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UWAGA! 
 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE! 
 

Przed rozpoczęciem instalacji należy: 
 

• Odłączyć zasilanie od urządzenia. 
• Upewnić się, czy urządzenie jest zabezpieczone przed przypadkowym 

załączeniem. 
• Sprawdź instalację od strony zasilania. 
• Sprawdź masę i pętlę zwarciową. 
• Zabezpiecz sąsiednie pracujące jednostki. 
• Postępować zgodnie z instrukcją montażową (AWA) danego urządzenia. 
• Tylko odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny może pracować z 

urządzeniami / systemami tego typu. 
• Upewnić się, że osoby pracujące z urządzeniem są wolne od ładunku 

elektrostatycznego. 
• Zainstalować przewody łączeniowe i linie sygnałowe w taki sposób, aby 

zakłócenia indukcyjne lub pojemnościowe nie wpływały negatywnie na 
pełnione funkcje. 

• Zainstalować urządzenia i pracujące elementy tak, aby były one dobrze 
chronione przed nie zamierzonym działaniem. 

• Zastosować dla interfejsu Wejść/Wyjść odpowiednio zabezpieczony sprzęt 
oraz oprogramowanie pomiarowe, które nie powoduje pojawienie się stanów 
nieustalonych w urządzeniu automatyki przy przerwaniu linii lub przewodu po 
stronie sygnału. 

• Zapewnić odpowiednią izolację elektryczną dla niskich napięć zasilających 24 
V. Używać tylko jednostek zasilających, które spełniają normę ICE 60 364-4-
41 lub HD 384.4.41 S2. 

• Odchylenia napięcia zasilania od znamionowej wartości nie mogą 
przewyższać granic tolerancji podanych w specyfikacji, w innym przypadku 
może być to przyczyną błędów i niebezpiecznego działania. 

• Zatrzymanie awaryjne urządzenia zgodnie z normą ICE/ EN 60 204 1 musi 
być efektywne we wszystkich trybach pracy urządzeń automatyki. Zatrzymanie 
Awaryjne, które nie blokuje urządzenia nie powinno spowodować 
nieopanowanego działania albo ponownego uruchomienia. 

• Urządzenia, które są zaprojektowane do montażu w pomieszczeniu lub 
szafach sterowniczych mogą działać poprawnie tylko po zainstalowaniu w 
pomieszczeniu zamkniętym. Stacjonarne albo przenośne jednostki mogą 
również tylko pracować w pomieszczeniu zamkniętym. 

• Pomiary powinny być zbierane w taki sposób, by zapewniać właściwe 
ponowne uruchomienie programów przerwanych po obniżeniu się napięcia lub 
jego całkowity zaniku. Nie powinno to powodować niebezpiecznych stanów 
pracy nawet przy krótkim czasie przerwy. Jeżeli jest konieczne awaryjne 
zatrzymanie pracy urządzenia to powinno to być wykonane bezzwłocznie.  

 
IBM jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Business Machines 
Corporation. 
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Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi albo 
zastrzeżonymi znakami towarowymi 
Wszystkie prawa są zastrzeżone, poza tymi pochodzącymi z tłumaczenia. 
Spis treści 
Wprowadzenie 
1. Wymagania i zwroty używane w podręczniku 

Sprzęt 
Zwroty używane w podręczniku 

2. Instalowanie i instalacja w PS4 
Ustawianie adresu stacji 
Sieciowy rezystor uziemiający (terminator) 

3. Instalacja i przewody w PS416 
Ustawianie adresu karty 
Wkładanie kart 

4. Programowe zadanie nr1 
Zadania automatyki 
Podstawowe informacje na temat programowania wg IEC 1131-3  

5. Nawigator 
Przegląd 

6. Tworzenie nowego projektu 
7. Tworzenie programu 

Wejście w edytor IL 
Zapisywanie programu 
Drukowanie POU  

8. Konfiguracja topologii 
Tworzenie konfiguracji topologii dla PS4 
Tworzenie konfiguracji topologii dla PS416 

9. Generowanie kodu programu 
10. Testowanie i sprawdzanie 

Połączenie urządzenia programowego do sterownika 
Przesyłanie systemu operacyjnego i programu dla sterowników serii PS4 
Przesyłanie systemu operacyjnego i programu dla sterowników serii PS4-
300 i PS416 
Uruchamianie programu, PS4-200 i PS4-300 
Uruchamianie programu, PS416 
Testowanie programu 

11. Programowanie w LD/FBD 
Wyświetlanie przykładowego programu w LD albo FBD 
Wprowadzanie programu w LD 
Wprowadzanie programu w FBD 
Wyświetlanie programu w TEST AND COMMISSIONING w LD albo FBD 

12. Programowe zadanie nr 2 
Blok funkcyjny LIGHT 
Program POU EXP_PS4 
Wprowadzanie programowego zadania nr 2 
Testowanie i modyfikowanie programu w trybie online 
Wielorakie przykłady Light FB 
Wyświetlanie/forsowanie wejść/wyjść PS4 
Przedstawienie zadania programowego nr2 w LD/FBD 
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Wstęp 
 
Seria kompaktowych sterowników PS 4 posiada szeroki zakres współpracy z 
wieloma urządzeniami i może być stosowana do małych jak i dużych zadań 
automatyki. Zaletą tych sterowników jest ich budowa specjalnie zaprojektowana, aby 
oszczędzać miejsce. Zakres możliwości sterowników serii PS4 powoduje, że mogą 
być one użyte do wykonywania prawie wszystkich zadań automatyki, od prostych 
aplikacji poprzez sterowanie maszynami produkcyjnymi do sterowania złożonym 
procesem przemysłowym zbudowanym na systemie sieciowym.  
 
Sterowniki programowalne serii PS416 dzięki swoim własnościom są stosowane do 
średnich i dużych zadań automatyki. Ich zaletą jest krótki czas przetwarzania danych 
oraz duża pamięć. Modułowa budowa z różnymi modułami procesora oraz wielkość i 
zakres możliwości osadzanych kart sprawia, że posiadają one większą elastyczność. 
PS416 zawiera również system o dużej szybkości przetwarzania danych co sprawia, 
że jest on często stosowany w bardzo dużych aplikacjach. 
 
Wszystkie sterowniki PLC są programowane przy użyciu Sucosoft S40. Jest to 
narzędzie programowe, które spełnia wszystkie wymagania stawiane przez normę 
ICE 1131-3. Pozwala również na programowanie instrukcji w trzech językach: Lista 
Instrukcji (IL), Schemat drabinkowy (LD), Schemat bloków funkcyjnych (FBD). Poza 
tym Sucosoft S40, aby dostosować się do twoich wymagań umożliwia łatwe 
przechodzenie pomiędzy w/w językami programowania. 
 
Sterowniki programowalne przetwarzają wszystkie elementarne i złożone typy 
danych. Poza tym posiadają wiele funkcji oraz bloków funkcyjnych opartych na 
standardzie ICE, jak również funkcje i bloki funkcyjne stworzone przez Moeller�a. 
Istnieje możliwość dodania powyższych elementów do zdefiniowanych przez siebie 
bloków funkcyjnych. 
 
Dodatkowe wiadomości na temat możliwości programowania sterowników serii PS4 i 
PS416 można znaleźć w dokumentacji AWB 2700 � 1305 �GB � Programing 
Software S40, User Interface� i w AWB 2700 �1306 � GB �Programing Software S40, 
Language Elements for PS4 � 150, PS4 � 200 and PS416�. 
 
Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu szybkiego zapoznania się z 
pakietem programowym Sucosoft S40.  
 
Dzięki niej i przedstawionym przykładom nauczysz się jak pracować z narzędziem 
takim jak Sucosoft S40. Zostaniesz również poprowadzony przez wszystkie etapy od 
tworzenia indywidualnego projektu do testowania stworzonego programu.  
 
Po wygenerowaniu kodu programu, kompletny przykład programowy zostanie 
przesłany do sterownika i przetestowany przy pomocy narzędzia �Test and 
Commissioning�, które posiada szerokie możliwości diagnostyczne. 
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Przykłady programowe przedstawione w dalszej części dokumentacji ilustrują jak 
należy używać bloków funkcyjnych dostępnych w oprogramowaniu Sucosoft S40 
oraz jak programować bloki funkcyjne stworzone przez użytkownika.  
Będziesz potrzebował około dwóch godzin dla realizacji pierwszego przykładu i 
trzech godzin dla drugiego przykładu. 
 
1. Wymagania i zwroty używane w podręczniku 
 
Sprzęt   PS4  

Do wykonania pierwszego przykładu wymagany jest sterownik 
PS4 � 141 � MM1, PS4 � 151 � MM1, PS4 � 201 � MM1, PS4 � 
271 � MM1 lub PS4 � 341 � MM1. Do wykonania drugiego 
przykładu będzie dodatkowo potrzebny moduł rozszerzenia 
sieciowego EM4 � 101 � DD1 i przewód połączeniowy KPG1 � 
PS3. Do obydwóch przykładów niezbędny jest przewód ZB4 � 
303 � KB1  (przewód do połączenia PC z  PS4). 
 
PS 416 
Do wykonania przykładowych programów będzie niezbędna 
podstawowa jednostka PS416 z kartą zasilającą, CPU � 300 
albo CPU � 400, karta binarnych wejść PS416 � INT � 40x i 
karta binarnych wyjść PS416 � OUT � 400. Również będzie 
potrzebny przewód programowy PS 416 � ZBK � 210 albo 
interfejs UM1.5.  Pozostałe karty osadzone w jednostce PS416, 
które nie będą wykorzystywane w przykładzie, nie zostaną 
opisane w dalszej części podręcznika.  

 
Zwroty używane w podręczniku 
  

Wybierz „ Project → New”  - oznacza, że należy wybrać 
komendę New  z menu Project  
 
Małe litery napisane kursywą wskazują tekst, który musi być 
wprowadzony np. c:\projects\example. 
Instrukcje działania, które musisz wykonać są zaznaczone 
strzałką. Wszystkie pozostałe sekcje zawierają informacje i nie 
wymagają wykonywania jakichkolwiek działań z twojej strony. 
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2. Instalowanie i instalacja PS4 
 

Ustawianie adresu stacji  
 

Ustaw adres stacji w EM4 � 101 � DD1 przy pomocy 
mikroprzełączników kodujących przed połączeniem 
EM4 � 101 � DD1 do PS4 � 141 � MM1. W 
przykładowym programie będziemy używać adresu 
stacji wynoszącego �1� (zobacz również AWB 27 � 
1257 � GB): 

 
 

 
 Sieciowy rezystor uziemiający (terminator)  

Sieciowy rezystor uziemiający musi być ustawiany 
dla fizycznie pierwszej i  ostatniej stacji w sieci. 
Mikroprzełącznik S1 na EM4 � 101 � DD1 należy 
ustawić zgodnie z przedstawionym rysunkiem: 
 S1:1 = ON 
      :2 = ON 
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Poniższe rysunki przedstawiają instalacje pomiędzy 
PS4 � 201 � MM1, PS4 � 141 � MM1 albo PS4 � 
341 � MM1 i  EM4 � 101 � DD1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
      

3. Instalowanie i instalacja PS 416 
 
Ustawienia adresu karty 

Przed osadzeniem karty binarnych wejść PS 416 � INP � 40x i 
karty binarnych wyjść PS 416 � OUT � 400  w kasecie PS 416, 
musisz ustawić adres karty przy pomocy mikroprzełączników 
typu DIP. W przykładowym programie bit adresu dla obu 
binarnych wejść i wyjść wynosi 0. Ustawienia należy dokonać 
według wskazówki przedstawionej poniżej. 
 

 
 

 Osadzanie Kart 
Włóż kartę zasilającą w sloty o numerach 0 i 1, znajdujących się 
po lewej stronie kasety. Karta PS 416 � CPU powinna zostać 
osadzona tuż obok karty zasilającej, czyli w slotach o numerach 
2 i 3. Karty binarnych wejść INP � 40x i wyjść OUT � 400 
umieszczamy w slotach 4 i 5. 
Rysunek przedstawiony poniżej zawiera schemat instalacji 
sterownika modułowego PS 416. Do naszych przykładów 
programowych możesz użyć dowolnej kasety seryjnej typu PS 
416 � BGT.  
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Podłącz napięcie 230 V AC lub 24 V DC w zależności od 
używanej karty zasilającej. Diody LED wskazujące 
bieżące stany wejść wymagają zasilania napięciem 24 V 
DC, które należ podłączyć do zacisków śrubowych karty 
PS 416 � OUT � 400. Wejścia 1 i 2 karty PS 416 � INP � 
40x są połączone do przycisków, a wejścia 0 i 3 do 
przełączników, które są zasilane napięciem 24 V DC ( 
spójrz rysunek). 
 
W przypadku używania przewodu PS 416 � ZBK � 210 
ustaw przełącznik znajdujący się przy interfejsie do 
programowania CPU na RS 232. Przy interfejsie UM 1,5 
ustaw przełącznik w pozycję RS  485. 
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4. Zadanie programowe nr 1 
 

Przed przeanalizowaniem podstawowych zadań automatyki 
pokażemy Ci jak pisać programy w języku programowania IL. 
Następnie zostaniesz przeprowadzony przez kolejne kroki w 
programie Sucosoft S40  obejmujące: 
- Tworzenie projektu 
- Tworzenie pliku programu 
- Określenie konfiguracji sprzętowej 
- Generowanie kodu programu 
- Używanie narzędzia � Test and  Commissioning�. 
 

    Treść zadania automatyzacji 

   
Kiedy system znajduje się w pozycji wyjściowej naciśnięcie 
przycisku START spowoduje uruchomienie systemu i 
przesuwanie się ramienia robota do pozycji �A�. Aby zatrzymać 
przesuwające się ramię robota należy przycisnąć przycisk HALT. 

 
Podstawowe informacje na temat programowania zgodnie z 
IEC 1131 � 3 
 

Według specyfikacji IEC 1131 � 3, zmienne użyte w programie 
muszą zostać zadeklarowane. Deklaracji zmiennych należy 
dokonać pomiędzy dwoma słowami kluczowymi. Różne słowa 
kluczowe są używane w zależności od  typu zmiennych. 
Zmienne lokalne użyte w zadaniu programowym nr 1 powinny 
być zadeklarowane pomiędzy słowami kluczowymi VAR i 
END_VAR. 
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Sekcja instrukcji Jednostki Organizacji Programu (Program 
Organisation Unit �POU�) znajduje się zawsze za sekcją 
deklaracji. Wprowadzenie wymaganych danych w sekcji 
deklaracji zależy wyłącznie od typu zmiennej. I tak, dla zmiennej 
lokalnej musisz określić nazwę zmiennej, typ danych i jeżeli jest 
to wymagane adres fizyczny, wartość początkową, atrybut oraz 
komentarz. Zmienne używane jako pośrednie znaczniki są 
deklarowane symbolicznie tzn. bez wprowadzenia adresu. 
 
Według specyfikacji IEC 1131 � 3, argumenty wejść i wyjść 
binarnych  tzn. zmienne przypisane do danego adresu 
fizycznego są nazywane jako �zmienne o bezpośredniej 
reprezentacji (directly represented variables )� . Umownie 
istniejący adres dla zmiennych o bezpośredniej reprezentacji, 
które muszą być obserwowane wygląda następująco: 
 
Każda zmienna o bezpośredniej reprezentacji jest poprzedzona 
słowem kluczowym AT, znakiem procentu, identyfikatorem (I � 
wejście ; Q � wyjście) oraz pięciocyfrowym adresem. Pierwsze 
trzy cyfry oznaczają adres urządzenia, który jest zależny od 
konfiguracji topologii. W systemie automatyki, który zawiera tylko 
sterownik bez dalszych stacji, pierwsze trzy cyfry są zawsze 
zerami. Dwie ostatnie cyfry określają bajt i bit adresu. 
Np. adres o specyfikacji AT% I0.0.0.0.3 oznacza wejście 
znajdujące się w sterowniku na 3-cim bicie i 0-wym bajcie. 
W przykładowym zadaniu używać będziemy tylko wejść i wyjść 
binarnych. 
Następujące adresy są używane jako: 
Initial position: wejście 0.0 �Pozycja początkowa� 
Start button:  wejście 0.1 �Przycisk start� 
Stop buton:  wejście 0.2 �Przycisk stop� 
Position A:  wejście 0.3 �Pozycja A� 
Motor:  wyjście 0.0 �Silnki� 
Nazwy zmiennej są wybierane dowolnie.  
Deklaracja zmiennych w przykładowym programie wygląda 
następująca: 
 

 
 
Binarne wejście � initial_pos�  jest odczytywane a następnie 
mnożone logicznie (funkcja AND) z wejściem �start_button�. 
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Komenda odczytywania: LD  
Operacja mnożenia: AND 
Jeżeli bieżący wynik wynosi 1(CR = 1) to na wyjściu �motor� 
wystawiony zostaje sygnał o wartości 1 (tzn. dioda LED na 
wyjściu sterownika przypisana zmiennej �silnik�  zapala się) 
 
Komenda ustaw, jeżeli CR = 1: S 
 
Operatory wejść � stop_button� i � position_A�  są odczytywane i 
dodawane logicznie (funkcja OR). Jeżeli bieżący wynik wynosi 1 
to operator wyjścia �motor� jest kasowany (tzn. dioda LED na 
wyjściu sterownika przypisanemu zmiennej �silnik�  gaśnie). 
 
