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- konfiguracja komunikacji PC<->PLC <-> HMI, 

- prosty program, logika pozytywna, 
- wizualizacja na HMI 

- wiele ekranów
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HMI - eksperymenty



HMI – Eksperymenty – do DB dodajemy zmienne typu INT i Time



HMI – Eksperymenty – blokiem OB typ startup zerujemy zmienne  



HMI – Eksperymenty – OB100



HMI – Eksperymenty – zmienna której wartość będzie 
inkrementowana / dekrementowana co 500 ms 



HMI – Eksperymenty – OB30

Wg zalecań Siemensa należy stosować blok CALCULATE
zamiast jakichkolwiek innych instrukcji, np. ADD, SUB, INC, ..



HMI – Eksperymenty 



HMI – Eksperymenty –



HMI – Eksperymenty  



HMI – Eksperymenty – trend – konfigurować !!! 



HMI – Eksperymenty – trend – przykładowy wynik



HMI – Eksperymenty – trend – konfigurować !!! 



HMI – Eksperymenty – trend – konfigurować !!! 



HMI – Eksperymenty – zadajnik cyfrowy



HMI – Eksperymenty – zadajnik cyfrowy – strona PLC



HMI – Eksperymenty – zadajnik cyfrowy po dołożeniu obsługi zboczy –
strona PLC



HMI – kontynuacja

HMI – grafika



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)

Tutaj 
własne 

logo – np.



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)

Grafikę można dodać bezpośrednio. 
Do takiej grafiki można oczywiście dołożyć animację

Podmienić logo na grafikę dodaną bezpośrednio
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HMI – nowy szablon (Temlate_01)

Dodać kreskę upiększającą, zapisać projekt 



HMI – kontynuacja

HMI – wiele ekranów, 
zmiana ekranu



HMI – Dlaczego obok logo widnieje napis „Root screen”
Wersja z listą grafik

Jest to element 
„Symbolic I/O field”

Tutaj element „Symbolic I/O field” wyświetla łańcuchy zapiane w „TextList_ScreenNames”. 
Indeks wybranego łańcucha wskazuje zmienna „Tag_ScreenNumber”



HMI – modyfikacja listy tekstów z nazwami ekranów

Dla porządku zmienić nazwę „Root screen” na „01_Ekran_Startowy” 



HMI – dodać ekrany zgodnie z zapowiedzią na liście 
TextList_ScreenNames

UWAGA: nazwy ekranów nadaje się zgodnie z polityką firmy. 
Autor prezentacji  preferuje rozpoczynanie nazwy od numeru wg przyjętej chronologii. 
Numeracja co 5 pozwala na dodawanie nowych ekranów „pomiędzy” bez naruszania 
chronologii.
Wada takiego rozwiązania: ręczne nadawanie numeru ekranu.



HMI – dodać pozostałe ekrany zgodnie z poprzednim slajdem i 
umieścić na nich „ Symbolic I/O field” z numerem ekranu



HMI – dlaczego działa zmiana ekranu przy pomocy pola 
„Symbolic I/O field”

1. Otwórz „Template_1” i we właściwościach sprawdź obsługę zdarzenia „Change”

Czyli chcąc zmienić ekran wystarczy zmienić zawartość pola „ Symbolic I/O field” 
Zmiana zawartości tego pola powoduje zmianę wartości zmiennej „Tag_ScreenNumber”
Zmiana wartości „Tag_ScreenNumber” powoduje zmianę zawartości pola „ Symbolic I/O field” 



HMI – zmiana ekranu skutkiem zmiany wartości zmiennej 
„Tag_ScreenNumber”

Zmienne – podobnie jak inne elementy posiadają właściwości. 
………………………………………………………………………………………………………………………………....
Zostanie to wykorzystane do zmiany ekranu poprzez zmianę wartości zmiennej 
„Tag_ScreenNumber”

