti) 

 

Функціональний блок таймера, який 

сумісний з блоками Series 7 PL7-2/3. 

Таблиця 4.7 

Характеристики таймера %Ті 

Номер таймера 
(Timer number) 

%Ti [0, 63] для TSX 37; [0, 254] для 
TSX 57 

Базовий час (Time 

base) 

TB 1 min, 1 s, 100 ms, 10 ms (1 min 

за замовчуванням). 

Поточне значення 
(Current value) 

%Ti.V Слово, яке зменшується від 

%Ti.P до 0, коли таймер 
запущений. Його можна 
прочитати і протестувати, але не 
можна записати програмно. 

Значення уставки 

(Preset value) 

%Ti.P 0<=%Ti.P<=9999. Слово, яке 
можна прочитати, протестувати, 

записати програмно. За 
замовчуванням %Ti.P=9999. 
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Результуючий інтервал часу 

t=%Ti.P*TB. 

Доступ з термінала 
(Adjust via the 

terminal – MODIF) 

Y/N Y – значення уставки %Ti.P 

можна змінювати. 

N - значення уставки %Ti.P 

змінювати не можна. 
Вхід ініціалізації 
(Setting input) 

E 

(Enabled) 

При Е=0 відбувається 
ініціалізація таймера, %Ti.V = 

%Ti.P. 

Керуючий вхід 

(Control input) 

C 

(Control) 

При C=0 заморожується поточне 
значення %Ti.V. 

Вихід-індикатор 

виконання (Timer 

output done) 

D (Done) Біт %Ti.D=1, якщо завершилася 
робота таймера, тобто якщо 
%Ti.V=0. 

Вихід-індикатор 

роботи (Timer 

running output) 

R 

(Running) 

Біт %Ti.R=1, якщо 
%Ti.P>%Ti.V>0 і C=1. 

 

Примітка: Функціональний блок %Ті не можна запрограмувати 

мовою послідовних інструкцій IL, але можна аналізувати стан 

об‘єктів %Ti.V, %Ti.P, %Ti.D, %Ti.R даного блоку. 
 

Загальна кількість використаних у програмі таймерів %TMi + 

%Ti не повинна перевищувати 64 для ПЛК серії TSX 37 і 255 для 
ПЛК серії TSX 57. 
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Часова діаграма роботи таймера %Ті 
Таймер працює, якщо його 
входи Е=1 і С=1. Він 

функціонує подібно до 
лічильника, який здійснює 
віднімання імпульсів. 
1. Поточне значення %Ti.V 

зменшується від уставки 

%Ti.P до 0. 

2. Вихідні біти %Ti.R=1, 

%Ti.D=0. 

Коли поточне значення 
%Ti.V=0, то %Ti.D=1 і 
%Ti.R=0. 

 

Даний таймер може бути запрограмований для роботи у 
наступних режимах: 

On-time delay (затримка на включення) 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова структурованого 

тексту (ST) 
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Часова діаграма 

 
 

Off-time delay (затримка на виключення) 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова структурованого 

тексту (ST) 

 

Часова діаграма 
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Cumulated (змішаний) on-time delay 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова структурованого 

тексту (ST) 

 
Часова діаграма 

 

 
 

Cumulated (змішаний) off-time delay 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 

Мова структурованого 

тексту (ST) 
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Часова діаграма 

 

 
 

У мові структурованого тексту ST використано 3 команди для 
програмування таймера: 

• PRESET %Ti – скидання таймера; 
• START %Ti – запуск таймера; 
• STOP %Ti – заморожування поточного значення таймера. 

 

Спеціальні випадки: 

• Холодний старт: (%S0=1) значення уставки завантажується 
у поточне значення, а вихід %Ti.D=0. 

• Теплий старт: (%S1=1) ніяким чином не відображається на 
поточному значенні таймера. 

• Зупинка ПЛК: зупинка ПЛК, деактивація поточної задачі 
або її зупинка не заморожує поточне значення таймера. 

• Програмний перехід: Поточне значення %Ti.V таймера не 
заморожується, а продовжує зменшуватися до 0. Біти %Ti.D 

та %Ti.R можуть бути перевірені іншою частиною програми 

(до якої здійснений перехід). Однак котушки, напряму 
під‘єднані до виходів таймера, не активуватимуться, поки 

вони не будуть проскановані контролером. 

• Оновлення стану бітів %Ti.D та %Ti.R: стан даних бітів 
може змінюватися під час сканування контролером тієї 
частини програми, де міститься таймер. 
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2.1.8 Вертикальний блок порівняння (Vertical comparison 

block Compare) 

 

Вертикальний блок порівняння 
використовується для порівняння значень двох 
операндів (ОР). Дані операнди можуть бути або 
16-бітними словами (можливо індексованими) 

або безпосередніми значеннями. Число 

використаних у програмі блоків порівняння не 
обмежується. 

Таблиця 4.8 

Характеристики вертикального блоку порівняння 

Керуючий вхід 

(Command input) 
EN При подачі 1 на даний вхід 

відбувається порівняння двох 

операндів. 
Більше (Greater than 

output) 
> Дорівнює 1, якщо ОР1>OP2. 

Дорівнює (Equal to 

output) 
= Дорівнює 1, якщо ОР1=OP2. 

Менше (Less than 

output) 
< Дорівнює 1, якщо ОР1<OP2. 

Не дорівнює (Different 

from output) 
<> Дорівнює 1, якщо ОР1<>OP2. 

Операнд №1 (Operand 

#1) 
OP1 16-бітне слово (може бути 

індексоване). 
Операнд №2 (Operand 

#2) 
OP2 16-бітне слово (може бути 

індексоване). 
 

Конфігурація і програмування вертикального блоку 

порівняння 
При замиканні керуючого входу відбувається порівняння двох 

операндів, 4 виходи активізуються згідно результату порівняння. 
При подачі на керуючий вхід 0 виходи блоку також скидаються в 0. 

Приклад: 

Першим операндом для порівняння являється слово %MW2, 

індексоване словом %MW40. Другим операндом є число 150. 