Komenda kasuj, jeżeli CR = 1: R 
 
Lista instrukcji dla przykładowego programu została 
przedstawiona poniżej: 
 

 
 
Dla identyfikacji programu, używać będziemy słowo kluczowe 
�PROGRAM� oraz nazwę programu na początku bloku 
deklaracji. Natomiast zakończenie programu powinno znaleźć 
się po bloku instrukcji i zawierać słowo kluczowe 
END_PROGRAM. 
Po wprowadzeniu wszystkich zależności program przyjmuje 
poniższą formę: 
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Nie należy wprowadzać do pierwszej i ostatniej linii programu 
słowa kluczowe PROGRAM i END_PROGRAM. Zostanie to 
wykonane automatycznie przez Edytor IL programu Sucosoft. 
 

5. Navigator 
 
Przegląd 

Uruchom Windows-a a następnie dwukrotnie kliknij myszą w 
ikonę Sucosoft Navigator aby otworzyć okno Navigator-a: 
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Okno Navigatora  zawiera przyciski używane do aktywacji 
indywidualnych narzędzi. 
 
Navigator pomoże Ci wykonać wszystkie kroki niezbędne do 
stworzenia programu użytkownika oraz do uruchomienia 
programu w sterowniku PLC: 
- Obejmuje narzędzia zarządzania projektem służące do 

tworzenia i analizy struktury projektów. 
- Pozwala na dostęp do Edytora POU, a więc do edycji 

twojego programu POU ( zawierającego  programy, bloki 
funkcyjne oraz funkcje). 

- Pozwala na pisanie instrukcji programu w trzech językach 
programowania  IL, LD lub FBD,  jak również swobodne 
przechodzenie między nimi. 

- Pozwala na dostęp do �Konfiguratora Topologii (Configurator 
Topology)�, który służy do definiowania i konfigurowania 
urządzeń sprzętowych. 

- Obejmuje generator kodu, który służy do kompilowania 
programu oraz wykonywanie go przez określony typ 
sterownika  

- Posiada bezpośredni dostęp do narzędzia � Test and 
Commissioning�, które pozwala na przesłanie programu do 
sterownika PLC, uruchomienie, zatrzymanie oraz wykonanie 
testów. 

- Przy pomocy edytora form (Form Editor), który jest używany 
do przeglądania i edycji standardowych form lub nowych form 
pliku wydruku. 

 
W głównym oknie Navigatora pasek nagłówka znajduje się na 
górze a pasek statusu na dole. Poniżej paska nagłówka znajduje 
się menu i dwa  paski narzędziowe umieszczone obok siebie. 
Obszar pomiędzy paskiem narzędzi a paskiem statusu został 
podzielony na trzy okna: 
 
Górne lewe okno (okno przeglądania) posiada strukturę 
drzewiastą z poszczególnymi katalogami oraz trzy zakładki 
�Sources�, �Devices� i �Libraries�  znajdujące się w dolnej części 
okna.  
Po prawej stronie znajduje się okno �File�, a poniżej znajduje się 
okno �Output� służące do wyświetlania statusu oraz wiadomości 
o błędzie, np. podczas generowania kodu programu. 
 
Przeciągając przy pomocy myszy linię oddzielającą okna 
możesz zmieniać ich rozmiary.  
 
Diagram przedstawiony poniżej pokazuje kroki , które należy 
wykonać w zadaniu programowym nr 1, od wprowadzenia do 
przetestowania kompletnego programu.  
 
Informacje te będą pomocne w następnych rozdziałach.              
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6. Tworzenie nowego projektu. 
 

 
 
W naszym przykładzie , będziemy używać następującej ścieżki: 
C : \ PROJECTS \ EXAMPLE 
Aby stworzyć nowy projekt, należy wybrać z menu 
Project!New... albo kliknąć na odpowiedni przycisk w pasku 
narzędzi. 

 
Po wykonaniu powyższych czynności otworzy się okno �Create 
New Project�.  
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4na początku wybierz napęd, w  naszym przypadku będzie to 
�C�. 
 
W przykładzie, należy umieścić projekt w katalogu �Projects�. 
 
Aby stworzyć ten katalog należy: 
 4Kliknąć na przycisk �New Folder�, następnie wprowadzić 
nazwę katalogu w oknie dialogowym �New Folder�. 
Potwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się przez 
kliknięcie na przycisk OK. 
 
4następnie należy wprowadzić nazwę �Example� dla nowego 
projektu w polu edycji �New project folder� i potwierdzić wciskając 
przycisk OK. 
 
Po wykonaniu powyższych czynności Sucosoft S40 stworzy 
strukturę projektu opartą na katalogach �Devices� i �Source�. 
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W pasku nagłówka pojawi się �Example� jako nazwa nowego 
projektu, a w pasku statusu wyświetli się ścieżka � C: \ Projects� 
zawierająca napęd i ścieżkę projektu. 
 
Przed rozpoczęciem tworzenia POU, należy upewnić się, że 
został wybrany właściwy typ sterownika PLC. Typ sterownika 
PLC jest wyświetlany w oknie sekcji paska narzędzi Navigatora. 
Typy danych, standardowe bloki funkcyjne oraz funkcje edytora 
POU dostarczone z oprogramowaniem zależą od wybranego 
typu sterownika PLC. 
 

 
     

Wybór typu sterownika PLC 
 

Poniższe sterowniki zostały pogrupowane i przypisane do trzech 
typów sterowników PLC: 
 

 
 
4Wybierz wymagany sterownik PLC w oknie wyboru wewnątrz 
paska narzędzi lub 
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4wybierz z menu Generate"Select PLC... . W oknie 
dialogowym � Select PLC�  wybierz wymagany typ sterownika 
PLC. 

 
 
 

7. Tworzenie programu. 
 

Program użytkownika, który tworzymy przy pomocy edytora POU 
może zawierać jeden lub więcej POU (plików). Ogólny termin 
POU oznacza jednostkę organizacji programu (Program 
Organisation  Unit) i jest oparty na standardzie ICE 1131-3 
opisującym trzy  możliwe typy POU: program, blok funkcyjny 
(FB) oraz funkcja. Wybierając funkcję lub blok funkcyjny w części 
programu przyczyniam się do szybszego jego działania.  
Wszystkie z wybranych typów POU (plików) są automatycznie 
rejestrowane przez  Navigatora w bieżącym projekcie i 
umieszczane w katalogu �Source�. W tym katalogu zawarty jest 
również plik konfiguracji topologii stworzony przy pomocy 
narzędzia �Topology Configurator�. Wszystkie pliki typu 
�Topolgy� i �POU� (program, blok funkcyjny lub funkcja) są 
wyświetlane w oknie �File View� Navigatora. 
Istnieje możliwość wprowadzenia podstawowych ustawień 
edytora POU (�POU Editor�) przy tworzeniu nowego POU 
włączając w to język programowania, którego będziesz używał w 
edytorze POU w momencie jego otwarcia. Wprowadź ustawienia 
w następujący sposób Options "Settings..."Instruction 
Section. 
Poniższy opis dotyczy przycisków ze standardowego paska 
narzędzi, którego będziemy używali. Jeżeli wymieniony pasek 
narzędziowy jest nieaktywny to należy go wywołać w 
następujący spsób: View"Standard toolbar. 

 
Menu kontekstowe. 
 

Kontekstowe menu czynią zadanie programowe znacznie 
prostszym. Krótkie menu zawierają najważniejsze komendy 
specyficznych funkcji Sucosoft S40. 
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Otwarcie kontekstowego menu odbywa się przez kliknięcie 
prawym przyciskiem myszy na odpowiedni obiekt lub okno. 
Zawartość menu zależy od otoczenia, kontekstu, położenia  

 
znacznika myszy lub do wybranego elementu. 

 
W naszym przykładzie będziemy tworzyć program. Dlatego też 
należy wybrać typ POU  - �Program�.    
Do stworzenia programu należy użyć menu Navigatora 
 
4 Options" POU Editor 
 
lub odpowiedniego przycisku  z paska narzędzi Sucosoft. 
 

 
 
Po otwarciu Edytora POU : 
 
4należy nacisnąć na przycisk  �P� znajdujący się w  
standardowym pasku odpowiadającym typowi POU � �Program�. 
 

 
lub 
4wybierz File"New POU, następnie  wybierz �program� jako 
typ POU. 
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Po wykonaniu powyższych czynności nastąpi przejście do okien 
�Declaration i Instruction section�  uporządkowanych zgodnie z 
podstawowymi ustawieniami edytora POU. 
 

 
 
Wprowadzanie programu odbywa się w dwóch etapach: 

 
- wprowadzanie sekcji deklaracji, gdzie należy zadeklarować 

zmienne, które zamierzamy użyć w sekcji instrukcji.  
- wprowadzanie sekcji instrukcji, gdzie tworzymy program 

użytkownika. 
 
Sucosoft S40 oferuje dwa sposoby edycji zmiennych w sekcji 
deklaracji: 
- przy pomocy tabeli  
- przy pomocy składniowego edytora zmiennej (tryb 

składniowy) 
 
Deklarowanie zmiennych wstępnie określonych wejść jest 
znacznie prostsze przy użyciu przewodnika użytkownika (user 
guidouse). Istnieje również możliwość używania Edytora wolnych 
zmiennych (tryb wolny) bez przewodnika dla doświadczonych 
programistów. 
Początkujący programista powinien jednak deklarować zmienne 
w kontrolowanym trybie składniowym. 
Tryb ten ułatwia znacznie programowanie, ponieważ nie musimy 
ciągle zwracać uwagę na słowa kluczowe i składnię. 
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Przy tworzeniu programu użytkownik może korzystać z trzech 
języków programowania: listy instrukcji lub jednego z graficznych 
języków programowania, schematu drabinkowego (LD) oraz 
schematu bloków funkcyjnych (FBD).  
W pierwszym przykładzie programowym będziesz wprowadzał 
program używając listy instrukcji (IL). 
 
Sucosoft S40 daje pewną swobodę wyboru, czy w pierwszej 
kolejności będziemy deklarowali zmienne czy pisali listę 
instrukcji. Istnieje również możliwość w tym samym czasie 
pisania instrukcji i deklarowania zmiennych. W naszym 
przypadku będziemy deklarować zmienne jako pierwsze a 
następnie wprowadzać sekcję instrukcji. 

 
Deklarowanie zmiennych 
 

 
 

Należy wprowadzić zmienne, oddzielnie dla każdego typu 
zmiennej, pod innymi etykietami. 
Dla POU typu �program� , dostępne są tylko etykiety �Type� , 
�Local� i �Global�. 
 

 
 
Wybór typu zmiennej odbywa się poprzez kliknięcie na jedną z 
widocznych etykiet w oknie edytora POU. 
W naszym przykładzie będziemy używać tylko zmiennych 
lokalnych i poruszać się w obszarze etykiety �Local�. 
W oknie wyświetlą się tylko komórki, przeznaczone dla tego typu 
zmiennej. Następnie należy zadeklarować wszystkie zmienne 
tego typu. Jeżeli będziesz chciał zadeklarować  zmienne innego 
typu, wybierz etykietę im odpowiadającą i zadeklaruj wszystkie 
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zmienne wybranego typu. Lista zmiennych zawsze wyświetla 
tylko ten sam typ. 
Wprowadź zmienne wypełniając komórki w linii edycji. Kiedy 
rozpoczniesz edytowanie nowej linii jej numer zostanie 
podświetlony. 
Możesz przechodzić między komórkami za pomocą: 
TAB/Shift +TAB 
Kursor Góra / Dół 
Page Up / Page Down  
lub klikając myszą. 
 
Jeżeli wprowadzisz w komórce jakiekolwiek błędne dane albo 
deklaracja nie będzie przeprowadzona do końca, nastąpi edycja 
wiadomości o błędzie przed opuszczeniem linii. 
Aby dokonać korekty komórki lub wiersza należy potwierdzić 
wiadomość o błędzie wciskając OK. 
Oprócz standardowych funkcji okna edycji tekstu takich jak: 
kopiuj, wklej, wytnij lub usuń możemy dodatkowo używać  �Insert 
Line� albo �Delete Line�. Pozwalają one na wstawienie i suwanie 
jednej lub więcej linii z każdej pozycji tabeli zgodnie z wcześniej 
zaznaczonymi liniami. 
Jeżeli wprowadziliśmy błędne dane, to możemy je usunąć  przy 
pomocy klawiszy Backspace lub Delete. 
Przywrócenie błędnie usuniętych danychodbywa się przy 
pomocy klawiszy Alt + Backspace, Ctrl + Z lub Edit"Undo. 
 
Jak wspomniano wcześniej w naszym przykładzie używać  
będziemy tylko zmiennych lokalnych. 
 
4 Aby zadeklarować pierwszą zmienną w przykładowym 
programie wprowadź dane zgodnie  z poniższymi instrukcjami: 
 
Name: Initial_pos 
 
Wprowadzona nazwa przesuwa się w lewą stronę jeżeli jest zbyt 
długa. Na początek edytowanej nazwy możemy powrócić przy 
użyciu przycisku Home. Istnieje również możliwość rozszerzenia 
komórki klikając i przeciągając myszą  linię rozdzielającą to w 
prawą lub w lewą stronę. 
 
Type:  lista z rożnymi typami danych, którą można 

otworzyć w następujący sposób  Insert" Data 
type.... Wybierz typ BOOL 

 
Initial value: Wprowadzenie tej danej nie jest wymagane. 

Zmiennej �Initial_pos� jest przypisana wartość 0 w 
momencie uruchomienia programu. 

 
Attribute: Wprowadzenie nie jest wymagane. Możemy 

wybrać �RETAIN� dla stałych zmiennych albo 
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�CONSTANS� dla stałych. Wprowadzenie tej danej 
nie ma znaczenia dla zmiennych wejść/wyjść (I/Q). 

 
Address: I0.0.0.0.0 
 Fizyczny adres zmiennej �Initial_pos� 
 
Comment: Komentarz. W naszym przypadku wprowadźmy 

�pozycja początkowa maszyny�. 
 
4Zakończ wprowadzanie danych w tej linii przyciskając ENTER. 
 
Pełna deklaracja zmiennej wygląda następująco: 

 
 

 
4Użyj tych samych metod aby wprowadzić pozostałe zmienne 

do programu 
 

 
 
Lista zmiennych jest kompletna. 

