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1. Wstęp 

Aplikacja CoDeSys 3 jest nowoczesnym środowiskiem służącym do 

programowania sterowników firmy Eaton Electric.  

 

Notatka ta ma na celu przedstawienie programowania w języku CFC jednym z 7 

języków zgodnych z normą IEC-61131-3. Podstawy programowania przedstawiono w 

notatkach NA03001PL oraz NA03002PL. 

 

1.1. 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, ale nie było to szczegółowo testowane i 

użytkownik robi 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. Tworzenie projektu i dodawanie programu w języku ST 
 

 

 

Uruchamiamy XSoft-CoDeSys-3 i w oknie Start Page wybieramy opcję New 

Project: 
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W okienku New Project wybieramy Standard project – wtedy  

 

W kolejnym oknie Standard Project wybieramy typ sterownika oraz język 

programowania programu głównego. Mamy do dyspozycji 7 języków programowania 

zgodnych z IEC. W obrębie projektu programy mogą być napisane w różnych 

językach. Na potrzeby tej notatki wybieramy XV300 oraz język najwyższego poziomu 

ST. 
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3. Organizacja okien dla języka ST 
 

Po kliknięciu na program ST np. PLC_PRG ekran wyświetla się jak poniżej. Jest 

podzielony na cztery części: 

1 – Struktura projektu; 

2 – Okno zmiennych lokalnych; 

3  - Okno w którym piszemy program; 

4 – Okno przebiegu kompilacji projektu; 

 

 

 

  

2 

1 

3 

4 



Notatka aplikacyjna NA03006PL 
Maj 2016 

                                                                                                                                                                                                                     
EATON   www.eaton.pl 6  

CoDeSys 3 

Programowanie w 

języku ST 

4. Składnia języka ST 

Structured Text to język programowania, porównywalny do innych języków 

wysokiego poziomu, takich jak C lub Pascal, które pozwalają na rozwój 

skomplikowanych algorytmów. Kod programu składa się z kombinacji wyrażeń 

(operatorów i operandów) oraz instrukcji, które mogą być wykonywane również 

warunkowo (IF ... THEN ... ELSE) lub w pętli (WHILE ... DO). 

Operand (wyrażenie) – stanowi element języka, który z chwilą wykonania 

dostarcza wartość odpowiadającą jednemu z typów danych zdefiniowanych. 

Wyrażenie składa się z operatorów i operandów. Operandem może być stała, 

funkcja, wywoływana funkcja lub następne wyrażenie. Operatory zostały 

wymienione w tabeli. 

 

Operatory i kolejność ich wykonywania 

Lp Symbol Operacja 

1 (wyrażenie) nawiasy 

2 nazwa(zbiór argumentów) obliczanie wartości funkcji, np. MAX(A,B) 

3 ** potęgowanie 

4 NOT negacja logiczna 

5 + dodawanie 

6 - odejmowanie 

7 * mnożenie 

8 / dzielenie 

9 MOD reszta z dzielenia 

10 <, >, <=, >= porównywanie 

11 = równość 

12 <> nierówność 

13 AND Iloczyn logiczny 

14 OR suma logiczna 

15 XOR alternatywa wykluczająca 

 

Miejsce w tabeli oznacza kolejność wykonywania operatorów. 

Jeżeli operator posiada dwa operandy , to jako pierwszy wykonywany jest 

operand znajdujący się z lewej strony, np. dla wyrażenia SIN(A)*COS(B) jako 

pierwsza zostanie wyliczona funkcja SIN(A), następnie funkcja COS(B) a na samym 

końcu iloczyn. 
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Instrukcje 

Lp Polecenie Przykład 

1 przypisanie ":=" J:=I, A:=COS(B) 

2 wywołanie bloku funkcyjnego ustawianie(SET:=ustaw, RESET1:=kasuj, Q1=>wyjscie) 

3 użycie wyjścia bloku J:=RS.Q1 

4 RETURN (powrót do miejsca) RETURN 

5 instrukcja warunkowa IF (jeżeli) IF J >= I THEN 

    wartosc := J; 

    ELSE wartosc := I; 

    END_IF 

6 instrukcja warunkowa CASE (dla) CASE wartosc OF 

    0..9 : DISPLAY:="Wynik jest cyfra"; 

    10..100 : DISPLAY:="Wynik jest liczba"; 

    END_CASE 

7 pęta warunkowa FOR (dla) FOR I := 1 TO 20 DO 

    I:=I+1; 

    END_FOR; 

