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Do pobrania z  

GrzegorzCzekala.pl 

 

Program na PLC nie działa? 

Lista najczęściej popełnianych błędów: 

1. Wielokrotne użycie tej samej cewki ( !!! ), 

2. Nie załączony / zasilony sterownik (lub w błędzie SF), 

3. Modyfikacja nie przesłana na sterownik, 

4. Nowa funkcja nie wywołana w OB1, 

5. Nad cewką wprowadzono adres wejścia, 

6. Dalej nie działa?  Przejdź do aplikacji „4xP App”. 

Przydatne skróty klawiszowe: 

Ctrl+R – nowy network         Ctrl+L – prześlij na CPU 
 

Najważniejsze informacje do zapamiętania  

z każdego szkolenia podstawowego 

1. Urządzenia elektryczne działają lepiej, gdy są zasilone. 

2. Zwykłą cewkę należy użyć w programie tylko raz, cewki  

SET i RESET można wielokrotnie, 

3. Zanik warunku wywołującego funkcję NIE resetuje  

zmiennych w niej wysterowanych, ale zamraża ich stany, 

4. Wykorzystanie impulsu detekcji zbocza (trwającego jeden 

cykl CPU) zwykle wymaga podtrzymania. 



 

Domyślny Clock Memory (po aktywacji w HW Config) 

M0.7 M0.6 M0.5 M0.4 M0.3 M0.2 M0.1 M0.0 
0.5Hz 0.625Hz 1Hz 1.25Hz 2Hz 2.5Hz 5Hz 10Hz 

 

Przerzutniki, SET i RESET

 

 

 

Detekcja zbocza umożliwia zamianę sygnału trwającego 

wiele cyklu CPU na pojedyncze impulsy. Zbocze narastające 

to zmiana stanu niskiego na wysoki (zwykle wciśniecie 

przycisku), a zbocze opadające to zmiana z stanu wysokiego 

na niski (puszczenie przycisku, zanik sygnału).  Cewki P i N 

umożliwiają wykrycie zbocza na wszystkim co przed nimi. 

 



 
Chcesz nauczyć się jak się skutecznie uczyć? Poszukaj informacji 
na stronie fundacji na temat neurodydaktyki – dziedziny nauki 
badajacej m.in. w jaki sposób nasz mózg przyswaja nowe 
informacje i w jaki sposób tworzyć skuteczne materiały 
edukacyjne  ( takie jak 4xP  ; ) Chcesz poznać szkołę przyszłości? 
Znajdź „Szkoła 4.0” i „Edukacja 4.0” 

Podstawowe bloczki FBD 

 

 

NOT – odwraca stan logiczny wejścia na przeciwny.     

Gdy na wejściu jest „1” to na wyjściu „0” i na 

odwrót.    WAŻNE! – odwraca stan wszystkiego co 

przed nim, a nie tylko jednego elementu przed nim. 

RET – zakończenie wykonywania danej funkcji (powrót do 

OB1) lub przy użyciu jej w OB1 

zakończenie cyklu. Wszystkie networki 

zamieszczone poniżej cewki RET są niewykonywane przez 

CPU. Wymaga na networku zestyku przed jej użyciem.  

Zamieszczone grafiki są mojego autorsta - 
Grzegorza Czekały. Wykorzystuję je na swoich 
szkoleniach i w podręcznikach. W tym miejscu 
poprzez Fundację CALM edu udostepniam je 
Tobie za darmo ponieważ wierzę, że 
wartosciowe treści edukacyjne należy 
promować i rozpowszechniać, tak aby jak 

najwięcej osób mogło się dzieki nim rozwijać dla naszego wspólnego 
dobra. Też tak uważasz? Chcesz podzielić się swoimi materiałami? 
Chcesz się przyłączyć do Fundacji? Daj nam znać. 

Chcesz poznać nowoczesne podejście do edukacji?  
Chcesz coś zmienić? 

Odwiedź stronę Fundacji CALM edu i odkryj nowy wymiar nauki.  
„Edukacja 4.0” i „Szkoła 4.0”. 

  



Zakresy zmiennych 

 

 

 

 

Arytmetyka i komparatory  

 

Liczniki 

 

Znalazłeś błędy, litreówik*, masz pomysły jak coś zrobić lepiej? 

Koniecznie daj nam znać w wiadomości lub komentarzu.  

Podoba się? Oceń post i udostępnij go swoim znajomym.  

*literówki – tak Cię tylko sprawdzam : ) 



Timery 

 

 

 

 

 