Якщо вміст слова %MW2[%MW40] більше за 150 та %І1.3=1, 

котушка %Q2.7 активізується. Якщо вміст слова %MW2[%MW40] 
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дорівнює 150, котушка %MW10:X4 активізується. Котушка %М5 

замикається, якщо вміст слова %MW2[%MW40] не дорівнює 150. 

 

Даний функціональний 

блок не існує у мовах 

послідовних інструкцій IL 

та структурованого тексту 
ST. 

 

Спеціальні випадки: 

• Холодний старт: (%S0=1) операнд ОР1 і оператор ОР2 

(якщо ОР2 є внутрішнім словом) скидаються, а значення 
виходів поновлюються згідно з результатом їх порівняння з 
новими значеннями. 

• Теплий старт: (%S1=1) не має ефекту на роботу блоку 
порівняння. 

 

2.1.9 Функції, які заміняють роботу таймера 
На відміну від стандартних функціональних блоків, дані функції 

не лімітовані в кількості і можуть використовуватися у коді 
функціональних блоків користувача (DFB блоків). 
Є 4 функції, що заміняють роботу таймера: 

• FTON: затримка на включення (On-delay); 

• FTOF: затримка на виключення (Off-delay); 

• FTP: імпульсний режим (Pulse time delay); 

• FPULSOR: прямокутний імпульсний сигнал (square wave 

signal). 

 

2.1.9.1 FTON on-delay function (функція затримки на 

включення) 

Синтаксис функції FTON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

Таблиця 4.9 

Характеристики функції FTON 

Запускаючий вхід 

(“Enabled” input) 

EN По передньому фронту імпульса 
здійснюється старт на початок 
відліку часу. 

Значення уставки 

(Preset value) 

PT Вхідне слово, яке визначає 
тривалість (у сотих долях секунди) 

паузи. Може бути використане для 
задання часового інтервалу 5 min 

27 s max з точністю 10 ms. Зміна 
даного слова враховується під час 
паузи. 

Часовий вихід 

(“Timer” output) 

Q Вихід встановлюється в 1, коли 

поточне значення досягає уставки, 

тобто ET=PT. 

Поточне значення 
(Current value) 

ET Вихідне слово, яке наростає від 0 

до PT, коли минув час паузи. 

Лічильна змінна 
(Calculation variable) 

PRIV Подвійне слово для зберігання 
поточних станів. 

 

 

По передньому фронту 
імпульса, поданого на вхід 

EN, таймер запускається: 
його поточне значення ЕТ 

наростає від 0 до РТ (у сотих 
долях секунди). Вихідний 

біт Q змінюється на 1, коли 

поточне значення досягає 
уставки РТ і залишається в 
1, поки EN=1. 

Коли вхід EN=0, таймер зупиняється, навіть якщо він до того 
працював: ЕТ при цьому скидається в 0. 
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Програмування 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 
Мова списку інструкцій(IL) 

 
 

Мова структурованого тексту (ST) 

 
 

Операнди функції FTON 

 

 
 

2.1.9.2 FTOF off-delay function (функція затримки на 

виключення) 

Синтаксис функції FTOF 

 
Таблиця 4.10 

Характеристики функції FTOF 

Запускаючий вхід 

(“Enabled” input) 

EN По передньому фронту імпульса 
здійснюється старт на початок 
відліку часу. 

Значення уставки PT Вхідне слово, яке визначає 
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(Preset value) тривалість (у сотих долях секунди) 

паузи. Може бути використане для 
задання часового інтервалу 5 min 

27 s max з точністю 10 ms. Зміна 
даного слова враховується під час 
паузи. 

Часовий вихід 

(“Timer” output) 

Q Вихід встановлюється в 1 по 

передньому фронту імпульса на 
вході EN і встановлюється в 0, 

коли ET=PT. 

Поточне значення 
(Current value) 

ET Вихідне слово, яке наростає від 0 

до PT, коли минув час паузи. 

Лічильна змінна 
(Calculation variable) 

PRIV Подвійне слово для зберігання 
поточних станів. 

 

 

По передньому фронту 

імпульса, поданого на вхід 

EN, поточне значення 
таймера ЕТ=0 (навіть 
якщо таймер працював). 
По задньому фронту 

імпульса на вхіді EN 

таймер запускається. 
Поточне значення тоді 
змінюється від 0 до РТ (у 

сотих долях секунди). 

Вихідний біт Q змінюється на 1 при появі на вході EN переднього 
фронту імпульса, і стає рівним 0, коли поточне значення досягає 
уставки РТ. 

 

Програмування 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 
Мова структурованого тексту (ST) 
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2.1.9.3 FTP pulse delay function (функція генерації імпульсів) 
дана функція використовується для генерації імпульсу заданої 
тривалості. Тривалість імпульсу програмується. 
 

Синтаксис функції FTP 

 
Таблиця 4.11 

Характеристики функції FTP 

Запускаючий вхід 

(“Enabled” input) 

EN По передньому фронту імпульса 
здійснюється старт на початок 
відліку часу. 

Значення уставки 

(Preset value) 

PT Вхідне слово, яке визначає 
тривалість (у сотих долях секунди) 

паузи. Може бути використане для 
задання часового інтервалу 5 min 

27 s max з точністю 10 ms. Зміна 
даного слова враховується під час 
паузи. 

Часовий вихід 

(“Timer” output) 

Q Вихід встановлюється в 1 

наприкінці відліку часу. 
Поточне значення 
(Current value) 

ET Вихідне слово, яке наростає від 0 

до PT, коли минув час паузи. 

Лічильна змінна 
(Calculation variable) 

PRIV Подвійне слово для зберігання 
поточних станів. 

 

 

По передньому фронту 

імпульса, поданого на вхід 

EN, таймер запускається 
(якщо він не був 
запущений раніше). 
Поточне значення ЕТ тоді 
наростає від 0 до РТ (у 

сотих долях секунди). 
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Вихідний біт Q 

встановлюється в 1 під час 
запуску таймера і 
змінюється на 0, коли 

поточне значення досягає 
значення уставки РТ. 

Коли вхід EN і вихід Q знаходяться у значенні 0, то ЕТ=0. Імпульс 
не може бути перерваний. 