 
Jeżeli chcesz zmodyfikować zmienną przed zakończeniem, 
przesuń kursor na odpowiednią pozycję i dokonaj zmian. 
Jeżeli chcesz dokonać zmian typu: wytnij, kopiuj, wklej i usuń dla 
indywidualnej komórki lub dla całej linii, możesz wykonać to przy 
pomocy kontekstowego menu edytora POU (zobacz rys. 5 i 9.)  
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Podgląd końcowej deklaracji zmiennych może odbywać się w 
trybie wolnym (Free Mode), znanym jako edytor wolnej zmiennej: 

 
4 Wybierz Options"Variable Edytor"Free mode lub przyciśnij 
odpowiedni przycisk w standardowym pasku narzędzi. 
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Okno edytora zmiennej wolnej wyświetla na ekranie 
zadeklarowane zmienne stworzone w edytorze zmiennych z 
kontrolowaną składnią: 
 
 

 
 
W edytorze zmiennych wolnych deklarowane zmienne są 
reprezentowane w formie bloków deklaracji zgodnych ze 
standardem IEC, z słowami kluczowymi VAR, END_VAR i AT, z 
separatorem � : �  i odpowiedniej postaci komentarzem 
(*komentarz*).  
Taka forma jest tworzona automatycznie przy deklarowaniu 
zmiennych w edytorze zmiennych z kontrolowaną składnią. 
Odpowiednio uporządkowana deklaracja indywidualnych typów 
zmiennych jest również automatycznie kontrolowana. Procedura 
deklaracji w edytorze z kontrolowaną składnią jest bardzo prosta, 
ale jej wadą jest wyświetlanie w danym czasie jednego typu 
zmiennych np. wejść lub zmiennych lokalnych. 
Zmienne mogą być również deklarowane w edytorze zmiennych 
wolnych, ale przy stosowaniu tej procedury musimy znać słowa 
kluczowe, separatory i zasady składniowe w stopniu 
zaawansowanym. Edytor zmiennych wolnych dostarcza 
kompletny przegląd wszystkich deklarowanych zmiennych z 
każdego typu. 
Dodawanie albo korekcja jest łatwiejsza w edytorze zmiennych 
wolnych.  
Sucosoft S40 pozwala na przechodzenie pomiędzy dwoma 
edytorami deklaracji dostosowując się do twoich wymagań. 

 
Wprowadzenie programu za pomocą edytora IL 



 26 

 

 
 

Po kompletnej deklaracji zmiennych możemy przejść do 
wprowadzania sekcji instrukcji programu. 
4Przejdź do sekcji instrukcji klikając lewym klawiszem myszy w 
tę sekcję. 
Wybór języka programowania IL został przedstawiony wcześniej, 
ale możesz go wybrać na dwa sposoby: klikając w odpowiednią 
ikonę na pasku narzędziowym lub używając Edytora POU i 
wybierając z menu Options"Programming language"IL. 
 

 
 
Język programowania IL jest tekstowym, liniowo zorientowanym 
językiem posiadającym poniższą strukturę: 
etykietę (opcjonalnie), operator, argument operacji i komentarz 
(opcjonalnie). 
Musisz wprowadzić przerwę pomiędzy indywidualnymi 
elementami i rozpocząć każdą instrukcję w nowej linii. 
Komentarz należy pisać pomiędzy kombinacją znaków nawiasu 
otwierającego, gwiazdki i gwiazdki, nawiasu zamykającego. 
Wprowadzając przerwę przed każdym komentarzem 
odseparujesz komentarz od linii komend. 
Numery wierszy i kolumn kursora znajdującego się na danej 
pozycji są wyświetlone na pasku startu na dnie okna. 
Operatory i komentarze są wyświetlone w rożnych kolorach dla 
ułatwienia edycji listy instrukcji. 
 

Wstawianie operatorów 
 

Wybierz pozycję �Operators� z menu �Insert� aby wyświetlić listę 
dostępnych operatorów. 
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Możesz zaakceptować operator z listy zaznaczając go i 
potwierdzając wybór przyciskając �Accept�. Alternatywnie 
możesz wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi w następujący 
sposób View"Toolbox w menu edytora POU i kontekstowego 
menu dla sekcji instrukcji. Operator jest wstawiany na pozycji 
kursora. Jeżeli posiadasz dobrą znajomość operatorów, możesz 
również wprowadzić je przy pomocy klawiatury. 
 

Wstawianie zmiennych 
 
Pozycję �Insert Variable ...� możesz znaleźć w menu �Insert�. W 
oknie dialogowym możemy zaznaczyć tylko te zadeklarowane 
zmienne, które Cię interesują. Dzięki temu w szybki sposób 
możesz znaleźć zmienną, którą chcesz wstawić. Następnie 
wymaganą zmienną w programie możemy zaakceptować 
wybierając i potwierdzając przyciskiem �Accept�  
lub używając przycisku przedstawionego poniżej 
 

 
 
albo 
możesz użyć kontekstowego menu dla sekcji instrukcji. 
W czasie wprowadzania programu możesz swobodnie 
przechodzić między sekcją instrukcji a sekcją deklaracji (np. 
Ctrl+ TAB). Pomaga to w szybkim podglądzie zadeklarowanych 
zmiennych. 
 
4Wprowadź przykładowy program jak przedstawiono poniżej, 
upewniając się, że zostały spełnione wszystkie wymagania. 
 

 
 
Kiedy zakończysz wprowadzanie programu, okno edytora IL 
będzie wyglądać następująco: 
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Zapisywanie programu 
 
Zawarte w  POU  projekty są zawsze przechowywane w 
katalogu �Source� (domyślnie) lub w jego podkatalogu. 
Istnieje potrzeba zapamiętania POU takich jak bloki funkcyjne w 
podkatalogu. Powinieneś to uczynić na początku przy pomocy 
menu �Edit� w Navigatorze lub za pomocą kontekstowego menu 
dla ustalenia źródła drzewa w oknie �Tree�. 
4Zapamiętaj ukończony program przy pomocy menu �File� " 
�Save as� lub klikając na przycisk przedstawiony poniżej. 
 

 
Po wykonaniu powyższych czynności otworzy się okno 
zawierające katalog �Source�. Katalog ten jest przeznaczony dla 
bieżącego projektu i POU. 
4Wprowadź nazwę �position� dla POU i potwierdź klikając OK. 
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Sprawdzanie składni 
 

Sprawdzanie składni jest  zawsze przenoszone z wersją 
programu, którą ostatnio zachowałeś. Możesz zmodyfikować 
program na ekranie bez zapisywania go. Po zakończeniu 
otworzy się okno   dialogowego z wiadomością �Save changes in 
<nazwa POU>?� potwierdź przez  �Yes�. 
4wybierz File"Syntax Check lub klikając na przycisk �Syntax 
check�: 
 

 
 
Sprawdzanie składni jest uruchomione natychmiast przy próbie 
zachowania pliku. Jeżeli wprowadziłeś program poprawnie to 
wiadomość pojawiająca się na pasku statusu powinna 
poinformować Cię, że sprawdzenie składni zostało zakończone i 
nie zawiera żadnych błędów. Jeżeli wystąpią błędy podczas 
sprawdzania składni to zostaną one opisane w oknie 
przedstawionym poniżej. 
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Wykrywanie i usuwanie usterek 
 

Kiedy wystąpią błędy przy generowaniu kodu programu nastąpi 
automatyczne otwarcie okna zawierającego listę błędów: 
 

 
 
Wyświetlana wiadomość zawiera: 
- położenie błędu w programie(Decl � dla sekcji deklaracji, Ins 

dla sekcji instrukcji) 
- numer linii 
- numer kolumny 
- krótki opis błędu 
Jeżeli nie możesz zidentyfikować błędu po krótkim opisie, 
zaznacz linię z błędem i naciśnij F1 aby otrzymać dalszą 
informację. 
 
Wykrywanie i usuwanie błędu 
Kliknij dwukrotnie na linię z błędem albo zaznacz ją i naciśnij 
Enter. Edytor POU otworzy się automatycznie, a kursor znajdzie 
się na pozycji, w której wystąpił błąd. Linia POU z błędem jest 
zaznaczona czerwonym kolorem zgodnie z ustawieniami 
dokonanymi wcześniej. 
 

Drukowanie POU 
 

4wybierz File"Print... 
lub kliknij na odpowiedni przycisk na pasku narzędzi 
 

 
W tym momencie otworzy się okno dialogowe �Print� 
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4wybierz  standardową formę np. GBFORM1.WMF 
4wybierz  �Screen� (Ekran) jako medium wyjściowe.  
Domyślny zakres drukowania ustawiony jako �All� (pełen) tzn. 
cały POU zawierający sekcję deklaracji i sekcję instrukcji jest 
drukowany.  
4 naciśnij OK. i sprawdź POU na ekranie. 
4naciśnij Print, a POU zostanie wysłane do podłączonej 
drukarki 
4Powróć do Navigatora naciskając Alt + F4. 
 

8. Topology Configurator 
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Przed wygenerowaniem kodu programu musimy określić system 
urządzeń które posiadasz przy pomocy �Topology Configurator� 
(konfiguratora topologii). Poza tym należy podać wymagane 
informacje na temat topologii i skonfigurować każdy komponent 
systemu. 
4Otwórz okno �Topology Configurator� przy pomocy  menu 
Sucosoft lub przyciskając przycisk przedstawiony poniżej. 
 

 
 
 

 
 
Tworzenie konfiguracji topologii dla sterowników serii PS4  
 

Tworzenie konfiguracji topologii zostanie wytłumaczone na 
przykładzie przedstawionym poniżej.  
W tym przypadku będziesz potrzebował sterownika PS4-141-
MM1, PS4-151-MM1, PS4-201-MM1, PS4-271-MM1lub PS4-
341. 
Dla określenia topologii, musisz zdefiniować wszystkie 
komponenty systemu automatyki i wprowadzić niezbędne 
informacje na ich temat. Jednakże  tylko sterownik kompaktowy 
serii PS4 jest trafnym przykładem do wytłumaczenia konfiguracji 
topologii przedstawionej poniżej. Pozostałe moduły, które mogą 
być podłączone do sterownika nie są zawarte w przykładzie. 
Wszystkie działania niezbędne do konfiguracji topologii są 
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dostępne przy pomocy menu lub paska narzędziowego 
znajdującego się w oknie �Topology Configurator�. 
 

 
 
Na początku zdefiniuj CPU 
 
4Utwórz nową konfigurację topologii za pomocą 
Configurator"New lub przycisk New Configuration na pasku 
narzędziowym. Dzięki temu nastąpi przejście do okna 
dialogowego �New Configuration�. 
 

 
 
4wprowadź nazwę �DEVICE� w pasku �File Name�. Z paska 
listy typów sterowników PLC wybierz PS4-141-MM1 (lub typ 
sterownika którego używasz) i potwierdź przyciskając OK. 
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W przedstawionym przykładzie, nie musisz dokonywać 
specyfikacji parametrów Master lub Slave dla sterownika PLC. 
Taką specyfikację należy dokonać jeżeli sterownik, którego 
używasz pracuje w sieci systemowej podłączonej do interfejsu 
Suconet K.  
Ustawień tych parametrów dla sterownika PLC dokonuje się w 
oknie parametrów.Otworzyć to okno można w następujący 
sposób Edit"Setting Parameters. 
 
4Wybierz Configurations "Save lub naciśnij przycisk �Save 
Configuration� i zapisz plik konfiguracji w bieżącym projekcie 
�example�. 
Plik otrzyma automatycznie rozszerzenie �.dcf� i zostanie 
zapisany w miejscu które wstępnie było wybrane w �Project 
Manager�. Zostanie zapisane w projekcie w miejscu Kompo.sys 
lub pod miejscem kompo.sys. 
Powróć do Sucosoft Manager przy użyciu Alt +TAB lub innego 
elementu z paska narzędzi. 
 

Tworzenie konfiguracji topologii dla sterownika PS416. 
 

Tworzenie konfiguracji topologii zostanie wytłumaczone na 
przykładzie przedstawionym poniżej.  
W tym przypadku będziesz potrzebował sterownika PS416-CPU-
400. 
Dla określenia topologii, musisz zdefiniować wszystkie 
komponenty systemu automatyki i wprowadzić niezbędne 
informacje na ich temat. Jednakże  tylko jednostka centralna 
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(CPU) oraz karta wejść PS416-INP-40x i karta wyjść PS416-
OUT-400 zostaną przedstawione w przykładzie. Pozostałe karty, 
które mogą być podłączone do twojego sterownika będą 
ignorowane. Wszystkie działania niezbędne do konfiguracji 
topologii są dostępne przy pomocy menu albo paska 
narzędziowego znajdującego się w oknie �Topology 
Configurator�. 
 

 
 
Na początku zdefiniuj CPU 
4Utwórz nową konfigurację topologii za pomocą 
Configurator"New lub przycisku �New Configuration� na pasku 
narzędziowym. Dzięki temu nastąpi przejście do okna 
dialogowego �New Configuration�. 
 

 
 
4Wprowadź nazwę �DEVICE� w pasku �File Name�.  W 
zależności od dostępnej  karty należy wybrać PS416-CPU-300 
albo PS416-CPU-400 z paska listy typów sterowników PLC i 
potwierdzić przyciskając OK. 
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W przedstawionym przykładzie, nie musimy dokonywać 
specyfikacji parametrów Master lub Slave dla sterownika PLC. 
Taką specyfikację należy dokonać jeżeli sterownik, którego 
używamy pracuje w sieci systemowej podłączonej do interfejsu 
Suconet K. 
Ustawień tych parametrów dla sterownika PLC dokonuje się w 
oknie parametrów.Otworzyć to okno można w następujący 
sposób Edit"Setting Parameters. 
 
4Naciśnij przycisk �Local Expancion� i wybierz kartę wejść 
PS416-INP-400 albo PS416-INT-401  
4Postępuj w taki sam sposób przy wyborze karty PS416-OUT-
400. 
4Wybierz dwie karty jedna po drugiej przed kliknięciem na 
przycisk �Parameters button�, Wprowadź w oknie dialogowym 
bajt adresu ustawiony wcześniej  przy pomocy przełączników 
DIP. 
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4Wybierz Configurations "Save lub naciśnij przycisk �Save 
Configuration� i zapisz plik konfiguracji w bieżącym projekcie 
�example�. 
Plik otrzyma automatycznie rozszerzenie �.dcf� i zostanie 
zapisany w miejscu, które wstępnie było wybrane w �Project 
Manager�. Zostanie zapisane w projekcie w miejscu Kompo.sys 
lub pod miejscem kompo.sys. 
Powróć do Sucosoft Manager za pomocą Alt +TAB lub innego 
elementu z pasku narzędzi. 
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9. Generowanie kodu programu 
 

 
 
Do stworzenia specyfikacji sterownika zawartego w programie 
użytkownika Navigator dostarcza komend, do których masz 
dostęp przy pomocy menu �Generate� lub przycisków edycji w 
pasku narzędzi. Komendy te są opisane w ich własnej sekcji 
poniżej.  
Generowanie kodu programu odbywa się w dwóch krokach: 
- przez stworzenie pliku �make� wszystkich specyficznych 

plików wymaganych do generowania kodu programu; POU 
(automatycznie zawiera informacje na temat funkcji i bloków 
funkcyjnych), konfiguracji topologii i parametrów programu.  

- przez stworzenie pliku �make� raz na typ POU �program� w 
twoim projekcie.  

Sucosoft S40 automatycznie aktualizuje plik �make� po każdej 
modyfikacji projekt POU, parametrów programu oraz elementów 
topologii. Wybór typu sterownika PLC potrzebnego do 
wygenerowania kodu programu jest zbędny, ponieważ jest on 
już zawarty w pliku konfiguracji topologii (zobacz sekcję �Wybór 
sterownika PLC�). 
Wszystkie komendy wymagane do stworzenia programu 
użytkownika mogą być aktywowane przy pomocy przycisków 
edycji zawartych w pasku narzędziowym.  
 
Tworzenie pliku �make� 
4Wybierz Generate"New make file..., albo naciśnij przycisk 
przedstawiony poniżej. 
 

 
 
Po wykonaniu powyższej czynności otworzy się okno dialogowe 
�new make file�.  
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Wybierz list przedstawionych w oknie : 
- typ programu POU który chcesz generować jako program 

sterujący. Jest to możliwe, gdy dany program POU jest 
zapisany w bieżącym projekcie. 

- plik konfiguracji topologii.  
 
W naszym przykladzie znajduje się tylko jeden program POU i 
jeden plik konfiguracji topologii. Obydwa te elementy zostały 
automatycznie wybrane w oknie dialogowym i wystarczy tylko 
potwierdzić przyciskając OK. 
 
4naciśnij Ok dla wygenerowania pliku �make� 
 
Jeżeli plik �make� był stworzony poprawnie to pojawi się w pasku 
statusu wiadomość �New make file created� 
Wszystkie inne zmiany w numerach POU albo parametrach 
programu np. wszystkie zmiany w projekcie są automatycznie 
uaktywniane w pliku �make�.   
 
Ustawienia parametrów programu 
Parametry programu takie jak: opcje kompilera dla wybranego 
typu PLC, maksymalny cykl, czas cyklu, hasła i zakres markera 
są określane przez użytkownika. 
W celu ustawienia powyższych parametrów użyj przycisku 
przedstawionego poniżej. 
 

