
Proszę uważanie obejrzeć film i porównać z treścią podaną w materiałach poniżej oraz opisem 

timerów: TMR i OFDT . 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=HEGOlx9N9pI 

Film w języku angielskim pokazujący: 

1. Konfigurację projektu, w aplikacji Profity Machine Edition, programu dla 

wybranego sterownika (GE Fanuc 90-30). To już Państwo robiliście na zajęciach dla 

innych sterowników. Procedura jest taka sama. 

2. Dodanie do programu elementy, jakim jest TIMER (TMR_HUNDS) oraz ustawienie 

jego parametrów i podłączenie jego wejść i wyjść takich jak wartość bieżąca CV, 

wartość zdalna PV zmienna kontrolna R. 

Na podstawie filmu, proszę określić te parametry! 

Proszę zwrócić uwagę: pierwsze dwa szczeble drabinki 1 i 2 na filmie w programie 

LD,  

 
 

to czasomierz załączający TMR opisany w wysłanych materiałach na str.10:  

 

 
 

W dostępnych  time’rach (zwane też przekaźnikami czasowymi) grupa: 
TMR (TENTHS, HUNDS, THOUS). Wszystkie to timery załączające. Jaka jest różnica między nimi?  

https://www.youtube.com/watch?v=HEGOlx9N9pI


Blok TMR powoduje opóźnienie załączenia sygnału wyjściowego w stosunku do wejściowego. 

Blok TMR_TENTHS odlicza czas co 0.1 s, gdy %I=1 (na filmie I00001 %I00001, w materiałach, 

rysunek powyżej %I0001). Czas opóźnienia = PV ∗ 0.1 s. Ustawia %Q=1 (na filmie tę jedynkę 

przekazuje do zmiennej M00001 %M00001, w materiałach, rysunek powyżej %Q0001). 

PV: INT (na filmie INT=1000, w materiałach, rysunek powyżej 50), czyli czas załączenia 

wynosi: PV * 0.1 s 

Blok TMR_HUNDS odlicza czas co 0.01 s. Czas opóźnienia = PV ∗ 0.01 s. 

Blok TMR_THOUS odlicza czas co 0.001 s. Czas opóźnienia = PV ∗ 0.001 s. 

Inaczej mówiąc timer  załączający działa następująco: gdy wartość bieżąca CV osiągnie wartość 

zadaną PV, to wystawia jedynkę na wyjściu %Q=1 i dopóki %I=1 odlicza czas dalej, aż do 

osiągnięcia maksymalnej wartości INT. Jeśli %I=0, to wartość bieżąca zostaje wyzerowana i stan 

na wyjściu %Q=0 (Patrz przebiegi czasowe na str.11 materiałów z dnia 25.03.2020). 

 

 

3. Dwa kolejne szczeble drabinki  3  i  4 na filmie: 

 

 
 

To czasomierz wyłączający OFDT na str. 13: 

 

 
 

OFDT (TENTHS, HUNDS, THOUS). Blok funkcyjny tego typu powoduje opóźnienie 

wyłączenia sygnału wyjściowego, w stosunku do wejściowego. Wystawia jedynkę na wyjściu 

%Q=1 (na filmie tę jedynkę przekazuje do zmiennej M00002 %M00002, w materiałach, rysunek 

powyżej %Q0003-tutaj: cewka normalnie zasilana, czyli sygnał dochodzący do cewki:  



ON - ustawia wartość zmiennej na 0, OFF - ustawia wartość zmiennej na 1) od razu po podaniu 

jedynki na wejście %I=1 (na filmie I00002 %I00002, w materiałach, rysunek powyżej %I0001) 

oraz zeruje wartość bieżącą (CV). Gdy sygnał %I=0 spada do zera zaczyna odliczać czas, po  

PV: INT którym ma wyłączyć wyjście %Q=1.  

Blok OFDT_TENTHS odlicza czas co 0.1 s. Czas opóźnienia = PV ∗ 0.1 s. 

Blok OFDT_HUNDS odlicza czas co 0.01 s. Czas opóźnienia = PV ∗ 0.01 s. 

Blok OFDT_THOUS odlicza czas co 0.001 s. Czas opóźnienia = PV ∗ 0.001 s. 

(Patrz przebiegi czasowe na str.13 materiałów z dnia 25.03.2020). 

 

Na filmie nie ma timera/czasomierza załączającego z zapamiętaniem ONDT (str.12 materiałów z 

dnia 25.03.2020). 