 

Програмування 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 
Мова структурованого тексту (ST) 

 
 

2.1.9.4 FPULSOR function for generation square wave signals 

(функція для генерації прямокутних імпульсів) 

Дана функція використовується для генерації періодичних 
прямокутних імпульсів. Ширину імпульсу можна змінювати за 
допомогою двох таймерів: 

• TON: on-delay (по імпульсу 1); 

• TOFF: off-delay (по імпульсу 0). 

 

Синтаксис функції FPULSOR 

 
 

Таблиця 4.12 

Характеристики функції FPULSOR 

Запускаючий вхід 

(“Enabled” input) 

EN По передньому фронту імпульса 
здійснюється старт на початок 
відліку часу. 

Значення уставки TON Вхідне слово, яке визначає 
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імпульс 1 (Preset 

value pulse at 1) 

тривалість (у сотих долях секунди 

(по імпульсу 1)) паузи. Може бути 

використане для задання часового 
інтервалу 5 min 27 s max з 
точністю 10 ms. Тривалість 
TON+TOFF=5 min 27 s max. 

Значення уставки 

імпульс 0 (Preset 

value pulse at 0) 

TOFF Вхідне слово, яке визначає 
тривалість (у сотих долях секунди 

(по імпульсу 0)) паузи. Може бути 

використане для задання часового 
інтервалу 5 min 27 s max з 
точністю 10 ms. Тривалість 
TON+TOFF=5 min 27 s max. 

Вихід прямокутного 
сигналу (Square 

signal output) 

Q Вихід має значення 0 на протязі 
періоду TOFF, і 1 на протязі 
періоду TON. 

Поточне значення 
(Current value) 

ET Вихідне слово, яке наростає від 0 

до TON+TOFF, коли минув час 
паузи. 

Лічильна змінна 
(Calculation variable) 

PRIV Подвійне слово для зберігання 
поточних станів. 

 

 

По передньому фронту 

імпульса на вході EN 

генерується прямокутний 

імпульс (якщо до того 

сигнал на виході був 
відсутній). Поточне 
значення ЕТ починає 
наростати від 0 до 

TON+TOFF (у сотих долях 

секунди). 

Вихідний біт Q залишається в 0 на протязі часу TOFF і змінюється 
на 1 на протязі часу TON, потім повертається в 0 і т. д., поки на 
вході EN є 1. 
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Програмування 

Мова драбинкових діаграм (LD) 

 
Мова списку інструкцій(IL) 

 
Мова структурованого тексту (ST) 

 
 

Операнди функції FPULSOR 

 
 

 
 

2.2 Створення другого рівня системи контролю та керування 

засобами SCADA системи Vijeo Look 

 

2.2.1 Загальний огляд SCADA системи Vijeo Look 

 Система Vijeo Look являється засобом створення людино-

машинного інтерфейсу (HMI – Human Machine Interface). Вона 
працює у середовищі Windows 2000 Professional і Windows XP 

Professional. Мінімальна конфігурація комп‘ютера: процесор 
Celeron 566 МГц, 128 Мб RAM. Система Vijeo Look надає 
можливості збору даних, розробки і візуалізації анімованих 
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структурних схем для поточних процесів у ПК. Збір даних в режимі 
реального часу виконується за допомогою комунікаційного сервера 
OLE для керування процесами (OFS), включеного в продукт. 
Наведена нижче ілюстрація демонструє приклад графічного 
представлення автоматизованої лінії фарбування у системі Vijeo 

Look. 

 
 

Використовуючи простий графічний об‘єкт, з‘являється 
можливість візуалізувати і керувати двигуном, роботом або іншим 

пристроєм шляхом задання однієї або декількох змінних для нього. 

 Основні функції системи Vijeo Look: 

Вдосконалений графічний процесор, який включає: 
• бібліотеки графічних об‘єктів, які можуть конфігуруватися 

користувачем; 

• редактор вдосконалених власних графічних елементів; 
• керування оверлеями типу CAD; 

• необмежений розмір структурних схем; 

• підтримка 24-бітного кольору; 
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• імпорт зображень і анімацій у формати BMP, JPEG, GIF, 

AVI, EMF, WMF; 

• функція Zoom; 

• багато типів анімацій; 

• гнучке налаштування прав користувачів; 
• контейнер ActiveX; 

• процесор VBA; 

• контейнер Java Bean; 

• інструмент запису даних у режимі реального часу; 
• інтерфейс англійською, французькою, німецькою, 

іспанською, італійською, китайською та російською мовами; 

• відображення сигналу АПС та інструмент підтвердження. 
 

2.2.2 Основні функції SCADA системи Vijeo Look 
 

Основні інструменти Vijeo Look 
 Основні інструменти Vijeo Look містяться у програмному модулі 
Visual Basic, компонентах ActiveX і Beans, кривих трендів, 
програмах перегляду і базах даних. 

 Опис основних інструментів: 

 
 

Таблиця 4.13 

Меню Підменю Опис 

Відображення 

 

Редактор 

Visual Basic 

Дане посилання на Visual Basic 

використовується для написання 
сценаріїв. 

Вставка 

 

Елемент 
керування 
ActiveX 

Використовується для введення 
елементів керування ActiveX у 
структурну схему. Елементи 

керування ActiveX, показані у цьому 
полі, повинні бути попередньо 
вибрані в меню (див. Інструменти / 

Ергономіка / Елементи керування 
ActiveX). 

Вставка 

 

Компонент 
Bean 

Використовується для введення 
компонента Bean у структурну 
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схему. На відміну від елементів 
керування ActiveX, усі компоненти 

Bean показані у Проекті Vijeo Look 

без попереднього вибору. 
Вставка 

 

Криві 
трендів 

Використовуються для перегляду 
аналогових даних у вигляді кривих 
трендів. 

Вставка 

 

Керування 
Alarm 

Viewer 

Відображає статус сигналів АПС у 
реальному часі. 

Вставка 

 

Керування 
Log Viewer 

Control 

Відображає за архівовані дані. 

Малювання 

 

 Дозволяє малювати структурні схеми 

за допомогою наявних графічних 
елементів. 

