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1. JĘZYK SFC – WPROWADZENIE 

Język SFC jest językiem graficznym opartym na teorii sieci Petriego typu P/T (pozycja/tranzycja). 

Należy do grupy języków sekwencyjnych schematów funkcjonalnych lub inaczej do grupy języków 

sterowania sekwencyjnego. Do rozwoju języków tego typu przyczyniły się problemy związane ze 

stosowaniem klasycznych metod projektowania układów sekwencyjnych (np. metoda Huffmana). 

Sieć języka SFC to graf skierowany, który może mieć wierzchołki dwóch różnych typów: 

 kroki, 

 tranzycje. 

Wierzchołki grafu (kroki i tranzycje) łączone są krawędziami skierowanymi wskazującymi kierunek 

aktywowania kolejnych kroków. Pomiędzy dwoma kolejnymi krokami w grafie musi znajdować się 

dokładnie jedna tranzycja, a pomiędzy dwoma kolejnymi tranzycjami musi znajdować się dokładnie 

jeden krok. 

Domyślnym kierunkiem zmiany aktywności kroków jest kierunek z góry do dołu, na gałęziach grafu 

prowadzących z kroków położonych niżej do kroków położonych wyżej można umieszczać groty 

wskazujące kierunek połączeń. 

1.1. Kroki 

Kroki reprezentują elementarne etapy sterowanego procesu. Sterownik PLC rozpoczyna wykonywanie 

programu zapisanego w SFC od tzw. kroku początkowego. Graficznie krok prezentowany jest w postaci 

prostokąta, a krok początkowy w postaci prostokąta z podwójną ramką. Nazwa kroku wpisywana jest we 

wnętrzu prostokąta.  

 a) b) 

 

Rys. 1. Symbol a) kroku początkowego i b) kroku, *** nazwa kroku. 

Kroki w trakcie działania programu są, zgodnie z regułami języka, aktywowane i dezaktywowane – krok 

jest aktywny od chwili rozpoczęcia jego wykonywania do chwili w której zostanie rozpoczęte 

wykonywanie kroku następnego. 

1.2. Akcje 

Z każdym krokiem mogą być skojarzone tzw. akcje. Akcje to operacje wykonywane w czasie aktywności 

kroku, operacje te mogą np. przypisywać odpowiednie wartości zmiennym wyjściowym. Dopuszczalne 

jest stosowanie kroków nie połączonych z akcjami. Kroki tego typu oczekują na spełnienie warunku 

przejścia (patrz punkt 1.3) do kolejnego kroku.  

Akcjami mogą być ciągi instrukcji napisane w każdym z języków normy. Akcją może być również 

zmienna boolowska. W zależności od użytej składni zmiennej mogą być przypisywane różne wartości 

albo w czasie aktywności kroku albo aż do następnej zmiany wartości. 

Składnia Opis 

***; 

lub 
*** (N); 

zmienna o nazwie *** otrzymuje wartość prawda na czas aktywności kroku, gdy 

krok jest nieaktywny zmienna ma wartość fałsz 

/***; 
zmienna o nazwie *** otrzymuje wartość fałsz na czas aktywności kroku, gdy krok 

jest nieaktywny zmienna ma wartość prawda 

*** (S); 
zmiennej o nazwie *** przypisywana jest wartość prawda po uaktywnieniu kroku, 

zmienna „zapamiętuje” tą wartość nawet po utracie aktywności kroku 

*** (R); 
zmiennej o nazwie *** przypisywana jest wartość fałsz po uaktywnieniu kroku, 

zmienna „zapamiętuje” tą wartość nawet po utracie aktywności kroku 

*** *** 
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1.3. Tranzycje 

Tranzycje (przejścia) wpływają na aktywację i dezaktywację kroków grafu języka SFC. Tranzycje 

powiązane są z tzw. warunkami przejść. Warunki przejść są wyrażeniami logicznymi, których wartość 

może być albo logicznie prawdziwa (wtedy warunek jest spełniony) albo fałszywa (warunek nie jest 

spełniony). Dopuszczalne jest stosowanie tranzycji bez zdefiniowanych warunków przejścia, tranzycje 

takie są zawsze spełnione. Spełnienie określonego warunku przejścia kończy wykonywanie kroku lub 

kroków bezpośrednio poprzedzających tranzycję i rozpoczyna wykonywanie kroku lub kroków 

bezpośrednio następujących po tranzycji. 

Graficznie tranzycja rysowana jest jako poziomy odcinek przecinający połączenie kroków (połączenia 

kroków rysowane są liniami pionowymi). Bezpośrednio obok symbolu tranzycji może być zapisywana jej 

nazwa lub warunki przejścia. Podobnie jak z każdym krokiem, w pakiecie ISaGRAF z każdą tranzycją 

jest związany jej numer odniesienia – jest to unikalny numer przyporządkowywany automatycznie przez 

program podczas wstawiania nowej tranzycji. Właściwa nazwa tranzycji budowana jest zgodnie ze 

wzorcem GTnnn, gdzie nnn to numer odniesienia tranzycji. 

Warunki przejść mogą być zgodnie z normą IEC 61131-3, definiowane przy pomocy języków ST, LD, 

FBD oraz IL.  

 a) b) c) d) 

 

 

 

 

Rys. 2. a) Symbol tranzycji o nazwie ***, b), c), d) tranzycja pomiędzy krokiem 2 i 3,  

b) widoczna tylko nazwa tranzycji, c) i d) widoczny warunek przejścia w języku ST i języku LD. 

