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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 IL 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 narzędziowym                 

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 IL 
 

 

 

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 

IL. 
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3. Organizacja okien dla języka IL 
 

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

podzielony na pięć części: 

1 - Struktura projektu; 

2 - Okno zmiennych lokalnych; 

3 - Okno w którym piszemy program; 

4 - Okno przebiegu kompilacji projektu; 

5 - Toolbox - elementy programowania dla IL; 

 

 

 

  

2 
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4. Składnia języka IL 

Instruction List to język programowania, niskiego poziomu zbliżony do 

assemblera, bazujący na akumulatorach. Każda instrukcja rozpoczyna się od 

nowej linii i zawiera operator oraz zależnie od operacji jeden lub więcej 

operandów oddzielonych przecinkami. Każda instrukcja polega na załadowaniu 

wartości do akumulatora (LD). Następnie są wykonywane operacje na tym 

parametrze. Rezultat jest zapisywany z powrotem do akumulatora (ST). 

  

Modyfikatory 

 

Modyfikator W połączeniu z 

operatorem 

Opis 

C JMP, CAL, RET Wykonywana jest tylko gdy 

poprzedzające wyrażenie jest TRUE 

N JMPC, CALC, RETC Wykonywana jest tylko gdy 

poprzedzające wyrażenie jest FALSE 

N W innym przypadku Negacja operanda (nie akumulatora) 

 

Operatory z możliwymi modyfikatorami 

Operator N Opis Przykład 

LD  N  Ładowanie wartości (zanegowanej) do 
akumulatora 

LD ivar  

ST  N  Zapisanie zawartości (zanegowanej) wartości 
akumulatora do operanda. 

ST iErg  

S    Ustawienie operanda (typu BOOL) na TRUE 
jeśli zawartość akumulatora jest TRUE. 

S bVar1  

R    Ustawienie operanda (typu BOOL) na TRUE 
jeśli zawartość akumulatora jest FALSE. 

R bVar1  

AND  N,(  Bitowy AND wartości akumulatora 
(zanegowanej) i operanda 

AND bVar2  

OR  N,(  Bitowy OR wartości akumulatora (zanegowanej) 
i operanda 

OR xVar  

XOR  N,(  Bitowy EXCLUSIVE OR wartości akumulatora 
(zanegowanej) i operanda 

XOR 
N,(bVar1,bVar2)  
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NOT    Bitowa negacja wartości akumulatora.   

ADD  (  Dodawanie wartości akumulatora i operanda; 
wynik jest przepisywany do akumulatora.  

ADD ivar1  

SUB  (  Odejmowanie wartości akumulatora i operanda; 
wynik jest przepisywany do akumulatora. 

SUB iVar2  

MUL  (  Mnożenie wartości akumulatora i operanda; 
wynik jest przepisywany do akumulatora. 

MUL ivar2  

DIV  (  Dzielenie wartości akumulatora i operanda; 
wynik jest przepisywany do akumulatora. 

DIV 44  

GT  (  Sprawdzenie czy wartość akumulatora jest 

większa niż wartość operanda. Wynik jest 
przepisywany do akumulatora. 

GT 23  

GE  (  Sprawdzenie czy wartość akumulatora jest 

większa równa z wartością operanda. Wynik 
jest przepisywany do akumulatora. 

GE iVar2  

EQ  (  Checks whether the accumulator value is equal 
to the operand value; result (BOOL) is written 
into the accumulator. 

EQ iVar2  

NE  (  Sprawdzenie czy wartość akumulatora nie jest 
równa wartości operanda. Wynik jest 
przepisywany do akumulatora. 

NE iVar1  

LE  (  Sprawdzenie czy wartość akumulatora jest 
mniejsza równa z wartością operanda. Wynik 
jest przepisywany do akumulatora. 

LE 5  

LT  (  Sprawdzenie czy wartość akumulatora jest 
mniejsza od wartościi operanda. Wynik jest 
przepisywany do akumulatora. 

LT cVar1  

JMP  CN  Bezwarunkowy (warunkowy) skok do znacznika 
skoku. 

JMPN next  

CAL  CN  (Warunkowe) wywołanie programu lub bloku 
funkcyjnego (jeśli wartość akumulatora jest 
TRUE) 

CAL prog1  

RET    Wyjście z programu i powrót do programu 
wywołującego. 

RET  

RET  C  Jeśli wartość akumulatora jest TRUE: wyjście z 
programu i powrót do programu wywołującego. 

RETC  

RET  CN  Jeśli wartość akumulatora jest FALSE: wyjście z 
programu i powrót do programu wywołującego. 

RETCN  

)    Wykonywanie operacji RESET   
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5. Przykład z funkcją 
 

Przedstawimy teraz prosty przykład na użycie funkcji add do sumowania. 

Klikamy na linię zaznaczoną kolorem szarym w pierwszej kolumnie i wpisujemy 

operator LD. 

 

Naciskamy przycisk Tab, kursor przeskoczy do drugiej kolumny 

Wpisujemy pierwszy parametr funkcji dodawnia ADD np. stałą 5. 
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Dodajemy kolejną linię programu w tym celu naciskamy klawisze Ctrl + Enter lub 

wybieramy z menu FBD/LD/IL Instert IL line below. 

Wpisujemy w pierwszej kolumnie ADD lub używamy asystenta wprowadzania – 

przycisk F2. 

 

 

Naciskamy Tab by przejść do drugiej kolumny i wprowadzamy drugi argument 

funkcji, może to być stała np. 10. 

Dodajemy kolejną linię programu Ctrl+Enter i w pierwszej kolumnie wpisujemy ST. 
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Naciskamy przycisk Tab i w drugiej kolumnie wpisujemy nazwę zmiennej na którą ma 

być przepisany wynik operacji możemy też użyć asystenta deklaracji. 
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6. Przykład z blokiem funkcyjnym 
 

Napiszemy teraz prosty przykład na załączanie po czasie przy użyciu czasówki 

opóźnionego załączania TON. Taki sam przykład jak w notatkach NA03004PL-

NA03006PL dla porównania. 

Klikamy prawym przyciskiem na linię zaznaczoną kolorem szarym w pierwszej 

kolumnie i wybieramy Insert Box lub z menu FBD/LD/IL. 

 

 

Po pojawieniu się okna asystenta deklaracji w zakładce Categories wybieramy 

Function Blocks a następnie z biblioteki Standard->Timer  TON. Poniżej jest 

umieszczony opis bloku. 
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Blok zostaje wstawiony w następujący sposób. 

 

Pierwsze trzy znaki zapytania to nazwa bloku. Po uprzednim zadeklarowaniu tej 

czasówki zaznaczamy je i wywołujemy asystenta deklaracji np. za pomocą przycisku 

F2. 
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Podłączamy zmienną uruchamiającą timer na wejście IN zastępując znaki zapytania 

zmienną. Możemy wpisać jej nazwę i nacisnąć Enter jeśli nie była uprzednio 

zadeklarowana otworzy się asystent deklaracji. 

 

Podobnie robimy z pozostałymi wejściami i wyjściami bloku. 

 

 

 



Notatka aplikacyjna NA03007PL 
Maj 2016 

                                                                                                                                                                                                                     
EATON   www.eaton.pl 14  

CoDeSys 3 

Programowanie w 

języku IL 

 

Po skompilowaniu wgrywamy np. w trybie symulacji i zmieniamy stan zmiennej na 

TRUE. 

 


