
 
Nowy materiał do opanowania. Funkcje /Działania na ciągach bitów  

w języku LD(LAD) 
 
Proszę uważanie zapoznać się z treścią podaną w materiałach poniżej oraz opisem 
bloków podstawowych funkcji/operacji na bitach i obejrzeć dedykowane 
(odpowiednie linki) filmy. Niestety, nie do każdej funkcji i pokazują inne 
środowisko, ale zasada wykorzystania AND, OR i XOR ta sama. W sterownikach 
PLC, na których pracowaliśmy te funkcje/operacje  Bit Operation Functions: AND, 
OR, XOR, NOT, SHL, SHR, ROL, ROR, BIT_SET, BIT_CLR, BIT_TEST, 
BIT_POS, MSKCMP.  Jak wynika z nazw są to działania logiczne ale różnią się od 
działań logicznych na pojedynczych bitach. Proszę wrócić do materiałów w ramach 
lekcji w dniu 18.03.2020 (strony 3-9) i przypomnieć sobie działania logiczne na 
pojedynczych bitach. Operacje logiczne np. na wartościach przypisanych do styków. 
Teraz omawiane działania to operacje na ciągach bitów (słowach).     

 
Wszystkie funkcje są dostępne dla programisty w nawigatorze (lewa strona okna 
aplikacji Proficy Machines Edition). Inne aplikacji dedykowanych programowniu 
PLC mogą mieć inny wygląd. 

 

Dostępne dla programisty Bloki funkcyjne 

Bloki funkcji operacji na bitach 



 
 

1.Funkcje realizujące operacje logiczne na kolejnych parach odpowiadających 
sobie  bitów (oprócz NOT) argumentów (I1 I2).  
Poniżej zaprezentowane zostaną bloki działań wraz z opisem oraz dodatkowymi    
filmami w przypadku niektórych z nich. Filmy mogą być oparte na innych 
środowiskach programowych, ale najważniejsza w ich treści jest zasada działania 
poszczególnych bloków związanych z działaniami/operacjami. 
 

 
 
Podobnie ja w przypadku bloków z poprzedniej lekcji, prawidłowe wykonania 
operacji tj. bez żadnego błędu np. związanego z przekroczeniem zakresu zmiennych 
wejściowych albo ich typów, powoduje przesłanie na wyjście Q wyniku danego 
działania X i jednocześnie wysłanie na wyjście W sygnału 1 (ok), co umożliwi dalsze 
kontynuowanie sprawdzania programu za wyjściem W. 

 

  
  Wyglą bloku              Typy zmiennych wejść/wyjść         Opis działania   

 

INI: WORD IN2: WORD Q: WORD  Q:= IN1 AND IN2  

Link do operacji AND: 
https://youtu.be/7qvubojlQN8?t=9 
 

Wynik. Tu: suma Wejście1+ Wejście2 Wejście1 

Wejście2 

Wyjście W Wejście 0 X 



 
 

 

 

INI: WORD IN2: WORD Q: WORD  Q:= IN1 OR IN2  

Link do operacji OR: 
https://youtu.be/7qvubojlQN8?t=94 
 
 

 

 

INI: WORD IN2: WORD Q: WORD  Q:= IN1 XOR IN2  

Link do operacji XOR: 
https://youtu.be/7qvubojlQN8?t=152 
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IN: WORD 
N: INT Q: WORD length; 1-256  

Negacja logiczna słowa bitowego o adresie 
początkowym podanym na wejście IN. 
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funkcji XOR 

funkcji NOT 



2. Funkcje przesuwania i rotacji łańcuchów bitów 
 

 

 

 
 
SHL (SHIFT Left) – przesunięcie bitów w lewo, SHL (SHIFT Right) – przesunięcie 
bitów w lewo,  
 
 

  

IN: WORD 
N: INT 
BI: BOOL 
B2: BOOL Q: WORD length: 1-256  

Powoduje przesunięcie o N bitów (SHIFTL w lewo, 
SHIFTR w prawo) ciągu bitów, którego początek określa 
IN i składa się z tylu WORD, ile wynosi length N. 
Wynik po przesunięciu przechowywany jest w obszarze, 
którego początek określa Q.  

B1 - bit wsuwany, B2 - ostatnio wysunięty bit.  