Анімація 

 

 Дозволяє здійснювати анімацію 

графічних елементів структурних 

схем у відповідності зі змінними 

режиму реального часу. 
Інструменти 

 

Додаток Доступ до конфігурації OFS через 
інструмент налаштування. 
Доступ до інструменту 
налаштування Vijeo Look 

(інструмент налаштування сервера 
журналу, сервера даних тощо). 

Інструменти 

 

Проект Використовується для відкриття 
існуючого проекту, для створення 
нового проекту і відновлення-
архівації проекту. 

 

Основні функції меню “Вставка” 

ActiveX 

ActiveX – це об‘єкти, які можуть легко програмуватися, 
використовуючи Visual Basic для прикладних програм. Можна, 
наприклад, ввести “Microsoft Web Browser” від ActiveX для 
відображення сторінок формату HTML. 
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Компонент Bean 
Компоненти Bean являються об‘єктами (подібно до ActiveX), які 

використовуються для зворотного відправлення даних, що 
постачаються змінними програмованого логічного контролера 
(ПЛК). Наприклад, ми можемо відобразити параметри обертання 
двигуна, використовуючи аналоговий вимірювальний прилад. Деякі 
приклади компонентів Bean: 

   
Вимірювальні прилади Перемикач 

 

Криві трендів 
Крива трендів використовується для відображення у графічному 

вигляді еволюції в часовому проміжку однієї або декількох змінних. 
Декілька кривих трендів можуть бути з‘єднані у графічну схему, 
єдиним обмеженням якої може бути лише розмір наявного 
фізичного простору. Можливо також ввести декілька вікон “Крива 
тренда” в одну і ту ж графічну схему. 
Приклад: 

 
 

 Основні характеристики кривих трендів: 
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• до 8 регістрів і/або бітів можуть відображатися для кожного 
журналу; 

• Режими Журналу і Реального Часу; 
• вісь координат (амплітуда) конфігурується для кожного 

вікна “Крива тренда”; 

• вісь абсцис (час) задається від 1 секунди до 32767 днів; 
• функція Zoom (масштаб); 

• необмежена кількість відображень журналів на проект. 
 

Вікно сигналу АПС 
Елемент керування Alarm Viewer являється засобом ActiveX, 

який відображає статус сигналів АПС. В одній графічній схемі 
можна створити декілька елементів керування Alarm Viewer, єдине 
обмеження – наявність фізичного місця. 
Приклад: 

 
 

 Основні характеристики елементів керування Alarm Viewer: 

• необмежена кількість елементів керування Alarm Viewer на 
кожен проект; 

• формат тексту елемента керування Alarm Viewer повністю 

піддається налаштуванню. 

Вікно журналу 
Log Viewer являється засобом керування ActiveX, який 

відображає дані, що зберігаються у базі даних. Можливе 
відображення усіх даних або, використовуючи фільтри, тільки їх 
частини. Декілька елементів керування Log Viewer можуть бути 

вставлені у графічну схему, єдиним обмеженням являється розмір 

наявного фізичного простору. 
 Основні характеристики Log Viewer: 
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• необмежена кількість елементів керування Log Viewer на 
кожен проект; 

• для кожного Log Viewer може бути створений один або 
кілька фільтрів: 

• відображення зміни статусу сигналу АПС, зміни статусу 

біта, зміни значення слова. 
 

Основні функції меню «Инструменты \ приложение \ Настройка 

редактора» 

Загальні 
Деякі вкладки «Настройка редактора» з‘являються лише в опції 

«Дополнительные параметры», яка вибирається із меню 

«Отображение» із «Настройка редактора». 

Загальні параметри 
Використовуючи загальні параметри, можна налаштувати: 

• фільтри; 

• зв‘язані ярлики; 

• властивості змінних; 

• діапазони змінних. 

Сервер журналу 

Сервер журнальних даних збирає і зберігає дані у режимі 
реального часу від сервера даних реального часу. Елементи 

перегляду трендів і журналів відображають дані, які фіксуються. 
Дана версія ПЗ являється сумісною з наступними стандартами 

базами даних: 
• MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine); 

• Access 2000. 

Сервер даних 
Сервер даних використовується для створення і задання змінних 
(бітових, регістрових, текстових) для використання у блочних 
діаграмах і/або за архівованих. Він також використовується для 
покращення властивостей шляхом додавання параметрів 
користувача. Приклад: 
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 2.2.3 Налаштування OPC Factory Server (OFS) 

Редагування псевдонімів 

 Псевдонім (Alias) – це змінна, яка використовується OFS і 
властивості якої включають ім‘я, протокол зв‘язку, таблицю файла 
символів (остання властивість являється опцією). 

 Псевдоніми редагуються за допомогою інструмента 
налаштування OFS, який називається “OFSconf.exe” і знаходиться 
за шляхом …\Ofs\OFSconf\OFSconf.exe. Основне вікно інструмента 
налаштування OFS показує псевдоніми, наведені в таблиці, опцію 

«Режим Сервера» і «Минимальная скорость обновления 

Группы». Ці дані задовольняють більшість вимог користувача. 
 

Примітка: Система Vijeo Look попередньо сконфігурована з 
OFS. Було створено декілька псевдонімів для роботи 

демонстраційного проекту. 
Приклад: 
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Таблиця 4.14 описує поля рисунку, наведеного вище. 
Таблиця 4.14 

Режим 

сервера 
(Server 

mode) 

Заховано: сервер не видно на екрані. 
Керування: сервер згорнутий у піктограму, але 
доступ є лише до системного меню (натискання 
правої кнопки миші). 
Діагностика: відображається повний комплект 
діагностичних вікон під час виконання сервера, 
включаючи вікно з графічним зображенням, що 
відображає попереджувальні повідомлення і/або 
повідомлення про помилки. 

Розширена діагностика: графічне вікно 
відображає повідомлення з детальною інформацією 

на додаток до помилок і попереджень. Решта – 

аналогічно до режиму “Діагностика”. 

Мінімальна 
швидкість 
поновлення 
групи 

(Group Min 

Update Rate) 

Мінімальна швидкість поновлення, дозволена для 
груп. Швидкість поновлення повинна задаватися 
клієнтом як кратне число цього значення. Цифрове 
значення у цьому діапазоні: [10 … 32767]. 