8 pętla WHILE (dopóki) J := 0; 

  osiągnięcie warunku kończy pętle WHILE J <= 100  DO 

    J := J+2; 

    END_WHILE; 

9 REPEAT (powtarzaj dopóki) J := 0; 

    REPEAT 

    J := J+2; 

    UNTIL J = 101 

    END_REPEAT; 

10 EXIT (wyjście z instrukcji) EXIT 

 

 

Funkcje konwersji typów 

 *_TO_* - funkcja konwersji różnych typów zmiennych; 

 TRUNC – konwertuje zmienne typu REAL do typu DINT. Pobierana jest tylko 

wartość części całkowita liczby. Może się zdarzyć, że w trakcie konwersji z 

większych na mniejsze typy zostaną utracone informacje, np; 

i:=TRUNC(1.9); (* Wynik 1 *)              j:=TRUNC(-1,4); (* Wynik –1 *) 

 BCD_TO_INT – zamienia bajt w formacie BCD na INT; 

 INT_TO_BCD – zamienia wartość INT na  bajt w formacie BCD. 

 

Funkcje matematyczne 

 ABS – wartość bezwzględna; 
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 SQRT – pierwiastek kwadratowy; 

 LN – logarytm naturalny; 

 LOG – logarytm dziesiętny; 

 EXP – funkcja wykładnicza o podstawie e; 

 SIN – sinus kąta w radianach; 

 COS – cosinus kąta w radianach; 

 TAN – tangens kąta w radianach; 

 ASIN – arcus sinus; 

 ACOS – arcus cosinus; 

 ATAN – arcus tangens; 

 

Funkcje przesuwania bitów 

 SHL – przesuń bity w argumencie IN o N pozycji w lewo wprowadzając 0 na 

pozycje bitów z prawej strony; 

 SHR – przesuń bity w argumencie IN o N pozycji prawo wprowadzając 0 na 

pozycje bitów z lewej strony; 

 ROR – przesuń cyklicznie w prawo N bitów w argumencie IN (rotacja – bity z 

prawej strony przechodzą na lewą); 

 ROL – przesuń cyklicznie w lewo N bitów w argumencie IN (rotacja – bity z 

lewej strony przechodzą na prawą). 

 

Funkcje wyboru 

 SEL – selektor - przepisuje jedną z wartości (IN0 albo IN1) na wyjście w 

zależności od stanu wejścia G; 

 MAX – wybór wartości maksymalnej ze zbioru liczb; 

 MIN – wybór wartości minimalnej ze zbioru liczb; 

 LIMIT – ogranicza wartość wejściową do określonego przedziału; 

 MUX – multiplekser - wybiera jedno z N wejść w zależności od wartości 

wejścia K. 

 

Funkcje na ciągach znaków 

 LEN – oblicza długości ciągu znaków; 

 LEFT –  L znaków z lewej strony ciągu liczb; 

 RIGHT – L znaków z prawej strony ciągu liczb; 

 MID – L znaków z ciągu liczb począwszy od znaku P-tego 

 CONCAT – łączenie ciągów znaków; 

 INSERT –  w stawienie ciągu IN2 do ciągu IN1 po P-tym znaku; 
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 DELETE – kasowanie L znaków w ciągu IN, począwszy od P-tego znaku; 

 REPLACE –  zastąpienie L znaków w ciągu IN1 przez ciąg IN2 począwszy od 

P-tego znaku; 

 FIND –  znalezienie miejsca pierwszego pojawienia się ciągu IN2 w ciągu IN1. 

 

Standardowe dwustanowe bloki funkcjonalne 

 SR – funkcja ustaw/kasuj z dominującym wejściem SET; 

 RS – funkcja ustaw/kasuj z dominującym wejściem RESET; 

 SEMA – semafor wykorzystujemy w systemach gdzie mamy do czynienia z 

kilkoma (lub więcej) taskami, synchronizujemy w ten sposób dostęp do 

danych (wspólnych) wykorzystywanych przez różne taski tak aby nie 

powstawały konflikty; 

 R_TRIG – wykrycie zbocza narastającego na wyjściu aktywuje wyjście; 

 F_TRIG – wykrycie zbocza opadającego na wyjściu aktywuje wyjście; 

 

Liczniki 

 CTU – licznik zliczający w górę; 

 CTD – licznik zliczający w dół; 

 CTUD  – licznik dodająco-odejmujący; 

 

Timery - zegary 

 TP – generator impulsu; 

 TON – opóźnione załączenie; 

 TOF – opóźnione wyłączenie; 

 RTC – zegar czasu rzeczywistego. 
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5. Deklaracja zmiennych. 
 

