
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spis treści 

1. Wstęp ...................................................................................................................... 2 
2. Wymagania programowe ....................................................................................... 2 
3. Zmienne................................................................................................................... 3 
3.1. Organizacja pamięci ................................................................................................ 3 
3.2. Typy zmiennych ...................................................................................................... 4 
3.3. Zmienne lokalne ...................................................................................................... 6 
3.4. Zmienne globalne.................................................................................................... 7 
3.5. Zmienne wejściowe ................................................................................................ 8 
3.6. Zmienne wyjściowe  ................................................................................................ 9 
3.7. Zmienne wejściowo-wyjściowe  ........................................................................... 10 
3.8. Zmienne retencyjne.  ............................................................................................. 11 
3.9. Zmienne persistent.  .............................................................................................. 12 
4. Sposób wykonywania programu – taski .............................................................. 13 
4.1. Zarządzenie zadaniami w Task Configuration  ...................................................... 13 
4.2. Typy tasków .......................................................................................................... 15 
4.3. Priorytet ................................................................................................................. 16 
4.4. Watchdog .............................................................................................................. 16 
4.5. Cykl wykonywania programu - odświeżanie we/wy  ........................................... 17 
5. Funkcje i bloki funkcyjne....................................................................................... 18 
5.1. Bloki funkcyjne ...................................................................................................... 18 
5.2. Funkcje .................................................................................................................. 18 
5.3. Akcje ...................................................................................................................... 19 
5.4. Zarządzanie bibliotekami ....................................................................................... 20 
6. Konfiguracja wejść/wyjść ..................................................................................... 23 
 

Notatka Aplikacyjna   NA03002PL              Kwiecień 2016                                                         

http://www.eaton.com/


Notatka aplikacyjna NA03002PL 
Kwiecień 2016 

                                                                                                                                                                                                                     
EATON   www.eaton.pl 2  

Podstawy programowania  

w środowisku CoDeSys 3 

 

 

1. Wstęp 

Aplikacja CoDeSys 3 jest nowoczesnym środowiskiem służącym do 

programowania sterowników firmy Eaton Electric.  

Notatka ta ma na celu przedstawienie struktury interfejsu programowania, 

przybliżenie bardziej szczegółowych informacji w odniesieniu do konkretnych 

sterowników, które to zostaną przedstawione w kolejnych notkach dedykowanych dla 

tych urządzeń. Przykładowo dla sterowników zintegrowanych z panelami 

operatorskimi serii XV300: NA03001PL. Informacje na temat programowania 

wizualizacji w środowisku Galileo 10 dostępne są w notatce  NA003011PL. 

 

Wymagania programowe 

Przedstawiana notatka opiera się na oprogramowaniu narzędz iowym                 

XSoft-CoDeSys-3 V3.5.7  (Build 3152). 

 

Oprogramowanie przetestowane jest dla systemu Windows XP/7/8 (32,64bit), 

pracuje również poprawnie w Windows 10, jednak nie było to poddawane 

szczegółowym testom i użytkownik wykonuje to na własną odpowiedzialność. 

  

 

Aktualne wersje demonstracyjne oprogramowania Eaton można pobrać z 

Download Centre pod adresem: 

http://applications.eaton.eu/sdlc 
 

 

Uwaga. Z poziomu CoDeSys 3 nie ma możliwości zaprogramowania sterowników 

EC4P, XC-CPU101, XC-CPU201, XN-PLC, XC-CPU121. Jednostki te można 

programować jedynie z poziomu CoDeSys 2. 

 

 

  

http://applications.eaton.eu/sdlc
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2. Zmienne 

2.1. Organizacja pamięci 

 

Pamięć w sterownikach Eaton jest przydzielana automatycznie. Dane grupowane 

są w następujący sposób. 

- pamięć na kod programu wraz z bibliotekami 

- zmienne globalne 

- markery 

- wejścia 

- wyjścia 

- retencja 

Zasób pamięci podzielony jest na segmenty i w nich umieszczane są powyższe 

grupy danych. W zależności od potrzeb narzędzie CoDeSys aktywuje wymaganą 

liczbę segmentów dostępną dla danego typu sterownika. Po kompilacji w okienku na 

dole znajdują się informacje o wykorzystaniu poszczególnych segmentów. Na jeden 

segment przypada: na kod 2MB, markery 512kB, wejścia 4096, wyjścia 4096, 

zmienne retencyjne 120kB. CoDeSys 3 automatycznie aktywuje wymaganą liczbę 

segmentów danych. 
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2.2. Typy zmiennych 

 

W środowisku CoDeSys obsługiwane są następujące typy zmiennych.  

