
 
No  ma eria  do opano ania. Funkcje /Operacje na tablicach danych  

w j k  LD(LAD) 
 
Pro  a anie apo na  i   re ci  podan   ma eria ach poni ej ora  opi em 
bloków podstawowych funkcji/operacji na tablicach. Poj cie nane  k r  
programowania proceduralnego. W sterownikach PLC, na k r ch praco ali m  e 
funkcje/operacje to: 
Funkcje  przes ania dan ch, Data Move Functions, takie jak:  MOVE, BLKMOV, 
BLKCLR, SHFR, BIRSEQ, COMMREQ oraz  
Funkcje tablicowe Table Functions, takie jak: ARRAY_MOVE, (grupa funkcji 
warunkowego przeszukiwania tablic ) SRCH_EQ, SRCH_GT, SRCH_GE, 
SRCH_NE SRCH_LE, SRCH_LT.   
Wsz kie f nkcje  do pne dla programi   na iga or e (le a rona okna 
aplikacji Proficy Machines Edition). Inne aplikacji dedykowanych programowaniu 
PLC mog  mie  inn  gl d. 

 
 

 
 

Do pne dla programi  Bloki f nkc jne 

Bloki funkcji/operacji na danych, 
W tym na tablicach 



 
Do pierwszej wymienionej grupy funkcji, f nkcji pr e ania dan ch, nale : 
 

 
 
F nkcje po e pr eka j   ej cia na j cie gna  1 ed , gd  

 ak ne. 
MOVE 

  

 
 P ad 1: 
 Przykład stosowania funkcji MOVE dotyczy przesyłania bit w  więc pojawia 
się parametr BIT - MOVE_BIT), polegające na przesyłaniu sygnału włączenia 
lub wyłączenia na kolejne wyj cia od Q  do Q   w zale no ci i 



odpowiednio od zawarto ci rejestru R  Funkcja jest aktywowana 
wej ciem I  
 

 
 
BLKMOV 

 
P ad 1:  
a o o ania f nkcji BLKMOV na poni m r nk  polega na m , e 
r chamiana je  ona lko  pier m c kl  d ia ania ero nika kiem 
ej cio m %I0001 (oc i cie je eli je  ar ) i mo li ia a ienie kolejno 
 reje rach ar o ci odpo iednio od INT1 do INT7. Reje r  ,, pe niane  
ar o ciami ac nane  lic one od reje r  %R0026 ( a em o a nim je  reje r 

%R0032). 

  
 

%I0001 



 
BLKCLR 
F nkcja BLKCLR mo li ia ,, ero anie , a ienie an  0, na j ciach 
binarn ch np.  od %Q0001 do %Q0032 (d go  1 o a ma no ego - WORD), 
jak poka ano poni ej. Ak acja blok  f nkcji odb a i  pr  ci  ej cia 
%I0001, analogicznie do poprzednio przestawionego bloku 
 

 
 
P ad 1:  
W zamieszczonym poni ej pr k ad ie, 32 o a pami ci typu %Q, pocz wszy od 
adresu %Q0001 s  zerowane podczas rozruchu sterownika.  
 

 
 
SHFR 
F nkcja mo li ia pr e ni cie o jedn  po cj , jednego l b i cej, elemen  
(bitów - BIT,  - WORD ) ablic . F nkcja mo e r nie  ,, ero a  elemen  
tablicy. Parametrem funkcji jest LEN = liczba przesuwanych elementów (1 - 256) 
ora  ej ciami  R, ST, IN, tzn.: 

 
ST  adres pier ego elemen  ablic , do k rego pr e ane  e 
elementy; 

%I0001 

 



IN  argument (element BIT, WORD) pro ad on  na o ej cie, jest 
pro ad an  na pier e miej ce ablic  (poc ek ablic ), okre lone 

przez adres ST. 
W j cie Q a o a ni elemen   ablic , elemen  pod adre em: ST+LEN-1. 
P ad 1: 
W amie c on m poni ej pr k ad ie zastosowania bloku SHFR, rejestr 
przemies c aj c  kor je pami  od %R0001 do %R0100. Je eli ak n  je  

gna  ero ania CLEAR, o a reje r  pr emie c aj cego  ero ane. Je eli 
ar o  miennej NXT_CYC je  r na 1, a gna  CLEAR nie je  dopro ad an , 
o o z obszaru adresowanego przez %Q0033 jest przemieszczany do rejestru 

pr emie c aj cego o adre ie %R0001. S o o " pchni e"  reje r  
pr emie c aj cego, o adre ie %R0100, je  api ane 
w obszarze o adresie %M0001.  
 

