
 

Nowy materiał do opanowania. Funkcje/bloki konwersji typów danych  

w języku LD(LAD) 
 

Proszę uważanie zapoznać się z treścią podaną w materiałach poniżej oraz opisem 

bloków podstawowych funkcji/bloków konwersji (Conversion Functions). Funkcje 

konwersji umożliwiają zamianę jednego typu na drugi. Konieczność́ taka wynika z 

faktu, że wiele bloków funkcyjnych musi operować́ na danych tego samego typu (jak 

np. funkcje matematyczne). Pojęcie też znane z kursu programowania 

proceduralnego. Pokazane będą tylko wybrane funkcje konwersji, co nie oznacza, że 

są jedynymi. W sterownikach PLC, na których pracowaliśmy to funkcje: 

INT_TO_BCD4 

Blok funkcyjny  konwersji  na charakterystycznych typ BCD-4 stosowany jest do 

zastąpienia danych zapisanych jako liczba całkowita, typi INT ze znakiem,  przez 

równoważną liczbę zapisaną w kodzie BCD-4 (liczba dziesiętna zakodowana w 

układzie dwójkowym). Dane wejściowe nie ulegają zmianie wskutek działania tej 

funkcji. Konwersja danych na system zapisu BCD może być przeprowadzona np. w 

celu podłączenia diodowego wyświetlacza cyfr sterowanego w kodzie BCD lub w 

celu przesłania kodów sterujących do niektórych urządzeń zewnętrznych, jak np. do 

licznika wysokiej częstotliwości.  

Gdy do bloku funkcyjnego dopływa sygnał wejściowy enable/zezwolenie (patrz 

rysunek poniżej), przeprowadzona zostaje konwersja wartości zadanej poprzez 

parametr IN, a jej wynik zwracany jest poprzez parametr Q. Sygnał wyjściowy jest 

przesyłany, gdy do bloku funkcyjnego dopłynie sygnał wyjściowy, chyba że po 

dokonaniu konwersji wartość parametru Q przekracza zakres od 0 do 9999.  
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Przykład1:  

W zamieszczonym poniżej przykładzie, po każdej zmianie wartości zmiennej 

%I0002 na 1, jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, parametry wejściowe z obszaru 

%I0017 do %I0032 są konwertowane na liczby w kodzie BCD, a wynik zapisywany 

jest w pamięci ograniczonej adresami %Q0033 do %Q0048. Poprawność wykonania 

konwersji jest sprawdzana za pomocą przekaźnika %Q1432. 

Przykład1:  

  

Przykład2:  

 

 

 
 

BCD4_TO_INT  

Blok funkcyjny stosowany jest do konwersji danych typu BCD-4 lub REAL (tylko 

w niektówych sterownikach) na równoważną liczbę całkowitą INT ze znakiem. Dane 

wejściowe nie ulegają zmianie wskutek działania tej funkcji. Gdy do bloku 

funkcyjnego dopływa sygnał wejściowy (rysunek poniżej), przeprowadzana jest 

konwersja zadanej poprzez parametr IN wartości, a jej wynik zwracany jest przez 

parametr wyjściowy Q. Sygnał wyjściowy jest przesyłany, gdy do bloku 

 

Poniżej 



funkcyjnego dopłynie sygnał wyjściowy, chyba że dane przekraczają zakres wartości 

dopuszczalnych.  

 

 
Przykład 3:  

W poniższym przykładzie, każda zmiana wartości parametru wejściowego %I0002 

na 1, powoduje konwersję parametru wejściowego PARTS typu BCD-4 na liczbę 

całkowitą ze znakiem, która następnie jest przesyłana do funkcji ADD i dodawana 

do zmiennej RUNNING, liczby typu całkowitego ze znakiem. Suma tych dwóch 

liczb jest zwracana przez funkcję ADD jako zmienna TOTAL.  