 
 
W naszym przykładzie wystarczy ustawić tylko parametry 
standardowe  
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Generowanie kodu programu 
 
4Wybierz Generate"Generate All albo użyj przycisku 
przedstawionego poniżej 
 

 
 
Program jest generowany zgodnie z wybranym plikiem �make�. 
Okno wyjściowe pokazuje stan zaawansowania procesu 
generacji. 
Wiadomość �No errors during code generation� pojawi się wtedy, 
gdy zakończony proces generacji nie zawiera błędów. 
W przypadku wystąpienia błędów w początkowej fazie 
generowania kodu programu, zostają one wyświetlone w oknie 
wyjściowym z odpowiednią wiadomością. 
Możesz wydrukować wiadomość o błędach przy pomocy 
Project"print output. 
 
Wykrywanie i usuwanie usterek 
Jeżeli pojawią się błędy w początkowej fazie generowania to 
zostaną one wyświetlone w oknie wyjściowym Navigatora: 
Wiadomość o błędzie zawiera :  
- położenie błędu (Decl � dla sekcji deklaracji; Inst � dla sekcji 

instrukcji). 
- numer linii 
- numer kolumny i wiersza 
- nazwę i ścieżkę POU 
 
4wybierz linię zawierającą błędy i potwierdź wciskając Enter lub 
dwukrotnie klikając myszą na linię posiadającą błąd. 
Spowoduje to automatyczne otworzenie się edytor POU. Kursor 
ustawi się na linii zawierającej błąd. Linia z błędem jest 
zaznaczona kolorem czerwonym zgodnie z podstawowymi 
ustawieniami stworzonymi wcześniej. 
4Napraw błędy i uruchom ponownie generowanie kodu 
programu. 
 

10. Test and Commissioning 
 

Narzędzie �Test and Commissioning� jest używane w celu 
przesłania programu do sterownika i testowania go. 
Należy wykonać poniższe kroki: 
- opisz i ustaw połączenie między komputerem i sterownikiem 

PLC 
- dla sterownika PS416,prześlij system operacyjny do PLC 
- prześlij program do PLC 
- uruchom program  
- przetestuj program 
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4wybierz �Test and Commissioning� z menu �Options� w 
Navigatorze Sucosoft albo użyj przycisku �Test and 
Commissioning� w pasku narzędziowym Sucosoft. 
 

 
 
Główne okno �Test and Commissioning�  otworzy się wraz z 
oknem listy połączeń. 

 
Masz dostęp do wszystkich funkcji �Test and Commissioning�  
przy pomocy paska narzędzi w oknie listy połączeń (Connection 
list): 
 

 
 

Połączenie komputera z sterownikiem 
 

Specyfikacja połączenia do programowania 
Na początku musisz zdefiniować połączenie pomiędzy PC a  
sterownikiem. Okno listy połączeń automatycznie wyświetli 
wybrane nastawy, które możesz pozostawić lub zmodyfikować 
zgodnie z wymaganiami. 
 
4kliknij myszą na pasek �Device Name� i wprowadź nazwę PLC 
�example� a nastąpi połączenie pomiędzy PC a PLC. 
Natomiast gdy szeregowy przewód do programowania nie jest 
połączony do interfejsu szeregowego COM1, to należy kliknąć w 
pole �Interface� i wybierz z listy odpowiedni interfejs. 
Pola �Line� i �Stations� w oknie �Connection list� nie są 
stosowane w naszym przykładzie i pozostają puste. 
 
4Zapisz dane, które wprowadziłeś przy pomocy File"Save. 
Plik zostanie automatycznie zapisany pod nazwą 
EXAMPLE.CCF 
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Ustawianie połączenia 
 
4podłącz twój komputer do sterownika PLC 
4Ustaw połączenie pomiędzy PC a PLC klikając na przycisk 
�Connect�, kiedy ustawi się połączenie wiadomość �Connected� 
pojawi się w polu poniżej paska �Status� . 

 
 
 

Przesyłanie systemu operacyjnego i programu do sterowników PS4 
 

 
 

4kliknij na przycisk � Transfer...� a otworzysię okno dialogowe 
�Transfer/File Manager�: 
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W oknie od lewej strony są pokazane nazwy wykorzystywanych 
plików typu .PCD (kod programu). W zależności co wybierzemy 
w pasku �List files of Type�  taki typ plików będzie wyświetlany. 
Plik systemu operacyjnego PLC posiada rozszerzenie .OSF 
Z listy pop �Memory Medium� ustaw urządzenie programujące 
(PRG). 

 
Przesyłanie programu do sterownika  
 

Wybierz plik z kodem programu (*.PCD) w pasku �List Files of 
Type�. 
4Wybierz plik z kodem programu, który chcesz przesłać do 
sterownika i przyciśnij �Transfer"PLC� aby rozpocząć 
ładowanie programu do PLC. Zaawansowanie procesu 
przesyłania programu zostanie wyświetlone za pomocą 
odpowiedniego okna. 
4przyciśnij �Close� aby zamknąć okno dialogowe �Transfer/File 
Manager�. 

 
Przesyłanie systemu operacyjnego i programu do sterowników PS4 � 300 i 
PS416 

Jeżeli sterownik nie ma załadowanego systemu operacyjnego 
albo posiada starą wersję, to na początku musisz przesłać nową 
wersję systemu operacyjnego do sterownika. Bieżąca wersja 
systemu operacyjnego dostarczona jest z programem Sucosoft 
S40. 
 
Przesyłanie systemu operacyjnego z Sucosoft  do 
sterownika 
4 naciśnij przycisk �Transfer� w głównym oknie �Test and 
Commissioning� aby otworzyć okno �Transfer/ File Manager�. 
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Pasek listy zawiera nazwy plików z kodem programu o 
rozszerzeniu .PCD lub plików systemu operacyjnego 
sterowników PLC o rozszerzeniu .OSF, w zależności od tego jaki 
typ wybierzemy z listy �List Files of Type�.  
Należy ustawić �Memory Medium�na PRG (Urządzenie 
programowania) i w �List Files of Type� PCD. 
Jeżeli chcesz przesłać system operacyjny do sterownika to 
zaznacz �OSF Files�  z  �List Files of Type�. Następnie z 
podanych plików wybierz, ten który należy przesłać do 
sterownika i naciśnij �Transfer"PLC�. 
 
Jeżeli zmienisz system operacyjny znajdujący się w sterowniku 
na nową wersję to wszystkie programy oraz dane zostaną 
usunięte w tym samym czasie . Oczywiście należy potwierdzić 
chęć przesłania systemu operacyjnego do sterownika. 
 
Transfer może zająć kilka minut w zależności do szybkości 
połączenia. Zaawansowanie procesu przesyłania jest 
wyświetlane na odpowiednim oknie. Po poprawnym przesłaniu 
danych zapala się zielona dioda na karcie CPU wskazująca, że 
sterownik jest w stanie �READY�.  
 

Przesyłanie programu z Sucosoftu do sterownika 
 

Wybierz �PCD Files�  z  listy �List Files of Type� 
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4Wybierz plik z kodem programu , który chcesz przesłać do 
sterownika (np. POSITION.PCD) i naciśnij �Transfer"PLC�. 
Po wykonaniu powyższej czynności wyświetli się okno �Transfer� 
pokazujące zaawansowanie procesu przesyłania danych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4Naciśnij �Close� aby zamknąć okno dialogowe �Transfer/ File 
Manager�. 
 

Uruchamianie programu w PS4 � 200 i PS4 � 300 
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4 naciśnij �Program Status...� w oknie �Connection List�. Jeżeli 
wybrałeś PS4 � 200 to wyświetli się następujące okno 
dialogowe:   
 

 
 
 W przypadku wyboru PS4 � 300 wyświetli się następujące okno 
dialogowe:   
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Pole �CPU Operating Status� zawiera status CPU i pozycję w 
jakiej jest ustawiony przełącznik wyboru trybu operacyjnego 
znajdujący się w PLC. Pole �Program information� przedstawia 
parametry wykonywanego programu . Wyświetlone parametry 
odpowiadają ustawieniom dokonanym podczas generowania 
kodu programu i programu nie mogą być zmieniane w tym oknie. 
Przyciski znajdujące się w tym oknie posiadają następujące 
funkcje: 
- służą do uruchomienia i zatrzymania programu 
- służą do przeprowadzenia diagnostyki 
 
4Ustaw przełącznik wyboru trybu operacyjnego znajdujący się 
w CPU na pozycję �RUN� w celu uaktywnienia przycisku �Cold 
Start�. 
 
4kliknij na przycisk �Cold Start�, aby uruchomić program. 
Spowoduje to wskazanie statusu RUN  w linii �CPU Status� i w 
sterowniku (CPU). 
 
Jeżeli Susosoft nie uruchomi programu to otrzymasz wiadomość 
systemową wskazującą mówiącą o przyczynach wystąpienia 
błędu. Szersze informacje na temat błędów otrzymasz klikając 
na �Diagnostics..�. Okno �Program Diagnostics� dla sterownika 
PS4 � 200 wygląda następująco: 
 

 
 
Jeżeli używasz sterownika PS4 � 300 okno to będzie wyglądać 
nieco inaczej: 
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Kliknij OK, aby zamknąć okno diagnostyki i przejść ponownie do 
okna �Program Status�. 
 
4Możesz zatrzymać program klikając na przycisk �HALT� lub 
ustawiając przełącznik wyboru trybu operacyjnego w pozycję 
�HALT�. 
4 Kliknij na OK, aby zamknąć okno dialogowe. 
 

Uruchomienie programu w PS416 
 

Uruchomienie programu z Sucosoftu 
4naciśnij �Program Status...� w oknie �Connection List� aby 
otworzyć okno dialogowe przedstawione poniżej: 
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Pole �CPU Operating Status� zawiera status CPU i pozycję 
przełącznika wyboru trybu operacyjnego znajdującego się w 
sterowniku. Pole �Program information� przedstawia parametry 
wykonywanego programu. Przyciski znajdujące się w tym oknie 
służą do uruchomienia i zatrzymania programu, określenia 
wymagań co do zachowania się programu przy uruchamianiu 
oraz dotarcie do informacji o błędach, które wystąpiły. 
Status CPU 
Wskazuje bieżący status CPU przedstawiony poniżej: 
BOOT 
Wymagany jest �Cold Start� (�zimny� start) systemu, np. system 
operacyjny musi być załadowany do pamięci RAM znajdującej 
się w CPU (zobacz sekcję �Uruchomienie programu przy 
pomocy Sucosoftu� na str. 66. 
READY 
CPU jest gotowy do działania, ale program użytkownika nie jest 
przetwarzany. �Cold Start� lub �Warm Start� może być 
wykonywany w zależności od pozycji przełącznika wyboru trybu 
operacyjnego. Przy �Cold Start� program użytkownika nie jest 
uruchamiany z inicjalizacją wartości zmiennej. Jakiekolwiek 
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przetwarzanie danych, które pozostały w sterowniku PLC po 
zatrzymaniu programu użytkownika jest zbyteczne. Przy �Warm 
Start� program użytkownika jest na nowo uruchamiany w 
punkcie, w którym nastąpiło jego zatrzymanie. 
RUN 
Program użytkownika jest przetwarzany w CPU. Status ten 
osiągany jest przy �Cold Start� lub �Warm Start�. 
NOT READY 
Występuje przy dostrzeżeniu błędu krytycznego. Zostaje to 
potwierdzone stanem bitów diagnostycznych.  
Switch position 
Wskazuje na bieżącą pozycję przełącznika wyboru trybu 
operacyjnego znajdującego się w sterowniku. 
Pole �Program Information� 
Pole to pokazuje parametry wykonywanego programu: 
Typ wykonywania programu � cykliczny lub okresowy � z 
czasem przerwy lub czasem cyklu. 
Zachowanie się sterownika podczas uruchomienia po 
wystąpieniu błędu (�Cold� lub �Warm�) 
Przedstawione parametry odpowiadają ustawieniom dokonanym 
podczas generowania kodu programu. W naszym przykładzie 
występują ustawienia standardowe. Parametry wykonywanego 
programu nie mogą być zmieniane w tym oknie. 
Pasek �Program list� 
Pasek �Program list� zawiera informacje na temat programów 
znajdujących się w sterowniku: 
 Program instance 
 Nazwa programu użytkownika  
 Program type 
 W wersji 2.x informacja jest identyczna jak w pozycji 

�Program instance� 
Status 
Status programu, np. �started� (uruchomiony) 
Startup 
Zawiera informację o możliwości automatycznego 
uruchomienie programu. Atrybut �Active� oznacza, że 
program użytkownika może być uruchomiony za pomocą 
�Cold Start� bez potrzeby podłączenia do PC. Ustawienie 
tego parametru dokonuje się przez kliknięcie na przycisk 
�Set Startup�. Znak � � � wyświetlony w tej kolumnie 
informuje, że atrybut �Active� nie został ustawiony. Jeżeli 
kilka programów jest załadowanych do sterownika, to 
tylko jeden z nich może być ustawiony na �Active�. 

Przyciski w oknie �Program Status� 
Zależnie od statusu CPU, pozycji przełącznika wyboru trybu 
operacyjnego i wybranego zachowania się programu przy 
uruchomieniu, poniższe przyciski mogą być aktywne lub 
nieaktywne (tzn. przyciemnione): 
  Przycisk �Cold Start�  
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Uruchamia wybrany program użytkownika z inicjalizacją 
wartości zmiennej (zobacz �Startup� powyżej). �Cold Start� 
jest możliwy gdy przełącznik wyboru trybu operacyjnego 
jest ustawiony na pozycji �RUN� lub �RUN_M_RESET�. 
Jakiekolwiek przetwarzanie danych, które pozostały po 
zatrzymaniu programu użytkownika jest zbędne. Jeżeli 
�Cold Start� programu ma miejsce po raz pierwszy, CPU 
domaga się uruchomienie programu użytkownika który 
jest oznaczony jako �Active�. Status �Started� zostaje 
wyświetlony na pasku programu. 
Przycisk �Warm Start� 
Uruchamia program użytkownika w punkcje, w którym 
został zatrzymany. �Warm Start� jest możliwy wtedy, gdy 
przełącznik wyboru trybu operacyjnego jest ustawiony w 
pozycji �RUN� i status CPU ma atrybut �HALT�. 
Przetwarzane dane przy zatrzymaniu są zapisywane i 
dostępne po ponownym uruchomieniu programu. �Warm 
Start� jest możliwy również, gdy uruchamiany program 
został zatrzymany, tzn. przez ustawienie przełącznika 
wyboru trybu operacyjnego w pozycję HALT i wciśnięciu 
przycisku �SET� lub klikając w przycisk HALT. Jeżeli 
program został zatrzymany przez przełączenie w pozycję 
HALT, przełącznik wyboru trybu operacyjnego musi być 
ustawiony na pozycję �RUN� przed ponownym �Warm 
Start-em�. 
Przycisk �HALT� 
Zatrzymuje uruchomiony program użytkownika. 
Przycisk �Deactivate� 
Wybrany program użytkownika jest dezaktywowany z 
procesu CPU (tzn. CPU wstrzymuje realizację 
wykonywania programu), a atrybut programu jest 
ustawiony jako � � � . Jednakże program pozostaje jako 
plik w pamięci CPU. Dezaktywowany program może być 
usunięty z pamięci sterownika PLC za pomocą 
Device"Transfer/File Manager lub uruchomiony 
ponownie przez kliknięcie  na przycisk �Cold Start� przy 
przełączniku wyboru trybu operacyjnego ustawiony na 
�RUN� lub �RUN_M_RESET�. 
Przycisk �Diagnostics� 
Służy do wywołania okna �Program Diagnostics� 
przedstawiające dodatkowe informacje na temat statusu 
programu użytkownika. Wykryte błędy i ich liczba jest 
podświetlona na czerwono. W oknie tym istnieje również 
możliwość kasowania wyświetlonych bitów 
diagnostycznych. 
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4Kliknij na OK., aby zamknąć okno dialogowe. 
 