 
P ad 2:  
W zamieszczonym poni ej pr k ad ie, rejestr przemieszczaj cy wykorzystuje 
pami  od %M0001 do %M0100. Je eli ak n  je  gna  ero ania CLEAR, 
f nkcja SHFR pe nia erami ob ar pami ci ograniczony adresami %M0001 do 
%M0100. Je eli warto  zmiennej NXT_CYC jest r wna 1 oraz nie jest 
dopro ad an  gna  CLEAR, f nkcja SHFR pr emie c a dane bi  po bicie,  
%M0001 do %M0100. Bit zmiennej %Q0033 jest przemieszczany do %M0001, 
natomiast bit "wypchni ty" jest zapisywany do %M0200.  

 



 
 
BITSEQ 
F nkcja mo li ia generacj  ek encji bi , na pnie pr e an ch  ablic  
bi  o adre ie poc ko m mie c on m  miennej na ej ci  ST. 
Parametrem funkcji jest LEN = liczba przesuwanych elementów (1 - 256) oraz 

ej ciami  R, ST, DIR, STEP. 

 
 

 

BIT zezwolenie 

%R-Rejestr danych statycznych 

 



 

 
Inkrementacja= i k anie  
Dekrementacja=zmniejszanie  
Innymi s owy: 
Je li podc a  d ia ania f nkcji bie cy numer bitu o warto ci r wnej 1 jest 
zwi kszany i pr ekroc  dop c aln  akre  (1  bie c  n mer  LEN), 
numer ten jest ustawiany na 1.  
Je li podc a  d ia ania f nkcji bie cy numer bitu o warto ci r wnej 1 jest 
mniej an  i pr ekroc  dop c aln  akre  (1  bie c  n mer  

LEN), numer ten jest ustawiany na LEN.  
P ad 1: 
W zamieszczonym poni ej pr k ad ie, f nkcja BITSEQ kor je 
pami  o adresie %R0001. Dane statyczne zapami tane s  w rejestrach 
%R0010, %R0011 i %R0012. Je eli dopro ad an  je  gna  CLEAR, 
nast puje wyzerowanie obszaru pami ci przypisanego funkcji oraz 
ustawienie 3 bitu jako bitu bie cego. Pierwszych 8 bit w rejestru 
%R0001 ustawianych jest na 0.  
Je eli dopro ad on  o anie gna  NXT_SEQ i nie je  dopro ad an  

gna  CLEAR, na puje ustawienie warto ci bitu 3 na 0 oraz ustawienie 

STEP 



warto ci 1 dla bitu 2 lub 4 (w zale no ci od tego, czy doprowadzany jest 
gna  ej ciowy DIR).  

 
 
COMMREQ 
F nkcja COMMREQ y do nawi zania przez sterownik PLC komunikacji z jednym z 

pecjali o an ch mod  doda ko ch, jak np.  mod em kom nikac jn m 
GENIUS l b  mod em programo alnego koproce ora i nie b d ie  oma iana, 
ponie a  do c  ro b do an ch em  ero ania k adaj c ch i   i k ej lic b  
mod  (nie lko amego ero nika PLC).  
 
Do dr giej mienionej gr p  f nkcji, f nkcji ablico ch, nale : 
 
ARRAY_MOVE - Kopiowanie okre lonej liczby danych z tablicy r d o ej do ablic  
docelowej;  
SRCH_EQ - Przeszukiwanie tablicy danych w celu znalezienia warto ci r wnej warto ci 
zadanej;  
SRCH_NE - Przeszukiwanie tablicy danych w celu znalezienia warto ci r nej od warto ci 
zadanej;  
SRCH_GT - Przeszukiwanie tablicy danych w celu znalezienia warto ci wi kszej od 
warto ci zadanej; 
SRCH_GE - Przeszukiwanie tablicy danych w celu znalezienia warto ci wi kszej lub 
r wnej warto ci zadanej;  
SRCH_LT - Przeszukiwanie tablicy danych w celu znalezienia 4-90 warto ci mniejszej od 
warto ci zadanej; 
  

 



SRCH_LE - Przeszukiwanie tablicy danych w celu znalezienia 4-90 warto ci mniejszej 
lub r wnej warto ci zadanej.  
 
