
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Step v 5.5 

(wersja 7219) 

(preferowany druk w formie broszury A4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Od autora 

 

Udostępniam Tobie tą, podręczną „ściągę” całkowicie za darmo abyś 

mógł ją mieć zawsze przy sobie gdy piszesz lub modyfikujesz program 

na sterowniki PLC. 

 

Cała zawartość tej książeczki (bo w formacie broszury powinieneś ją 

wydrukować) została oparta o angielskojęzyczną pomoc w Step 7  

i moje wieloletnie dydaktyczne doświadczenie.  

 

 

 

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej z której 

pochodzi ten podręcznik. GrzegorzCzekala.pl to strona dedykowana 

dla osób ambitnych, chcących się rozwijać, ciekawych świata oraz tych, 

którzy chcą poznać tajniki automatyki aby budować lepsze jutro.  

 

 

Wyrażam zgodę na dowolne rozpowszechnianie tej publikacji bez jej 

modyfikowania w każdym niekomercyjnym celu oraz na potrzeby 

szkoleń przeprowadzanych przez ośrodki oświaty.  

Ponieważ wierzę, że wiedzą techniczną należy się dzielić  

w przestępny sposób i promować ją na wszelkich możliwych 

płaszczyznach. 



 

Na temat podręcznika 

 

Zestyki wykorzystane w przykładach zawsze są podpięte do przycisków 

normalnie otwartych (NO) chyba, że z treści wynika inaczej. Przycisk 

NO w stanie nieaktywnym (niewciśniętym przyjmuje stan niski), 

natomiast aktywowany stan wysoki. Odwrotnie sytuacja wygląda  

z przyciskami normalnie zamkniętymi, który niewzbudzony przesyła na 

wejście sterownika jedynkę logiczną. Więcej na ten temat znajdziesz w 

prezentacji na stronie GrzegorzCzekala.pl na temat błędów 

popełnianych przy programowaniu w języku LAD.  

 

Na dole większości stron znajduje się informacja na temat wypływu 

danego rozkazu na słowo statusowe i jest ona kierowana dla 

zaawansowanych programistów piszących programy w STL. 

Wyjaśnienie i szczegółowe omówienie Słowa statusowego znajduje się 

na końcu podręcznika.  

 

 

 

Duża wiedza czyni skromnym,  

mała zarozumiałym. 

- Erskine Caldwell 
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Zestyk Normalnie Otwarty 
(Normally Open Contact) 

 

 

 

 

Najpowszechniej wykorzystywany element przy programowaniu 

sterowników logicznych służący do sprawdzenia stanu pojedynczego 

bitu. 

 

Obsługuje zmienne wyłącznie typu BOOL z przestrzeni adresowej I, Q, 

M, L, D, T, C. Warto podkreślić, że można sprawdzać za jego pomocą 

stany wyjść (Q). 

 

Gdy adres nad nim przypisany posiada aktualnie stan aktywny (wysoki 

stan logiczny) zestyk przepuści sygnał z swojej lewej strony na prawą 

(RLO = 1). Zawsze w tym kierunku nigdy odwrotnym (również każdy 

kolejny element przestrzega zasady przepływu w prawo).  

 

 

 

 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X X X 1  
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Zestyk Normalnie Zamknięty 
(Normally Closed Contact) 

 

 

 

 

Bardzo powszechnie wykorzystywany element przy programowaniu 

sterowników logicznych służący do sprawdzenia stanu pojedynczego 

bitu i odwrócenia go. 

 

Obsługuje zmienne wyłącznie typu BOOL z przestrzeni adresowej I, Q, 

M, L, D, T, C.  

Gdy adres nad nim przypisany posiada aktualnie stan nieaktywny (niski 

stan logiczny) zestyk przepuści sygnał z swojej lewej strony na prawą.  

Często wykorzystywany w cellu odwrócenia działania fizycznego 

zestyku normalnie zamkniętego (przycisku bezpieczeństwa, 

krańcówek)  

 

 

 

 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X X X 1  



 

Cewka 
(Output Coil) 

 

 

 

Bez tego symbolu nie można napisać 

żadnego program wykorzystującego zmienne binarne. Cewkę można 

umieścić wyłącznie z prawej strony networka na jego końcu jako 

ostatni element.  

 

Cewka służy do przypisania stanu do Q, M, L, D i w pewnych 

okolicznościach I. Można łączyć wiele cewek równolegle. 

Gdy na wejściu cewki pojawi się stan wysoki to ona przepisze go na 

adres nad nią zapisany. W przykładzie z góry strony jeśli na wejściu do 

cewki lampka jest stan wysoki fizyczna lampka na końcu cyklu zostanie 

zapalona.  

 

Początkujące osoby powinny wykorzystywać cewkę z przypisanym 

danym adresem tylko raz w programie. W innym wypadku może dojść 

do nadpisywania stanów instrukcjami użytymi niżej w programie!!! 

 

 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - 0 X - 0  
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Negacja NOT 
(Invert Power Flow) 

 

 

Negacja służy do odwracania stanu sygnału (stanu RLO). 

Gdy na wejściu jest wysoki stan to na wyjściu niski i odwrotnie.  