Zmienne możemy deklarować w oknie zmiennych lokalnych lub poprzez 

wykorzystanie Auto Deklaracji. W tym miejscu zadeklarujemy zmienne wykorzystując 

Auto Deklarację. 

1. W tym celu zapisujemy przykładową instrukcję na iloczyn logiczny dwóch 

zmiennych. Wynik zapisujemy jako inną wartość logiczną. 

 

2. Na zakończeniu pierwszej linii programu wstawiamy ; i klikamy enter. 

Spowoduje to otworzenie okna Auto Deklaracji zmiennej, która została 

wykorzystana w linii jako pierwsza. W naszym przypadku jest to C. 

Deklarujemy zmienną jako wartość lokalna oraz nadajemy jesj typ BOOL. 
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Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście do kolejnej niezadeklarowanej 

zmiennej pojawiającej się w linii kodu, a więc do zmiennej A. Kolejne kliknięcie 

przycisku OK spowoduje wyświetlenie okna Auto Deklaracji zmiennej B. Po 

zadeklarowaniu wszystkich zmiennych możemy je podejrzeć w oknie zmiennych 

lokalnych. 
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6. Komentowanie kodu  
 

Kod programu można komentować w celu ułatwienia sobie lub komuś późniejszej 

pracy z programem. W komentarzach można zawierać opisy wykorzystywanych 

instrukcji. W języku ST wyróżniamy komentarze: 

 Dla pojedynczej linii – komentarz zaczyna się od znaków // i trwa do końca 

bieżącej linii, tzn. wszystkie znaki w linii występujące po // zostają 

oznaczone jako komentarz; 

 Dla wielu linii – komentarz zaczyna się od znaków (* a kończy się 

sekwencją znaków *), tzn. wszystkie znaki, które znajdują się pomiędzy (* 

… *) zostają oznaczone jako komentarz. Komentarz taki może zawierać 

więcej niż jedną linię programu; 

 Komentarze zagnieżdżone – zaczynają się od znaków (* a kończą się 

znakami *), komentarze te mogą zawierać wewnątrz kolejne komentarze 

składające się z sekwencji znaków (* …*).  

 

Przedstawimy tutaj bardzo prosty przykład opóźnionego załączania wyjścia. 
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7. Przykład  
 

Przedstawimy tutaj bardzo prosty przykład opóźnionego załączania wyjścia. 

 

1. W tym celu do okna deklaracji zmiennych lokalnych deklarujemy zmienne: 

 xStart typu BOOL, którą zaadresujemy jako wejście o adresie 0.0; 

 xWyjscie typu BOOL, którą zaadresujemy jako wyjście o adresie 0.0. 

 

 

2. Wstawiamy kursor w pierwszej linii programu i naciskamy przycisk F2 z 

klawiatury. Spowoduje to otworzenie okna Input Assistant: 
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3. W celu wstawienia bloku TON. W tym celu w zakładce Categories wybieramy 

Function Blocks. Z okna znajdującego się po prawej stronie rozwijamy 

bibliotekę Standard, następnie katalog Timer i na końcu znajdujemy blok 

funkcyjny TON. Klikamy na blok TON. W tym miejscu przy zaznaczonej opcji 

Show documentation widoczne jest okno zawierające strukturę 

podświetlonego bloku funkcyjnego. 

 

 
 

Jeśli blok funkcyjny TON jest podświetlony to, klikamy na przycisk OK. 
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4. Spowoduje to otwarcie okna Auto Deklaracji dla bloku TON. 

 

Deklarujemy zmienną wybierając następujące opcję w polu Scope: VAR i 

wypełniając pole: Name: Ton_Opoznienie. Wybór opcji VAR spowoduje dodanie 

bloku do zmiennych lokalnych projektu. Na zakończenie klikamy OK. 

 

 

5. W pierwszej linii programu pojawi się nam blok funkcyjny Ton_Opoznienie 

typu TON. 
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Uzupełniamy elementy bloku przypisując jako wejście(IN) zmienną xStart, 

jako wyjście(Q) zmienną xWyjscie oraz podajemy czas opóźnienia(PT) równy 

5s. 

 

Po poprawnej kompilacji (przycisk ), program możemy wgrać do sterownika. 

Raport z kompilacji możemy odczytać w oknie przebiegu kompilacji: 

 