Testowanie programu 
 

 
 
4Kliknij na przycisk �POU Edytor Online� w głównym oknie. 
Okno �Program� otworzy się, a pozycja �Device� na pasku menu 
zostaje zastąpiona pozycją �Program�: 
 



 53 

 
 
Okno �Program� jest podzielone na dwie części. Lewy panel 
�Instance Tree� zawierający RESOURCE wskazuje pierwszy 
poziom struktury programu i oznaczenie CPU. Prawy panel okna 
dialogowego zawiera nazwę przykładowego programu POU 
(POSITION) 
4Kliknij dwukrotnie na linię RESOURCE, aby wyświetlić dalszą 
strukturę programu (w tym przypadku mamy tylko program POU 
�POSITION�). 
Okno to pozwala na wybranie POU, aby następnie wyświetlić go 
i modyfikować w trybie Online. Jeżeli dalsze POU (Bloki 
funkcyjne i funkcje) są wywoływane przez ten program zostanie 
to wskazywane znakiem � + � obok nazwy programu. Pozwala to 
na spisanie i zaznaczenie wszystkich komponentów struktury 
programu i wykonanie modyfikacji. 
Jeżeli chcemy edytować bieżący projekt w trybie Online, to musi 
on być najpierw załadowany do �manager Project�. Dodatkowa 
zawartość indywidualnych POU i kod programu musi być 
dopasowany do wersji programu znajdującej się w sterowniku. 
W naszym przykładzie przyjmujemy, że będziemy postępować 
zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej, w przypadku 
których oba powyższe wymagania są spełnione. 
4Wybierz POU �POSITION�  w lewym panelu i kliknij na 
przycisk �Display/Modify� aby otworzyć okno, w którym 
przedstawiony jest POU �POSITION�.  
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W �Online POU Editor� komendy �Status Display�,�Modify� i 
�Active� są dostępne w menu �Online�, a także w pasku narzędzi 
�Online POU Editor�: 
 

 
 
Użyj tej komendy do wyświetlania stanów zmiennych 
 

 
 
Możesz modyfikować wyświetlaną sekcję instrukcji 
 

 
 
Użyj tej komendy  do przesłania zmodyfikowanej sekcji instrukcji 
do sterownika.  
4Wybierz �Status Display� aby przełączyć się automatycznie w 
tryb online. Wyświetlone okno zostało podzielone na trzy 
przedziały,  po lewej stronie znajduje się sekcja deklaracji 
zmiennych, po prawej sekcja instrukcji a pośrodku stany 
zmiennych . Jeżeli nastąpi zmiana jakiejkolwiek zmiennej 
zostanie ona automatycznie wyświetlona w tym przedziale. 
4Wybierz opcję Offline aby zatrzymać uaktualnianie stanów 
zmiennych. Poprzednio odczytane stany są wyświetlane jako 
stany �zamrożone� . 
Możesz użyć tej opcji do wykrywania i usuwania usterek. W 
naszym przykładzie nie jest to potrzebne. 
Jeżeli chcesz wyświetlać stany poszczególnych zmiennych, 
które nie są zlokalizowane blisko siebie i  nie mogą być 
wyświetlane równocześnie w pojedynczym oknie lub jeżeli 
chcesz wyświetlić zmienne z różnych POU to możesz wybrać 
zmienne i wyświetlić je w oknie zmiennej. 
Nie jest to zalecane w naszym przypadku (zbyt mały program). 
Wypróbuj tę funkcję ze zmiennymi �Initial_pos� i �motor�  
4wybierz �Initial_pos� i następnie Online"Transfer Variables. 
Powtórz tą procedurę dla zmiennej �motor�. Następnie wybierz 
Online"Open Variable Window� aby otworzyć okno zmiennej, w 
którym zostanie wyświetlona nazwa POU �POSITION�. 
4Kliknij dwukrotnie na POSITION aby wyświetlić przekazywane 
zmienne, a następnie kliknij na pasek sprawdzający �Display 
Status� aby wyświetlić bieżące stany tych zmiennych:  
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Przy pracy ze sterownikiem PS416 okno zmiennej zawiera dwie 
dodatkowe kolumny dla forsowania stanów zmiennej jeżeli 
sterownik jest ustawiony w pozycji �RUN� (w naszym przykładzie 
nie będzie to analizowane). 
4Zakończ wyświetlanie stanów klikając w pasek sprawdzający 
�Display Status� jeszcze raz. 
4Powróć do okna �Online Editor� przy użyciu Alt + TAB 
4Wybierz opcję �Modify�. 
Wyświetlanie stanu zmiennej zostanie zakończone i kursor 
znajdzie się na pierwszej linii programu. 
Następnie program może być modyfikowany, jeżeli jest to 
wymagane. 
Kliknij na przycisk �Active�, aby zachować modyfikacje, które 
wykonaliśmy. Dzięki temu zaktualizujesz również oryginalny 
program POU, plik z kodem programu i program w sterowniku.  
►Wybierz  File"Exit aby zamknąć �Online Editor� 
Do tej pory zapoznałeś się z wszystkimi narzędziami Sucosoft 
S40 do tworzenia i testowania przykładowego programu dla 
sterownika PLC w języku programowania IL. 
W następnych rozdziałach przykładowy program będzie 
rozszerzony o języki programowania LD i FBD. 

 
Programowanie W języku LD/FBD 
 

Możesz dowolnie tworzyć i sprawdzać programy tworzone w 
języku programowania LB lub FBD. W językach tych sekcja 
instrukcji POU jest reprezentowana przy pomocy symboli 
graficznych, natomiast sekcja deklaracji jest przedstawiona w 
taki sam sposób jak w języku IL. Języki programowania IL, LD i 
FBD mogą być stosowane zamiennie. Możesz po prostu 
stworzyć program  w LD, a następnie wyświetlić go i przetwarzać 
w IL lub FBD. 
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►Do wyświetlenia paska narzędzi LD/FBD wybierz pozycję 
�View�"� LD/FBD Toolbar�  
 

 
 
Wyświetlanie przykładowego programu w LD albo FBD  
Możesz wyświetlić przykładowy program stworzony w edytorze 
IL w jednym z graficznych języków programowania. 
Kiedy otworzy się �POU Editor�, wybrany POU jest wyświetlony 
w języku programowania poprzednio ustawionym w 
Options"Settings... "Instruction Section. 
Pre-requirements 
�POU Editor� musi być uruchomiony a POU  �position� 
załadowany w projekcie �example�. 
Wyświetlanie POU w LD  
►Wybierz język programowania LD za pomocą pozycji w menu 
Options "Programing Language"LD, albo kliknij na 
odpowiedni przycisk w standardowym pasku narzędzi 
 

 
 
Sekcja instrukcji POU �position� zostanie wyświetlona w 
schemacie drabinkowym : 
 

 
 
Wyświetlanie POU w FBD 
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►Wybierz język programowania za pomocą pozycji w menu 
Options"Programming Language"FBD lub kliknij na 
odpowiedni przycisk znajdujący się na standardowym pasku 
narzędzi.  
 

 
 
Sekcja instrukcji POU �position� jest wtświetlana przy użyciu 
symboli graficznych: 
 

 
 
Struktura logiczna programu reprezentowana w LD i FBD 
odpowiada zadaniom postawionym przykładowemu programowi. 
W widoku graficznym komentarze do instrukcji nie są połączone 
z indywidualnymi symbolami graficznymi ale zamiast tego 
wyświetlane są w nagłówkach poszczególnych �networków�. 
Pre-requirements 
Poznałeś cel przykładowego programu nr 1 
Projekt �example� został stworzony. 
Nowy typ programu POU został stworzony. 
Wymagane zmienne zostały zadeklarowane. 
Przykładowy program w LD : 
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Program został wtórnie podzielony na dwa �networki�. 
Styki �initial_pos� i �start_button�, które są połączone szeregowo 
w networku 0001 reprezentują operację logiczną AND 
wymaganą do załączenia silnika. 
Styki �stop_button� i �position_A� , które są połączone równolegle 
w networku 0002 reprezentują funkcję logiczną OR wymaganą 
do wyłączenia silnika. 
Krótki opis programu zawartego w networkach jest 
przedstawiony jako komentarz znajdujący się w nagłówku 
każdego networku. 
Teraz wprowadź samodzielnie przykładowy program 
przedstawiony powyżej przy pomocy schematu drabinkowego. 
Użyj do tego menu �Insert�, przycisków paska narzędziowego 
�LD/FBD� lub kontekstowego menu. 
►Wybierz język programowania za pomocą menu 
Options"Programming Language"LD lub przy pomocy 
odpowiedniego przycisku ze standardowego paska narzędzi. 
►Kliknij na przycisk �Initial LD Network�, aby stworzyć 
początkowy network LD. 
W ten sposób stworzony �network� 0001 zawiera styk i cewkę 
symbolizującą wyjście. Automatycznie obydwa symbole zostaną 
standardowo nazwane �undef_opd� 
 

 
 
►Umieść kursor pomiędzy tymi dwoma symbolami używając 
myszy, a następnie umieść operator AND. 
►Kliknij na przycisk �AND� otwartego paska narzędzi lub ustaw 
operator �AND�  za pomocą pola menu Inesrt"Operators... albo 
za pomocą kontekstowego menu. Nowy styk jest wstawiony 
szeregowo w istniejący już obwód. 
► Wybierz symbol wejścia przy użyciu myszy i wstaw operator 
�Set� jako zakończenie networku. 
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►Naciśnij na przycisk �S� na otwartym pasku narzędzi albo 
wstaw operator �S� za pomocą pola menu Insert"Operators... 
lub przy użyciu kontekstowego menu. Tak ustawione wyjście 
stworzy połączenie równoległe z istniejącym wejściem 
►Wybierz wyjście �old� a następnie usuń je. 
W ten sposób utworzyłeś kompletny network, którego 
reprezentacja graficzna powinna wyglądać następująco: 
 

 
 
►Kliknij na przycisk �Initial LD Network�, aby stworzyć nowy 
network 0002 ze stykiem i cewką symbolizującą wyjście. 
►Poprzez kliknięcie myszą zaznacz symbol styku i wstaw 
operator funkcji logicznej OR. 
►Kliknij na przycisk OR na otwartym pasku narzędziowym albo 
ustaw operator OR przy użyciu pozycji w menu 
Insert"Operators... lub za pomocą kontekstowego menu. 
Następnie ustaw wyjście kasujące w równoległym połączeniu z 
istniejącym wyjściem. 
►Wybierz symbol wyjścia przy użyciu myszy i wstaw operator 
�Reset� jako zakończenie networku. 
►Kliknij na przycisk �R� w otwartym pasku narzędziowym albo 
ustaw operator �R� przy użyciu pola menu Insert"Operators... 
lub kontekstowego menu. Wyjście resetujące jest ustawione 
równolegle z istniejącym wyjściem. Wybierz wyjście �old� a 
następnie usuń je. 
 
Graficzna reprezentacja obu �networków� jest kompletna. 
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Standardowa nazwa zmiennej �undef_opt� musi zostać 
zmieniona na nazwę zdeklarowanej zmiennej.  
Istnieją dwa różne sposoby przypisywania zmiennych: 
Przyjmij nazwę zmiennej z listy zadeklarowanych zmiennych 
(zobacz rozdział �Wprowadzenie programu w edytorze IL�). 
Wprowadź nazwę zmiennej za pomocą okna dialogowego 
�Name element�. 
►Zaznacz styk, do którego chcesz wstawić nazwę klikając 
myszą i potwierdź wciskając Enter 
lub dwukrotnie kliknij myszą aby otworzyć okno dialogowe 
�Name element�: 
 

 
 
►Wprowadź �intial_pos� i potwierdź wciskając OK. 
Wprowadzona nazwa zmiennej wyświetli się nad symbolem 
styku. W ten sam sposób wprowadź nazwy pozostałych 
zmiennych w obydwu �networkach�. Następnie dopisz 
komentarze do �networków�. Aby to uczynić zaznacz dany 
�network�. 
►Wybierz �network� ustawiając na nim kursor lub kliknij na 
kwadrat umieszczony po lewej stronie poniżej �networku�. 
►Kliknij na przycisk �Insert Network Comment� lub użyj 
kontekstowego menu do edytowania komentarza �networku�. 
 

 
 
Otworzy się okno �Network Comment� : 
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►Wprowadź �Switches motor on� i potwierdź przyciskając OK. 
Komentarz wyświetli się w czołówce �networku� poniżej numeru. 
Wprowadź w ten sam sposób komentarz do �networku� 0002. 
Napisany program przy pomocy języka LD jest kompletny. Okno 
edytora LD/FBD z poprawnie wprowadzonym programem 
wygląda następująco : 
 

 
 
Wprowadzanie programu w FBD 
Pre-requirements 
Poznałeś cel przykładowego programu nr 1 
Projekt �example� został stworzony. 
Nowy typ programu POU został stworzony. 
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Wymagane zmienne zostały zdeklarowane. 
Przykładowy program w FBD : 
 

 
 
Program został podzielony na dwa �networki�. 
W pierwszym �networku� zmienne �initial_pos� i �start_button�, są 
mnożone logicznie (AND). Kształtują one konieczny warunek, 
który musi być spełniony aby załączyć silnik. 
W drugim networku zmienne �stop_button� i �position_A� są 
sumowane logicznie aby  wyłączyć silnik. 
 
Krótki opis networków programu jest wyświetlany jako komentarz 
w nagłówkach każdego networku.  
Teraz opiszemy jak wprowadzić przykładowy program 
przedstawiony powyżej  w języku FBD przy użyciu menu �Insert�,  
przycisków paska narzędziowego �LD/FBD� lub kontekstowego 
menu. 
►Wybierz język programowania FBD za pomocą pozycji menu 
Options"Programming Language"FBD lub przy użyciu 
odpowiedniego przycisku ze standardowego paska narzędzi. 
►Kliknij na przycisk �Initial FBD Network� aby stworzyć 
początkowy network FBD. 
To stworzy �network� 0001 z symbolami wejścia i wyjścia. 
Automatycznie obydwa symbole zostaną standardowo nazwane 
�undef_opd�. 
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►Zaznacz połączenie wejściowej linii a operator logiczny AND 
zostanie ustawiony za tą pozycją. 
►kliknij na przycisk �AND�  na otwartym pasku narzędzi albo 
wstaw operator �AND�  za pomocą pozycji w menu 
Inesrt"Operators... lub za pomocą kontekstowego menu. 
Symbol logiczny AND zostanie wstawiony za zaznaczoną 
pozycją z dwoma liniami połączeniowymi jako wejściami. 
►wybierz przy użyciu myszki symbol wyjścia, a następnie wstaw 
�S�  na zakończenie networku. 
►Naciśnij na przycisk �S� na otwartym pasku narzędzi albo 
wstaw operator �S� za pomocą pola menu Insert"Operators... 
lub przy pomocy kontekstowego menu. Symbol wyjścia z 
komendą ustawienia jest dodany poniżej  istniejącego symbolu 
wyjścia. 
►Wyjście znajdujące się powyżej nie jest nam już potrzebne 
więc należy je usunąć. Zaznacz górne wejście i usuń je przy 
pomocy przycisku DEL.  
 
Graficzna reprezentacja networku 0001 jest kompletna i wygląda 
następująco :  
 

 
 
►Kliknij na przycisk �Initial FBD Network� aby stworzyć nowy 
network FBD. 
W ten sposób zostanie utworzony �network� 0002 z symbolami 
wejścia i wyjścia.  
►Zaznacz połączenie wejściowej linii a operator logiczny OR 
zostanie ustawiony za tą pozycją. 
►Kliknij na przycisk �OR�  na otwartym pasku narzędzi albo 
wstaw operator �OR�  za pomocą pozycji w menu 
Inesrt"Operators... lub za pomocą kontekstowego menu. 
Symbol logiczny OR zostanie wstawiony za zaznaczoną pozycją 
z dwoma liniami połączeniowymi jako wejściami. 
►Wybierz przy użyciu myszki symbol wyjścia, a następnie 
wstaw �R�  na zakończenie networku. 
►Naciśnij na przycisk �R� na otwartym pasku narzędzi albo 
wstaw operator �R� za pomocą pola menu Insert"Operators... 
lub przy pomocy kontekstowego menu. Symbol wyjścia z 
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komendą kasowania jest dodany poniżej już istniejącego 
symbolu wyjścia. 
 
►Zaznacz niepotrzebne wyjście i usuń je przy pomocy przycisku 
DEL.  
 