AREEY_MOVE 
F nkcja a mo li ia kopio anie okre lonej lic b  elemen  jednej ablic  
( j cio ej, r d o ej) do ablic  docelo ej. Elemen ami ablic mog  b  dane 
typów: INT, DINT, BIT, BYTE, WORD. 
 

 
Funkcja ARRAY_MOVE posiada pi  parametr w wej ciowych i dwa parametry 
wyj cio e. Po o r mani  gna  ej ciowego na ej cie enable-zezwolenie, 
funkcja ta kopiuje N element w ze r d o ej ablic  dan ch (ro poc naj cej si  od 
adresu SR), pocz wszy od elementu "SR + SNX - 1" (indeksowanego przez parametr 
SNX). Elementy te s  nast pnie zapisywane w docelowej tablicy danych 
(rozpoczynaj cej si  od adresu DS), pocz wszy od elementu "DS + DNX - 1" 
(indeksowanego przez parametr DNX). Parametr LEN okre la liczb  element w w 
tablicach.  
Gdy dla funkcji ARRAY_MOVE_BIT, operuj cej na bitach, (dla innego typu inne 
okre lenia j  nane i mienione ej-typy elementów tablicy), adres 
pocz tkowy tablicy r d o ej i/l b docelo ej le y w obszarze pami ci 
zorientowanym rejestrowo, pierwszym bitem tablicy jest najmniej znacz cy bit 
wyszczeg lnionego rejestru. Wy wietlana warto  zawiera 16 bit w, bez wzgl du 
na d go  tablicy.  
Wska niki instrukcji ARRAY_MOVE liczone s  od 1. Przy korzystaniu z funkcji 
ARRAY_MOVE nie mo na od o a  si  do element  po o onych poza tablic  
r d o  lub docelow  (okre lonymi poprzez adres pocz ko  i d go ), co jest 

j  nane  popr edniego k r  programo ania. U cie ego blok  maga 
na p j c ch dan ch: 

 
zezwolenie 



 

 
P ad 1:  
W pr k ad ie poni ej, rejestry %R0003 - %R0007 b d ce elementami tablicy %R0001 - 
%R0016 s  kopiowane do rejestrów %R0104 - %R0108 tablicy %R0100 - %R0115.  

 
 
P ad 2:  
Tablice okre lone adresami SR i DS znajduj  si  w obszarze pami ci bitowej po 
przeczytaniu element w %M0011 - %M0017 tablicy %M009 - %M0024 s  one 
zapisywane do element w %Q0026 - %Q0032 tablicy %Q0022 - %Q0037.  
 
 

 



 
P ad 3:  
Tablice okre lone adresami SR i DS przechowywane s  w obszarze pami ci w, 
odczytywane s  bity, od trzeciego najbardziej znacz cego bitu zmiennej %R0001 do 
drugiego najmniej znacz cego bitu zmiennej %R0002 tablicy zawieraj cej wszystkie 16 
bit w zmiennej %R0001 i cztery bity zmiennej %R0002, a nast pnie zapisywane w miejsce 
bit w, od pi tego najmniej znacz cego bitu zmiennej %R0100 do czwartego najmniej 
znacz cego bitu zmiennej %R0101 tablicy zawieraj cej wszystkie 16 bit w zmiennej 
%R0100 i cztery bity zmiennej %R0101.  
 

 
 
 

 

 



SRCH 
Ka da z funkcji przeszukiwania posiada cztery parametry wej ciowe i 
dwa parametry wyj cio e. Po dop ni ciu do (enable-zezwolenie) bloku 
f nkc jnego gna , na puje rozpocz cie przeszukiwania tablicy, 
pocz wszy od adresu AR + NX (pocz tek tablicy plus indeks pierwszego 
elementu danych podlegaj cych por wnaniu , czyli parametr wej ciowy 
NX).  
 

