
 

Nowy materiał do opanowania. Wprowadzenie do programowania 

sterowników PLC w języku Schematów Bloków Funkcyjnych (FBD) 
 

Proszę uważanie zapoznać się z treścią podaną w materiałach poniżej dotyczącej 

innego języka programowania sterowników PLC. Inny język nie oznacza zmiany 

podejścia do programowania ale wykorzystanie innych symboli (tak jak w różnych 

językach na świecie używane są inne słowa do wyrażenie tej samej myśli). 

Przypomnienie: Wraz z wzrostem powszechności ich stosowania pojawiła się 

konieczność standaryzacji metod programowania. W roku 1993 Międzynarodowa 

Komisja Elektroniki wydała normę IEC 1131, która w części trzeciej zawierała 

charakterystykę języków programowania sterowników. Do normy włączono kilka 

języków zarówno tekstowych jaki i graficznych. Wspólną ich cechą jest istnienie 

rozkazów, wyrażeń lub bloków operacji logicznych i podobieństwo sposobu ich 

przedstawiania do form stosowanych w technice przekaźnikowej. Norma IEC 1131-

3 definiuje trzy języki graficzne: 
 

1) sekwencyjny język graficzny (SFC), 

2) język schematów bloków funkcyjnych (FBD), 

3) język schematów drabinkowych (LD); 

oraz dwa języki tekstowe: 

1) język strukturalny (ST), 

2) język listy instrukcji (IL). 

Język Schematów Blokowów Funkcyjnych  FBD (Function Block Diagram) jest 

językiem graficznym, podobnie jak język drabinkowy LD (LAD). Realizacja 

programu w tym języku jest oparta na przepływie sygnału między blokami.  

Przepływ sygnału pomiędzy poszczególnymi blokami funkcyjnymi następuje z 

wyjścia (prawa strona bloku) do wejścia kolejnego bloku funkcyjnego (lewa 

strona bloku). Zbiór wzajemnie połączonych bloków nazywa się schematem 

blokowym, siecią lub obwodem. Program napisany za pomocą języka FBD może 

składać się z pojedynczego schematu blokowego (pojedynczej sieci) lub grupy 

schematów blokowych (grupy sieci) wykonywanych zgodnie z określoną 

sekwencją. W schemacie blokowym (sieci) mogą występować sprzężenia zwrotne 

(pętle w języku proceduralnym), gdy wyjście funkcji lub bloku funkcyjnego jest 

wprowadzane na wejście funkcji lub bloku funkcyjnego poprzedzającego je w 

schemacie blokowym (sieci). W języku LD (LAD) pętle nie miały sprzężenia 

zwrotnego w postaci linii w ,,drabince”, lecz realizowane było np. przez blok JUMP 

(patrz poprzednie materiały - zadanie domowe).  



Elementy graficzne występujące w języku FBD mają kształt prostokątów 

połączonych na dwa sposoby: w sposób jawny – linie poziome i pionowe (ang. 

wire)  oraz  sposób niejawny – poprzez zdefiniowane zmienne (patrz poniżej 

rysunek ,,pętle jawne” i ,,pętle niejawne”). Proszę zwrócić uwagę, że w języku LD 

(LAD) jest podobnie. W schemacie drabinkowym, do wejść niektórych bloków 

,,dochodzą” linie z innych elementów schematu, a pod inne wejść ,,podpięte są” np. 

zmienne %I, %M lub rejestry %R. 

Język FSB wykorzystuje gotowe bloki funkcyjne lub procedury przygotowane przez 

producenta w postaci bibliotek. Podobnie jak w innych językach, w przypadku FBD 

mamy gotowe też rozwiązania. W językach proceduralnych, poznanych dotychczas 

C++, Python, biblioteki są w formie plików, dołączanych wedle potrzeby do 

programu. Jak można się domyśleć, tworzenie aplikacji w tym języku (FBD) polega 

na wyborze odpowiedniego bloku funkcyjnego i umieszczeniu w odpowiednim 

miejscu obwodu. Funkcje te są widziane w edytorze programu jako prostokąty z 

opisanymi zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Porównaj analogie w blokach z 

języka FBD i LD. Proszę przypomnieć sobie jak działa funkcja dodawania liczb 

(ADD_INT) w języku LD: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN -(ang. Enable) 

ENO (ang. Enable Output) 

WE1 (Wejście 1) 

WE2 (Wejście 2) 

WY (Wyjście) 

