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1. Wstęp 

Aplikacja Galileo jest nowoczesnym środowiskiem służącym do programowania 

paneli operatorskich XV firmy Eaton Electric. Może pracować również jako scada. 

Oprócz standardowych elementów posiada rozbudowane funkcjonalnie wykresy, 

receptury, parametryzowane ekrany. 

Notatka ta ma na celu pokazanie jak w prosty sposób utworzyć i uruchomić 

projekt natomiast, bardziej szczegółowe informacje w odniesieniu do konkretnych 

funkcji będą przedstawione w kolejnych notatkach dedykowanych dla nich.  

Zakłada się, że użytkownik zapoznał się z notatką NA03010PL gdzie wyjaśnione i 

nazwane są obszary i elementy interfejsu. 

 

1.1. Wymagania programowe 

Przedstawiana notatka opiera się na oprogramowaniu narzędz iowym                 

Galileo 10.1.9  (Build 15134). 

 

Oprogramowanie przetestowane jest dla systemu Windows XP/7/8 (32,64bit), 

pracuje również poprawnie w Windows 10, ale nie było to szczegółowo testowane i 

użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. 

  

 

Aktualne wersje demonstracyjne oprogramowania Eaton można pobrać z 

Download Centre pod adresem: 

http://applications.eaton.eu/sdlc 
 

 

 

  

http://applications.eaton.eu/sdlc
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2. Podstawy 
 

2.1. Tworzenie nowego projektu 

 

Po uruchomieniu Galileo otwiera się okno startowe, na którym możemy 

zarządzać projektem. 
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Klikamy New Project… 

Otwiera się nowe okno.  

 

 

W polu Project Name wpisujemy nazwę projektu (nie może ona zawierać polskich 
znaków, spacji). W polu Location wskazujemy katalog w którym projekt ma się 
znaleźć. Każdy projekt musi się znaleźć w osobnym katalogu, oprogramowanie 
poinformuje jeśli we wskazanym katalogu jest już projekt Galileo. 
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Następnie klikamy Next> 

 

Wybieramy typ panela który chcemy zaprogramować. Możemy wpisać jego symbol, 
wybrać z listy lub zawęzić wybór wybierając serię, rozmiar, rozdzielczość, interfejsy. 
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Następnie klikamy Next 

 

 

 

Wybieramy komunikację z wewnętrznym sterownikiem CODESYS V3 i klikamy Add.  
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Następnie Next. 

 

Wpisujemy adres IP sterownika, który w tym przypadku jest taki sam jak adres 
panela. Po znaku / nazwa aplikacji w Codesys, domyślnie Application.  
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Klikamy Next 

 

Wybieramy styl wizualny w jakim będą domyślnie wstawiane elementy takie jak 
przyciski, maski itd. 
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Klikamy Next. 

 

Na tym ekranie możemy jeszcze obrócić wyświetlaną wizualizację na panelu o 90 
stopni i zamontować go w taki sposób. 

Klikamy Finish. 
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2.2. Dodawanie pola tekstowego 

 

 Program automatycznie dodał pierwszą maskę która jest maską startową tzn. 

pokazywana jest po restarcie panela. Przechodzimy do wstawienia elementu 

tekstowego na masce. Wybieramy z paska narzędziowego Controls element  a 

następnie zaznaczamy obszar na masce. Wprowadzić tekst możemy na dwa 

sposoby. W oknie właściwości w polu Text wpisujemy treść. 

 

Lub wybieramy wpisany wcześniej tekst z edytora tekstów – Text Editor, klikając …  

z prawej strony tego pola.  
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W polu właściwości możemy również zmienić typ czcionki, wyrównanie itd.  

Teksty możemy eksportować i importować w formacie .csv. Służy do tego przycisk 

 z paska narzędziowego Home. 
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2.3. Przechodzenie pomiędzy maskami 

 

 Kolejne maski dodajemy w oknie drzewa projektu w zakładce Screens klikając na 

prawym klawiszem na Standard screens i wybierając Add new screen. 

 

Następnie wybieramy z paska narzędzi Controls element  i podobnie jak 

w przypadku tekstu zaznaczamy prostokąt na masce. Zostanie wstawiony przycisk, 

który możemy konfigurować w oknie właściwości projektu. W oknie Target Screen 

wybieramy drugą utworzoną maskę. Musimy pamiętać aby na drugiej masce również 

utworzyć przycisk przejścia do maski w innym przypadku pozostaniemy na niej. 
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Wygląd przycisków edytujemy klikając na nich dwukrotnie lewym klawiszem myszy. 

Możemy tutaj ustawić właściwości tła i pierwszego planu dla stanu aktywnego i 

nieaktywnego.  
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2.4. Dodawanie zmiennych sterownika 

 

Do zarządzania zmiennymi służy zakładka Tags w oknie drzewa projektu. 

Zmienne możemy dodawać ręcznie jednak przy komunikacji z Codesys wygodniej 

jest zaimportować je z pliku symbolicznego projektu PLC.  

 

 

 

 

Po kliknięciu Import PLC Tags pojawi się okno, w którym wskazujemy folder 

zawierający projekt PLC. 
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Teraz możemy kliknąć Quick import aby zostały zaimportowane wszystkie zmienne z 

pliku lub Next jeśli chcemy zdecydować. 
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Następnie klikamy Finish 
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2.5. Wyświetlanie zmiennej. 

  

Najprostszym sposobem na wyświetlenie zmiennej w masce jest jej 

przeciągnięcie z okna drzewa projektu. 

 

 

Chcą wprowadzać wartość tej zmiennej wybieramy klawiaturę z oknie właściwości 

elementu polu Keyboard. 
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2.6. Testowanie projektu - symulacja. 

W pasku narzędziowym Home wybieramy Simulator a następnie klikamy  

  

Pojawi się nowe okno symulujące pracę panela.  

 

W trybie symulacji możemy wymieniać dane z fizycznym sterownikiem. W tym celu 

klikamy … z prawej strony  a w nowym oknie przechodzimy na 

zakładkę Build & Simulator i zaznaczamy opcję Communications active. Warunkiem 

jest to, komputer posiada ten typ interfejsu komunikacyjnego. 
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2.7. Wgrywanie projektu do panela. 

 

 Projekt Galileo wgrywany jest do panela poprzez FTP. Serwer FTP musi być 

włączony na panelu a ustawienia sieciowe w nim odpowiednio skonfigurowane. 

Następnie dodajemy połączenie w zakładce Deploy okna Build and Deploy Settings 

klikając New FTP Connection. Wpisujemy nazwę połączenia oraz adres IP panela w 

polu Host.  
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Zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Na pasku narzędziowym pojawi się nazwa połączenia a po kliknięciu  projekt 

zostanie wgrany do panela. 

 

 