 

 

 

 

 

 

Powyższe dwa układy działają identycznie. Zestyk Normalnie 

zamknięty można traktować jako połączenie zestyku normalnie 

otwartego i negacji. Tylko dla pojedynczego wejścia w networku. 

 

Powyższy network prezentuje poprawne wykorzystanie negacji. Jeśli 

żaden lub tylko jeden przycisk będzie aktywny lampka będzie działać 

ponieważ negacja odwróci stan niski z swojego wejścia na stan wysoki 

na wyjściu. 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - - 1 X -  



 

Cewka przelotowa 
(Midline Output) 

 

 

 

 

Służy do wysterowania wyjścia w środku networka zwykle w celu 

zmniejszenia rozmiaru programu. Stan z wejścia jest przepisany na 

adres wpisany powyżej cewki i skopiowany na jej wyjście.  

Nie można jej umieścić na końcu lub na samym początku networka. 

Ciekawostka – Cewka przelotowa nie występuje w STL. 

 

Powyższy program prezentuje prawidłowe wykorzystanie cewki 

przelotowej dzięki, któremu udało się połączyć dwa networki w 

jednym (zaprezentowane poniżej).   

 

Stan wysoki przycisku START spowoduje zapalenie LAMPKI. Gdy 

przycisk „START 2” też będzie miał wysoki stan zostanie zapalona też 

„LAMPKA 2”.  Wszystko w jednym networku i bez konieczności 

powtarzania zestyków w kolejnym networku. 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - - 1 X -  
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Połączenie AND 
Iloczyn logiczny, połączenie szeregowe 

 

To połączenie tylko  

i wyłącznie wtedy gdy 

wszystkie zestyki (LAD) 

lub wszystkie wejścia 

(FBD) będą posiadać stan 

wysoki da na wyjściu stan 

wysoki.  

Na powyższym networku w laderze dobrze widać, że potrzeba 

aktywować wszystkie zestyki aby sygnał (wysoki stan logiczny) mógł 

przepłynąć z strony lewej do prawej. Gdy zabraknie przynajmniej 

jednego z nich, tak samo jak w układach elektrycznych gałęź zostanie 

rozwarta i wyjście nie będzie wysterowane.  

 

STL _____________________________________________________ 

X     "START"         // Pierwszy rozkaz  nie jest interpretowany 

A     "START 2" 

A     "STOP" 

=     "LAMPKA" 

 

Kolejność rozkazów nie jest istotna. 

 

  



 

Połączenie OR 
Suma logiczna, połączenie równoległe, alternatywa 

 

Przy sumie logicznej wystarczy (co wynika z symbolu w FBD „>=1”) 

przynajmniej jeden lub więcej wysoki stanów na wejściu aby zostało 

wysterowane wyjście. 

Jeśli dla powyższych układów wysterujemy przynajmniej jeden (nie 

ważne który), lub dwa albo i wszystkie przyciski to zostanie załączona 

LAMPKA.  Jedynie w sytuacji braku aktywnych stanów na wejściu, 

wyjście też jest nieaktywne. 

 

STL _____________________________________________________ 

X     "START"         // Pierwszy rozkaz  nie jest interpretowany 

O     "START 2" 

O     "STOP" 

=     "LAMPKA" 

 

Kolejność rozkazów nie jest istotna. 
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Strona notatek 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu 

na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę 

pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest 

utrzymywanie swojego umysłu młodym.” 

- Henry Ford 

 



 

Cewka Set-ująca  
(Set Coil) 

 

   

 

Bardzo powszechnie wykorzystywane narzędzie służące do przypisania 

stanu wysokiego dla adresu wpisanego powyżej i co najważniejsze 

zapamiętanie go również po zaniku sygnału na wejściu. 

Można za jej pomocą wysterować Q, M, L, K, D i w pewnych 

okolicznościach I. 

Dużą zaletą tej cewki jest możliwość setowania tego samego adresu 

przez wiele cewek użytych w różnych miejscach programu bez obawy 

nadpisania. Do wysterowania tej cewki wystarczy impuls na wejściu. 

 Network z lewej strony spowoduje 

zadziałanie lampki w momencie 

pojawienia się stanu wysokiego na 

przycisku START (wystarczy impuls)  

i podtrzymanie go aż do momentu użycia funkcji RESET dla adresu 

Q0.0. 

 

 

STL _____________________________________________________ 

X     "START"          

S     "LAMPKA" 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - 0 X - 0  
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Cewka Reset-ująca 
(Reset Coil) 

 

 

 

 

Jedno z najbardziej uniwersalnych narzędzi dostępnych w Step 7.  

Standardowym zastosowaniem cewki resetującej jest reset 

(przypisanie niskiego stanu logicznego) dla adresu wpisanego powyżej 

w momencie pojawienia się sygnału na wejściu (wystarczy impuls). 

Jednak ta sam cewka może posłużyć do resetowania Q, M, L, D, I i 

zerowania również liczników (counterów) czy układów czasowych 

(timerów). 

Wiele zastosowań i bardzo proste działanie 

Network z lewej strony spowoduje 

przypisanie logicznego zera dla 

lampki w momencie pojawienia się 

impulsu stanu wysokiego na 

przycisku „STOP”.  

