
 

Nowy materiał do opanowania. Działania arytmetyczne w LD(LAD) 
 
Proszę uważanie zapoznać się z treścią podaną w materiałach poniżej oraz opisem bloków 

podstawowych funkcji arytmetycznych i obejrzeć film. W sterownikach PLC, na których 

pracowaliśmy to Math Functions: ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, SQRT. Niektóre są 

już znane, nie tylko z matematyki (modulo-% oraz pierwiastek kwadratowy - sqrt w 

programowaniu proceduralnym np. C/C++). Tak więc można wymienić:  

 
Funkcje powyższe, w programie drabinkowym, jak i poprzednie, reprezentowane są przez 

bloki funkcyjne. Poniżej przykładowy blok sumy ADD: 

 

 

 
 

 
 

Wynik. Tu: suma Wejście1+ Wejście2 Wejście1 

Wejście2 

Wyjście W 

(w przypadku funkcji dzielenia DIV).                 

(,,słowo maszynowe” 2 bajty).                 
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Na rysunku poniższym pokazano fragment programu w języku drabinkowym 

LD(LAD), w którym wprowadzono bloki funkcji arytmetycznych: 

 

 
 

           Jedynka logiczna, dopływ prądu, pojawienie się napięcia, sygnał enable 

 

Wykonywanie działań w powyższym programie, po wymuszeniu, zwarciu styku 

%I0001, np. przyciśnięciu przycisku podłączonego pod to wejście sterownika. 

Sekwencja działań będzie następująca:  

1. Działanie bloku ADD: 

 
2. Działanie bloku SUB: 

 

Wej.0=1.
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3. Działanie bloku MUL: 

 
4. Działanie bloku DIV: 

 
5. Działanie bloku MOD: 

 
6. Rezultat działania programu 

 
Link do filmu, na którym pokazano, dodawanie (,,wstawianie”) oraz działanie 3 

bloków arytmetycznych ADD, SUB i MUL: 
https://www.youtube.com/watch?v=9gQHNoD0hLE 

Użycie i wprowadzenie pozostałych bloków (funkcji arytmetycznych) jest 

analogiczne a różnica jest w działaniu. Oprócz wymienionych wyżej bloków/funkcji, 

programista ma do dyspozycji więcej działań, np. trygonometryczne, logarytmiczne. 

Wszystkie dostępne są w nawigatorze programu (umiejscowiony z lewej stronu 

projektu w środowisku programistycznym, które jest znane Proficy Machine 

Edition). Tu znajdują się też poprzednio omawiane bloki, tj. Timers i Counters: 

 

 Na przykład zostanie załączony przekaźnik podłączony do %Q1.                 

Dostępne dla programisty Bloki funkcyjne 

Bloki funkcji arytmetycznych (omawiane powyżej) 

Bloki funkcyjne Liczników (omawiane wcześniej) 

Bloki funkcyjne Czasomierzy (omawiane wcześniej) 

https://www.youtube.com/watch?v=9gQHNoD0hLE


     Pozostałe dostępne funkcje: 

              Nazwa funkcji       Skrót przy wyszukiwaniu      Nazwa matematyczna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie: 

Proszę zapoznać się z informacjami podanymi poniżej oraz filmem dotyczących bloków 

funkcyjnych funkcji arytmetycznych. 

  

Działania/funkcje relacji, funkcje porównywania w LD(LAD) 

W sterownikach PLC do dyspozycji programisty są następujące funkcje porównywania ujęte w 

bloki funkcyjne. W poniższym bloku większy lub równy (Grather Than). Patrz lista bloków 

poniżej-pozycja 3. 

 

 
 

  
 Inaczej mówiąc blok GE_INT poda na wyjście 1, ,,prawda” jeżeli wartość 

przekazana na wejście I1, np. ze zmiennej lub z czujnika analogowego, będzie 

większa lub równa wartości przekazanej na wejście I2. 

GE_INT poda na wyjście 0, ,,fałsz” jeżeli wartość przekazana na wejście I1, np. ze 

zmiennej lub z czujnika analogowego, nie będzie większa od wartości przekazanej 

na wejście I2.    
 

 

Funkcje trygonometryczne (Argument funkcji-liczba rzeczywista Real) 

Funkcje logarytmiczne, wykładnicze (Argument funkcji-liczba rzeczywista Real) 

Wyjcie Q Argument 1 

Argument 2 

Wejście 0 

(Wejście 0) 

Q=1. 



Lista Bloków relacji: 

 

 
Link do filmu odnośnie wybranych bloków relacji, ich dodawanie i łączenie: 

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

Proszę zapoznać się z informacjami podanymi powyżej oraz filmem dotyczących bloków 

funkcyjnych funkcji relacji. 

Przykład zastosowania bloków relacji. Zadanie realizowane przez program jest następujące: 

Wartość przekazywana z czujnika analogowego (np. temperatury) jest przekazywana na wejście 

analogowe sterownika %AI1 (patrz wejście I1 bloku GE_INT i LT_INT). Przyciśnięcie przycisku 

monostabilnego o stykach normalnie rozwartych ma zasygnalizować zaświeceniem się kontrolki 

(żarówki), włączeniem się grzałki, włączeniem się wentylatora itp. jeżeli wartość na czujniku 

będzie między 20 (patrz wejście I2 bloku GE_INT) a 30 (patrz wejście I2 bloku GE LT_INT). 

 

 
 

 

 

Zadanie do wykonania i odesłania pocztą zwrotną. 

Napisać́ program w języku drabinkowym LD(LAD), który będzie realizował regulację temperatury 

w pomieszczeniu na podstawie wskazań dwóch czujników analogowych/mierników temperatury, 

rozmieszczonych w skrajnych punktach pomieszczenia. Czujniki połączone do wejść analogowych 

%AI1 i %AI2 sterownika. Sterownik ma uruchomić siłownik (sterowany stycznikiem 

podłączonym pod wyjście %Q1) wyposażony w wyłącznik krańcowy/wyłączający połączony z 

wejściem sterownika %I1. Wyłącznik skrajny przerywa działanie siłownika, który otwiera/uchyla 

okno w chwili, gdy suma temperatur rejestrowanych przez oba czujniki wynosi 40 stopni 

Celcjusza. Okno ma być zamknięte, poprzez uruchomienie stycznika podłączonego do dowolnego 

wyjścia (proszę wybrać indywidualnie) wtedy, gdy różnica temperatur będzie mieścić się  

w granicach od 1 do 2 stopni Celcjusza. Podobnie, zatrzymanie pracy siłownika realizowane jest 
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https://www.youtube.com/watch?v=mwCXBe73Tpw


przez wyłącznik krańcowy, podłączony pod inne niż %I1 dowolne wejście. Należy dobrać 

odpowiednie typy: bloku/funkcji arytmetycznej(nych) oraz relacyjnego(nych). 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zalecana literatura z przedmiotu Programowanie urządzeń mechatronicznych, do tej  

i poprzednich lekcji: 

,,Programowanie sterowników PLC”, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 

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

UWAGA: Korekta do zadania z dnia 01.04.2020. Kto zapoznał się z przesłanym materiałem, w 

części dotyczącej liczników (counters), zorientował się, że link dotyczył dziś przedstawionych 

bloków (funkcji) relacji. Właściwy link do filmu z zastosowaniem liczników jest następujący: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5BiEWHwoeI 

  

Za pomyłkę przepraszam i zachęcam do ponownego obejrzenia filmu w kontekście stosowania 

liczników. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5BiEWHwoeI