Graficzna reprezentacja obu �networków� jest kompletna i 
wygląda następująco :  
 

 
 
Standardową nazwę zmiennej "undef_opd� należy zastąpić 
nazwą zadeklarowanej zmiennej. Istnieją dwa sposoby na 
wykonanie tej czynności : 
Wybierz nazwę zmiennej z listy zadeklarowanych zmiennych 
(zobacz rozdział Wprowadzenie programu w edytorze IL ) 
Wprowadź nazwę zmiennej przy pomocy okna �name element�. 
►Zaznacz używając myszy górną linię połączenia wejściowego 
w networku 0001 i potwierdź przyciskając Enter lub dwukrotnie 
kliknij aby otworzyć okno �Name element�: 
 

 



 65 

 
►Wprowadź �initial _pos� i potwierdź przyciskając OK. Nazwa 
zmiennej wyświetli się powyżej zaznaczonego połączenia. 
►Wprowadź pozostałe nazwy zdeklarowanych zmiennych w 
obu �networkach�  w ten sam sposób. Następnie wprowadź 
komentarz do �networku� zaznaczając go. 
►Zaznacz �network� przy użyciu kursora lub kliknij w kwadrat 
umieszczony po lewej stronie poniżej danego �networku�.  
►naciśnij na przycisk �Insert Network Coment� lub użyj 
kontekstowego menu aby edytować komentarz networku. 
 

 
 
►Wprowadź �Switches motor on� i potwierdź przyciskając OK. 
Wprowadzony komentarz wyświetli się w nagłówku networku 
poniżej jego numeru. 
Wprowadź komentarz  w ten sam sposób do networku 0002. 
Program w języku FBD jest teraz kompletny. Okno edytora 
LD/FBD jeżeli program został wprowadzony poprawnie powinno 
wyglądać następująco: 
 

 
 
Wyświetlenie programu w � Test and Commissioning� w LD 
i FBD 
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Program wykonywany w sterowniku może być wyświetlony w 
�Online Editor�  w językach programowania IL, LD lub FBD 
zależnie od wymagań i preferencji użytkownika.  
Kiedy klikniesz na przycisk �Display/Change POU� program 
zostanie wyświetlony w języku IL nawet jeśli stworzyłeś go w 
innym  języku programowania.  
Jeżeli napisałeś program w edytorze LD/FBD komentarze nie 
będą przypisane do pojedynczych  linii w reprezentacji IL, ale 
będą wyświetlone w odpowiedniej sekwencji programu: 
 

 
 
Reprezentacja LD 
Istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy językami 
programowania w trybie offline tzn. z statusem wyświetlania 
ustawionym na off , lub w trybie online tzn. z aktywnym statusem 
wyświetlania. 
► Wybierz Options"Programming Language 
► Wybierz język programowania LD, aby wyświetlić bieżące 
POU w tym języku. 
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► Zaznacz opcję �Modify� w menu Online, jeżeli zamierzasz 
modyfikować program. Możesz również użyć przycisku �Modify�. 
 

 
 
Wykonywanie modyfikacji odbywa się tak samo jak w edytorze 
LD/FBD POU. Dokładne informacje możesz znaleźć w AWB 27 
� 1305 � GB Sucosoft S40  �Program software, User Interface 
manual�. 
Jeżeli dokonałeś modyfikacji swojego POU przycisk �Active� w 
menu online, albo odpowiedni przycisk na pasku narzędzi jest 
dostępny.  
 

 
 
►Kliknij na przycisk �Active�, aby zaktualizować dokonane 
modyfikacje w POU, w pliku z kodem programu i w sterowniku.  
Reprezentacja w FBD 
Istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy językami 
programowania w trybie offline tzn. z statusem wyświetlania 
ustawionym na off  lub w trybie online tzn. z aktywnym statusem 
wyświetlania. 
► Wybierz Options"Programming Language 
► Wybierz język programowania FBD, aby wyświetlić bieżące 
POU w tym języku. 
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► Zaznacz opcję �Modify� w menu Online jeżeli zamierzasz 
modyfikować program. Możesz również użyć przycisku �Modify�. 
 

 
 
Wykonywanie modyfikacji odbywa się tak samo jak w edytorze 
LD/FBD POU. Dokładne informacje możesz znaleźć w AWB 27 
� 1305 � GB Sucosoft S40  �Program software, User Interface 
manual�. 
Jeżeli dokonałeś modyfikacji POU, przycisk �Active� w menu 
online albo odpowiedni przycisk na pasku narzędzi jest dostępny  
 

 
 
►Kliknij na przycisk �Active� aby zaktualizować dokonane 
modyfikacje w POU, w pliku z kodem programu i w sterowniku.  

 
Zadanie programowe nr 2 
 

Program został napisany dla uzyskania efektu przesuwających 
się świateł przy użyciu ośmiu diod LED. Diody te są podłączone 
do cyfrowych wyjść sterownika tak, że każda z nich świeci jedna 
po drugiej. Zmiana z jednej diody na drugą odbywa się z 
częstotliwością 2Hz.  
Przesuwające się światła są uruchamiane automatycznie kiedy 
sterownik jest załączony i trwają aż do momentu pojawienia się 
zewnętrznego sygnału. W programie nie występuje żadne 
zabezpieczenie dla elementów sterowania wpływających na 
przetwarzanie. Po sprawdzeniu program może być 
modyfikowany w trybie online: możemy dokonywać zmiany 
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kierunku, a także częstotliwości przesuwających się świateł na 
1Hz. 
Realizacja Zadania. 
Na początku dowiesz się jak realizować zadanie w języku 
programowania IL. Otrzymasz wszystkie niezbędne informacje 
na temat struktury programu i użytych elementów językowych. 
Sekcja �Wprowadzanie zadania programowego nr 2� zaczyna się 
na stronie 112 i zawiera opis jak realizować program w Sucosoft 
S40.  
Dwie najważniejsze zmienne, które muszą być zaprogramowane 
do realizacji zadania to sygnał czasu świecenia się każdej diody i 
przesuwania się diod (okres).  
Fabrycznie zdefiniowany blok funkcyjny z grupy �Timers� może 
być użyty do definiowania czasu trwania sygnału. Najprostszym 
rozwiązaniem jest użycie bloku funkcyjnego �Time Pulse (TP)�, 
ponieważ nie ma potrzeby kasowania lub wykonywania 
podobnych kroków.  Blok funkcyjny zdefiniowany przez 
użytkownika �General-purpose� powinien być napisany dla 
przełączania diod LED. W bloku tym bajt adresu wyjścia i 
wymagana wartość czasu trwania sygnału powinien być 
przesłany z �zewnątrz� np. z wywołanego POU, gdyż blok ten 
może zostać później użyty w innych aplikacjach. Blok funkcyjny 
�general-purpose� może zostać wywołany kilka razy w tym 
samym programie, np. kilka różnych ustawień czasu trwania 
sygnału 8-miu przesuwających się świateł może być sterowana 
przez ten sam program. 
Odpowiednio blok funkcyjny definiowany przez użytkownika musi 
być tak stworzony aby : 
 Diody LED były załączane (on) i wyłączane (off) a 
standardowy blok funkcyjny TP był wywoływany dla definiowania 
czasu trwania sygnału. Blok funkcyjny będzie nosił nazwę 
LIGHT. 
Blok funkcyjny LIGHT jest wywoływany w głównym programie 
(program POU). Program ten nosi nazwę EXP_PS4. 
Wymagany bajt adresu wyjścia i wartość czasu trwania sygnału 
są przesyłane do bloku funkcyjnego LIGHT za pomocą 
programu, który jest wywołany jako ostatni. 
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Dla realizacji zadania muszą zostać napisane dwa POU: 
 Pierwszy POU typu FUNCTION_BLOCK o nazwie LIGHT 
 Drugi POU typu PROGRAM o nazwie EXP_PS4 

 
Blok funkcyjny LIGHT. 

 
 Przełączanie diod LED 
Efekt przesuwania się świateł może zostać osiągnięty przez 
ustawianie pojedynczego bitu o regularnych przerwach i 
załadowanie wzorca binarnego do pracującego rejestru, 
przesuwanie wzorca binarnego o jeden bit i jego powrót.  
Szablon bitu jest przekazywany jako zmienna. Sucosoft pozwala 
na czytanie zmiennej jako zmiennej wyjściowej, przetwarzanie jej 
i wystawianie na wyjście jako zmienna wyjściowa pod tą samą 
nazwą. Wymagana zmienna powinna być definiowana zmienna 
wejścia/wyjścia. Zadeklaruj ją pod nazwą �Light_strip� i typem 
danych �Byte�. 
VAR_IN_OUT jest słowem kluczowym dla zmiennych 
wejścia/wyjścia. 
Zakończenie pola deklaracji jest definiowane słowem kluczowym 
END_VAR dla wszystkich typów zmiennych. 
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Fizyczny adres nie jest przekazywany dopóki zmienna nie 
zostanie wywołana przez wyższy poziom programu POU i w ten 
sposób nie potrzebuje być zawarty w bloku funkcyjnym. Poniżej 
został przedstawiony blok deklaracji: 
 

 
 
Rozkaz przesunięcia lub rozkaz zmiany kierunku może być użyty 
do przesuwania wzorca binarnego w prawo lub w lewo. Użycie 
rozkazu przesunięcia wymaga stanu �1�, ażeby został 
załadowany po wszystkich ośmiu krokach przesunięcia. 
Komenda zmiany kierunku w prawo powinna być użyta tutaj. 
Linie instrukcji zostały przedstawione poniżej: 
 

 
 
Definiowanie czasu trwania sygnału  
Standardowy blok funkcyjny TP został użyty dla zdefiniowania 
czasu trwania sygnału.  
Blok funkcyjny TP 
 

 
 
IN � stan startu 
PT � ustawiana wartość czasu 
Q � binarny stan timera 
ET � bieżąca wartość czasu 
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Timer zostaje uruchomiony narastającym zboczem na wejściu 
IN, a następnie podtrzymuje stan �1� na wyjściu Q przez czas 
trwania impulsu PT. Wyjście ET przedstawia bieżącą wartość 
czasu. W chwili uruchomienia zliczania czasu, stan �1� jest 
podtrzymywany na wyjściu Q bez względu na stan na wejściu IN. 
Operatory IN i Q są operatorami Boolinowskimi. Operatory PT i 
ET są standardowym typem danych TIME (standardowa wartość 
T# 0S). 
Używanie bloków funkcyjnych 
Kopia bloków funkcyjnych musi być utworzona w sekcji 
deklaracji wywoływanego POU dla każdej aplikacji bloku 
funkcyjnego. Aby to osiągnąć blok funkcyjny jest określony 
dowolną nazwą, która musi być zadeklarowana jako zmienna 
lokalna. 
Blok funkcyjny TP będzie wywoływany w bloku funkcyjnym 
LIGHT. Więc TP musi zostać zadeklarowany w sekcji deklaracji 
bloku LIGHT. W tym przypadku nazwa PULSE jest przypisana 
do bloku funkcyjnego TP. Słowo kluczowe dla zmiennych 
lokalnych to VAR: 
 

 
 
Kiedy blok funkcyjny zostaje wywołany wartości operatorów 
wejścia są przetwarzane a rezultaty powracają jako zmienne 
wyjściowe. Dodatkowe zmienne w POU są potrzebne dla 
wywołania parametrów i otrzymania rezultatów. W naszym 
przykładzie poniższe zmienne użyte w bloku funkcyjnym TP są 
zdeklarowane w bloku LIGHT: 
Start Warunek startu, który jest przenoszony do operatora IN. 
Pulse-duration Wartość czasu ustawiana jako PT 
Time_ running Stan boolinowski timera, który jest 
wystawiany na wyjście przy użyciu operatora Q 
Current_time Bieżąca wartość czasu, która jest 
przenoszona na zewnątrz przez operatora ET 
Zmienna �Pulse_duration� jest deklarowana jako zmienna 
wejścia dlategoteż każda wartość czasu może być przenoszona 
do operatora PT bloku funkcyjnego TP, który został wywołany z 
bloku funkcyjnego LIGHT. Pozostałe zmienne mogą być 
deklarowane jako zmienne lokalne dopóki są używane wewnątrz 
bloku funkcyjnego LIGHT, a nie wywołane przez program POU 
EXP_PS4. 
Słowo kluczowe dla zmiennych wejściowych jest VAR_INPUT i 
dla zmiennych lokalnych VAR. Poniższe linie deklaracji są 
wymagane w bloku LIGHT : 
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Blok funkcyjny jest wywoływany przy użyciu instrukcji CAL wraz 
z konkretną nazwą przypisaną do adresu bloku funkcyjnego. W 
naszym przykładzie będzie to CAL Pulse. 
Są trzy metody przekazywania parametrów. Dwie z nich 
zostaną opisane poniżej. 
Za pomocą pierwszej metody parametry są przekazywane 
dokładnie do wywołanego bloku funkcyjnego. Parametry 
wprowadzane są w partiach oddzielonych za pomocą przecinka. 
Znacznik �I� jest wstawiany pomiędzy parametrami wejściowymi i 
wyjściowymi : 
 

 
 
Przy użyciu drugiej metody parametry wejściowe są 
indywidualnie ładowane przy użyciu komendy LD i 
przekazywane do bloku funkcyjnego używając komendy ST 
przed wywołaniem bloku funkcyjnego. Składnia określająca 
operatory bloku funkcyjnego została przedstawiona poniżej: 
 
Konkretna nazwa. Operator 
 
Wywołanie parametru przekazywanego zgodnie z drugą metodą 
zostało przedstawione poniżej 
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Wybór metody zależy od użytkownika. Zaletą drugiej metody jest 
to, że jest ona jedną ze standardowych metod wywoływania FB 
zgodnie z normą IEC 1131-3 i może być wielokrotnie używana 
przez inne systemy oparte na standardzie IEC. Bardziej 
kompaktową  metodą jest jednak metoda pierwsza,  w której 
określanie parametrów wyjściowych po znaczniku �I� jest 
specyficzne dla Moellera. Wywołanie TP w  naszym przykładzie 
zostanie stworzone przy pomocy drugiej metody. 
Wypełnianie sekcji programu dotyczącej czasu trwania 
impulsu. 
Generator pulsu jest tworzony przez powrót zanegowanego 
stanu wyjścia Q na wejście IN: 
 

 
 
Wyjście Q posiada stan �1� tak długo jak generator pulsu jest 
uruchomiony. 
Stan �0�, który przyczynia się do ponownego uruchomienia 
timera jest aktywny przez czas trwania jednego cyklu programu. 
Czas trwania sygnału jest w przybliżeniu równy wartości PT; 
niedokładność jednego cyklu programu może być pomijana. 
Linie instrukcji dla zaprogramowania czasu trwania sygnału 
wyglądają następująco:  
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Program może być następnie uproszczony. Timer jest 
uruchomiony zanegowanym stanem wyjścia operatora Q. 
Zmienne �Start� i �Time_running� nie są już potrzebne. W 
zadaniu nie wymaga się odpytywania bieżącej wartości czasu, 
jednakże zmienna �Current_time� wciąż zawiera upływający 
czas, który jest wyświetlany podczas testu przeprowadzanego w 
trybie online. Program przedstawia się teraz następująco:  
 

 
 
 
Struktura bloku funkcyjnego LIGHT  
Wzorzec binarny jest przesuwany o jedną pozycję po upływie 
czasu ustawionego w PT. Zostanie to zaimplementowane w 
�etykiecie skoku� (jump label), która pozwala na skokową zmianę 
kierunku tak długo jak uruchomiony jest generator czasu pulsu. 
Szablon bitu zmiennej �Light_Strip� powinien być przesunięty po 
upływie czasu, tzn. czas trwania sygnału osiągnie stan �0� na 
wyjściu Q. Skok warunkowy do �etykiety skoku� jest 
zaprogramowany przy użyciu komendy JMPC. Wykonany skok 
jest przenoszony na zewnątrz jeżeli w pracującym rejestrze jest 
stan �1�, tzn. bieżący wynik równa się jeden. Nazwa �etykiety 
skoku� jest dowolna, w naszym przykładzie będziemy używać 
nazwy �not_shift� : 
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Program może być teraz optymalizowany, tzn. skrócony przy 
użyciu kilku małych modyfikacji. 
Instrukcja �LND Pulse. Q� jest związana z warunkiem 
uruchomienia generatora pulsu, może być użyta jednocześnie 
dla �etykiety skoku�. Komenda skoku JMPC musi zostać 
zmieniona na JMPCN, tzn. wykonaj skok kiedy bieżący wynik 
=0. 
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Sekcja programu, gdzie zmienna �Light_strip�  zmienia kierunek 
jest tylko przetwarzana po upływie czasu ustawionym w timerze 
TP. W tym momencie timer zostaje uruchomiony ponownie i 
instrukcje zmiany kierunku są przesunięte tak długo jak timer jest 
uruchomiony. 

