
 

Nowy materiał do opanowania. Zasady programowania sterowników 

PLC w języku Schematów Bloków Funkcyjnych (FBD) 
 

Ciąg dalszy prezentowania zasad programowania, tworzenia programów oraz 

stosowania języka FBD. 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). 

Zatem, kiedy będzie taka potrzeba proszę cofnąć się do materiałów prezentujących 

działanie analogicznych funkcji w języku LD. Poniżej przedstawione będą 

elementy/bloki stosowane w języku FBD. Proszę jeszcze raz odnieść się do filmu. 

Link do filmu prezentującego FBD w środowisku Machine Edition: 

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

Proszę otworzyć ten film w 45 sekundzie jego trwania i zatrzymać: 

https://youtu.be/6SSSs2RBfQ4?t=45 

Zobaczymy z lewej strony ,,pulpitu” następujący schemat:  

 

Pomijając na razie realizowany algorytm, widać tu następujące bloki: 

https://www.youtube.com/watch?v=6SSSs2RBfQ4
https://youtu.be/6SSSs2RBfQ4?t=45


1. Bloki podstawowe operacji na bitach, do których należą również:  

 

 
Wejść do bloków AND (operator logiczny ,,I” iloczyn logiczny-konunkcja) i OR 

(operator logiczny ,,LUB” suma logiczna-alternatywa) może być od 2 do 8. 

Proszę porównać materiały z programowanie w LD(LAD) z dnia 15.04.2020. 

 

2. Przykłady funkcji podstawowych – relacje- operacje 

porównania, do których należą również:    

 
Wejść do bloków porównania GE (większe niż) i LE (mniejsze niż), 

wykorzystanych w programie może być 2. Proszę porównać materiały z 

programowanie w LD(LAD) z dnia 08.04.2020 (czII – strona 5-lista bloków ). 



Z prawej strony ,,pulpitu” widzimy schemat: 

  

Tu zastosowane następujące bloki: AND – patrz powyżej, RANGE (odpowiada na 

pytanie czy wartość IN jest w granicach od  L1 do L2) – patrz powyżej. Oprócz tych 

w FBD do dyspozycji są także inne bloki operacji na ciągach bitów – bloki konwersji 

między typami danych: 

 
Proszę porównać materiały z programowanie w LD(LAD) z dnia 29.04.2020. 



 

Proszę teraz obejrzeć dalej film do czasu 1 min 23 sekundy jego trwania i zatrzymać. 

Pojawia się nowa część programu (poniżej): 

 

Tu zastosowane następujące bloki:  DIV (dzielenie liczb IN1 przez IN2 ), MUL 

(mnożenie IN1 przez IN2)  i EXPT (podnoszenie IN1 do potęgi IN2). Oprócz tych 

do dyspozycji w FBD są inne bloki działań arytmetycznych: 

 

 

Łatwo zorientować się po nazwach: SIN-sinus, ASIN -arkus sinus, LOG-logarytm 

dziesiętny, LN - logarytm naturalny, itd. Proszę porównać materiały z 

programowanie w LD(LAD) z dnia 08.0.04.2020 (cz.I). 



Proszę teraz przeanalizować cały program. W prostokącie jest formuła realizowana 

przez poniższy schemat FBD: 

 

Realizowany algorytm: 

Program, który oblicza pojemność zbiornika w kształcie walca.  

Założenia:  

A. Średnica zbiornika (zmienna Diameter) musi mieścić się w granicach od 1 do 

200 jednostek (Może przyjmować wartości skrajne czyli może być równa 1 i może 

być równa 200). 

B. Wysokość zbiornika (zmienna Height) musi mieścić się także w granicach od 1 

do 200 jednostek. (Może przyjmować wartości skrajne czyli może być równa 1 i 

może być równa 200). 

Działanie zgodnie z kolejnością: 

(1) Blok GE - sprawdzenie wysokość zbiornika (Height=liczba rzeczywista) jest 

większa lub równa 1. Jeżeli tak, to: 



(2) Blok REAL_TO_DINT zamienia zmienną Height na liczbę w całkowitą długą 

Double Integer DINT (tyko na wybranych typach liczb wykonywane są działania 

arytmetyczne); 

(3) Blok RANGE sprawdza czy po konwersji zmienna Height jest w założonym 

zakresie. Jeżeli Height_Ok=1, to: 

(4) Blok LE - sprawdzenie wysokość zbiornika (Height=liczba rzeczywista) jest 

mniejsza lub równa 200. Jeżeli tak, to: 

(5) Blok AND – dostanie na wejście dwie jedynki; 

(6) Bloki GE, (7) LE i (8) AND- zrealizują sprawdzenia czy średnica zbiornia 

(Diameter=liczba rzeczywista) jest większa lub równa 1 oraz mniejsza lub równa 

200. Inaczej: 1 Diameter  200; 

(9) Blok AND - zdecyduje (w zależności od wartości Y0), czy program 

wykonywać dalej Y0=1-tak (średnica i wysokość zbiornika jest w założonych 

granicach), Y0=0-nie (średnica lub wysokość zbiornika, lub jedna i druga wartość 

jest poza założonymi granicami). Jeżeli Y0=1, to: 

(10) Blok REAL_TO_DINT zamienia zmienną Diameter na liczbę w całkowitą 

długą Double Integer DINT (tyko na wybranych typach liczb wykonywane są 

działania arytmetyczne); 

(11) Blok RANGE sprawdza czy po konwersji zmienna Diameter jest w 

założonym zakresie 1-200; 

(12) Blok AND sprawdzi, czy po konwersji na typ DINT obie wartości mieszczą 

się w założonym zakresie 1-200. Jeżeli tak wartość Paramters_Ok=1, to: 

(13) Blok DIV podzieli przez 2 zmienną Diameter po konwersji na DINT (wylicza 

promień podstawy zbiornika); 

(14) Blok EXPT podniesie obliczony promień do kwadratu; 

(15) Blok MUL pomnoży: promień do kwadratu przez 3.141592 (liczba ) i przez 

wysokość Height i zapisze wyliczoną pojemność do zmiennej Volume_F13; 

(16) Blok MUL - przelicza objętość Volume_F13 na galony Volume_Gal.  

 

 

 

 

 



Inne bloki FBD – liczniki (counters) i czasomierze (timers): 

 

DNCTR Licznik zliczający w dół i UPCTR licznik zliczający w górę. Jest również 

licznik mieszany (do specjalnego wykorzystania). 

Proszę porównać materiały z programowanie w LD(LAD) z dnia 01.0.04.2020 

(strona 3). 

 

 

 

 

 

 

 

TON czasomierz załączający oraz TOF czasomierz wyłączający.  

Proszę porównać materiały z programowanie w LD(LAD) z dnia 25.0.03.2020 

(strona 12-TON oraz strona13-TOF) . 

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

Proszę, przeanalizować schemat blokowy w języku FBD, który jest realizowany w sposób 

następujący: 



 

 
Opisać co ten program, co pokazuje (o czym informuje) zmienna Out gdy zmienna na In 
przyjmie wartość 1. Podpowiedź: informacja dotyczy zmiennej Arc. Opisy MyTimer i 

ArcCounter sugerują dodatkowo przeznaczenie bloków.  Proszę w opisie stosować oznaczenia 

wejść i wyjść bloków takie jak na powyższym rysunku. 

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