Krok1: otwórz tabelę tagów HMI i … 



HMI – zmiana ekranu zmiennej „Tag_ScreenNumber”
przyciskiem i/lub przyciskiem funkcyjnym

Jeżeli korzystamy z przycisków funkcyjnych to należy to zaprogramować w „Template_1”

Poniższy przykład dla aktywacji ekranu nr 5



HMI – zmiana ekranów z poziomu HMI

Wykonaj analogiczne akcje dla przycisków w „Template_1”, tak aby można 
było aktywować pozostałe 2 ekrany

Przetestuj zmianę ekranów 

Poczytaj o innych funkcjach (metodach) aktywowania ekranu, np. 
ActivatePreviousScreen, … ?



HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC

Z A D A N I E:
Cyklicznie - co 5 s - zmieniaj ekran na HMI w kolejności: 1, 5, 10, 15, 1, 5, …..



HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Modyfikacja programu PLC – dodać zmienne



HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Modyfikacja programu PLC – modyfikacja OB100 (Startup)
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HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Modyfikacja programu PLC - generator

Co 5 s zmienna "MM".znacznikZmiany
przyjmuje stan wysoki na czas 1 cyklu 

Z tablicy ”MM”.ekrany co 5 s wartość spod 
indeksu  zmienna "MM".indeksEkranu
przepisywana jest do zmiennej 
"MM".nrEkranu

Zerowanie zmiennej 
"MM".indeksEkranu jeżeli osiągnie 
wartość 4



HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Wykorzystanie zmiennej "MM".nrEkranu po stronie HMI

Otwórz tagi HMI

Kliknij JEDEN raz lewym 
przyciskiem na DB1

Przeciągnij zmienną nrEkranu z 
DB1 do zmiennych HMI
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HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Tagi HMI - zmiana właściwości zmiennej MM_nrEkranu

PPM - > Properties



HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Tagi HMI - zmiana właściwości zmiennej MM_nrEkranu

Standardowo w komunikacji PC<->HMI są 
aktualizowane tylko tagi użyte na danym ekranie.

MM_nrEkranu nie jest użyta na żadnym ekranie – aby się aktualizowała trzeba to 
zmienić



HMI – zmiana ekranu z poziomu sterownika PLC
Połączenie zmiennych MM_nrEkranu i Tag_ScreenNumber

Mamy teraz 2 zmienne umożliwiające zmianę ekranu.
MM_nrEkranu i Tag_ScreenNumber

(proszę zwrócić uwagę na to, że w powyższym rozwiązaniu następuje zmiana ekranów, 
ale niezmienny jest napis w „ Symbolic I/O field” )

Poniżej pokazano jak je połączyć



HMI – zadanie 

ZADANIE do samodzielnej realizacji

1. Przeprowadzić obserwację działania PLC i HMI.

2. Wyłączyć automatyczną zmianę ekranów co 5 s.

3. Przenieść „Bar”,  „Trend” i „Zadajnik” z „Ekran startowy” na odpowiadające im 

ekrany HMI. 



HMI – zadanie 

ZADANIE dla ciekawskich

Wykonaj samodzielny przykład wykorzystujący listę grafik.

Materiał pomocniczy poniżej



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik

Listę grafik można uzupełnić elementami bibliotecznymi 
Tutaj przykład z czujnikiem

Zmieniam nazwę listy



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik

Wygodnie jest utworzyć na swoim komputerze folder z własnymi grafikami i 
przypisać jego lokalizację do „My graphics folder”

Wybrać folder



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik

Dołożyć wybraną grafikę do listy 



HMI – modyfikacja „Template_1” – własne logo (własna grafika)
Wersja z listą grafik

Używając listy grafik możemy je dynamicznie podmieniać zmieniając wartość 
skojarzonej z nią zmiennej indeksującej.

Ponieważ tutaj nie użyto zmiennej indeksującej to wybrano default – ową grafikę.
Bez tego wyboru wyświetlałaby się grafika o najniższym indeksie (tutaj czujnik)  