 
 

REAL _TO_DINT 

Funkcja ta umożliwia konwersję danych typu REAL (niektóre sterowniki nie działają 

na liczbach rzeczywistych) na dane typu DINT. Dane wejściowe nie ulegają zmianie 

wskutek działania tej funkcji. Po doprowadzeniu sygnału wejściowego do tego bloku 

(rysunek poniżej) funkcyjnego, przeprowadzana jest konwersja, a wynik zwracany 

jest poprzez parametr Q. Sygnał wyjściowy jest przesyłany, gdy do bloku 

funkcyjnego dopłynie sygnał wyjściowy, chyba że wartość liczby rzeczywistej 

przekracza zakres wartości dopuszczalnych.  
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Przykład4:  

W zamieszczonym poniżej przykładzie, każda zmiana wartości zmiennej %I0002 na 

1 powoduje konwersję parametru wejściowego %R0017 na liczbę całkowita 

podwójnej precyzji ze znakiemi zapisanie wyniku w parametrze wyjściowym 

%R0001. Wartość parametru wyjściowego %Q1001 jest zawsze ustawiana na 1, pod 

warunkiem pomyślnego wykonania funkcji.  

 
 

Analogicznie do przedstawionych powyżej działaj funkcje: 

 (INT, DINT, BCD-4, WORD)_TO_ REAL - Bloki funkcyjne _TO_REAL 

stosowany jest do konwersji danych typu INT, DINT, BCD-4 lub WORD na 

równoważną liczbę rzeczywistą (REAL, tam gdzie sterownik obsługuje). Dane 

wejściowe nie ulegają zmianie wskutek działania tej funkcji. 

  

REAL_TO_WORD 

Blok funkcyjny stosowany jest do konwersji danych typu REAL (tam gdzie 

sterownik obsługuje) na równoważną liczbę typu WORD. Dane wejściowe nie 

ulegają zmianie wskutek działania tej funkcji.  

 

TRUN_(INT, DINT)  

Funkcja ta umożliwia zaokrąglenie liczby rzeczywistej poprzez odrzucenie części 

dziesiętnej. Dane wejściowe nie ulegają zmianie wskutek działania tej funkcji.  
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Gdy do bloku funkcyjnego dopływa sygnał wejściowy (rysunek powyżej), zostaje 

dokonana konwersja zadanej poprzez parametr IN wartości, a jej wynik zwracany 

jest poprzez parametr Q. Sygnał wyjściowy jest przesyłany, gdy do bloku 

funkcyjnego dopłynie sygnał wyjściowy, chyba że po dokonaniu konwersji wynik 

nie mieści się w dopuszczalnym zakresie wartości lub parametr IN nie jest liczbą.  

 

Druga część materiałów dotyczy wybranych funkcji sterujących (Conversion 

Functions). 

 

Funkcja DOIO  

Funkcja umożliwia natychmiastowe uaktualnienie stanu wybranych wejść lub wyjść. 

(Funkcja ta obsługuje wszystkie wejścia i wyjścia modułu wyszczególnione jako 

parametry jej wywołania. Nie jest możliwe uaktualnienie wybranych (częściowe) 

wejść i wyjść modułu.) Opcjonalnie można umieścić kopię obsługiwanych wejść i 

wyjść w pamięci wewnętrznej, a nie w standardowej pamięci wejść dyskretnych.  

W przypadku wyszczególnienia jako parametrów bloku funkcyjnego zmiennych 

przypisanych wejściom sterownika, funkcja DOIO umożliwia wykorzystanie przez 

program sterujący najświeższych wartości fizycznych wejść sterownika. Jeśli jako 

parametry bloku funkcyjnego podane są zmienne przypisane wyjściom sterownika, 

funkcja DOIO wykorzystuje najświeższe wartości zapisane w pamięci sterownika 

przez inne elementy logiczne programu sterującego. Wejścia i wyjścia są 

obsługiwane przy- rostowo dla całych modułów wejść/wyjść, jeżeli to jest 

konieczne, sterownik uaktualnia zmienne w trakcie wykonywania funkcji.  

 



 
 

Funkcja DOIO posiada cztery parametry wejściowe i jeden parametr wyjściowy. 

Gdy do bloku fun- kcyjnego dopływa sygnał wejściowy i za pomocą parametrów 

bloku wyszczególnione są wejścia, których stan ma zostać uaktualniony, przejrzany 

zostaje zbiór wejść o adresie początkowym ST i adresie końcowym END. Dalsze 

działanie funkcji uzależnione jest od tego, czy w bloku funkcyjnym wykorzystywany 

jest parametr ALT (adres). Jeśli podano parametr ALT, uaktualnione zostają 

wartości zmiennych, rozpoczynając od wyspecyfikowanego za pomocą parametru 

ALT adresu (może to być na przykład obszar pamięci przypisany zmiennym typu 

%M lub %R), a standardowa pamięć sygnałów wejść dyskretnych nie jest 

uaktualniana. Rozmiar parametru ALT mus być taki sam jak rozmiar obsługiwanego 

typu zmiennej. Jeśli jako parametry ST i END występują zmienne dyskretne, 

parametr ALT musi być również zmienną dyskretną. Jeśli parametr ALT nie 

występuje, uaktualniona zostaje rzeczywiste wartości zmiennych przypisanych 

skanowanym wejściom (tzn. %I lub %AI).  