 
ROL (ROtate Left) -przesunięcie cykliczne bitów w lewo, ROR (ROtate Rigtt) -
przesunięcie cykliczne bitów w lewo, 

  

IN: WORD 
N: INT Q: WORD length; 1-256  

Powoduje rotację o N bitów (ROL w lewo, ROR w 
prawo) ciągu bitów, którego początek określa IN i składa 
się z tylu WORD, ile wynosi length. Wynik po rotacji 
przechowywany jest w obszarze, którego początek 
określa Q.  
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Operacje bitowe - blok SHL- Przesunięcie słowa bitowego w lewo o dwa bity 

 

Funkcja SHL może być wykorzystywana do przesunięcia wszystkich bitów jednego słowa 
bitowego lub kilku słów bitowych w lewo, o wyszczególnioną liczbę miejsc. Liczba ta może być 
zarówno stałą jak i zmienną. Oprócz sygnału zezwalającego na wykonanie operacji (w naszym 
przypadku wejście zezwalające załączone jest zawsze, bo sygnał pochodzi z przekaźnika ALW_ON, 
czyli zawsze załączonego) należy podać do bloku adres pierwszego słowa ciągu słów, którego bity 
mają zostać przesunięte (u nas R4), liczbę bitów, o które ma być przesunięte dane słowo (u nas o 2 
bity), oraz wartość bitów które mają zostać wstawione w puste miejsca słowa powstałe po 
przesunięciu (w naszym przykładzie są to zera). Funkcja zwraca wartość ostatniego bitu, który 
wyszedł poza zakres słowa po dokonaniu przesunięcia. Należy także wyszczególnić adres 
pierwszego słowa ciągu słów otrzymanego po przesunięciu bitów słowa (u nas: Q1). Zachodzi 
także możliwość przesuwania więcej niż jednego słowa bitowego - przez zmianę parametru LEN. 

Przykład 4 

Operacje bitowe - blok ROR  

W tym przykładzie liczba ulokowana w adresie R4 
podlega cyklicznemu przesuwaniu, co sekundę, o dwa bity w 
prawo. Przesunięcie odbywa się w ten sposób, że najmniej 
znaczące bity słowa (tzn. z prawej strony słowa) zostają 
wpisane w puste miejsca po stronie lewej. Wynik operacji 
przesłany jest na wyjścia, począwszy od adresu Q1. W 
przykładzie nie korzystano z wyjścia potwierdzającego 
wykonanie operacji. Ilość przesuwanych słów można zmienić zmieniając parametr LEN. 
 
Przykład 5 

Operacje bitowe - blok BIT TEST  

Sprawdzenie czy trzeci bit słowa o adresie początkowym w R4 jest jedynką logiczną: 

 
    

 
 
 

 
 

Autor: dr inż. Lucjan Kozielski   Strona 5/9 

Operacje bitowe - blok SHL- Przesunięcie słowa bitowego w lewo o dwa bity 

 

Funkcja SHL może być wykorzystywana do przesunięcia wszystkich bitów jednego słowa 
bitowego lub kilku słów bitowych w lewo, o wyszczególnioną liczbę miejsc. Liczba ta może być 
zarówno stałą jak i zmienną. Oprócz sygnału zezwalającego na wykonanie operacji (w naszym 
przypadku wejście zezwalające załączone jest zawsze, bo sygnał pochodzi z przekaźnika ALW_ON, 
czyli zawsze załączonego) należy podać do bloku adres pierwszego słowa ciągu słów, którego bity 
mają zostać przesunięte (u nas R4), liczbę bitów, o które ma być przesunięte dane słowo (u nas o 2 
bity), oraz wartość bitów które mają zostać wstawione w puste miejsca słowa powstałe po 
przesunięciu (w naszym przykładzie są to zera). Funkcja zwraca wartość ostatniego bitu, który 
wyszedł poza zakres słowa po dokonaniu przesunięcia. Należy także wyszczególnić adres 
pierwszego słowa ciągu słów otrzymanego po przesunięciu bitów słowa (u nas: Q1). Zachodzi 
także możliwość przesuwania więcej niż jednego słowa bitowego - przez zmianę parametru LEN. 

Przykład 4 

Operacje bitowe - blok ROR  

W tym przykładzie liczba ulokowana w adresie R4 
podlega cyklicznemu przesuwaniu, co sekundę, o dwa bity w 
prawo. Przesunięcie odbywa się w ten sposób, że najmniej 
znaczące bity słowa (tzn. z prawej strony słowa) zostają 
wpisane w puste miejsca po stronie lewej. Wynik operacji 
przesłany jest na wyjścia, począwszy od adresu Q1. W 
przykładzie nie korzystano z wyjścia potwierdzającego 
wykonanie operacji. Ilość przesuwanych słów można zmienić zmieniając parametr LEN. 
 