Кнопка Відображає 7 додаткових вкладок для досвідчених 
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“Додатково” 

(Advanced) 

користувачів. 

Назва 
псевдоніму 

Тут користувач може ввести до 50 знаків тексту 

для ідентифікації введених псевдонімів. Текст 
з‘являється зверху файла друку. Якщо ви робите 
запасну копію, вона зберігається в обраному файлі. 
Вона не включається в конфігурацію сервера OFS. 

ОК Підтвердження конфігурації і вихід із Інструменту 
налаштування. 

Застосувати 

(Apply) 

Підтвердження конфігурації без виходу із 
Інструменту налаштування. 

Відмінити 

(Cancel) 

Відміна змін, зроблених з моменту запуску 
Інструмента налаштування або з моменту активації 
кнопки “Застосувати”. Відображається 
повідомлення про підтвердження запиту. 

 

 Таблиця псевдонімів складається із трьох колонок, які містять 
найважливішу інформацію по кожному пристрою. Створення 
псевдоніму включає: 

• присвоєння імені; 
• визначення мережевої адреси пристрою, що включає 

мережевий драйвер і адресу пристрою; 

• задання імені файла таблиці символів (опція); 
• задання властивостей псевдоніму, які зв‘язані з тим, як 

сервер буде вести себе по відношенню до змінних, 

створеним за цим псевдонімом. 

Дані операції доступні по натисканню миші по відповідним 

областям у таблиці і по кнопці “Властивості псевдоніму”. 

 

Примітка: Відображається інформація про кількість заявлених 

псевдонімів. Кнопки “Створити новий псевдонім”  і “Видалити 

поточний псевдонім”  дозволяють доповнювати таблицю і 
видаляти псевдоніми. 
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Примітка: Після того, як був створений псевдонім, необхідно 
закрити, а потім заново відкрити сервер OFS для вступу в силу змін, 

внесених при використанні інструменту налаштування. 
 

Увага! 

Пристрій повинен бути прив‘язаний до єдиного унікального 
псевдоніму. Якщо два псевдоніми вказують на один і той самий 

пристрій і використовуються одночасно, комунікація буде 
функціонувати неправильно. Властивості будуть залишатися тими 

ж самими для обох і налаштовані на властивості псевдоніму, 
використаного першим для створення пункту. Так само 
використання псевдонім і звертання до того ж пристрою з адреси 

викличе такий же результат. 
Невиконання даного попередження може призвести до 

пошкодження або поломки обладнання. 

 

Функція сортування в таблиці 

Псевдоніми можуть бути впорядковані в таблиці згідно 
параметрів, пов‘язаних із псевдонімом: 

• Ім‘я псевдоніму, драйвера, файла таблиці символів. Просто 
натисніть мишкою по верхній смужці таблиці у відповідній 

колонці. Сортування в алфавітному порядку. 
• Інші параметри: активізуйте меню “Редагування -> 

Сортування” і виберіть необхідні параметри. Вони 

сортуються, чергуючись по зростанню або (після 
повторного натискання) по зменшенню значень (тобто для 
бінарного параметру зростання означає всі псевдоніми зі 
значенням 0, а потім усі зі значенням 1). 

Файл таблиці символів 

Файл таблиці символів може бути зв‘язаний з псевдонімом для 
забезпечення доступу до символів змінних пристрою. Символи 

генеруються ПЗ для програмування ПЛК, наприклад PL7 для 
Premium/Micro, Concept для Quantum або Unity Pro. 

Після натискання мишкою по області “Файла таблиці символів” для 
вибраного псевдоніму в таблиці з‘являється програма аналізу 
файла: типи файлів, які можуть бути вставлені, вказані у списку 
“тип файлів”. Виберіть відповідний тип файлу. Виберіть вибраний 
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вами файл і натисніть “Відкрити”. Ім‘я файлу і директорія 
відобразяться в таблиці. 
 

 2.2.4 Створення нового проекту Vijeo Look 
 Процес створення нового проекту в системі Vijeo Look 

складається з наступних етапів: 
1. Створення файла таблиці символів. 
2. Налаштування OFS: створення псевдонімів, імпорт файла 

.csv. 

3. Налаштування і активізація драйверів зв‘язку. 
4. Налаштування редактора Vijeo Look. Налаштування бази 

даних змінних. 

5. Створення мнемосхеми процесу. 
 

3. Програма роботи 

1. Навчитися використовувати функціональні блоки при 

програмуванні промислового контролера Schneider Micro TSX 

37-22 мовами LD, IL, ST у середовищі програмування PL7 

PRO. 

2. Написати програму для контролера Schneider Micro TSX 37-

22 для автоматизації технологічного процесу сушіння 
сипучих матеріалів. 

3. Створити другий рівень системи контролю і керування 
технологічним процесом засобами програмного забезпечення 
PL7 PRO. 

4. Створити другий рівень системи контролю і керування 
технологічним процесом засобами SCADA- системи Vijeo 

Look. 

5. Перевірити роботу програми. 

 

4. Опис лабораторного обладнання 
1. Персональний комп‘ютер. 
2. Операційна система Windows. 

3. Лабораторний стенд стенд з ПЛК Schneider Micro TSX 37-

22. 

4. Середовище програмування ПЛК Schneider Micro TSX 37-

22 PL7 PRO, середовище програмування операторської панелі 
Magelis XBT-L-1000, SCADA система Vijeo Look. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

 

Лабораторний стенд 

 

             
 

       
 

                     

 

 

 

 

 

1- АРМ оператора;  2 - операторська панель Magelis XBT P 012010; 

3 - ПЛК Schneider Micro TSX 37-22;  4 - частотний перетворювач 
Altivar 58; 5 - адаптер відгалуженняTSX P ACC01;  6 - 

розгалуджувач TSX SCA 62. 

 

5. Порядок виконання роботи 

1. Під‘єднати контролер Schneider Micro TSX 37-22 до COM- 

порту комп‘ютера за допомогою комунікаційного кабелю 

TSX PCX 1031. Ввімкнути живлення стенду. 
2. Запустити середовище PL7 PRO. 