Tak samo jak cewka Set-ująca może być użyta wielokrotnie  

w programie 

STL _____________________________________________________ 

X     "STOP"          

R     "LAMPKA" 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - 0 X - 0  



 

Przerzutniki – bloczki podtrzymania  
(Reset-Set Flip Flop) i (Set-Reset Flip Flop) 

 

 

 

 

 

Przerzutniki to połączenie dwóch cewek w jednym bloczku. Można 

wykorzystać tylko jedno górne wejście i wtedy działa dokładnie tak jak 

pojedyncza cewka (ale to bez sensu ) 

Druga litera w nazwie (RS lub SR) informuje nas o tym co jest użyte 

niżej w programie czyli o dominacji.  

Poniżej tablice prawdy 

RS  SR 

IN1 R IN2 S Q  IN1 S IN2 R Q 

0 0 *  0 0 * 

1 0 0  1 0 1 

0 1 1  0 1 0 
1 1 1  1 1 0 

„*” – stan wcześniejszy, bo nie wpływamy na układ 

 

Dla RS dwie jedynki na wejściach dają jedynkę na wyjściu ponieważ 

cewka SET - ująca (co widać na kolejnej stronie) jest użyta niżej dzięki 

czemu nadpisuje stan cewki resetującej. 
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Na wyjściu nie musi być podpisany żaden kolejny element tym bardziej 

cewka. Nad przerzutnikiem umieszczamy adres, który chcemy 

wysterować lub użyć jako adres pośredni w operacji porównania. 

Poniżej objaśnienie na przykładzie STL. 

 

A     "STOP" 

R     M      0.0 

A     "START" 

S     M      0.0 

A     M      0.0 

=     "LAMPKA" 

 

A     "STOP"   

R     "LAMPKA"  

A     "START"  

S     "LAMPKA"  

NOP   0  //nie rób  

               // nic 

Powyższe przykłady nie różnią się w działaniu. Różnice zobaczymy jeśli  

użyjemy więcej elementów na wejściach. Warto sobie przypomnieć 

podstawowe rozwiązanie „Przełącznika” z kursu podstawowego lub 

prezentacji na stronie internetowej. 

 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X X X 1  



 

Strona notatek 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
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Cewka detekcji zbocza narastającego 
(Positive RLO Edge Detection) 

 

 

 

Cewka służąca do zamiany sygnału ciągłego na impuls. Jeżeli na wejściu 

cewki pojawi się zbocze narastające (zmiana z stanu logicznego 

niskiego na stan wysoki) niezależnie od tego jak długo wysoki stan 

będzie się utrzymywał, na wyjściu pojawi się jedynie impuls trwający 

jeden cykl pracy sterownika.   

Nad cewką należy wpisać adres markera, który zostanie wykorzystany 

do przechowania informacji o stanie wcześniejszym, potrzebnej do 

wykrycia zbocza.  

Marker raz użyty przy detekcji nie może być nigdzie więcej  

w programie wykorzystany. 

Dobrze wiedzieć (o zboczach P i N)  

- detekcje zbocza najbezpieczniej podpinać pod zmienną STAT w FB,  

- przy wykorzystani detekcji zbocza w Fc nie powinno się jej 

wywoływać kilku krotnie w jednym cyklu pracy sterownika.  

 

STL _____________________________________________________ 

X     "START"     

FP   M 0.0      

S     "LAMPKA" 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - 0 X X 1 



 

Cewka detekcji zbocza opadającego  
(Negative RLO edge) 

 

 

Cewka służąca do zmiany sygnału ciągłego na impuls. Jeżeli na wejściu 

cewki pojawi się stan wysoki, cewka nie przewodzi. Dopiero w sytuacji 

(a dokładnie w danym cyklu) w której sygnał wysoki opadnie na niski 

stan logiczny, wygeneruje ona jedynkę na wyjściu trwającą jeden cykl 

pracy sterownika. Podsumowując, jeżeli na wejściu cewki pojawi się 

zbocze opadające, to na wyjściu cewki pojawi się stan wysoki w formie 

pojedynczego impulsu. 

Nad cewką należy wpisać adres markera, który zostanie wykorzystany 

do przechowania informacji o stanie wcześniejszym, potrzebnej do 

wykrycia zbocza.  

Marker raz użyty przy detekcji nie może być nigdzie więcej  

w programie wykorzystany. 

W poniższym przykładzie LAMPKA zostanie zapalona z chwilą 

puszczenia przycisku START. W momencie puszczenia przycisku pojawi 

się na wejściu cewki zbocze opadające (zmiana z 1 na 0), a na jej 

wyjściu impuls wystarczający do zasetowania LAMPKI. 

STL _____________________________________________________ 

X     "START"     

FN   M 0.1      

S     "LAMPKA" 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - 0 X X 1 
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Bloczek detekcji zbocza narastającego POS 
(Address Positive Edge Detection)  

 

 

 

 

 

Bloczek działa na podobnej zasadzie jak wcześniej omawiana cewka 

detekcji zbocza narastającego z jedną tylko różnicą, że posiada jedno 

wejście „zasilające”. Jeżeli na dodatkowym wejściu zasilającym pojawi 

się wysoki stan logiczny (można to uzyskać podpinając go na początku 

networka bez warunku), to bloczek zacznie wykonywać detekcję 

zmiany stanu z „0” na „1”adresu wpisanego nad nim. Jeśli pojawi się 

na tym adresie zbocze narastające to na wyjściu „Q” zostanie 

wyemitowany impuls.  