Typ   Minimum  Maximum Rozdzielczość 

BYTE 0 255 8 bit 

WORD 0 65535 16 bit 

DWORD 0 4294967295 32 bit 

LWORD 0 264-1 64 bit 

SINT -128 127 8 bit 

USINT 0 255 8 bit 

INT -32768 32767 16 bit 

UINT 0 65535 16 bit 

DINT -2147483648 2147483647 32 bit 

UDINT 0 4294967295 32 bit 

LINT -263  263-1 64 bit 

ULINT 0 264-1 64 bit 

BOOL TRUE (1), FALSE (0) 8 bit 

REAL 1.401e-45 3.403e+38 32 bit 

LREAL 2.2250738585072014e-308 1.7976931348623158e+308 64 bit 

 

  



Notatka aplikacyjna NA03002PL 
Kwiecień 2016 

                                                                                                                                                                                                                     
EATON   www.eaton.pl 5  

Podstawy programowania  

w środowisku CoDeSys 3 

 

 

Konwersja z jednego typu na drugi jest możliwa przy pomocy funkcji 

zmienna_wej_TO_zmienna_wyj np. WORD_TO_DWORD. Listę funkcji można 

znaleźć w Input Assistant klikając na Conversion Operants. 
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2.3. Zmienne lokalne 

 

Zmienne lokalne są deklarowane w konkretnym programie i wyświetlane w 

jego oknie zmiennych. W innych podprogramach są one widoczne z 

przedrostkiem nazwy programu w którym zostały zadeklarowane. To znaczy, że 

możemy mieć w kilku programach zmienną o tej samej nazwie. Jest to przydatne 

gdy aplikacja ma budowę modułową i posiada kilka fragmentów o takim samym 

działaniu a więc można skopiować program x razy i nie trzeba modyfikować 

zmiennych. Np. linia transportowa składająca się z wielu przenośników. 
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2.4. Zmienne globalne 

 

Zmienne globalne są deklarowane w oddzielnej liście, którą dodajemy do 

projektu. Prawym przyciskiem na Application a następnie wybieramy Global 

Variable List. Takich list może być kilka co umożliwia pogrupowanie zmiennych. 

Zmienne globalne dostępne są we wszystkich programach aplikacji i 

identyfikowane po nazwie. 
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2.5. Zmienne wejściowe 

 

Są to zmienne definiowane w bloku funkcyjnym lub funkcji, które pojawiają 

się jako wejścia do tego bloku. Na zewnątrz bloku podłącza się do nich zmienną 

programu lub globalną. Wewnątrz bloku ta zmienna jest tylko do odczytu 

ponieważ jest wejściem. 
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2.6. Zmienne wyjściowe 

 

Są to zmienne definiowane w bloku funkcyjnym, które pojawiają się jako 

wyjścia tego bloku. Na zewnątrz bloku podłącza się do nich zmienną programu 

lub globalną. Wewnątrz bloku do tej zmiennej przypisujemy wynik operacji, który 

chcemy wyprowadzić na zewnątrz bloku. 
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2.7. Zmienne wejściowo-wyjściowe 

 

Są to zmienne definiowane w bloku funkcyjnym, które pojawiają się jako 

wyjścia tego bloku. Na zewnątrz bloku podłącza się do nich zmienną programu 

lub globalną. Taki typ zmiennej umożliwia jednoczesny odczyt zmiennej z 

zewnątrz bloku i jej nadpisywanie. 
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W efekcie blok ten wygląda tak: 

  

2.8. Zmienne retencyjne. 

 

Domyślnie zmienne w sterowniku po jego restarcie są przywracane do 

wartości początkowych (Initial Value w deklaracji). Aby zastały zapamiętane 

należy zaznaczyć opcję retain w oknie deklaracji. 
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2.9. Zmienne persistent. 