ONDTR (TENTHS, HUNDS, THOUS). Blok funkcyjny tego typu działa podobnie jak blok TMR, 

czyli powoduje opóźnienie załączenia sygnału wyjściowego w stosunku do wejściowego. Różnica 

polega na tym, że %I001=0 nie powoduje wyzerowania wartości bieżącej zliczanego czasu, dzięki 

czemu można zliczać czas opóźnienia na raty”. Zerowanie wartości bieżącej odbywa się przez 

podanie jedynki na wejście R=%I0002. 

 

Film oraz powyższe uszczegółowienie i zebranie wiadomości o timerach/czasomierzach pomoże 

Państwu opracować program w języku drabinkowym LD (LAD), przełączenia silnika (zadanie z 

materiałów z dnia 25.03.2020 str. 15). 

 

Nowy materiał do opanowania. Counters/Liczniki 
Proszę zapoznać się z informacjami podanymi poniżej oraz filmem dotyczących kolejnego bloku 

funkcyjnego jaki jest licznik czyli counter. Jest blok podobny do timera/czasomierza, z tą różnicą, 

że countery zliczają/odnoszą się do liczby zdarzeń/impulsów/może zliczać też czas (przykład 

poniżej) a timery zliczają/odnoszą się bezpośrednio do czasu. 

 

Bloki z grupy Counters służą do zliczania zboczy narastających impulsów podawanych na wejście 

%I=1. Posiadają parametr address - dla danego bloku należy zarezerwować 3 rejestry (3 słowa 

maszynowe 3 words). W pierwszym z nich przechowywana jest wartość bieżąca zliczanych 

impulsów (CV-patrz timery), w drugim wartość zadana (PV-patrz timery), a w trzecim status.  

 

Blok UPCTR ([UP]Up [CTR]Counter) -licznik dodający. 

 
 

 

Licznik zliczający w górę. Podanie zbocza narastającego na wejście %I1=1 powoduje zwiększenie 

wartości CV (????). Gdy wartość CV osiągnie PV, to zostaje wystawiona jedynka na wyjściu 

%Q1=1. Gdy przyjdą następne impulsy na wejście %I1=1, licznik liczy dalej, aż do osiągnięcia 

maksymalnej wartości INT (32767). Podanie jedynki na wejście R (reset) powoduje wyzerowanie 

Wejście %I1 Wyjście %Q1 CV 



wartości CV oraz wyzerowanie wyjścia %Q1=0, bo stan na wyjściu Q jest wynikiem porównania 

CV z PV - jeśli CV>PV, to wyjście %Q=1.  

 

Blok DNCTR ([DN]Down [CTR]Counter ) -licznik dodający. 

 

 
 

Licznik zliczający w dół. Podanie zbocza narastającego na wejście %I1=1 powoduje zmniejszenie 

wartości CV. Gdy wartość CV=0, to zostaje wystawiona jedynka na wyjściu %Q1=1. Gdy przyjdą 

następne impulsy na wejście %I1, licznik liczy dalej, aż do osiągnięcia minimalnej wartości INT 

(-32768). Podanie jedynki na wejście R (reset) powoduje ustawienie wartości CV=PV oraz 

wyzerowanie wyjścia %Q=0.  

Przykład licznika zdarzeń na wejściu %I1. Ten licznik po zarejestrowaniu 12 zdarzeń, np. 

impulsów pochodzących od przycisku, czujnika cyfrowego, itp na wejściu %I1, zasygnalizuje to 

zaświeceniem żarówki podłączonej na wyjściu %Q1 i zresetuje się. 

 

   
 

Proszę teraz obejrzeć film i porównać informacje podane powyżej i te pokazane na filmie. Na 

filmie jest inne wykorzystanie wejścia resetującego R. 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=mwCXBe73Tpw 

 

Zadanie do wykonania i odesłania: 

Napisać program w języku drbinkowym LD(LAD), który będzie zliczał impulsy na wejściu %I1, 

po zliczeniu każdych 10 impulsów ma załączyć wyjście %Q2 na czas 5 sekund. Jak wynika z treści 

zadania należy zastosować zarówno counter/licznik oraz timer/czasomierz. Dobrać odpowiedni typ 

timera i countera. 

Zalecana literatura z przedmiotu Programowanie urządzeń mechatronicznych, do tego  

i poprzednich lekcji: 
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https://www.youtube.com/watch?v=mwCXBe73Tpw


,,Programowanie sterowników PLC”, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 

Skalmierskiego, Gliwice 1998, Autorzy: T. Legierski, J. Kasprzyk, J. Hajda, J. Wyrwał. 

 

 