M_BIT to wejście wymagające podpięcie jednego bitu z markerów  

w celu przechowywania informacji o stanie wcześniejszym.  

Podsumowując, aby na wyjściu pojawił się impuls, wejście zasilające 

musi przyjąć najpierw stan wysoki, a dopiero później pojawić się 

zbocze na adresie wpisanym nad bloczkiem.  

STL _____________________________________________________ 

X     "START"     

FP   M 0.2      

S     "LAMPKA" 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X 1 X 1 



 

Bloczek detekcji zbocza opadającego NEG 
(Address Negative Edge Detection) 

 

 

 

 

 

Bloczek działa na identycznej zasadzie jak bloczek POS z tą różnicą, że 

dokonuje detekcji zbocza opadającego.  

Aby na wyjściu z bloczka pojawił się impuls informujący o wykryciu 

zbocza opadającego na adresie wpisanym nad nim, najpierw musi być 

wysterowane wejście zasilające (może być bezwarunkowo), a dopiero 

później pojawić się zmiana z „1” na „0” na adresie poddawanym 

detekcji.  

Jeżeli bloczek będzie wykonywany bezwarunkowo kod w STL będzie 

odpowiadał wcześniej omówionej cewce z literą N. 

M_BIT to wejście wymagające podpięcie jednego bitu z markerów  

w celu przechowywania informacji o stanie wcześniejszym.  

 

STL _____________________________________________________ 

X     "START"     

FN   M 0.3      

S     "LAMPKA" 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X 1 X 1 
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Detekcja zbocza PRZYKŁADY 
Bloczek detekcji jest zwykle wykorzystywany gdy na jednym networku 

chcemy umieścić wiele warunków ale tylko na jednym potrzebujemy 

dokonać detekcji zbocza. Cewkę natomiast gdy detekcja ma być 

dokonana na całych operacjach logicznych. 

Przykład 1 

 

W tej sytuacji lampka zostanie zapalona gdy stan wysoki pojawi się na 

wejściach I3.0 lub I3.3 i I3.1 i I3.2. W tej sytuacji kolejność aktywacji nie 

ma znaczenia ponieważ zbocze pozytywne jest wykrywane na „całych 

operacjach logicznych” (sumie i iloczynach), a nie na pojedynczym 

wejściu.  

Przykład 2 

 

W tej sytuacji tylko wejście I3.2 jest poddawane detekcji zbocza. 

Najpierw muszą być aktywowane wejścia I3.0 lub I3.3 oraz I3.1 

ponieważ one aktywują bloczek detekcji, a dopiero później musi 

pojawić się zbocze pozytywne na wejściu I3.2.  

W pierwszym i drugim przykładzie zostanie wygenerowany tylko 

impuls, który SET-uje LAMPKĘ w momencie spełnienia warunków.   



 

Zbocze pozytywne, a opadające 

Przycisk Normalnie Otwarty        Przycisk Normalnie Zamknięty  

       0                                  0                                  1    

                           1                                   0                     0                

„0” to przycisk nie wciśnięty,           „1” to przycisk wciśnięty 

Niebieskie linie pokazują jaki stan widzi sterownik. Gdy linia jest nisko 

to stan logiczny niski „0”, gdy wysoko to stan logiczny wysoki „1”.  

Strzałki natomiast wskazują typ zbocza. Skierowana w górę to 

narastające bo zmiana z stanu niskiego na wysoki (w tym momencie 

generowany jest impuls w -(P)-), w dół opadające bo zmiana z 

wysokiego na niski (tu generowany jest impuls w -(N)-). 

 

Dla przycisku NO LAMPKA 

zostanie wysterowana  

w momencie jego 

puszczenia lub dla siłownika 

gdy zjedzie z czujnika. 

 

Dla przycisku NC LAMPKA 

zostanie wysterowana  

w momencie jego wciśnięcia 

lub dla siłownika  

w momencie wjechania na 

krańcówkę.  

Detekcja zbocza zawsze generuje impuls. To od nas zależy czy ten 

impuls ma pojawić się na początku czy końcu trwania sygnału. 
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Strona notatek 
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……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. 

Samokształcenie – fortunę. 

- Jim Rohn  



 

Cewka SAVE 
(Save RLO into BR Memory) 

 

 

Cewka mająca jedno podstawowe zadanie – służy do szeregowego 

wywoływania funkcji. Należy wysterować ją w ostatnim networku 

funkcji, jeśli jeśli wyjście ENO z niej ma aktywować kolejną funkcję. 

 

Zawartość OB1                                    Zawartość Fc1 

 

 

Zawartość FB1       W ostatnim networku Fc1 wysterowano 

bezwarunkowo cewkę SAVE, dzięki czemu na 

wyjściu ENO pojawia się stan wysoki. ENO z 

Fc1 wywołuje FB1, więc po wciśnięciu 

przycisku I4.0 zostanie zapalona LAMPKA. 

Cewka SAVE przepisuje stan RLO do bitu BR, który nie jest kasowany 

po opuszczeniu funkcji (RLO jest kasowane). 