3. Написати програму для контролера Schneider Micro TSX 37-

22 для автоматизації технологічного процесу сушіння 
сипучих матеріалів, використовуючи мови програмування 
драбинкових діаграм, послідовних інструкцій та 
структурованого тексту, а також стандартні функціональні 
блоки. 

4. Створити анімаційну таблицю для відслідковування значень 
використаних у програмі змінних. Наряду з анімаційною 

таблицею використати операторську панель Magelis. 

UNI-TELWAY 
6 

4 

RS 232 
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5 

2 3 
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5. Створити вікно супервізора (Run-Time screen) засобами 

програмного забезпечення PL7 PRO, в якому намалювати 

ФСА технологічного процесу. 
6. Записати програму у контролер. Для цього виконати наступні 
дії: 
• виконати команду Conect; 

• вибрати напрям запису програми PC -> PLC; 

• перевести контролер у режим RUN. 

7. Провести моніторинг роботи програми за допомогою 

анімаційної таблиці, вікна супервізора. 
8. Створити вікно супервізора засобами програмного 
забезпечення Vijeo Look, в якому намалювати ФСА 

технологічного процесу. Для цього необхідно виконати 

наступні дії: 
 

8.1 Створення файла таблиці символів. 
Перш ніж запустити Vijeo Look, ви повинні створити всі 

псевдоніми, використовуючи інструмент налаштування OFS. Файл 
таблиці символів буде прив‘язано до псевдоніму. Таблицю символів 
можна експортувати із середовища PL7 або створити вручну за 
допомогою програми Excel (зберегти файл з розширенням .csv). 

8.2 Налаштування OFS: створення псевдонімів, імпорт файла 
*.csv. 

 Запустіть Інструмент налаштування OFS (меню Пуск / 

Программы / Schneider Electric / Инструмент настройки OFS). 

 Натисніть кнопку “Створити новий псевдонім” . 

 У чарунці Ім‘я введіть “device1”. 

 У чарунці <driver>.<API adr> натисніть по випадаючому меню 

справа. Відкриється вікно “сконфігурувати драйвер”. 

 Розширте меню XWAY, натиснувши на знак “+”, натисніть на 
UNITELWAY. Введіть наступні значення: “Мережа=0”, 

“Станція=254”, “Логічний елемент=0” у полі мережевої адреси. 

 Натисніть “Підтвердити”. 

 У чарунці “Файла таблиці символів” розширте меню (натисніть 
на стрілку) зліва для вибору файла (створеного або імпортованого 
раніше). Цей файл розміщений за адресою “C:\Program 

Files\Schneider Electric\Vijeo Look\Projects\tutorial\OFS Files”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

 Натисніть “Відкрити”. 

 Налаштуйте “Мінімальну швидкість поновлення Групи”=200 мс 
(мінімальний період поновлення для груп). 

 Підтвердіть режим сервера “діагностичний”. 

 Натисніть кнопку “Властивості псевдоніму” і підтвердіть 
“Моделювання”, якщо ви хочете виконати моделювання. 
 На панелі меню натисніть на “Сервер”, потім на “Архівувати 

псевдоніми”. 

8.3 Налаштування і активізація драйверів зв‘язку (драйвер Uni-

Telway постачається разом із Vijeo Look).. 

8.4 Налаштування редактора Vijeo Look. Налаштування бази 

даних змінних. 

 Сервер даних використовується для створення і налаштування 
змінних (бітових, регістрових, текстових), які використовуються у 
структурних схемах і/або архівовані. Змінні оголошуються у 
налаштуваннях редактора, доступного через Vijeo Look: 

 
 

 Перевірте, чи завантажені на сервер даних змінні, оголошені в 
Інструменті налаштування OFS. 

 Для цього відкрийте “Налаштування редактора”. 

 Відкрийте директорію “сервера даних”. 

Відкрийте директорію “змінні”. 

Відкрийте директорію “device1”. 

 Приклад екрану конфігурації у випадку використання двох 
пристроїв (ПЛК), кожен з яких керує рівнем води в ємності: 
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Для бітових змінних, які 
використовуються для 
сигналізації (переповнення 
резервуара, перевищення 
допустимої температури), у 

лівому екрані відмітьте поле 
“Сигнал АПС” у полі Опція, 
далі натисніть по 

“Визначити”. Для 
внутрішніх змінних 

(уставки) відмітьте 
галочкою поле “Журнал” у 

полі Опція, натисніть на 
“Визначити”. Для 
аналогових входів відмітьте 
галочкою поля “Тренд” та 
“HMI Доступ” у полі Опція, 
натисніть на “Визначити”. 

Збережіть файл конфігурації: Файл / Зберегти. 

 Сервер журналу (HDS) використовується для налаштування 
однієї або більше баз даних для запису трендів і журнальних 
записів. 
 Конфігурація таблиці трендів: 

• відкрийте директорію “Сервер журналу”; 

• відкрийте директорію “Бази даних”; 

• відкрийте директорію “БД за замовчуванням”; 

• відкрийте директорію “Таблиці трендів”; 

• встановіть курсор у директорії “Таблиці трендів”, натисніть 
правою кнопкою миші і виберіть “Створити”; 

• введіть ім‘я таблиці трендів “ternd1”; 

• натисніть “Визначити”. 

Конфігурація журнальної таблиці: 
• відкрийте директорію “Сервер журналу”; 

• відкрийте директорію “Бази даних”; 

• відкрийте директорію “БД за замовчуванням”; 

• відкрийте директорію “Журнальні таблиці”; 

• встановіть курсор у директорії “Журнальна таблиця”, 

натисніть правою кнопкою миші і виберіть “Створити”; 
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• введіть ім‘я журнальної таблиці “log1”; 

• натисніть “Визначити”. 

 
 

 Група трендів використовується для налаштування груп, які 
визначають період запису кожної змінної. 
 Налаштування групи трендів: 

• відкрийте директорію “Сервер журналу”; 

• відкрийте директорію “Група тренду”; 

• встановіть курсор на директорії “Тренд 10 сек”, натисніть 
правою кнопкою миші і виберіть “Створити”; 

• введіть ім‘я групи тренду “TrendGroup30”; 

• у полі “Обновити період / Період дискретності” задайте 30 

секунд; 

• натисніть “Визначити”. 