Gdy do bloku funkcyjnego dopływa sygnał wejściowy i za pomocą parametrów 

bloku wyszczególnione są wyjścia, których stan ma zostać uaktualniony, do 

modułów wyjść przesłane zostają wartości zmiennych przypisanych blokowi wyjść 

o adresie początkowym ST i adresie końcowym END. Jeśli na wyjścia sterownika 

mają zostać przesłane wartości z innego obszaru pamięci niż %Q czy %AQ (wyjście 

analogowe), początkowy adres tego obszaru musi zostać podany za pomocą 

parametru ALT. Wartości z tego obszaru są następnie przesyłane do zbioru wyjść 

adresowanego przez parametry ST i END.  

Funkcja DOIO jest wykonywana do momentu, aż wszystkie wyszczególnione 

wejścia lub wyjścia zostaną obsłużone. Po wykonaniu tej funkcji program sterujący 

przechodzi do kolejnej instrukcji.  
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Przykład 5 (Uaktualnianie stanu wejść):  

W przykładzie przedstawionym poniżej, każda zmiana wartości zmiennej %I0001 

na 1, powoduje odczytanie zmiennych %I0001 do %I0064 oraz ustawienie wartości 

zmiennej %Q0001 na 1. Kopia odczytanych wejść umieszczona zostanie w pamięci 

wewnętrznej, w obszarze od adresach %M0001 do %M0064. Standardowa pamięć 

sygnałów wejściowych nie jest aktualizowana. Takie zastosowanie tej funkcji 

pozwala na porównanie bieżących wartości zbioru wejść z wartościami zbioru wejść 

odczytanymi na początku cyklu.  

 
Przykład 6 (Uaktualnianie stanu wyjśc:  

W zamieszczonym poniżej przykładzie, każda zmiana wartości zmiennej %I0001 na 

1 powoduje zapisanie wartości zmiennych %R0001 do %R0004 do kanałów wyjść 

analogowych %AQ001 do %AQ004 oraz ustawienie wartości zmiennej %Q0001 na 

1. Wartości zawarte w %AQ001 do %AQ004 nie są zapisywane do modułów wyjść 

analogowych.  

 
 

Funkcja END  

Koniec programu. Program wykonywany jest od pierwszego szczebla drabiny 

logicznej aż do ostatniego szczebla, jeżeli jednak napotkana zostanie instrukcja 

 

 



END, wykonanie programu zostanie bezwarunkowo przerwane. Funkcja END jest 

użyteczna podczas uruchamiania programu, nie jest jednak dozwolone korzystanie z 

niej przy programowaniu w języku SFC, o którym jeszcze w szczegółach nie było 

mowy.  

Blok funkcyjny END przerywa wykonanie części logicznej programu sterującego. 

Program wykonywany jest począwszy od pierwszego szczebla drabiny logicznej aż 

do szczebla ostatniego lub do momentu napotkania funkcji END. Instrukcja END 

powoduje bezwarunkowe przerwanie wykonywania programu. Po funkcji END nie 

można umieszczać dalszej części programu sterującego. Część programu 

sterującego, umieszczona po funkcji END, nie jest dalej wykonywana, w następnym 

cyklu program jest wykonywany od początku. Funkcja END może być wykorzystana 

w trakcie uruchamiania programu, ponieważ blokuje ona wykonywanie części 

programu sterującego, umieszczonej po tej instrukcji.  

 

Funkcja MCR  

Blok funkcyjny MCR (Master Control Relay) i odpowiadający mu blok funkcyjny 

ENDMCR (End Master Control Relay) wyznaczają początek i koniec fragmentu 

programu sterującego, w którym wszystkie szczeble zostaną wykonane bez dopływu 

sygnału sterującego. Po napotkaniu funkcji ENDMCR, wznawiane jest normalne 

wykonywanie programu sterującego. W odróżnieniu od instrukcji JUMP, instrukcja 

MCR może być użyta tylko w kierunku do przodu programu (nie wstecz). Instrukcji 

MCR musi towarzyszyć w programie instrukcja ENDMCR. Na jeden blok funkcyjny 

MCR może przypadać tylko jeden blok funkcyjny ENDMCR. Zakres działania 

określony parami instrukcji MCR/ ENDMCR nie może zawierać się wewnątrz 

zakresu działania innej pary instrukcji MCR/ENDMCR. 