STL _____________________________________________________ 

O     M      0.0 

ON  M      0.0 

SAVE   

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    X - - - - - - - -  
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Strona notatek – podsumowanie „Bit logic” 

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

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

  



 

Komparatory – operacje porównania  
(Comparison Instructions) 

 

 

 

 

XX – symbol porównania,     Typ – typ zmiennych (Int, DInt, REAL) 

SYMBOL Wyjaśnienie 

== IN1 jest równe IN2 

<> IN1 nie jest równe IN2 

> IN1 jest większe niż IN2 

< IN1 jest mniejsze niż IN2 

>= IN1 jest większe lub równe IN2 

<= IN1 jest mniejsze lub równe IN2 
 

Bloczki porównania sprawdzają czy wartości stałe lub przechowywana 

pod adresem spełniają wybrany warunek. Jeśli tak to na wyjściu  

z bloczku pojawia się stan wysoki, jeśli nie to stan niski.  

Na IN1 i IN2 można umieszczać: stałe, I, Q, M, L, D. 

 

STL _____________________________________________________ 

L   123 

L   MW30  

==I 

=  „LAMPKA” 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    X X X 0 - 0 X X 1   



www.GrzegorzCzekala.pl                                       31 | S t r o n a  
 

Komparatory – dobrze wiedzieć  
Najczęściej popełnianie błędy  

Bardzo powszechnie kursanci podpinają pod bloczek typu Int adresu 

typu MD czyli Double Integer co jest nieprawidłowe. Poniżej przykłady 

dobrze podpiętych zmiennych dla Int, DInt i REAL. 

 

 

Zakresy 

Jeśli chcemy sprawdzić czy dana wartość (przechowywana) w MW30 

zmieści się w danym przedziale to znaczy: np. czy MW30 jest większe 

niż 0 i czy MW30 jest jednocześnie mniejsze niż 10 to musimy to 

zapisać „dosłownie” na dwóch bloczkach.  

(Czy MW30 > 0) AND (Czy MW30 < 10) 

 

STL 

Pisząc program w STL nie powinniśmy zwracać uwagi na akumulatory, 

a na kolejność ładowania danych wartości. Zawsze sprawdzany czy 

wartość załadowana jako pierwsza jest ……. w stosunku do drugiej. Bo 

patrząc na akumulatory zobaczymy nieintuicyjne zamienienie 

stronami wartości (pierwsza wartość powędruje do ACCU2 a druga 

ACCU1), a symbol przecież nie zostanie odwrócony.  

  



 

Konwertery  
(Conversion Instructions) 

Bloczków w tym folderze dostępnych jest 15, z czego tylko jeden 

zostanie szczegółowo omówiony I_DI, jako najpowszechniejszych. 

Pozostałe to: konwersje z i na BCD, DINT na REAL, negacje, oraz 

konwersje z REAL na INT z zaokrągleniami różnego typu. 

 

 

 

Bloczek I_DI służy do przekonwertowania wartości zapisanej jako Int 

do zmiennej typu DINT. Jest to istotne w sytuacji wykorzystania 

wartości ujemnych ponieważ to waśnie przy nich bity są 

interpretowane trochę inaczej. Np. wartość -32768 w Int to „-215”,  

a w DINT to już bardziej złożony ciąg „-231” + 2147450880 = -32768. 

 

W przypadku wartości dodatnich nie pojawia się ten problem. Przy 

stałych wartościach ujemnych przesyłanych bloczkiem MOVE do 

zmiennych DINT należy pamiętać aby dopisać „L#”. 

STL _____________________________________________________ 

L   MW 28      (=-123) 

ITD      (=L#-123) 

T   MD  30      (=L#-123) 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - - - - - 
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Liczniki  
(Counter Instructions) 

 

 

 

C0 +1 Adres licznika (Counter no.) Counter  C 

CU -1 Zliczanie w górę (Count Up) BOOL I, Q, M, L, D 

CD Zliczanie w dół (Count Down) BOOL I, Q, M, L, D 

S Przypisanie wartości z PV (Set) BOOL I, Q, M, L, D 

PV Wartość do przekopiowania  
do stanu licznika C# od 0 do 999 

WORD I, Q, M, L, 
D, stała 

R Wyzerowanie licznika (Reset) BOOL I, Q, M, L, D 

Q Status licznika (Output) BOOL I, Q, M, L, D 

CV Stan licznika dziesiętnie 
(Counter Value) 

WORD I, Q, M, L, D 

CV_BCD Stan licznika BCD  
(Counter Value BCD) 

WORD I, Q, M, L, D 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X X X 1 



 

 W osobnych networkach LAD STL 

CU 

 

X      M5.0  
CU   C0 

CD 

 

X      M5.1 
CD   C0 

S 

 

X      M5.2 
L      C#123 
S      C0 

R 

 

X      M5.4 
R      C0 

Q 

 

X      C0 
=      Q0.0 

CV  

 

L      C0 
T      MW0 
 
 

 

Każde CPU posiada osobny obszar pamięci zarezerwowany dla 

liczników, który jest fizycznie ograniczony. Można się do niego odwołać 

wyłącznie przez adres C (numer) i jego rozmiar zależy od modelu CPU.  