Списки журналів використовуються для налаштування списків, 
які визначають події, що повинні бути записані, і місце їх запису. 

Налаштування списку журналів: 
• відкрийте директорію “Сервер журналу”; 

• відкрийте директорію “Списки журналів”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

• встановіть курсор на директорії “MyLogList”, натисніть 
правою кнопкою миші і виберіть “Створити”; 

• введіть ім‘я списку “LogList1”; 

• у полі “База даних”: 

Ім‘я: вийдіть за “БД за замовчуванням”, 

Таблиця / Ім‘я: зніміть галочку з поля “За замовчуванням”, 

виберіть “log1”; 

• натисніть на “Визначити”. 

При налаштуванні на режим пошуку Автоматичний браузер 

може використовуватися для створення групи змінних за 
допомогою фільтра, який застосовується до імені змінної і 
властивостей Тренд, Журнал, Сигнал АПС і HMI Доступ. 

Приклад: 
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При встановленні у режим редагування Автоматичний браузер 

може використовуватися для змін властивостей Тренд, Журнал, 
Сигнал АПС і HMI Доступ всього вибраного списку. 
 Приклад: 

 
 

 8.5 Створення мнемосхеми процесу. 
 В системі Vijeo Look є бібліотека образів для використання у 
проекті. Процедура вставки зображення: 

• натисніть на значок “Створити”, щоб відкрити нову блок-

схему; 
• збережіть блок-схему як “Основну”; 

• в меню “Вставка” натисніть по “Зображення”; 

• буде відображено діалогове вікно, що містить список 
наявних зображень і зону попереднього перегляду: 

розширте меню у полі “бібліотека”; 

виберіть потрібне зображення; 
натисніть кнопку “Вставка”; 

• щоб створити прозорий фон для зображення: 
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відкрийте вікно властивостей подвійним натисканням на 
зображенні; 
виберіть вкладку “Зображення”, відмітьте галочкою поле 
“Прозорий колір”. 

 Процедура створення тексту: 

• натисніть на піктограму “Текст” або виберіть меню 

Малювання / Текст; 
• введіть текст; 
• виберіть текст, натисніть правою кнопкою миші, щоб 

відкрити вікно властивостей; 

• задайте колір тексту, фон; 

• для зміни шрифту натисніть на ; 

• натисніть ОК. 

Відображення вимірюваного значення 
 Існує дві анімації – “Значення Вимірювання” і “Значення 
Вимірювання за Станом” – для відображення значення величини у 
вигляді цифрових даних. Процедура створення анімації на тексті: 

• натисніть на піктограмі “Текст” або виберіть меню 

Малювання / Текст; 
• введіть “Значення”; 

• виберіть текст, натисніть праву кнопку миші, щоб відкрити 

вікно властивостей; 

• встановіть колір тексту, шрифт і фон; натисніть ОК; 

• виділіть текст, натисніть праву кнопку миші і виберіть 
“Анімація / Текст / Вимірювання”, нова вкладка 
відобразиться у вікні властивостей тексту; 

• у полі “Вимірювання” введіть назву змінної і натисніть ОК; 

• правильно змініть розмір чарунки, так щоб цифрове 
значення і його одиниця вимірювання були видимі у режимі 
виконання; 

• виберіть текст назви параметру і текст “Значення”, 

натисніть праву кнопку миші і згрупуйте їх; 

• виберіть створену вище групу, натисніть праву кнопку миші 
і виберіть “Створити символ”; 

• введіть “текст” у полі “Ім‘я”; 

• натисніть ОК; 
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• видаліть попередній символ. Примітка: як тільки ви 

зберегли ваш символ, видаліть символ, використаний для 
його створення. 

Вставка символу “текст” в “Основну” блок-схему: 
• у меню Вставка / Символ виберіть “текст”; 

• у полі “Гілка” (“Ветвь”) натисніть на стрілку справа, щоб 

відкрити вікно “Селектор Гілки”; 

• натисніть на піктограму ; 

• відкрийте директорію “device1”, виберіть назву Гілки і 
натисніть “Застосувати”; 

• натисніть “Вставити”, а потім ОК. 

Створення поля уставки 

 Процедура створення поля для введення уставки “Найвище 
порогове значення”: 

• натисніть на піктограму “Текст”; 

• введіть “значення порогу”; 

• виділіть текст, натисніть праву кнопку миші і у діалоговому 
вікні задайте колір, фон та шрифт; натисніть ОК; 

• виділіть текст, натисніть праву кнопку миші і виберіть 
“Анімація / Відправити / Уставка”; нова вкладка 
відобразиться у вікні властивостей тексту; 

• у полі “Вимірювання” введіть “Найвище порогове 
значення”, натисніть ОК; 

• змініть розмір чарунки, щоб цифрове значення і його 
одиниця вимірювання були видимі у режимі виконання; 

• на тій же лінії тексту введіть “Введіть значення активації 
сигналу АПС” і текст “Порогове значення”; 

• виберіть обидва тексти; 

• натисніть праву кнопку миші і згрупуйте їх; 

• виберіть створену групу, натисніть праву кнопку миші і 
виберіть “Створити символ”; 

• введіть “Найвище порогове значення” у полі “Ім‘я” і 
натисніть ОК; 

• видаліть попередній символ. 

Вставка символу “Найвище порогове значення” в “Основну” 

блок-схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54

• у меню Вставка / Символ виберіть “Найвище порогове 
значення”; 

• у полі “Гілка” (“Ветвь”) натисніть на стрілку справа, щоб 

відкрити вікно “Селектор Гілки”; 

• натисніть на піктограму ; 

• відкрийте директорію “device1”, виберіть назву Гілки і 
натисніть “Застосувати”; 

• натисніть “Вставити”, а потім ОК. 

Створення кнопки 

Процедура створення кнопки, яка викликатиме спливаючу блок-
схему: 

• відкрийте “основну” блок-схему; 
• виберіть пункт меню “Вставка / Зображення”; 

• у полі “Бібліотека” виберіть “Команда (загальні)”, а потім 

“CmdBTN103.bmp”; 

• натисніть праву кнопку миші і виберіть “Анімація / 

Трасування / Відкрити; 

• у полі “Блок-схема” введіть “спливаюча”; 

• натисніть піктограму “Текст” і введіть назву спливаючої 
блок-схеми; 

• розташуйте текст на кнопці, а потім згрупуйте ці елементи. 