Przykład 7:  

W poniższym przykładzie, każda zmiana wartości zmiennej %I0002 na 1 powoduje 

wywołanie funkcji MCR i wykonywanie programu sterującego, bez doprowadzania 

sygnału sterującego, aż do momentu napotkania powiązanej z tą instrukcją instrukcji 

ENDMCR. Jeżeli zmienne %I0001 i %I0003 są równe 1, wartość zmiennej %Q0001 

zostaje ustawiona na 0, a wartość zmiennej %Q0003, równa 1, nie ulega zmianie.  



 
 

Tu film pokazujący działanie funkcji MCR: 

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

 

Funkcje JUMP i JUMPN  

Przejście do innego miejsca w programie sterującym (oznaczonego instrukcją 

LABEL, proszę porównać z zamieszczoną poniżej uwagą). Oprogramowanie 

Logicmaster 90-30/Micro udostępnia dwa rodzaje funkcji JUMP: bez możliwości 

pokrywania się zakresów działania (JUMP) i z możliwością pokrywania się 

zakresów działania (JUMPN).  

Blok funkcyjny JUMP powoduje pominięcie fragmentu części logicznej programu 

sterującego, zamieszczonego pomiędzy instrukcją JUMP a instrukcją LABEL 

(etykietą). Gdy do bloku funkcyjnego JUMP dopływa sygnał wejściowy, wszystkie 

przekaźniki zawarte we wspomnianym obszarze zachowują swój pierwotny stan 

(dotyczy to również takich elementów logicznych, jak przekaźniki czasowe, liczniki, 

itp.). W przypadku instrukcji JUMP (bez możliwości zagnieżdżania, czyli zwierania 

w sobie innej instrukcji JUMP), odpowiada dokładnie jedna instrukcja LABEL. 

Instrukcja JUMP może powodować przejście zarówno w kierunku do przodu, jak i 

do tyłu programu sterującego.  

Tu uwaga: zakres działania określony parami instrukcji MCR/ ENDMCR nie może 

zawierać się wewnątrz zakresu działania innej pary instrukcji MCR/ENDMCR ani 

też pary JUMP/LABEL. Instrukcje JUMP bez możliwości zagnieżdżania nie mogą 

być umieszczane wewnątrz zakresu działania innej pary instrukcji JUMP/LABEL 

lub pary instrukcji MCR/ ENDMCR. Dodatkowo, para instrukcji MCR/ ENDMCR 

lub inna para instrukcji JUMP/ LABEL nie mogą znajdować się obrębie instrukcji 

JUMP/ LABEL bez możliwości zagnieżdżania.  

 

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


Zagnieżdżone (NESTED-w dołączonym poniżej filmie) instrukcje JUMPN 

Zagnieżdżona forma instrukcji JUMP ma symbol JUMPN…..LABEL01, gdzie 

LABEL01 jest nazwą zagnieżdżonej instrukcji LABEL.  

Zagnieżdżona instrukcja JUMPN może być umieszczana w dowolnym miejscu w 

programie, pod warunkiem, że jest poprawnie zagnieżdżona wewnątrz innych nie 

zagnieżdżonych i zagnieżdżonych instrukcji JUMPN.  

Pojedynczej, zagnieżdżanej instrukcji LABEL typu może odpowiadać kilka 

instrukcji JUMPN tego samego typu. Zagnieżdżana instrukcja JUMPN może 

powodować przejście zarówno w kierunku do przodu jak i do tyłu programu 

sterującego.  

Przykład 8:  

W zamieszczonych poniżej przykładach, po doprowadzeniu sygnału sterującego do 

bloku JUMP TEST1, jest on dalej kierowany do bloku LABEL TEST1.  

Przykład nie zagnieżdżonej instrukcji JUMP:  

 
Przykład zagnieżdżonej instrukcji JUMP:  

 
Blok funkcyjny LABEL (etykieta) określa miejsce docelowe skoku (wywołanego 

przez funkcję JUMP z tą samą etykietą). Powoduje on kontynuację normalnego 

wykonywania programu sterującego począwszy od tej etykiety. W programie 

sterującym nie mogą wystąpić dwie takie same etykiety. Również nie może zostać 

wykonany program, w którym występują instrukcje JUMP lub LABEL, bez 

odpowiedniej pary.  