W folderze Counter można wybierać spośród 6 pozycji choć tak 

naprawdę dostępny jest tam tylko jeden rodzaj liczników.  
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Każdy licznik to Counter Up and Down (S_CUD) ale nie każdy wyświetla 

wszystkie dostępne wejścia. Dlatego też w S_CUD nie trzeba wypełniać 

wszystkich wejść i wyjść. Można odwołać się tylko do poszczególnych 

wejść lub wyjść poprzez specjalne cewki lub rozkazy w STL. 

 

Nie można używać jednego licznika w różnych networkach ponieważ 

na wejściu CU, CD i S wbudowana jest detekcja zbocza. Wielokrotne 

odwołanie się do tego samego licznika czy to poprzez bloczek, cewkę 

czy też rozkaz w STL może spowodować nieprawidłowe zliczanie. 

 

Wyłącznie wejście R reaguje na wysoki stan, a nie na zbocze.  

 

Zakres zliczania licznika mieści się w przedziale od 0 do 999 ponieważ 

wewnątrz wykorzystuje on zapis na jednym słowie w systemie BCD. 

 

Wyjście licznika zostaje wysterowane gdy stan licznika jest większy od 

zera. Stan licznika nie jest przechowywany pod adresem podpiętym 

pod wyjście CV, a jest tam jedynie przekopiowany z obszaru pamięci  

C pod konkretnym adresem (np. C0, C1, C34, C123). 

 

Oprócz liczników dostępnych w folderze Counter dostępne są liczniki 

o konstrukcji Systemowych Funkcji Blokowych (SFB) CTU – SFB0. CTD 

– SFB1 i CTUD – SFB2. Funkcjonalności tych SFB są identyczne jak 

C_CUD jednak posiadają zakres od 0 do 32767. 

 

 

 



 

Układy czasowe – Timery 
(Timer Instructions) 

 

 

 

Timery postrzega się jako Countery, które posiadają swoje 

wbudowane stałe taktowanie umożliwiające odliczanie (zawsze w dół) 

czasu. Dlatego wszystko co dotyczy liczników dotyczy też Timerów.  

T0 Adres Timera (Timer no.) Timer T  

S Uruchomienie układu czasowego – 
SETowanie czasu (Start)  

BOOL I,Q,M,L,D 

TV Wartość czasu (Time Value) S5T#.... I,Q,M,L,D 

R Wyzerowanie układu czasowego BOOL I,Q,M,L,D 

Q Status Timera BOOL I,Q,M,L,D 

BI Pozostały czas (Remaining Time Value) WORD I,Q,M,L,D 

BCD Pozostały czas w BCD WORD I,Q,M,L,D 

 

Omawianie układów czasowych trzeba rozpocząć od zmiennej S5Time, 

która w sterownikach S7 300 i 400 służy do przechowywania wartości 

czasu.  

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    - - - - - X X X 1 
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S5Time zapisana jest na jednym słowie (16 bitów) w następujący 

sposób: 

15                                                                         8        7                                                                           0 

X X T T 0  0 0 1  0 0 1 0 0 0 1 1 

 

   puste                     wartość czasu do odmierzenia zapisana w BCD             

             podstawa                            tutaj wartość 123 (max 999) 

                 czasu 

Podstawy czasu:  00 = 10ms, 01 = 100ms, 01 = 1s, 11 = 10s. 

Można zapisać wartość czasu od 10ms do 9990s (2h:46m:30s). 

Dopuszczalne skróty: H-godziny, M-minuty, S-sekundy,  

MS-milisekundy.  

Każde CPU posiada osobny obszar pamięci zarezerwowany dla 

układów czasowych, który jest fizycznie ograniczony. Można się do 

niego odwołać wyłącznie przez adres T (numer) i jego rozmiar zależy 

od modelu CPU.   

Dany Timer (adres Timera) powinien być wykorzystany tylko raz  

w danej chwili w programie ponieważ w innym wypadku wartości 

przechowywane w obszarze pamięci T będą się nadpisywać. 

 

 



 

 

 

S_PULSE (SP) - Wyjście zostanie aktywowane maksymalnie na czas „t” 

jeśli przycisk „Start” będzie cały czas aktywny. Puszczenie przycisku 

wyłącza wyjście.  

S_PEXT (SE) – Wyjście zostaje wysterowane na zadany czas „t”. 

Puszczenie przycisku „Start” i ponowne wciśniecie to wydłużenie 

działania wyjścia o kolejny pełny czas „t”. 

S_ODT (SD) – Wyjście zostanie aktywowane po wciśnięciu przycisku 

„Start” i odmierzeniu opóźnieniem czasu „t”, do czasu puszczenia 

przycisku.  

S_ODTS (SS) – Wyjście zostanie załączone po wciśnięciu przycisku  

„Start” i odmierzeniu opóźnienia, aż do czasu aktywowania wejścia 

„Resetującego”. 

S_OFFDT (SF) – Wyjście zostanie wysterowane po wciśnięciu przycisku 

„Start”, na czas trwania jego aktywowania i wydłużone o czas „t”. 

