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TwÛrcy oprogramowania
SYSMAC przyjÍli najbardziej
naturalny dla automatykÛw
sposÛb programowania sterow-
nikÛw PLC - jÍzyk drabinkowy.
Graficzny edytor pakietu (rys.
1) znacznie u³atwia pos³ugiwa-
nie siÍ wszystkimi standardo-
wymi poleceniami jÍzyka dra-

binkowe, dodatkowo oferuj¹c
szereg modu³Ûw funkcjonal-
nych charakterystycznych dla
rodziny Sysmac. Podczas two-
rzenia programu bardzo uøy-
teczny jest system interaktyw-
nej pomocy (rys. 2), ktÛra u³at-
wia dobranie w³aúciwych pole-
ceÒ programu. Takøe konfigu-
racja modu³Ûw makrofunkcji
odbywa siÍ na drodze prostego

Sterowniki SYSMAC firmy Omron,
część 2 W†drugiej czÍúci artyku³u przedstawimy pakiet

programowy SYSMAC, ktÛry jest podstawowym
narzÍdziem do tworzenia programÛw dla
sterownikÛw Sysmac firmy Omron.

wskazywania myszk¹ - na rys.
3 przedstawiono okno konfigu-
racji timera.

Podczas weryfikacji dzia-
³ania programu pomocnym na-
rzÍdziem edytor umoøliwiaj¹-
cy úledzenie stanu pamiÍci,
przekaünikÛw wewnÍtrznych
oraz wejúÊ/wyjúÊ (rys. 4). Przy

jego pomocy moøliwe jest sy-
mulowanie dzia³ania programu
w†okreúlonych warunkach ze-
wnÍtrznych. DostÍpny jest tak-
øe graficzny edytor przebie-
gÛw, ktÛry jest trzecim elemen-
tem systemu projektowego
(rys. 5).

Pakiet narzÍdziowy SYS-
MAC oprÛcz roli narzÍdzia sto-
sowanego do tworzenia pro-

jektÛw moøna wy-
korzystaÊ do moni-
torowania pracy
sterownikÛw, kie-
dy to spe³nia zada-
nie doskona³ego
debuggera. WybÛr
trybu pracy moøli-
wy jest z†poziomu
program (rys. 6).

SYSYMAC jest
przystosowany do
tworzenia projek-
tÛw zarÛwno dla
pojedynczych ste-
rownikÛw PLC, jak
i†dla ich ca³ych ze-
spo³Ûw. Na rys. 7
znajduje siÍ okno
konfiguracji zesta-
wu sterownikÛw.
WspÛ³praca po-
miÍdzy kompute-
rem z†zainstalo-
wanym progra -
mem SYSMAC
a † s t e rownikami
PLC moøe odby-
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waÊ siÍ poprzez
interfejs RS232
oraz systemy
sieciowe Sys-
mac-Link, Sys-
mac-Net oraz
Ethernet.

Ze wzglÍdu
na ogromne
moøliwoúci pa-
kietu SYSMAC 3.2 nie jest
moøliwe dok³adne omÛwienie
ich na ³amach EP. W†artykule
przedstawiliúmy zaledwie eks-
presowy przegl¹d niektÛrych
moøliwoúci tego pakietu,
a†wszystkich CzytelnikÛw za-
interesowanych lepszym poz-
naniem moøliwoúci sterowni-
kÛw PLC i†oprogramowania fir-
my Omron zachÍcamy do bez-
poúredniego kontaktu z†firm¹.
Piotr Zbysiñski, AVT

A r t y k u ³
op r a c owano
na bazie ma-
teria³Ûw udo-
s t Ípn i onych
przez f i rmÍ
Omron (tel. (0-
22) 645-78-
60).
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