Forma nie zagnieżdżana, LABEL01:, może być stosowana wyłącznie z nie 

zagnieżdżaną instrukcją JUMP: 

 LABEL01. Forma zagnieżdżana, LABEL01:, może być stosowana wyłącznie z 

zagnieżdżaną instrukcją JUMP: 

 ———N—— LABEL01.  

Blok funkcyjny LABEL nie posiada w ogóle parametrów ani symbolu, oprócz samej 

etykiety, która jest ciągiem znaków alfanumerycznych.  

W ponizsym przykładzie, sygnał sterujący, po dojściu do instrukcji JUMP TEST1 

(przykład i rysunek powyżej), jest doprowadzany do szczebla LABEL TEST1.  

Przykład nie zagnieżdżonej instrukcji LABEL:  

| 

| TEST1 : |  

Przykład zagnieżdżonej instrukcji LABEL:  



 | 

 | TEST1  :(nested) 

 | 

 

Ponieważ wydaje się, że JUMP i MCR mają podobne działanie, poniżej 

pokazano różnice pomiędzy funkcjami JUMP i MCR.  

Bloki funkcyjne  znajdujące się w zakresie działania funkcji MCR są wykonywane 

bez dopływu sygnału sterującego, wartość zmiennych przypisanych do 

przekaźników ustawiana jest na 0. W poniższym przykładzie, każda zmiana wartości 

zmiennej %I0002 na 1 powoduje aktywowanie funkcji MCR. Jeżeli aktywna jest 

funkcja MCR - nawet jeżeli wartość zmiennej %I0001 jest równa 1 - blok funkcyjny 

ADD wykonywany jest bez doprowadzania sygnału sterującego (tzn. nie dodaje on 

wartości 1 do zmiennej %R0001), a zmienna %Q0001 jest równa 0.  

 

 
Natomiast, przy funkcji JUMP, wszystkie bloki funkcyjne pomiędzy instrukcjami 

JUMP i LABEL nie są wykonywane, ale nie jest zmieniana wartość zmiennych 

przekaźnikowych. W kolejnym przykładzie, każda zmiana wartości zmiennej 

%I0002 na 1 powoduje wykonanie instrukcji JUMP. Ponieważ bloki funkcyjne 

umieszczone pomiędzy instrukcjami JUMP i LABEL zostają pominięte, wartość 

zmiennej %Q0001 nie ulega zmianie (tzn. jeżeli miała ona wartość 1, pozostawiana 

jest wartość 1, a jeżeli miała wartość 0, pozostawiana jest wartość 0).  

 



 
 

Tu film jeszcze bardzie przybliżający działanie funkcji JUMP: 

https://youtu.be/vJHgX1daH54?t=1 

Tu film pokazuje użycie funkcji JUMP bez zagnieżdżenia (inna aplikacja, takie samo 

działanie): 

https://www.youtube.com/watch?v=IgACQqsII88 

 

Funkcja SVCREQ  

Funkcja SVCREQ posiada trzy parametry wejściowe i jeden parametr wyjściowy. 

Gdy do bloku funkcyjnego dopływa sygnał wejściowy, uruchamiana jest funkcja 

sterownika o numerze identyfikacyjnym określonym za pomocą parametru FNC. 

 

 

Blok parametrów funkcji sterownika odczytywany jest z pamięci sterownika, z 

obszaru o początkowym adresie zadanym przez parametr PARM. Funkcja SVCREQ 

zawsze przesyła sygnał wyjściowy, chyba że podany zostanie niewłaściwy numer 

identyfikacyjny funkcji, błędne parametry lub adres wychodzący poza zakres 

pamięci sterownika.  

Adres zadany przez parametr PARM musi odnosić się do pamięci zorientowanej 

rejestrowo (%R, %AI lub %AQ). Adres ten oznacza początek bloku parametrów 

funkcji sterownika. Kolejne słowa 16-bitowe zawierają pozostałe parametry. Liczba 

 

 

https://youtu.be/vJHgX1daH54?t=1
https://www.youtube.com/watch?v=IgACQqsII88


parametrów uruchamianej funkcji sterownika zależy od jej typu (tzn. od numeru 

identyfikacyjnego FNC).  