Program POU �EXP_PS4� 
Blok funkcyjny LIGHT będzie wywołany w programie POU 
EXP_PS4. Poniższe dwa parametry muszą zostać przekazane, 
kiedy FB zostanie wywołany: 
Wartość czasu dla definiowania szybkości przesuwania 
fizycznego adresu, kiedy przesuwające się świateło zostanie 
wskazane. W pierwszej kolejności musisz zdefiniować Blok 
funkcyjny. Nazwa �Light_sequence� jest określona w sekcji 
deklaracji POU EXP_PS4.  
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Czas przesuwania został zdefiniowany jako zmienna o typie 
TIME, która jest inicjowana wartością 500ms co odpowiada 
częstotliwości pulsu równej 2Hz. Zmienna ta jest deklarowana 
jako zmienna lokalna i wymagana jest tylko wewnątrz programu 
POU. Zmienną tą nazwiemy  �Running_speed�: 
 

 
 
Zmienna wyświetlana jest jako sygnał wyjściowy sterowania 
diodą LED odpowiadającą konkretnemu wyjściu. Jest ona 
deklarowana jako zmienna lokalna o konkretnej reprezentacji. 
Deklaracja zmiennej określa adres wyjścia sterownika PLC. W 
naszym przykładzie będzie to wyjście o bajcie �0�. �Cold Start� 
wyświetlanej zmiennej powinien być inicjowany wartością �1�. 
 

 
 
Ten sam rezultat może być inicjowany za pomocą wzorca 
binarnego 00000001: 
 

 
 
Jest to tylko niezbędne do wywołania bloku funkcyjnego 
LIGHT(poniżej zadeklarowanej nazwy �light_sequence�) w sekcji 
instrukcji EXP_PS4 POU.  
Będziemy używać pierwszej metody opisanej wcześniej dla 
przekazywanego parametru: 
 

 
 
Forma programu EXP_PS4 POU została przedstawiona poniżej: 
 



 79 

 
 
Rysunek umieszczonych poniżej przedstawia kroki, które należy 
wykonać przy zadaniu programowym - od wprowadzenia 
programu do uruchomienia kompletnego programu. 
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We wcześniejszych rozdziałach, kiedy opisywaliśmy zadanie 
programowe nr 1 zostały przedstawione konfiguracja topologii, 
generowanie kodu programu i narzędzie �Test and 
Commissioning�. Używanie narzędzia �Test and Commissioning� 
zostanie opisane bardziej szczegółowo dla zadania 
programowego nr 2. 
W poniższej sekcji zostanie opisane wprowadzenie bloku 
funkcyjnego �light� a następnie programu EXP_PS4. 
Wprowadzenie zadania programowego numer 2 
W tej sekcji zostanie opisane jak wprowadzić dwa wymagane 
POU w �POU Editor�. Jednostki organizacji programu (POU), 
które są niezbędne dla zadania programowego nr 2 zostały 
opisane powyżej.  
W pierwszej kolejności stwórz blok funkcyjny �light� a następnie 
program EXP_PS4 POU. W zasadzie rozkaz wprowadzenia 
może zostać zmieniony, ale poniższy rozkaz, tzn. uruchomienie 
z POU, który znajduje się na najniższym poziomie struktury ( w 
naszym przykładzie będzie to blok funkcyjny LIGHT) jest 
polecany. Blok funkcyjny LIGHT jest wywoływany przez program 
POU EXP_PS4, powinien być stworzony i powinien mieć 
sprawdzoną składnię przed wywołaniem. 
Poniżej zostanie opisana dla obydwu POU deklaracja zmiennej i 
wprowadzanie programu w języku IL.  
Na początku użyj Navigatora do stworzenia nowego katalogu 
projektu (new project) pod nazwą �learn PS4� w katalogu 
�PROJECTS�. Aby to uczynić użyj menu 
 ►Projects"New... 
lub przy użyciu odpowiedniego przycisku 
 

 
 
W ten sposób otworzysz okno �create new projects� 
►Na początku wybierz �C� dla napędu a następnie katalog 
PROJECTS. 
►Wprowadź jako nazwę �learn PS4� w polu �NEW projects 
folder� dla nowego okna projektu. 
►Potwierdź wciskając OK. 
Wprowadzanie bloku funkcyjnego �LIGHT� 
Do stworzenia bloku funkcyjnego użyj menu Navigatora 
►Options"POU Editor 
lub odpowiedniego przycisku w polu narzędziowym Sucosoft 
 

 
 
Po wykonaniu powyższej czynności otworzy się okno �POU 
Editdr�  
►Kliknij na przycisk FB w standardowym pasku narzędziowym, 
aby utworzyć POU typu blok funkcyjny 
lub 
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►Wybierz File"New POU, następnie zaznacz blok funkcyjny 
jako typ POU. 
Dwa okna �Declaration in Instruction Section� otworzą się, 
rozmieszczone na ekranie zgodnie z podstawowymi 
ustawieniami Edytora POU. 
Deklaracja zmiennych 
 

 
 
Zmienne będą deklarowane w Edytorze zmiennej o 
kontrolowanej składni, dlatego nie musisz się martwić o słowa 
kluczowe lub składnię. 
Poprzednio zdecydowaliśmy się na przedyskutowanie 
zmiennych w przykładowym programie: 
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Jeżeli jest to niezbędne zmień tryb składni przy pomocy: 
Options"Variable Editor"Syntax mode  
lub używając odpowiedniego przycisku 
 

 
 
►Uruchom ze zmienną �Current_time�. �Local� jest 
standardowym typem dla tworzenia bloków funkcyjnych. W 
otwartym edytorze zmiennej (Variable Editor) etykieta dla 
wybranego typu zmiennej jest wyświetlana z przodu. 
Wprowadź nazwę �Current_time�, a następnie otwórz okno listy i 
zaznacz standardowy typ danych TIME.  
 Jako komentarz wpisz �preset time�. 
Jeżeli dokonałeś poprawnego wprowadzenia zmienna zostanie 
zaakceptowana po przejściu do następnej linii deklaracji. 
Standardowy blok funkcyjny TP jest jednoznacznie 
zdeklarowany jako zmienna lokalna. 
►Wprowadź nazwę obiektu �Pulse� pod nazwą zmiennej. 
►Zaznacz typ danych �function block�, ustaw wskaźnik myszy 
na pierwszej pozycji sekcji deklaracji, następnie otwórz 
kontekstowe menu za pomocą prawego przycisku myszy albo 
używając menu edytora POU 
Insert"Data Type... 
 

 
 
►Wybierz �Data types...� aby otworzyć okno wyboru z 
standardowymi / stworzonymi przez użytkownika blokami 
funkcyjnymi. 
Bloki funkcyjne i fabryczne są standardami, okno zawiera 
standardowe sekcje zdefiniowanych bloków funkcyjnych. 
►Teraz wybierz z fabrycznie zdefiniowanych bloków 
funkcyjnych. Są one pogrupowane w podkatalogach i są 
uporządkowane zgodnie z funkcjami. 
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►Dwukrotne kliknięcie na katalog �Timer function blocks� 
otwiera jego zawartość. 
►Wybierz TP z listy bloków funkcyjnych i kliknij na przycisk 
�Accept�. Nastąpi zamknięcie listy a TP pojawi się w polu �Type� 
edytowanej linii. 
 
Możesz również wprowadzić ręcznie nazwę bloku funkcyjnego w 
pasku �Type�  
 
►Wprowadź komentarz 
►Kliknij na etykietę In_Out znajdującą się w dole okna aby 
zdeklarować zmienną wejścia / wyjścia �Light_strip�. 
Poprzednio zadeklarowane zmienne typu �local� nie są już 
wyświetlane. 
►Naciśnij na etykietę �Input� aby zadeklarować zmienną 
wejściową �pulse_duration�. 
Sekcja deklaracji dla bloku funkcyjnego została zakończona. 
Jeżeli chcesz wyświetlić wszystkie zadeklarowane zmienne to 
możemy to uczynić tylko w trybie wolnym edytora zmiennej. 
►Otwórz wolny edytor zmiennej za pomocą Options"Variable 
Editor"Free mode 
lub naciśnij odpowiedni przycisk 
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Wyświetlone okno pokazuje nam zadeklarowane zmienne z 
wszystkich typów z poprawną składnią i słowami kluczowymi. 
 

 
 
Wprowadzanie instrukcji w edytorze IL (IL Editor) 
 

 
 
Przejdź z sekcji deklaracji do sekcji instrukcji klikając na nią 
lewym przyciskiem myszy lub używając kombinacji klawiszy 
Ctrl+Tab. Kiedy sekcja instrukcji jest aktywna możemy odróżnić 
części tekstu, ponieważ są one wyświetlone w różnych kolorach, 
odpowiadających ich funkcjom składniowym. 
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Aby użyć języka programowania IL zmień na IL, jeżeli jest to 
niezbędne przy użyciu Options"Programming Language"IL 
lub naciskając odpowiedni przycisk. 
 

 
 
Wprowadź program pokazany na następnej stronie zachowując 
poniższe punkty: 
Możesz używać zarówno dolnych jak i górnych znaków. 
Do pisania komentarzy używaj nawiasów i gwiazdek jak 
pokazano powyżej. 
Separuj operatory, argumenty operacji i komentarze za pomocą 
przerwy, aby zachować lepszą przejrzystość. 
Separuj sekcje instrukcji, której forma jest niezależna od innych 
instrukcji przy pomocy pustych linii. 
 

 
 
►Zapisz blok funkcyjny za pomocą File"Save  As... 
lub klikając na odpowiedni przycisk 
 

 
 
W otwartym oknie dialogowym �Save As� bieżący �projects/learn 
PS4� i podkatalog �source� jest wyświetlany standardowo. 
►Wprowadź nazwę LIGHT i potwierdź wciskając OK. 
►Sprawdź składnię za pomocą File"Syntax check lub klikając 
na odpowiedni przycisk 
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Jeżeli wprowadziłeś poprawnie blok funkcyjny, zgodnie z 
powyższymi instrukcjami, sprawdzenie składni nie powinno 
wykazać żadnych błędów. Jeśli jednak pojawi się raport o 
błędach sprawdź wszystkie wprowadzone dane, popraw 
wszystkie znalezione błędy, zapisz blok funkcyjny i uruchom 
ponownie sprawdzenie składni. 
►Wybierz File "Print... lub odpowiedni przycisk znajdujący się 
w standardowym pasku narzędzi. 
 

 
 
Wybierz sposób wyświetlania na ekranie i spójrz na 
wprowadzony POU wyświetlony na ekranie � sekcja deklaracji i 
sekcja instrukcji � lub wyślij POU do drukarki � zobacz rozdział 
drukowanie POU na stronie 40. 
  
Wprowadzanie programu EXP_PS4 
Zostań w edytorze POU w trybie składni z wybranym językiem 
programowania jako IL. 
►Stwórz nowy POU typu Program za pomocą File"New POU 
lub wciskając przycisk P znajdujący się w standardowym pasku 
narzędzi.  
 

 
 
Poprzednio zdecydowaliśmy się na przedyskutowanie 
zmiennych w przykładowym programie. 
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Zmienne lokalne w programie POU są typu standardowego. 
Jako pierwszy należy zadeklarować blok funkcyjny LIGHT, który 
jest wywoływany przez ten POU. 
►Wprowadź nazwę obiektu �light_sequence� jako nazwę 
zmiennej. 
Kiedy zapiszemy blok funkcyjny LIGHT automatycznie zostanie 
on dodany do listy bloków funkcyjnych definiowanych przez 
użytkownika. Dlatego może być wybierany z listy jak było to w 
przypadku bloków funkcyjnych definiowanych fabrycznie: 
►Wybierz typ ustawiając znacznik myszy w komórce type i 
otwierając kontekstowe menu przy użyciu prawego klawisza 
myszy lub używając pozycji menu edytora POU Insert"Data 
types.... 
►Wybierz �Data types...� aby otworzyć okno wyboru dla 
użytkownika / fabrycznie definiowanych bloków funkcyjnych. 
►Następnie wybierz etykietę User. 
►Wybierz blok funkcyjny LIGHT, który stworzyłeś i kliknij na 
przycisk Accept. Nastąpi zamknięcie wyświetlanej listy a nazwa 
LIGHT pojawi się w polu Type edytowanej linii. 
►Zadeklaruj zmienną lokalną �Running_speed�.  
Wprowadź nazwę zmiennej, typ danych i wprowadź wartość 
czasu t#500ms w pasku �Initial Value� i zaakceptuj zmienną 
wstawiając ją do listy. 
► Zadeklaruj wyświetloną zmienną lokalną. Wprowadź nazwę 
zmiennej, typ danych i wprowadź wartość 1 w pasku �Initial 
Value�. Wprowadź %QB 0.0.0.0 w pasku Address i zaakceptuj 
zmienną wprowadzając ją na listę. 
Sekcja deklaracji POU jest teraz kompletna. 
► Uruchom wolny edytor zmiennej za pomocą 
Options"Variable Editor"Free mode lub naciskając 
odpowiedni przycisk i sprawdź czy wyświetlona składnia jest 
poprawna. 
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Wprowadzanie programu w Edytorze IL 
 

 
 
► Przejdź z sekcji deklaracji do sekcji instrukcji nie zmieniając 
języka programowania. 
Blok funkcyjny LIGHT musi być wywołany za pomocą nazwy 
obiektu zadeklarowanej w sekcji instrukcji POU. Wywołanie i 
parametr przesłania mogą być wprowadzone ręcznie. 
Sucosoft S40 umożliwia automatyczne wprowadzenie 
przedefiniowanego bloku funkcyjnego, który został wywołany. W 
rozkazie, aby to wykonać blok funkcyjny musi znajdować się w 
bieżącym projekcie i nie zawierać żadnych błędów składniowych. 
Obydwa warunki zostały spełnione w naszym przykładzie. 
 
Fabrycznie zdefiniowane bloki funkcyjne są niezależne od 
projektu i mogą być używane w pozostałych projektach bez 
wykonywania dodatkowych kroków. 
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►Dla integracji bloku funkcyjnego kliknij na prawy przycisk 
myszy w sekcji instrukcji a otworzy się kontekstowe menu lub 
użyj pozycji menu edytora POU Insert"Insert Variable... . 
 

 
 

 
►Wybierz �Local� zgodnie z typem zmiennej, aby otworzyć 
wstawioną zmienną w oknie wyboru: �Lokal�. 
►Teraz wybierz bloki funkcyjne definiowane przez użytkownika.  
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►Wybierz nazwę obiektu �Light_sequence�, która jest 
zaznaczona na liście z [FB] i kliknij na przycisk Accept.  
Pasek listy zamknie się i wywołany blok funkcyjny, nazwa 
obiektu i operatory bloku funkcyjnego są automatycznie 
wprowadzone do sekcji instrukcji. 
►Uzupełnij wywołany blok funkcyjny określając zmienną, która 
zawiera aktualną wartość czasu (�Running _speed�), wzorzec 
binarny przesuwających się diod LED (�Display�) oraz argument 
operacji bloku funkcyjnego �Pulse_duration� i �Light_strip�. 
 

 
 
Sekcja IL programu POU jest teraz konkretna. 
 

 
 
Jeżeli wprowadzisz wywołanie bloku funkcyjnego ręcznie, należy 
pamiętać, że ten parametr dla zmiennych wejść/wyjść musi być 
określony w nawiasach a parametry IN_OUT muszą mieć 
zawsze przypisaną wartość. 
 