Przykład 5 

Operacje bitowe - blok BIT TEST  

Sprawdzenie czy trzeci bit słowa o adresie początkowym w R4 jest jedynką logiczną: 

 
    

 
 
 

 
 

Autor: dr inż. Lucjan Kozielski   Strona 5/9 

Operacje bitowe - blok SHL- Przesunięcie słowa bitowego w lewo o dwa bity 

 

Funkcja SHL może być wykorzystywana do przesunięcia wszystkich bitów jednego słowa 
bitowego lub kilku słów bitowych w lewo, o wyszczególnioną liczbę miejsc. Liczba ta może być 
zarówno stałą jak i zmienną. Oprócz sygnału zezwalającego na wykonanie operacji (w naszym 
przypadku wejście zezwalające załączone jest zawsze, bo sygnał pochodzi z przekaźnika ALW_ON, 
czyli zawsze załączonego) należy podać do bloku adres pierwszego słowa ciągu słów, którego bity 
mają zostać przesunięte (u nas R4), liczbę bitów, o które ma być przesunięte dane słowo (u nas o 2 
bity), oraz wartość bitów które mają zostać wstawione w puste miejsca słowa powstałe po 
przesunięciu (w naszym przykładzie są to zera). Funkcja zwraca wartość ostatniego bitu, który 
wyszedł poza zakres słowa po dokonaniu przesunięcia. Należy także wyszczególnić adres 
pierwszego słowa ciągu słów otrzymanego po przesunięciu bitów słowa (u nas: Q1). Zachodzi 
także możliwość przesuwania więcej niż jednego słowa bitowego - przez zmianę parametru LEN. 

Przykład 4 

Operacje bitowe - blok ROR  

W tym przykładzie liczba ulokowana w adresie R4 
podlega cyklicznemu przesuwaniu, co sekundę, o dwa bity w 
prawo. Przesunięcie odbywa się w ten sposób, że najmniej 
znaczące bity słowa (tzn. z prawej strony słowa) zostają 
wpisane w puste miejsca po stronie lewej. Wynik operacji 
przesłany jest na wyjścia, począwszy od adresu Q1. W 
przykładzie nie korzystano z wyjścia potwierdzającego 
wykonanie operacji. Ilość przesuwanych słów można zmienić zmieniając parametr LEN. 
 
Przykład 5 

Operacje bitowe - blok BIT TEST  

Sprawdzenie czy trzeci bit słowa o adresie początkowym w R4 jest jedynką logiczną: 

R 



 
 
3. Operacje nadawania wartości zadanym bitom w ciągu. 

 

 
 
 
 
BIT_SET – ustawia wartość 1 dla wybranych bitów w ciągu, BIT_CLR - ustawia wartość 
1 dla wybranych bitów w ciągu. 

 

IN: WORD BIT: INT length: 1-256  
BIT_SET ustawia, BIT_CLR zeruje dokładnie jeden bit o 
numerze BIT w ciągu bitów, którego początek określa IN 
i składa się z tylu WORD, ile wynosi length N (bity są 
numerowane od 1).  

 
BIT_TEST – sprawdza wartość wybranego bitu w ciągu 
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IN: WORD BIT: INT Q: BOOL 
length: 1-256  

Testuje stan bitu o numerze BIT w ciągu bitów, którego 
początek określa IN i składa się z tylu WORD, ile 
wynosi length N.  

Stan testowanego bitu podawany jest na Q.  

 

 
 
 BIT_POS – sprawdza pozycję pierwszego niezerowego bitu w ciągu 

 

 

IN: WORD POS: INT length: 1-256  
Przeszukuje ciąg bitów, którego początek określa IN i 
składa się z tylu WORD, ile wynosi length N, w celu 
znalezienia pierwszej jedynki. Numer pierwszego 
niezerowego bitu umieszcza w POS (bity są numerowane 
od 1).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

�

*).�����&���3/� 5R]G]LDá����±�=HVWDZ�LQVWUXNFML� ������

���

)XQNFMH�GR�RSHUDFML�ELWRZ\FK�
6SUDZG]DQLH�ZDUWRĞFL�ELWX�

)XQNFMD�%LW�7HVW��6SUDZG]DQLH�ZDUWRĞFL�ELWX��MHVW�VWRVRZDQD�GR�RNUHĞOHQLD�
ZDUWRĞFL����OXE����MHGQHJR�]�ELWyZ�VáRZD�ELWRZHJR��SR�GRSá\QLĊFLX�GR�EORNX�
IXQNF\MQHJR�V\JQDáX�ZHMĞFLRZHJR��

-HJR�ZDUWRĞü�MHVW�XVWDZLDQD�]JRGQLH�]�ZDUWRĞFLą�Z\V]F]HJyOQLRQHJR�ELWX�
VSUDZG]DQHJR�VáRZD��3DUDPHWU�%,7�PRĪH�E\ü�UyZQLHĪ�]PLHQQą��FR�XPRĪOLZLD�
VSUDZG]HQLH�UyĪQ\FK�ELWyZ�GDQHJR�FLąJX�ELWRZHJR�]D�SRPRFą�WHJR�VDPHJR�
EORNX�IXQNF\MQHJR��-HĪHOL�ZDUWRĞü�SDUDPHWUX�%,7�SU]HNUDF]D�GRSXV]F]DOQ\�
]DNUHV�������%,7���>��GáXJRĞü@���ZDUWRĞü�SDUDPHWUX�Z\MĞFLRZHJR�MHVW�
XVWDZLDQD�QD�����

3RZ\ĪV]D�IXQNFMD�PRĪH�GRNRQDü�VSUDZG]HQLD�ZDUWRĞFL�ELWX�Z�]DNUHVLH�RG���GR�
����VáyZ�ELWRZ\FK��F]\OL�]�FLąJX�OLF]ąFHJR�PDNV\PDOQLH�������ELWyZ���

�

6SUDZG]DQH�ELW\�

(QDEOH� %,7B�
7(67B�
:25'

,1� :\MĞFLH4�

1XPHU�ELWX�Z�,1� %,7 �

3DUDPHWU\�IXQNFML�%LW�7HVW�
:HMğFLH��
:\MğFLH�

�3DUDPHWU��

:DUWRğFL�GRSXV]F]DOQH� 2SLV�

HQDEOH� V\JQDá� 6\JQDá�ZHMĞFLRZ\��'RSURZDG]HQLH�WHJR�V\JQDáX�GR�
EORNX�IXQNF\MQHJR�SRZRGXMH�Z\NRQDQLH�VSUDZG]DQLD�
ZDUWRĞFL��

,1� ,��4��0��7��6��*��5��$,��$4� $GUHV�SLHUZV]HJR�VáRZD�FLąJX�VáyZ��QD�NWyU\P�PD�
]RVWDü�Z\NRQDQD�RSHUDFMD��

%,7� ,��4��0��7��*��5��$,��$4��VWDáD� 1XPHU�ELWX�VáRZD�,1��NWyUHJR�ZDUWRĞü�PD�]RVWDü�
RNUHĞORQD���
=DNUHV�ZDUWRĞFL�WR������%,7���>��/(1@���

4� V\JQDá��EUDN� :DUWRĞü�SDUDPHWUX�4�]RVWDMH�XVWDZLRQD�QD����JG\�
ZDUWRĞü�WHVWRZDQHJR�ELWX�UyZQLHĪ�Z\QRVL����

�

3U]\NáDG�
:�]DPLHV]F]RQ\P�SRQLĪHM�SU]\NáDG]LH��NDĪGH�]PLDQD�ZDUWRĞFL�]PLHQQHM�
�,�����QD���SRZRGXMH�VSUDZG]HQLH�ELWX��NWyUHJR�SRáRĪHQLH�RNUHĞORQH�MHVW�]D�
SRPRFą�]PLHQQHM�3,&.%,7��%LW�WHQ�QDOHĪ\�GR�FLąJX�ZHMĞFLRZHJR�35'B&'(��
-HĪHOL�MHJR�ZDUWRĞü�MHVW�UyZQD����QDVWĊSXMH�Z\VáDQLH�V\JQDáX�Z\MĞFLRZHJR�4�
RUD]�XVWDZLHQLH�]PLHQQHM�SU]HNDĨQLND��4�����QD�����
�

35'B&'(

%,7B
7(67B
:25'
,1

�4����
�����4

3,&.%,7 %,7

�,����

�

N 

W 

N 

funkcji TEST 



 
 
 
 
 
 
Zadanie do wykonania i odesłania pocztą zwrotną. 
Ze względu na dość duży zakres materiału proszę napisać́ program w języku drabinkowym 
LD(LAD), który będzie realizował zadanie: 

Po uaktywnieniu wejścia I1, przez przyciśniecie przycisku mono-stabilnego, o stykach normalnie 
otwartych, funkcja BIT_TEST sprawdza wyszczególniony bit (tu bit czwarty) podanego słowa 
bitowego (adres początkowy w R4). Wartość tego bitu jest przesyłana bezpośrednio na wyjście Q 
bloku funkcyjnego (a stamtąd na wyjście Q3 sterownika). Pytanie dodatkowe. Odpowiedzieć co 
będzie sygnalizować lampka podłączona pod to wyjście (Q3) sterownika? 

W schemacie w umieścić dokładnie podane wyżej nazwy dotyczące rejestru, wejścia i wyjść.  

……………………………………………………………………………………………………… 
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. 

 

 

 
 