Wyjścia bloków funkcyjnych nie powinny być łączone. Na przykład realizacja sumy 

logicznej OR poprzez równoległe łączenie elementów w węzeł (wired-OR) jak w 

języku LD, jest niedopuszczalne. Należy użyć jawnie funkcji logicznej OR, tak jak 

na rysunku poniższym. 
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Przykład: łączenie bloków w języku FBD: ,,pętla jawna” , (linia 1) czyli połączenie 

wyjścia (wy1) jednego bloku do wejścia (WEAND2_2) drugiego bloku oraz (linia 2) 

wyjście drugiego bloku (wy2) podłączone pod wejście (WEAND1_2) pierwszego z 

nich. 

 

 

 

 

 

 

Przykład: łączenie bloków w języku FBD: ,,pętla niejawna” , czyli połączenie 

wyjścia (przez zmienną wy2) drugiego bloku do wejścia (WEAND1_2) pierwszego 

bloku. Do wejścia (WEAND1_2) przekazywana jest z wyjścia bloku drugiego zmienna 

(wy2). Połączenie (linia 2) zostało zamienione na ,,niejawne”. 

 

 

Przykład: łączenie bloków w języku FBD: ,,pętla niejawna” , czyli połączenie 

wyjścia (przez zmienną wy1) pierwszego bloku do wejścia (WEAND2_2) drugiego 

bloku. Do wejścia (WEAND2_2) przekazywana jest z wyjścia bloku pierwszego 

zmienna wy1. Połączenie (linia 1) zostało zamienione na ,,niejawne”. 
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Pozostałe zasady wykonania programu w języku FBD: 

- skanowanie programu w postaci schematu blokowego (pojedynczej sieci) odbywa 

się̨ z góry na dół i z lewej strony obwodu do prawej strony obwodu (podobnie jak 

w schematach drabinkowych LD(LAD); 

- kolejność́ wykonywania poszczególnych bloków w programie w postaci schematu 

blokowego (pojedynczej sieci) związana jest bezpośrednio z umiejscowieniem 

(położenie względem innych bloków) danego bloku w ramach całego obwodu oraz 

ze strukturą jawnych, wzajemnych połączeń́ pomiędzy poszczególnymi blokami; 

- wartość́ żadnego z elementów obwodu (bloku) nie jest wyznaczona dopóki nie 

zostaną̨ wyznaczone wartości wszystkich jego wejść; 

- wyznaczanie wartości elementu obwodu nie jest zakończone, dopóki nie 

wyznaczono wartości dla wszystkich jego wyjść́; 

- wykonanie całego programu (całego obwodu) nie jest zakończone, dopóki nie 

wyznaczono wartości wyjść́ dla wszystkich elementów tego obwodu.  

  

 Jak zbudować program w języku FBD? Zbudujemy go w znanym programie 

do obsługi sterowników GE Fanuc. Jak się wkrótce państwo przekonacie 

programy w języku FBD są w funkcjach podobne do LD(LAD).  

W celu utworzenia nowego programu FBD  

1. Na karcie  Project (Projekt) w oknie Navigator (Nawigator), 

kliknąć prawym przyciskiem myszy folder  Logic (Program sterujący 

) lub folder użytkownika, a następnie wybrać polecenie New (Nowy) i 

Function Block Diagram. Spowoduje to utworzenie nowego, pustego 

programu FBD o domyślnej nazwie "FBDBlkn.  

WEAND2_2 



2. (Opcjonalnie) Wprowadzić unikatową nazwę dla nowego programu 

FDB. Spowoduje to wyświetlenie nowego programu FBD, jako 

węzła składowego folderu Logic (Program sterujący) lub folderu 

użytkownika. 

 

 

W celu wstawienia pola tekstowego, czyli po prostu programu FBD (Metoda 

korzystająca z Biblioteki szablonów bloków) 

1. Jeżeli okno  Toolchest (Biblioteka szablonów) nie jest wyświetlane, 

wyświetlić to okno na ekranie [1-numer odnośnika na powyższym rysunku].  

Przeciągnąć potzrebną instrukcje, czyli blok z grupy PC FBD Instructions 

Biblioteki szablonów [2]. Karta Odwołania okna Komunikaty wyświetlająca 

wszystkie instancje zmiennej. To uzyskamy w następujący sposób. 

2. W Bibliotece szablonów rozwinąć grupę  PC FBD Instructions (Instrukcje 

PC FBD) [3].  