►Zapisz POU pod nazwą EXP_PS4. 
►Wybierz File"Syntax check lub naciśnij na odpowiedni 
przycisk, aby przeprowadzić sprawdzenie składni. Sprawdzenie 
to będzie zakończone sukcesem, jeżeli program został 
wprowadzony poprawnie. Jeżeli wystąpią jakieś błędy, sprawdź 
wszystkie wprowadzone dane, popraw ewentualne błędy, zapisz 
POU i ponownie uruchom sprawdzenie składni.  
► Wybierz File"Print... 
Wybierz wyświetlany ekran i spójrz na wprowadzony POU 
wyświetlony na ekranie � sekcja deklaracji i sekcja instrukcji � 
lub wyślij POU do drukarki � zobacz rozdział drukowanie POU 
na stronie 40 
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Zanim przykładowy program może być sprawdzony i 
modyfikowany w trybie online, składnia musi być sprawdzona i 
przetworzona w program sterownika PLC. Następnie przesłany 
do sterownika i uruchomiony. Aby to wykonać musisz 
zdefiniować topologię i wygenerować kod programu. Zostało to 
wytłumaczone bardziej szczegółowo w rozdziałach 6 i 7 dla 
przykładowego programu nr 1. Wykonaj te same procedury dla 
przykładowego programu nr 2. 
Zgodnie z tym poniższa sekcja będzie opisywać test programu i 
modyfikacje w trybie online dla przykładowego programu nr 2. 
Testowanie i modyfikowanie programu w trybie online 
 

 
 
Każdy z programów POU może być wyświetlany i 
modyfikowany, jeżeli zajdzie taka potrzeba nawet, kiedy program 
jest uruchomiony w sterowniku. Pokażemy jak zmieniać kierunek 
przesuwania się zapalonych diod LED i szybkość ich zapalania. 
Aby to wykonać okno � Program� musi być otwarte, zostać 
wybrany LIGHT POU i wyświetlona odpowiednia sekcja 
instrukcji.  
► W oknie� Connection list window�, kliknij na przycisk �POU 
Editor online�, aby otworzyć okno �Program�. Jako pierwszy 
zobaczysz tylko RESOURCE na najwyższym poziomie struktury 
w lewym oknie. Najniższy poziom wprowadzonego programu 
zostanie wyświetlony po dwukrotnym kliknięciu na RESOURCE. 
Jeżeli program jest podświetlony w lewym oknie, część 
następnego programu niższego poziomu zostanie pokazana. 
►Dwukrotnie kliknij na RESOURCE, aby wyświetlić nazwę 
EXP_PS4 programu POU w lewym oknie. 
►Dwukrotnie kliknij na EXP_PS4 [EXP_PS4] w lewym oknie, 
aby wyświetlić podporządkowany blok funkcyjny LIGHT 
►Dwukrotnie kliknij w �Light_sequence� [LIGHT] w lewym oknie, 
aby wyświetlić blok funkcyjny TP, który znajduje się na 
najniższym poziomie w prawym oknie. 
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►Zaznacz blok funkcyjny �Light_sequence� [LIGHT] i kliknij na 
przycisk �Display / Change POU�, edytor IL w trybie online 
otworzy się z sekcją instrukcji i sekcją deklaracji bloku 
funkcyjnego. Możemy wyświetlić stany zmiennych w oknie. Jest 
to pomocne przy wykrywaniu i poprawianiu usterek. 
►Wybierz �Status Display� w menu online. Stany wszystkich 
zmiennych są pokazane obok listy instrukcji; wartości są stale 
aktualizowane: 
 

 
 
►Wyłącz aktualizowanie stanów zmiennych wybierając 
komendę �Status Display� ponownie lub przycisk �Status 
Display�. Poprzednio zaktualizowane wartości są wyświetlane 
jako wartości �zamrożone�. 
 
Modyfikacje w edytorze pracującym w trybie online 
Możesz modyfikować listę instrukcji w trybie online. Przez to 
oszczędzasz czas potrzebny na modyfikację programu w 
edytorze POU i ponownego wygenerowania kodu programu. 
Każda zmiana, którą dokonasz w trybie online jest 
automatycznie uaktualniana w połączonym programie POU, 
pliku kodu programu i w sterowniku.  
 
Zmiana kierunku świecenia diod LED 
Możesz zmieniać kierunek świecenia się diod LED przy użyciu 
zamiany komendy ROR (kierunek w prawo) na komendę ROL 
(kierunek w lewo). 
Układ cyfrowych wyjść w sterowniku PS4 zaczyna się od 
najmniej znaczącego bitu, czyli od skrajnie lewej pozycji. 
Z komendą ROR, świecące światła przesuwają się w lewo a z 
ROL w prawo, a to dlatego, że komendy zmiany kierunku 
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odnoszą się do standardowych reprezentacji cyfrowych, które 
przemieszczają mniej znaczący bit w prawo.  
Prędkość przesuwania się świateł może być modyfikowana do 1 
Hz przez zmianę wartości czasu w bloku funkcyjnym TP na 1 
sekundę. 
►Wybierz �Modify� w menu �Online�. 
Kursor pojawi się w pierwszej linii programu. 
►Ustaw kursor w linii programu, która zawiera komendę ROR i 
zamień na komendę ROL. Przycisk �Active� jest teraz dostępny. 
►Kliknij na przycisk �Active�. 
 

 
 
Modyfikacje zostaną automatycznie zapisane w bloku 
funkcyjnym i zostanie wygenerowany nowy kod programu. 
Zmodyfikowany kod programu jest wtedy automatycznie 
przesłany do sterownika i natychmiast następuje zmiana 
kierunku przesuwania świecących diod LED w wykonywanym 
programie, tzn. kierunek przemieszczania się diod połączonych z 
modułem wyjść jest rewersowany. System wiadomości jest 
wyświetlany podczas tej procedury. Na końcu pokaże się 
wiadomość �Ready�, powinna być potwierdzona przez OK.  
 
► Zamknij �Editor Online� za pomocą File"Exit. 
 
Zmiana szybkości przesuwania świateł 
Prędkość przesuwania została zdefiniowana przez określenie 
zmiennej wejściowej �Pulse_duration� do operatora PT wejścia w 
bloku funkcyjnym TP. Aktualna wartość czasu przenoszona jest 
tylko wtedy, gdy blok funkcyjny jest wywołany, przez co zmienna 
�Pulse_duration� daje wartość zmiennej �Running_speed� 
zadeklarowanej w programie. Ta wartość jest inicjowana w sekcji 
deklaracji programu POU z  czasem 500ms. Tylko sekcja 
instrukcji a nie sekcja deklaracji programu POU może być 
modyfikowana w edytorze Online, nowa wartość czasu musi być 
przesyłana w formie stałej czasowej, kiedy jeden z bloków 
funkcyjnych jest wywołany. Stała czasowa może być 
definiowana w bloku funkcyjnym LIGHT i przesyłana do 
standardowego bloku TP, ale w tym przypadku blok funkcyjny 
LIGHT nie będzie blokiem �ogólnego przeznaczenia�. Nowa 
wartość czasu sprecyzowana w programie POU EXP_PS4 i 
przesyłana do bloku funkcyjnego LIGHT, który jest wywołany ze 
stałą czasową 1 sekunda musi być teraz przesłany ze zmienną 
�Pulse_duration� a nie ze zmienną �Running_speed�, która 
zostaje inicjowana po 500 ms: 
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►Otwórz � POU Editor Online�. 
  
Zaznacz POU w strukturze drzewa po lewej stronie okna i 
potwierdź wciskając przycisk �Display/Change POU� 
►Wybierz opcję �Modify�  
► Zmień ustawienie wartości czasu na stałą T#1s. 
►Kliknij na przycisk �Activate�. 
 

 
 
►Modyfikacja jest zapisywana w urządzeniu programującym i w 
sterowniku. Wymagana modyfikacja została zakończona. 
Kierunek przesuwania się świateł i ich prędkość przesuwania  
zostały zmienione. 
► Wyjdź z �Editor Online� 
►Wyjdź z �Test and Commissioning� 
 
Wielokrotne przykłady FB LIGHT 
W celu zademonstrowania przewagi adresowo � niezależnego 
bloku funkcyjnego programowanego przy użyciu zmiennej 
lokalnej, pokażemy jak dokonać prostego rozszerzenia w 
zadaniu programowym nr 2. 
Blok funkcyjny LIGHT, który został stworzony i może być 
używany jako kompletny moduł testowy, zostanie ponownie 
użyty do przykładu sterowania z dodatkowymi przesuwającymi 
się światłami. Jeżeli używasz modułowego sterownika PS416 do 
przykładowego programu to możesz podłączyć dodatkowe 
przesuwające się światła do bajtu wyjścia 1 karty cyfrowych 
wyjść PS416 � OUT � 400.  
W tym przypadku nie musisz zmieniać konfiguracji topologii 
sterownika PS416. Jeżeli używasz sterownika kompaktowego 
PS4 � 200 w przykładzie programowym możesz podłączyć 
dodatkowe przesuwające się światła do bajtu wyjścia na module 
rozszerzenia EM4 � 101 � DD1. W tym przypadku musisz dodać 
nowy moduł rozszerzenia w konfiguracji topologii sterownika 
PS4. 
►Otwórz konfigurację topologii �DIVICE� w �Topology 
Configurator�. 
►Wybierz PS4 i kliknij na przycisk �Remonte Expansion�. 
►Wybierz EM4 � 101 � DD1/88 z listy i potwierdź przyciskając 
OK. Dzięki temu wprowadzisz do konfiguracji moduł 
rozszerzenia z 8 wejściami i 8 wyjściami. 
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►Zapisz konfigurację. 
►Otwórz program EXP_PS4 w edytorze POU i rozszerz 
deklarację zmiennych w edytorze zmiennej dodając potrzebne 
zmienne dla dodatkowych przesuwających się świateł.  
Blok funkcyjny LIGHT zostanie ponownie zadeklarowny pod 
przykładową nazwą �Light_sequence 2� do stworzenia drugiego 
bloku funkcyjnego. 
Dla zademonstrowania, że drugi przykład uruchamia się 
niezależnie od pierwszego przykładu nazwanego �Light_ 
sequence� bez dalszych programowych deklaracji dwóch 
dodatkowych zmiennych dla parametrów �Light_sequence 2�. 
Zmienna �Running_speed 2� jest inicjowana z wartością T#250 
ms, co daje puls o częstotliwości 4 Hz � dwa razy więcej niż w 
pierwszym przykładzie z przesuwającymi się światłami. W 
przypadku PS4 drugie przesuwające się światła są wyjściem do 
bajtu wyjściowego EM4 � 101 � DD1. Pierwsza cyfra adresu 
określa linię sieci do, której jest podłączona stacja, w naszym 
przypadku do linii �1�. EM4 � 101 � DD1 jest pierwszą stacją w 
tej linii, więc druga cyfra adresu jest również �1�. Moduł 
rozszerzenia jest modułem �0� i łączy się dokładnie z linią sieci 
jako stacja. Numer modułu jest trzecią liczbą adresu, czwarta 
cyfra adresu określa bajt, który jest adresowany, tzn. bajt �0�. 
Kompletny adres wyjścia dla dodatkowych przesuwających się 
świateł jest następujący % QB 1.1.0.0 dla bajtu wyjścia EM 4 � 
101 � DD1. 
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Rozszerzona deklaracja zmiennych dla sterownika PS4 jest 
następująca: 
 

 
 
Odpowiednio rozszerzona deklaracja zmiennych dla sterownika 
PS 416 została przedstawiona poniżej: 
 

 
 
►Wprowadź dodatkową deklarację w edytorze o kontrolowanej 
składni lub w wolnym edytorze zmiennej (Free Variable Editor). 
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Sekcja deklaracji dla sterownika PS4 � 200 i PS 4 � 300 
 

 
 
Sekcja deklaracji dla sterownika 416: 
 

 
 
Wywołanie dla drugiego przykładowego bloku funkcyjnego 
zostanie wprowadzone w edytorze IL. 
►Ustaw kursor na końcu programu. 
►Wprowadź drugi zadeklarowany blok funkcyjny klikając 
prawym klawiszem myszy, aby otworzyć kontekstowe menu lub 
używając komendy Insert"Insert Variable z menu Insert. 
►Wybierz nazwę �Light_sequence 2� z listy i kliknij na �Accept�. 
Pasek listy zamknie się i blok funkcyjny pojawi się w sekcji 
instrukcji. 
►Przyporządkuj parametry nazwom zmiennych �Running_speed 
2� i �Display 2�. 
Alternatywnie możesz skopiować istniejące odwołanie 
�Light_sequence� i zmienić nazwę. Aby to uczynić należy wybrać 
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odwołanie do bloku funkcyjnego w edytorze IL przy użyciu 
lewego klawisza myszy i kliknąć na �Copy�. Następnie ustaw 
kursor na końcu programu i kliknij na przycisk �Insert�. Wtedy 
zmień nazwy �Light_sequence�, �Running_speed� i �Display� na 
�Light_sequence 2�, �Running_speed 2� i �Display 2�. 
 

 
  
 ►Zapisz POU i stwórz nowy plik make używając narzędzia 
�Code Generation�. 
►Następnie wygeneruj nowy kod programu z 
Generate"Generate All i odpowiednim przyciskiem prześlij go 
do sterownika.  
Po uruchomieniem programu można zauważyć, że 
przesuwające się światła podłączone do EM4 � 101 � DD1 
przesuwają się dwa razy szybciej niż  te podłączone do 
sterownika PS4. 
Rozszerzony program EXP_PS4 przedstawiony w językach LD i 
FBD został przedstawiony poniżej: 
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Wyświetlanie/forsowanie wejść/wyjść PS4 
Stwórz nowy plik make dla programu wywołującego strukturę 
zmienionego programu, po dodaniu poprawionej wersji bloku 
funkcyjnego. 
Wygeneruj program ponownie, prześlij do sterownika i uruchom. 
Pokażemy ci jak wyświetlić stany wejść/wyjść i dane 
diagnostyczne dla sterownika i modułu rozszerzenia. 
►Uruchom �Test and Commissioning�  
►Kliknij na przycisk �Topology�. Bieżąca konfiguracja topologii 
jest czytana ze sterownika i wyświetlana. 
►Zaznacz oba urządzenia przy użyciu lewego klawisza myszy 
wraz z klawiszem Ctrl i kliknij na przycisk �Display/Force 
Inputs/Outputs�. 
Wejścia i wyjścia wybranych urządzeń są wyświetlone w 
pojedynczym oknie jak przedstawione poniżej 
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►Zakończ wyświetlanie stanów wciskając przycisk �Cancel�. 
Funkcja monitoringu uaktywnia się po kliknięciu na przycisk 
�Network Diagnostics� w �Test and Commissioning� i służy do 
sprawdzenia stanu każdego urządzenia w sieci. Wadliwe 
urządzenia lub karty są wyświetlane z haczykiem. Natomiast 
uszkodzona linia podłączona do stacji Master Suconet K będzie 
oznaczona symbolem �!�. Możesz wykazać tę właściwość, 
jeżeli wyciągniesz przewód łączący sterownik i moduł 
rozszerzenia EM4 � 101 � DD1 przy aktywnej funkcji �Network 
Diagnostic�.  
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Aby otrzymać więcej informacji o usterkach, kliknij na przycisk 
�Diagnostics Status� i wybierz urządzenie lub kartę przy pomocy 
myszy. 
 

 
  
Powyżej zostały przedstawione wiadomość na temat głównych 
narzędzi Sucosoft S40. Oczywiście ten przewodnik treningowy 
nie został opracowany, aby przedstawić wszystkie możliwości 



 102 

programu Sucosoft S40, ale mamy nadzieję, że otrzymałeś 
dobre podstawy do przyszłego programowania sterowników. 
Możesz znaleźć więcej wiadomości na temat każdego kroku w 
�Sucosoft S40 Reference manuals; user elements for PS4 � 200, 
PS4 � 300 and PS416� (AWB 1306 � GB). Ten dodatkowy 
podręcznik opisuje detale na temat Sucosoft i jego elementów 
jezykowych. 
 
Reprezentacja zadania programowego w języku LD/FBD 
Na końcu chcielibyśmy przedstawić sekcję instrukcji 
programowego zadania nr 2 dla programu EXP_PS4 w 
graficznych językach programowania LD i FBD. 
Wszystkie procedury umieszczone poniżej dla wygenerowania 
programu, przesłania go do sterownika i uruchomienia są takie 
same dla języka programowego IL. 
 
Blok funkcyjny LIGHT 
 
Reprezentacja FBD: 
 

 

 

 



 103 

 

 
 
Reprezentacja LD: 
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Program EXP_PS4 
 
Reprezentacja LD i FBD:  
 

 