 

Podczas pełnego przeładowania programu zmienne zostają przywrócone do 

wartości początkowych – nawet zmienne retencyjne. Jeżeli chcemy aby 

zmodyfikowana zmienna nie została nadpisana deklarujemy ją jako persistent. Takie 

zmienne najlepiej zadeklarować w osobnym obiekcie. Aby go utworzyć klikamy 

prawym przyciskiem na aplikację i wybieramy Add Persistent Vars. A następnie w 

oknie deklaracji zaznaczamy persistent program automatycznie sugeruje ten obiekt 

jako lokalizację. 
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3. Sposób wykonywania programu – taski 
 

Taski są to zadania, które wykonują się z punktu widzenia użytkownika w 

tej samej chwili z różnym czasem. W rzeczywistości procesor jest jeden więc 

działa z przerwaniami jednak użytkownik nie musi nimi zarządzać w programie a 

jedynie w  bardzo prosty sposób w konfiguratorze graficznym tzw. Task Manager 

 

3.1. Zarządzenie zadaniami w Task Configuration 

 

Task Configuration służy do definiowania zadań do wykonywania 

programów w sterowniku. Każda aplikacja musi zawierać obiekt Task 

Configuration. Domyślnie w CoDeSys V3 jest już dodany MainTask typu 

cyklicznego z czasem wykonywania 20ms a nim wywołany jest program 

PLC_PRG. Sterownik programowany wykonuje wtedy aplikację w cyklu: wczytaj 

wejścia - > wykonaj program  główny oraz pozostałe w nim wywołane -> zapisz 

wyjścia. W przypadku prostszych aplikacji nie krytycznych czasowo jest to 

wystarczające.  
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W przypadku większych aplikacji zleca się dodanie kolejnych zadań po to by 

efektywnie zarządzać zasobami procesora. Programy nie wymagające dużej 

szybkości wykonywania wywołuje się w tasku wolniejszym a krytyczne czasowo w 

tasku o krótkim czasie wykonywania. W aplikacji może być kilka tasków a w każdym 

z nich może być dodanych po kilka programów. Jednak dany program może być 

wywołany tylko raz. Programy mogą też być wywoływane z innych programów, tutaj 

również należy pamiętać by program był wywołany tylko raz.  
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3.2. Typy tasków 

 

 

Dostępne są cztery typy tasków: 

- Cykliczny – wykonuje się co zadany stały czas - Interval 

- Zdarzeniowy – wykonuje się w momencie wystąpienia zbocza wywołującej go 

zmiennej globalnej 

- Freewheeling – wykonuje się cyklicznie ale nie co zadany czas tylko po 

zakończeniu (wykonywanie z różnym intewałem) 

- Status – wykonuje się gdy zmienna globalna przyjmie stan wysoki 
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3.3. Priorytet 

 

Każdy task musi mieć inny priorytet po to aby w przypadku próby 

jednoczesnego dostępu do wejść/wyjść było wiadomo, który może poczekać. Do 

dyspozycji mamy 31 priorytetów. Najniższe priorytety 30 i 31 są przydzielane dla 

wizualizacji i zarządzania alarmami. Pozostałe są do wykorzystania. W przypadku 

dostępu do zasobów sterownika tasków o różnych priorytetach wykonywany jest ten 

o wyższym. W przypadku dostępu do zasobów dwóch tasków o tym samym 

priorytecie wykonywany jest ten, który czekał dłużej. 

 

3.4. Watchdog 

 

Jest to mechanizm, który pilnuje czy zadanie wykonało się w zadanym czasie i jeśli 

nie to zatrzymuje sterownik – przejście w tryb STOP. 

Np. Aktywacja i wpisanie w pole Time: 30ms oraz Sensivity: 3 powoduje, że jeśli 

zadanie nie wykona się w czasie 30ms 3 razy pod rząd Watchdog spowoduje 

zatrzymanie sterownika i sygnalizację błędu. 
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3.5. Cykl wykonywania programu - odświeżanie wejść i wyjść. 

 

Podczas kompilacji programu do każdego tasku przyporządkowana jest 

mapa wejść i wyjść wykorzystanych w programach tego tasku. Na początku 

wykonywania odczytywane zostają wejścia, następnie wykonywany jest kod 

programów w kolejności ich wywoływania a na końcu zapisywane są stany wyjść. 