Reset – zawsze jest dominujący. Aktywny Reset to wartość czasu 

równa zero i wyjście wyłączone.  
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Oprócz układów czasowych w formie wyżej wymienionej  

w sterownikach można odwołać się do Systemowych Funkcji 

Blokowych SFB3 – TP, SFB4 – TON, SFB5 – TOF. Posiadają one większą 

dokładność sięgającą 1s, zakres od T#-24D20H31M23S648MS do 

T#24D20H31M23S647MS i kilka innych zalet. 

 

  

 W osobnych networkach LAD STL 

S 

 
 

X   M6.0 
L   S5T#1H2M 
SP T0 

R 

 
 

X   M6.1 
R   T0 

Q 

 
 

X   T0 
=   M6.2 

BI 

 
 

L   T0 
T   MW4 



 

MOVE 
(Assign a Value) 

 

 

 

Bloczek MOVE służy do kopiowania z wejścia IN na wyjście OUT ciągu 

bitów gdy na EN pojawi się stan wysoki (ENO zawsze przepisuje stan  

z EN). Pod IN można podpiąć wszystkie typy elementarnych zmiennych 

zapisanych na 8, 16 lub 32 bitach m.in. stałe, adresy, S5Time, TIME, 

REAL (dla większych używa się SFC 20 "BLKMOVE"). Można go wywołać 

warunkowo poprzez np. zestyk lub bezwarunkowo.  

Umieszczenie kilku bloczków MOVE w kolejnych networkach z tym 

samy adresem na OUT powoduje, że ostatnio uruchomiony MOVE 

nadpisze wcześniejsze wartości swoją przekopiowaną z IN. 

Gdy na IN jest zmienna o mniejszym rozmiarze niż na OUT, wartość 

jej jest przekopiowana, a pozostałe bity w większej zerowane. Gdy na 

IN jest zmienna o większym rozmiarze niż na OUT, tylko jej młodsza 

część jest przekopiowana. Tym samy jej wartość może być 

przekopiowana niepoprawnie.  

Gdy pod IN wpiszemy liczbę ujemną, a na OUT zmienną o rozmiarze 

podwójnego słowa trzeba liczbę poprzedzić „L#” . 

STL _____________________________________________________ 

L     ST5#1S          (IN) 

T    MW123         (OUT) 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    1 - - - - 0 1 1 1  
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Strona notatek 
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………………………………………………………………………. 

Wielkim celem edukacji nie jest wiedza, 

 lecz działanie. 

- Herbert Spencer 



 

Funkcje arytmetyczne – liczby całkowite 
(Integer Math Instructions) 

 

 

 

 

Bloczki arytmetyczne dla liczb całkowitych dzielą się na dwie grupy: dla 

Integer (_I) i Double Integer (_D). Należą do jednych z najprostszych  

w użyciu ponieważ gdy pojawia się sygnał na EN to bloczek wykonuje 

przypisane działanie algebraiczne na wartościach (stałych lub 

przechowywanych pod adresami) podpiętych pod IN1 i IN2. 

 

Dodawanie 
 

(Add) 

Odejmowanie 
 

(Subtract) 

Mnożenie 
 

(Multiply) 

Dzielenie 
 

(Divide) 

Reszta z 
dzielenia 

(Return Fraction) 
ADD_I 
ADD_D 

SUB_I 
SUB_D 

MUL_I 
MUL_D 

DIV_I 
DIV_D 

 
MOD_D 

IN1 + IN2 
= OUT 

IN1 - IN2 
= OUT 

IN1 * IN2 
= OUT 

IN1 / IN2 
= OUT 

IN1 / IN2 
= OUT 

STL 

L   L#5 
L   MD0 (3) 

+D 
T   MD4 (8) 

L  MW12 (10) 
L   2 

-I 
T   MW10 (8)    

L   2 
L   3 

*I 
T MW6 (6) 

L  L#7 
L  L#3 

/D 

T MD0 (2) 

L  L#7 
L  L#3 

MOD_D 

T MD0 (1) 
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ENO przepisuje stan z EN, oprócz sytuacji dzielenia przez zero lub gdy 

wynik wykonanej operacji nie mieści się w zakresie danej zmiennej. 

Poniższe przykłady prezentują takie sytuacje. 

 

 

 

 

Ciekawostki STL __________________________________________ 

W STL występuje jeszcze jeden rozkaz arytmetyczny umożliwiający 

skrócenie kodu o jedną linię. Jest to „+” 

L     L#123       L    100 

+     L#7    +    -10 

T     MD8          T     MW12 

Można w ten sposób wykonywać operację TYLKO na stałych, jako INT 

lub DINT.  PLUS nie wpływa na słowo statusowe! 

________________________________________________________ 

Wpływ operacji w STL na słowo statusowe na przykładzie „-I” 

 

Stan CC 1 CC 0 OV OS 
WYNIK = 0 0 0 0 - 

-32768 <= WYNIK < 0 0 1 0 - 

 32767 >= WYNIK > 0  1 0 0 - 

 65535 >= WYNIK > 32767 0 1 1 1 

-65535 <= WYNIK < -32768 1 0 1 1 

 

Słowo statusowe__________________________________________ 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    X X X X X 0 X X 1  



 

Słowo statusowe  
(Status word) 

Jest to zagadnienie bardziej zaawansowane niż wcześniej omawiane 

dlatego kierowane dla osób, które potrafią już płynnie pisać programy 

w STL.  

