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Елемент Start (Початок)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

• Елемент “Початок” запускає процес;
• кожний процес програми повинен мати цей 
елемент;
• паралельні процеси запускаються одночасно;

Елемент не має опцій настроювання (застаріло).



Елемент Stop (Кінець)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

• Елемент “Кінець” завершає процес;
• процес можна завершити у кількох місцях;
• до елемента “Кінець” можуть бути підключені 
кілька елементів;
• у разі безкінечного циклу елемент “Кінець” може 
бути відсутній.

Елемент не має опцій настроювання.



Елемент Stop (Кінець)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

• а) Елемент “Кінець” завершає процес;
• б) процес можна завершити у кількох місцях;
• в) до елемента “Кінець” можуть бути підключені кілька елементів;
• г) у разі безкінечного циклу елемент “Кінець” може бути відсутній.

а)                     б)                           в)                                г)



Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Елемент “Цифрове розгалуження”
спрямовує виконання програми однією з двох гілок 
у залежності від рівня сигналу на цифровому вході.



• Елемент спрямовує процес;
• має один вхід та два виходи;
• призначення виходів можна змінювати;
• опитує вказаний цифровий вхід (I1…I8) або…;
• … опитує вказаний лічильний вхід (С1…С4) або…;
• … опитує енкодер двигуна у разі розширеного 
керування моторами (M1…M4) .

Властивості елемента “Цифрове розгалуження”:

Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)



Елемент “Branch” спрямовує процес:

Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

а)                                                                б)

• а) якщо зчитується лог. 0;
• б) якщо зчитується лог. 1.

Перемикач 
кнопковий

Перемикач 
кнопковий



Лічильний вхід використаний як логічний

Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

а) 

б)

• а) якщо зчитується лог. 0;
• б) якщо зчитується лог. 1;

Перемикач 
кнопковий

NO

NC



Дискретний вхід сконфігурований як 5 кОм-ний

Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

а) 

б)

• а) якщо зчитується лог. 0;
• б) якщо зчитується лог. 1;

Фототранзистор Світлодіод



Керування моторами за 
допомогою елемента
Extended Motor Control

Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

а)                                  б)

• а) якщо задане положення 
не досягнуте;
• б) якщо задане положення досягнуте 
(переміщення відпрацьоване).



Елемент Branch (Цифрове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Опція Swap 1/0 branches дозволяє змінити 
призначення вихідних гілок.

Замінити гілки 1/0



Елемент Analog Branch (Аналогове розгалуження)
(Категорія: Basic elements – Level 1)

Елемент “Аналогове розгалуження”
спрямовує виконання програми однією з двох гілок 
у залежності від рівня аналогового сигналу на вході.



Елемент Branch (Аналогове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Sensor

Датчик

Input mode

Режим роботи 

входу

Displayed value

Вихідне значення

NTC resistor, photoresistor

NTC-резистор, фоторезистор

Analog 5kOhm

Аналоговий, 5 кОм

0-5000 Ohm

0 – 5000 Ом

Color sensor

Датчик кольору

Analog 10V

Аналоговий, 10 В

0-10000 mV

0 – 10000 мВ

Ultrasound distance senor

Ультразвуковий датчик 

віддалення

Distance

Відстань до 

об’єкта

3-400 cm

3 – 400 см

Види аналогових датчиків:

• NTC resistor – резистивний датчик температури;
• Phototransistor – транзисторний датчик освітленості;
• Photoresistor – резистивний датчик освітленості;
• Distance sensor – датчик відстані (віддалення);
• Color sensor – датчик кольору.



Елемент Branch (Аналогове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Елемент “Branch” спрямовує процес:
• Y – якщо рівень освітлення більший ніж заданий;
• N – якщо рівень освітлення менший або дорівнює 
заданому.



Елемент Branch (Аналогове розгалуження)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Елемент “Branch” спрямовує процес:
• Y – якщо рівень освітлення більший ніж заданий;
• N – якщо рівень освітлення менший або дорівнює 
заданому.



Елемент “Motor output” керує двухполюсним
виходом електромотора

Елемент Motor output (Вихід двигуна)

(Категорія: Basic elements – Level 1)



Елемент Motor output (Вихід двигуна)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Запущено                                       Зупинено

cw ccw

Лампа                 Електроклапан                 Зумер

On

Off

Варіанти використання елемента “Motor output”
для різних  видів навантаження.



Елемент “Encoder Motor” керує рухом електро-
мотора з енкодером.

Елемент Encoder Motor (Сервомотор)

(Категорія: Basic elements – Level 1)



Елемент “Counter Loop” організує цикл із заданою 
кількістю повторів.

Елемент Counter Loop (Лічильник циклів)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

Опція Swap Y/N branches дозволяє змінити 
призначення вихідних гілок.



Елемент Counter Loop (Лічильник циклів)

(Категорія: Basic elements – Level 1)

• =1 встановлює лічильник в 1;
• +1 інкрементує значення лічильника;
• N – вихід, якщо умова не виконується;
• Y – вихід, якщо умова виконується.

тіло циклу



Елемент “Comparison with fixed value” організує 
інваріантне розгалуження у залежності від 
співвідношення значення змінної до фіксованого 
числового значення.

Елемент Comparison with fixed value
(Порівняння з фіксованим значенням)

(Категорія: Branch – Level 3)



Елемент “Comparison” організує інваріантне 
розгалуження у залежності від співвідношення 
значень  двох змінних.

Елемент Compare
(Порівняння)

(Категорія: Branch – Level 3)

Елемент не має опцій настроювання.



Програма “Blink”

(приклади програм)



Присвоєння, інкремент, декремент
(приклади програм)



Програма визначення знаку числа

(приклади програм з розгалуженням)



Програма визначення знаку числа
(приклади програм з розгалуженням)



Програма визначення знаку числа

(приклади програм з розгалуженням)



Програма накопичення у регістрі

(приклади програм)



Програма визначення суми ряду

(приклади циклічних програм)

Визначення суми ряду 
натуральних чисел
від 1 до 10



Програма визначення суми ряду

(приклади циклічних програм)

Визначення суми ряду 
натуральних чисел, що кратні 5 
від 5 до 50



Цикл “While”

(приклади циклічних програм)



Цикл “While”
(приклади циклічних програм)

Класичний варіант



Цикл “Until”
(приклади циклічних програм)



Цикл “Until”
(приклади циклічних програм)

Класичний варіант



Дякую за увагу!