Należy unikać używania tego samego wejścia lub wyjścia w kilku taskach. Może 

to prowadzić do nieoczekiwanych stanów tych wejść wyjść. Np. Task o niższym 

priorytecie będzie chciał ustawić wyjście w stan wysoki a task o wyższym 

nadpisze stan niski i pomimo że w programie tasku o niższym priorytecie 

obserwować będziemy stan wysoki zmiennej wyjściowej to fizycznie wyjście w ten 

stan nie przejdzie.  

Podczas kompilacji oprogramowanie generuje ostrzeżenie w przypadku 

takiej sytuacji. 
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4. Funkcje i bloki funkcyjne 
 

 

4.1. Bloki funkcyjne 

 

Aby fragment programu wykorzystać wielokrotnie tworzy się blok 

funkcyjny. Umożliwia to łatwe kopiowanie kodu, ale także upraszcza aplikację 

gdyż znany kod zamknięty w bloku jest niewidoczny a obserwować można tylko 

jeden element z zadeklarowanymi wejściami i wyjściami. W bloku funkcyjnym 

oprócz zmiennych lokalnych deklaruje się zmienne wejściowe i wyjściowe będące 

pinami tego bloku, opisane one zostały w rozdziale 3. Bloki funkcyjne można 

zapisać jako bibliotekę w celu łatwiejszego przenoszenia pomiędzy programami i 

komputerami. 

 

 

4.2. Funkcje 

 

Funkcja różni się tym od bloku funkcyjnego, że zajmuje miejsce w pamięci 

tylko raz bez względu na to ile razy się ją używa dlatego przy ponownym jej 

wywołaniu nie są pamiętane stany z poprzedniego wykonania. Np. funkcją nie da 

się zrobić licznika bo za każdym razem liczyłby od zera. Ponadto funkcja może 

posiadać tylko jedno wyjście, ale można tutaj przygotować zmienną typu 

struktura. Funkcje można zapisać jako bibliotekę w celu łatwiejszego 

przenoszenia pomiędzy programami i komputerami. 
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4.3. Akcje 

 

Akcja to fragment programu, który nie posiada swoich lokalnych zmiennych 

tylko korzysta ze zmiennych globalnych lub zmiennych lokalnych programu w 

którym został wywołany – nie wywołuje się go w taskach. Stosuje się ją np. w by 

podzielić program na kilka części funkcjonalnych, ale mając bezpośredni dostęp 

do wszystkich zmiennych tego programu bez przenoszenia ich do globalnych 

albo adresowania pośredniego. 

Akcję dodaje się klikając prawym na program w którym ma być wywołana i 

wybierając Add Action. Następnie należy ją wywołać w tym programie. 
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4.4. Zarządzanie bibliotekami 

 

 

Biblioteka jest to zbiór gotowych kodów programowych zamkniętych w 

bloki funkcyjne, funkcje i/lub programy. Biblioteki stosuje się po to by w prosty 

sposób przenosić fragmenty programów pomiędzy projektami a także 

komputerami. W bibliotekach mogą się także znaleźć ekrany wizualizacji, 

struktury zmiennych. 

Po zainstalowania CoDeSys do dyspozycji jest szereg bibliotek, które 

dodajemy do projektu w Managerze bibliotek.  
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Możemy też doinstalować biblioteki pobrane z niezależnych źródeł lub swoje 

własne. W tym celu klikamy Tools->Library Repository i nowym oknie klikamy 

Install a następnie wskazujemy plik z biblioteką. 
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5. Konfiguracja wejść/wyjść 
 

Sterowniki Eaton można rozbudowywać na dwa sposoby: lokalnie – dołączając 

moduły na magistrali systemowej lub sieciowo – podłączając stacje wejść/wyjść 

rozproszonych (np. XN300) za pośrednictwem sieci przemysłowej (np. CANOpen). 

Opcje podłączenia wejść/wyjść zależą od typu sterownika (np. HMI PLC 

rozszerzamy tylko sieciowo zależnie od zintegrowanych interfejsów).  

Sposób konfiguracji wejść/wyjść jest zbliżony, zależny od specyfiki sieci 

komunikacyjnej. Odpowiednie metodyki działania dla sieci CANopen, SmartWire-DT, 

ModbusRTU, Modbus TCP zostaną przedstawione w kolejnych notatkach 

aplikacyjnych. 

 