3. Rozwinąć folder    Comment Block (Blok komentarza) [4].  
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4.  Przeciągnąć pole tekstowe z Biblioteki szablonów do wolnego miejsca w 

edytorze FBD [5]. W tym momencie można wprowadzić tekst w edytorze FBD.  

W celu wstawienia pola tekstowego FBD (Metoda korzystająca z edytora FBD)  

1. W edytorze FBD, kliknąć prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze, a 

następnie wybrać polecenie Insert Instruction (Wstaw instrukcję). Spowoduje 

to wyświetlenie listy kontekstowej.  

2. W wyświetlanej liście kontekstowej: 

Wprowadzić słowo "text" (bez cudzysłowów), a następnie wcisnąć klawisz 

ENTER. -lub- 

Przewinąć listę w dół, wybrać pozycję Text, a następnie wcisnąć klawisz 

ENTER.  

3. W tym momencie można wprowadzić tekst w polu tekstowym FBD.  

W celu wstawienia instrukcji FBD (Metoda korzystająca z Biblioteki 

szablonów)  

1. Jeżeli okno  Toolchest (Biblioteka szablonów) nie jest wyświetlane, 

wyświetlić to okno na ekranie.  

2. W Bibliotece szablonów rozwinąć grupę PC FBD Instructions (Instrukcje 

PC FBD).  

3. Rozwinąć grupę instrukcji FBD.  

4. Przeciągnąć Instrukcję FBD z Biblioteki szablonów do pustego miejsca w 

edytorze FBD.  

5. Przypisać parametry znajdujące się powyżej (dla instrukcji Call, Counter i 

Timer) oraz poniżej instrukcji FBD lub narysować szyny do lub z instrukcji 

FBD.  

W celu wstawienia instrukcji FBD (Metoda korzystająca z edytora FBD)  

1. W edytorze FBD, kliknąć prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze, a 

następnie wybrać polecenie Insert Instruction (Wstaw instrukcję). 

Spowoduje to wyświetlenie listy kontekstowej.  

2. W wyświetlanej liście kontekstowej wpisać lub wybrać  instrukcję FBD.  

3. Przypisać parametry znajdujące się powyżej (dla instrukcji Call, Counter i 

Timer) oraz poniżej instrukcji FBD lub narysować szyny do lub z instrukcji 

FBD.  

 



Przypisywanie parametrów do bloków na przykładzie bloku ADD (sumowanie) 

 

Bloki/instrukcje języka FBD mają odpowiedniki (analogie) w języku LD(LAD). 

Poniżej przedstawiono podstawie odpowiedniki oparte na stykach.  

 Elementy LD (LAD)     Odpowiednik FBD  

 

 

Wskazanie myszką pokazuje 
parametr, który może być 
przypisany.  

Kliknięcie myszką umożliwia 
przypisać parametr wyjściowy 
np. %Q, %R, itp.  

Numer wskazuje, że ten blok ma 
być wykonany jako pierwszy 

Kliknięcie myszką umożliwia 
przypisać parametr wejściowy 
IN1, IN2 np. %I, %M, itp.  

Nazwa bloku, tu: ADD. Może wyglądać inaczej np. ADD-& , OR->=1 
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Uwaga!!! Proszę zwrócić uwagę na kolejność realizacji bloków. 

 

Link do filmu, na który porównane są (analogie i różnice) między elementami języka 

LD i FBD. Oznaczenia bloków są, jak już wyżej wspomniałem inne (AND=&, 

OR=>=1, wyjście to osobny blok =), ale idea ta sama. Proszę obejrzeć:   

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

 

Link do filmu prezentującego FBD w środowisku Machine Edition. Środowisko już 

używane przez Państwa wcześniej. Zaprezentowane są tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=6SSSs2RBfQ4 

bloki FBD, których działanie znacie już z języka LD, i o których dowiecie się z 

następnych materiałów. Ważne: proszę zwrócić uwagę na wygląd programu. To już 

nie jest ,,drabinka”. 

-----Koniec----- 
Zadanie do wykonania i odesłania pocztą zwrotną. 

Proszę zamienić fragment programu w języku drabinkowym LD(LAD), który jest realizowany w 

sposób następujący: 
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     LD(LAD)    FBD 

 

 
 

na schemat blokowy w języku FBD.  

Proszę stosować oznaczenia styków i cewek, wejść i wyjść bloków takie jak na powyższym 

rysunku. 

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

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. 
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