Obszar pamięci rozpoczynający się od adresu PARM zarezerwowany jest zarówno 

dla bloku parametrów wejściowych, jak i wyjściowych, przesyłanych jako wynik 

działania jednej ze specjalnych funkcji sterownika. Dane wejściowe i wyjściowe są 

więc przechowywane w tym samym miejscu.  

 

 

 
Przykłady funkcji: 

Funkcja SVCREQ #7 pozwala na odczyt/ zmianę wskazań zegara 

sterownika, podtrzymującego aktualną datę i czas.  

Funkcja zostanie pomyślnie wykonana, o ile nie zaistnieje jedna z 

podanych poniżej sytuacji:  

1. Wartość pierwszego słowa bloku parametrów jest różna od 0 i od 1 

(proszę porównać z opisem poniżej).  

2. Wartość drugiego słowa bloku parametrów jest różna od 1 i od 3, co 

wskazuje na niemożliwy do zastosowania format zapisu.  

3. Dane są zapisane w formacie innym niż wyszczególniony za pomocą 

drugiego słowa bloku parametrów.  

Funkcja SVCREQ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Długość bloku parametrów funkcji SVCREQ #7 zależy od formatu, w 

którym zapisane są dane. Kod zapisu BCD (liczby dziesiętne kodowane 

binarnie) wymaga 6 słów, a kod ASCII wymaga 12 słów.  

Wartość 1 słowa decyduje, czy funkcja ma czytać, czy też zmieniać 

wartości.  

       0    =    czytanie 

       1    =    zmiana 

Drugie słowo określa format danych:  

       1    =    kod BCD 

       3    =    kod ASCII ze spacjami i znakami dwukropka (:) 

Słowa od trzeciego do końca bloku danych zawierają wartości zwrócone 

przez funkcję w przypadku wyboru odczytu (wartość pierwszego słowa 

bloku parametrów równa 0) lub zadane przez użytkownika w przypadku 

ustawienia nowego czasu i daty (wartość pierwszego słowa bloku 

parametrów równa 1). W obydwu przypadkach, format słów z danymi jest 

taki sam. W czasie czytania daty i czasu, słowa (adres+2) do (adres + 8) 

bloku parametrów są ignorowane na wejściu.  

 

Przykład 9 (dla parametru FNC=7):  

W zamieszczonym poniżej przykładzie tworzony jest blok parametrów, 

który ma za zadnie odczytanie bieżącej daty i czasu, a następnie 

ustawienie wskazań zegara na godzinę 12:00:00 w formacie BCD. Blok 

parametrów umieszczony jest w obszarze danych globalnych %R0300. 

Tablica NOON została zadeklarowana wcześniej w programie, zawiera 

ona wartości 12, 0 i 0. (Tablica NOON musi zawierać również dane 

zgromadzone pod adresem %R0300). Format zapisu BCD wymaga 

zarezerwowania sześciu sąsiadujących komórek pamięci na blok 

parametrów.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

   

  

   



Zawartość bloku danych  

Blok danych zawiera dokładną datę i czas, zapisane wg podanych poniżej reguł: Dla 

obydwu formatów zapisu danych:  

• Godziny są zapisywane w konwencji 24-godzinnej;  

• Dni tygodnia zapisywane są w konwencji numerycznej:  

 
-----Koniec----- 

Zadanie do wykonania i odesłania pocztą zwrotną. 

Ze względu na dość duży zakres materiału proszę opisać́ (napisać tekstem, co wykonuje) program 

w języku drabinkowym LD(LAD), który jest realizowany w sposób następujący: 

 
Podpowiedź: Program wykorzystuje funkcję JUMP – LABEL do wykonania pętli (for). Proszę 

przypomnieć sobie z poprzedniego kursu programowania jak taka pętla działa. W pierwszej gałęzi 

ustawiane są parametry początkowe pętli. Jak widać, ostatnia gałąź to warunek wyjścia z pętli. 

Dane wejściowe to: zmienna %AI0001 oraz %R0003. Wykorzystano bloki z poprzednich zajęć. 

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

Zalecana literatura z przedmiotu Programowanie urządzeń mechatronicznych, do tej  

i poprzednich lekcji: 

,,GE Fanuc Automation, Sterowniki programowalne, Opis funkcji.” Kraków, wrzesień 1999.   

,,Programowanie sterowników PLC”, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka 

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

War-

tość 