8  7 6 5 4  3 2 1 0 

BR  CC 1 CC 0  OV OS  OR STA RLO /FC 

 

Podczas wykonywania wszelkich operacji przez CPU, procesor korzysta 

z rejestrów i bitów pomocniczych. Większość z nich jest nam 

udostępniona po załączeniu podglądu w Step 7 gdy program jest 

napisany w STL.  

Jednym z najbardziej użytecznych zbiorów bitów, które możemy 

wykorzystać aby bardzo skrócić rozmiar programu jest „Słowo 

statusowe”. CPU wykorzystuje je do łączenia kolejnych instrukcji  

z sobą jak i do sprawdzania poprawności obliczeń. Istnieje bardzo duża 

grupa instrukcji, które bezpośrednio odwołują się do poszczególnych 

bitów tego słowa (skoki, komparatory itp.) 

Na dole wielu wcześniejszych stron umieściłem informacje o wpływie 

poszczególnych bloczków i rozkazów na Słowo statusowe. 

Wykorzystane symbole są omówione poniżej na przykładzie bloczka 

porównań: 

 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 

wpływ:    X X X 0 - 0 X X 1   

„ - ”  – nie zmienia stanu i nie odczytuje go, 

„ X ” – może wpisać „0” lub „1”,  

„ 0 ”  – resetuje do „0”, 

„ 1 ”  – setuje do „1”, 

„ * ”  - tylko odczytuje. 
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/FC - First Check Bit (bit 0) 

Bit ten określa czy poszczególne operacje są z sobą powiązane 

(wpływają na stan RLO) czy stanowią oddzielny ciąg instrukcji.  

Jeśli /FC = 1 oznacza to, że kolejne rozkazy wpływają na stan RLO. 

Jeśli /FC = 0 oznacza to, że stan RLO jest przepisywany (=, S, R, skoki) 

ale nie modyfikowany.  

 

RLO - Result of Logic Operation (bit 1) 

Najważniejszy bit przechowujący informacje o Wyniku Operacji 

Logicznej. Na początku programu sprawdzenie stanu zestyku 

przypisuje do niego pierwszy stan, a następnie zgodnie z logiką 

Boolowską wykonywane są na nim i kolejnych warunkach (zapisanych 

w kolejnych wierszach programu) operacje logiczne. 

 

STA - Status Bit (bit 2) 

Wykorzystywany jest wyłącznie do przechowywania informacji  

o stanie aktualnie odpytywanego bitu poprzez instrukcje A, AN, O, ON, 

X, XN. Zmienia swój stan również przy rozkazach przypisania R, S, = na 

stan przypisywany.  

 

OR – Suma iloczynów (bit 3) 

Bit wykorzystywany przy kombinacji funkcji AND przed funkcją OR. Bit 

ten jest setowany tylko gdy wynik operacji AND wynosi „1”,  

a resetowany w każdej innej. 

 

 

 



 

OS - Overflow Stored (bit 4) 

Podtrzymywany bit informacji o przepełnieniu. Jest jednocześnie 

setowany z bitem OV podczas wykonywania błędnie operacji 

matematycznych lub błędnych porównań (typu REAL).  

W przeciwieństwie do OV zostaje zasetowany, aż do momentu 

obsłużenia go poprzez instrukcje: JOS (skok dla OS=1), wywołanie 

bloku lub zakończenie aktualnego bloku. Dzięki temu, że sam nie 

zostaje skasowany możemy wiele linii kodu niżej sprawdzić czy 

wszystkie wpisane powyżej operacje arytmetyczne i porównań zostały 

wykonane prawidłowo.  

 

OV - Overflow (bit 5) 

Niepodtrzymywany bit informujący o przepełnieniu podczas operacji 

matematycznych i błędu porównań (tylko REAL), który jest ustawiany 

w linii w, której doszło do tego zdarzenia ale kasowany przy kolejnej 

już poprawnie wykonanej operacji. Zostaje on również wysterowany 

przy próbie dzielenia przez zero.  

 

CC 1 , CC 0 - Condition Codes (bity 6 i 7) 

Dwa bity przechowujące bardzo wiele informacji o wykonanych 

operacjach z zależności od użytych funkcji. Poniżej zamieszczam tylko 

jedno z 6 dostępnych, przykładowe zastosowanie tych bitów. 

Przy operacjach porównań wszelkiego typu: <, >, <=, >=, ==, <> 

 

CC 1 CC 0 Znaczenie 

0 0 ACCU 2 = ACCU1 

0 1 ACCU 2 < ACCU1 

1 0 ACCU 2 > ACCU1 

1 1 Zły format (tylko przy REAL) 
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BR - Binary Result Bit (bit 8) 

Bit wykorzystywany do wyciągania stanu RLO po za aktualny blok (FB, 

Fc) zwykle w celu szeregowego wywołania kilku funkcji. Stan RLO po 

opuszczeniu bloku jest kasowany dlatego aby wysterować wyjście ENO 

z aktualnego bloku trzeba użyć cewki SAVE. Wpływ na stan bitu BR 

mają również skoki JCB, JNB i wywołania SFB oraz SFC w programie. 

 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

  



 

Strona notatek 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku 

zdobywa, ten może być nauczycielem innych. 

- Konfucjusz 
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