 

Приклад: 
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Процедура створення кнопки, яка закриватиме спливаючу блок-
схему: 

• відкрийте “основну” блок-схему; 
• виберіть пункт меню “Вставка / Зображення”; 

• у полі “Бібліотека” виберіть “Команда (загальні)”, а потім 

“CmdBTN103.bmp”; 

• натисніть праву кнопку миші і виберіть “Анімація / 

Трасування / Закрити; 

• у полі “Блок-схема” введіть “спливаюча”; 

• натисніть піктограму “Текст” і введіть “Закрити”; 

• розташуйте текст на кнопці, а потім згрупуйте ці елементи. 

Створення спливаючої блок-схеми 

• відкрийте нову блок-схему; 
• збережіть нову блок-схему як спливаючу (рядок меню / 

Зберегти як); 
• вставте потрібні зображення у нову блок-схему та 

прив‘яжіть динамічні форми відображення до конкретних 
змінних. 
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Створення блок-схеми для сторінки Інтернет 
За допомогою ActiveX достатньо одного натискання мишкою 

для створення прив‘язки у проекті до сторінки HTML, Інтернет-
сайту тощо. 

• Відкрийте нову блок-схему і перейдіть у режим 

“Редагувати”. 

• Збережіть блок-схему як “web”. 

• Із меню “Інструменти” виберіть “Ергономіка”, потім 

“ActiveX Control” для вибору “Microsoft Web Browser” 

ActiveX. Натисніть ОК. 

• Із меню “Вставка” виберіть “Вставка”, потім “ActiveX 

Control” і “Microsoft Web Browser”. Натисніть ОК. 

• Виберіть ActiveX, натисніть праву кнопку миші і виберіть 
“Перегляд сценарію”. 

• Введіть наступний код: Private Sub Mimic_Open() 

WebBrowser1.Navigate2 (http://www.telemecanique.com) End 

Sub. 

• Змініть розмір ActiveX для отримання максимального 
об‘єму інформації. 

• Збережіть проект. 
• Натисніть піктограму “Виконання”. 

 

Перегляд трендів 

• Відкрийте “основну” блок-схему. 
• Вставте криві трендів (Вставка / Крива тренда). 
• На вкладці “Криві” вкажіть ярлик, змінну (використовуючи 

випадаюче меню для вибору змінної), колір лінії, межі. 
• На вкладці “Клавіша” двічі натисніть по опціям 

“Мінімальне значення”, “Максимальне значення” і введіть 
значення. 

• На вкладці “Відображення” налаштуйте параметри 

відображення. 
• Змініть розміри таблиці і збережіть зміни. 

Приклад екрану трендів: 
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 Перегляд уставок 
Log Viewer відображає дані, збережені через спеціальний фільтр. 

Фільтр прикріплюється до Log Viewer при заданні параметрів 
останнього. 

• Відкрийте “основну” блок-схему. 
• Вставте контролер уставки (Вставка / Керування Log 

Viewer). 

• Двічі натисніть по вставленому об‘єкту для доступу до його 
властивостей. 

• На вкладці “Відображення” налаштуйте параметри 

відображення. 
• Змініть розміри таблиці і збережіть зміни. 

Перегляд сигналів АПС 

Alarm Viewer використовується для виведення на екран і 
підтвердження сигналів АПС. Кількість ліній відображення 
залежить від розміру вікна і обраного шрифту. 

• Відкрийте директорію “основної” блок-схеми. 

• Вставте контролер уставки (Вставка / Керування Alarm 

Viewer). 

• Змініть розміри таблиці. 
• Двічі натисніть по Alarm Viewer для відображення його 

властивостей. 

• Щоб побачити заховані вставки конфігурації, 
використовуйте кнопки зі стрілками у правому верхньому 
кутку вікна властивостей. 

• Збережіть роботу. 
 

9. Провести моніторинг роботи програми. 
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Опис технологічного процесу та вимоги до програми: 

 
У процесі сушіння сипучих матеріалів необхідно контролювати 

наступні параметри: температуру повітря на виході з калорифера, 
витрату пари на лінії подачі в сушильну камеру, вологість матеріалу 
на виході із сушильної камери, тиск повітря у сушильній камері. 
Температура повітря на виході з калорифера регулюється за 
допомогою зміни витрати пари на вході калорифера. Витрата пари 

на лінії подачі в сушильну камеру регулюється за допомогою 

клапана на цій же лінії. Вологість матеріалу на виході із сушильної 
камери регулюється за допомогою зміни швидкості руху конвеєра у 

сушильній камері. Тиск повітря у сушильній камері регулюється за 
допомогою клапана на лінії відробленого сушильного агенту із 
сушильної камери. 

 

6. Контрольні запитання 

1. Яким чином використати функціональний блок у програмі 
для ПЛК Schneider Micro у середовищі програмування PL7 

PRO? 

2. Поясніть принцип роботи таймера. 
3. Поясніть принцип роботи лічильника. 
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4. Поясніть принцип роботи моностабільного функціонального 
блоку. 

5. Поясніть принцип роботи регістра. 
6. Поясніть принцип роботи барабанного контролера. 
7. Поясніть принцип роботи таймера серії 7. 

8. Поясніть принцип роботи функцій FTON, FTOF, FTP, 

FPULSOR. 

9. Які основні характеристики системи Vijeo Look? 

10. Яким чином намалювати мнемосхему технологічного 
процесу засобами Vijeo Look? 

11. Яким чином відобразити значення технологічних параметрів 
процесу у системі Vijeo Look? 

12. Як створити кнопки і присвоїти їм функції при розробці 
проекту у Vijeo Look? 

13. Як створити спливаючі вікна при розробці проекту у Vijeo 

Look? 

14. Яким чином відобразити зміну технологічного параметру в 
часі у вигляді графіка засобами Vijeo Look? 

15. Як переглянути значення уставок та сигналів АПС засобами 

Vijeo Look? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