 
 
Poszukiwanie jest kontynuowane do momentu znalezienia pierwszego 
elemen  pe niaj cego zadany warunek XX lub do doj cia do ko ca 
tablicy. Je li poszukiwany element zostanie znaleziony, warto  
parametru wyj ciowego FD zostanie ustawiona na 1, a na wyj cie 
oznaczone NX skopiowany zostanie indeks elementu, spe niaj cego 
warunek poszukiwa . Je li w przeszukiwanym obszarze nie zostanie 
nale ion  elemen  pe niaj cy warunek poszukiwa , warto ci obydwu 

parametr w wyj ciowych FD i NX s  ustawiane na 0.  
Parametr wej ciowy NX mo e przyjmowa  warto ci z zakresu od 0 do 
LEN  1 (LEN minus 1). Aby rozpocz  przeszukiwanie tablicy od 
pierwszego elementu warto  tego parametru powinna wynosi  0. 
Podczas wykonywania operacji przeszukiwania tablicy warto  ta jest 
zwi kszana o 1. Tak wi c warto ci parametru wyj ciowego NX mog  

 

SRCH_ 
XX_ 



zawiera  si  w przedziale od 1 do LEN. Je li warto  parametru 
wej ciowego NX wychodzi poza zakres (jest mniejsza od 0 lub wi ksza 
lub r wna  LEN), tablica b dzie przeszukiwana od pierwszego elementu.  
P ad 1:  
Tablica AR przechowywana jest w pami ci okre lonej adresami %R0001 - %R0005. Po 
ustawieniu warto ci parametru EN na 1, cz  tablicy, okre lona adresami %R0004 do 
%R0005 jest przeszukiwana w celu znalezienia elementu kt rego warto  jest r wna 
parametrowi IN. Je eli %R0001 = 7, %R0002 = 9, %R0003 = 6, %R0004 = 7, %R0005 = 
7 i %R0100 = 7, poszukiwanie zostanie rozpocz te w %R0004 i zako czone w momencie 
gdy warto  FD zostanie ustawiona na 1 w %R0004, a do %R0101 zostanie zapisana 
warto  4.  
 

 
 
 
P ad 2:  
Tablica AR przechowywana jest w pami ci okre lonej adresami %AI0001 - %AI0016. 
Elementy tej tablicy s  r wne 100, 20, 0, 5, 90, 200, 0, 79, 102, 80, 24, 34, 987, 8, 0, 500. 
Pocz tkowo, %AQ0001 jest r wne 5. Je eli warto  EN zostanie ustawiona na 1, tablica 
b dzie przeszukiwana w ka dym cyklu w celu znalezienia elementu o warto ci r wnej 
warto ci parametru IN, wynosz cej 0. W pierwszym cyklu, poszukiwanie rozpocz te 
zostanie od adresu %AI0006, a zako czone w %AI0007, taki wi c warto  FD jest wtedy 
r wna 1, a warto  %AQ0001 jest r wna 7. W drugim cyklu, poszukiwanie zostanie 
rozpocz te od adresu %AI0008, a zako czone w %AI0015, tak wi c warto  FS b dzie 
r wna 1, a warto  %AQ0001 b dzie r wna 15. Poszukiwanie w nast pnym cyklu zostanie 
rozpocz te od adresu %AI0016. Poniewa  warto  r wna warto ci zadanej nie zostanie 
znaleziona, parametr FD b dzie r wny 0, a warto  %AQ0001 r wnie  b dzie r wna 0. W 
kolejnym cyklu, poszukiwanie zostanie rozpocz te od pocz tku tablicy.  
 
 
 

 



 
 
 
Zadanie do konania i ode ania poc  ro n . 
Ze gl d  na do  d  akre  ma eria  pro  napisa  program  j k  drabinkowym 
LD(LAD), który b d ie reali o a  na p j ce zadanie i ane  pr e aniem dan ch  
ablicach, gd ie elemen ami  lic b  ca ko i e. 

Dane s  dwie tablice:  
1. r d o a, zajmuje obszar od R1 do R l0,  
2. docelowa, zajmuje obszar od R41 do R50.  

Nale y skopiowa  5 element w z tablicy r d o ej, poc wszy od elementu nr 2 do tablicy 
docelowej, umieszczaj c je pocz  od elemen  nr 4. S gna  dop aj cy do I1 powinien 
uruchomi  procedur  kopio ania, brak gna  na I1 po inien po odo a  wyzerowanie 
tablicy docelowej.  
 

 
Zalecana li era ra  pr edmio  Programo anie r d e  mecha ronic n ch, do ej  
i poprzednich lekcji: 
,,GE Fanuc Automation, S ero niki programo alne, Opi  f nkcji.  Krak w, wrzesie  1999.   
,,Programo anie ero nik  PLC , W da nic o Praco ni Komp erowej Jacka 
Skalmier kiego, Gli ice 1998, A or : T. Legier ki, J. Ka pr k, J. Hajda, J. W r a . 

 

 

 
 

 