 

Warunki przejść w języku ST 

Warunki logiczne zapisywane w języku ST mają bardziej zwięzłą formę w porównaniu np. z postacią 

tych samych warunków zapisanych w języku LD. W poniższej tabeli zostały zestawione podstawowe 

operatory logiczne języka ST. 

Operator Opis 

NOT negacja logiczna; wyrażenie NOT A zwraca wartość prawda jeżeli zmienna A jest fałszywa 

AND 

& 
iloczyn logiczny; wyrażenie: A AND B (lub A & B) zwraca wartość prawda jeżeli zmienne 

A i B są prawdziwe 

OR 
suma logiczna; wyrażenie: A OR B zwraca wartość prawda jeżeli jedna ze zmiennych A 

lub B jest prawdziwa 

Operacje logiczne wykonywane są podczas obliczania wartości wyrażeń zgodnie z priorytetem 

odpowiadających im operatorów. Operacje o wyższym priorytecie wykonywane są przed operacjami o 

niższym priorytecie. Operator NOT ma najwyższy priorytet spośród operatorów logicznych, a operator OR 

ma najniższy priorytet. Stosowanie nawiasów ( ) pozwala zmienić domyślną, wynikającą z priorytetów 

operatorów, kolejność wykonywania działań. 

Poniżej podanych zostało kilka przykładowych wyrażeń logicznych zapisanych matematycznie i w 

języku ST. 
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Wyrażenie Wyrażenie zapisane w języku ST Uwagi 

BABA   

A  AND  NOT B   OR   NOT A  AND  B 

lub 
A  &  NOT B   OR   NOT A  &  B 

nawiasy nie są konieczne, 

matematycznie najwyższy priorytet 

ma operacja koniunkcji a najniższy 

operacja alternatywy 

   BABA   

(A  OR  NOT B)   AND   (NOT A  OR  B) 

lub 
(A  OR  NOT B)   &   (NOT A  OR  B) 

nawiasy są niezbędne 

BABA   NOT (A OR NOT B) & NOT (NOT A & B)  

 

Przykład 1. 

Program w języku SFC sterujący pracą układu sekwencyjnego można utworzyć w prosty sposób 

dysponując grafem przejść tego układu. 

Załóżmy, że zadanie polega na napisaniu programu sterującego pracą urządzenia sterowanego dwoma 

przyciskami: Z (załącz) i W (wyłącz). Naciśnięcie przycisku Z (Z=1) załącza urządzenie (Y=1), 

urządzenie pracuje również po zwolnieniu tego przycisku (Z=0). Naciśnięcie przycisku W (W=1) 

wyłącza urządzenie (Y=0). Urządzenie nie pracuje gdy wciśnięte są obydwa przyciski. Dodatkowo, nie 

jest możliwa jednoczesna zmiana stanu obydwu przycisków. 

Z powyższego opisu wynika, że układ może znajdować się w dwóch stanach. W stanie I urządzenie jest 

wyłączone (Y=0), w stanie II urządzenie jest włączone (Y=1). Przejście ze stanu I do stanu II jest 

możliwe tylko w sytuacji gdy przycisk załącz jest włączony a przycisk wyłącz wyłączony (Z=1 i W=0). 

Przejście ze stanu II do stanu I może nastąpić w dwóch przypadkach: przy wyłączonym przycisku załącz i 

włączonym przycisku wyłącz (Z=0 i W=1) lub przy włączonych obydwu przyciskach (Z=1 i W=1). 

Warunek przejścia ze stanu II do stanu I można wyrazić prościej pomijając stan przycisku załącz. 

Przejście ze stanu II do stanu I może więc nastąpić tylko wtedy gdy włączony jest przycisk wyłącz 

(pominięcie stanu przycisku załącz jest dopuszczalne na mocy reguły sklejania, która zastosowana do 

wyrażenia ZWWZ   daje w wyniku wyrażenie W). Przedstawiona analiza prowadzi do poniższego 

grafu przejść. 

 

 

 

Rys. 3. Graf przejść przykładowego układu. 

Graf języka SFC sterujący pracą urządzenia powinien być zbudowany z dwóch kroków: 

 krok pierwszy będzie odpowiadał stanowi I układu,  

 a krok drugi stanowi II układu. 

Akcja związana z krokiem pierwszym powinna wyłączać urządzenie a więc akcja ta powinna zmiennej 

wyjściowej Y nadawać wartość fałsz w czasie aktywności tego kroku. Rezultat taki można osiągnąć 

zapisując akcję w postaci wyrażenia: 
/Y; 

Akcja związana z krokiem drugim powinna urządzenie włączać a więc akcja ta powinna zmiennej 

wyjściowej Y nadawać wartość prawda w czasie aktywności tego kroku. Rezultat taki można osiągnąć 

zapisując akcję w postaci wyrażenia: 
Y; 

Krok drugi nie musi być połączony z żadną akcją. Ustalenie akcji kroku pierwszego w postaci wyrażenia 

„/Y;” powoduje, że w czasie kiedy krok ten jest aktywny zmiennej Y przypisywana jest wartość fałsz, a 
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kiedy krok ten jest nieaktywny, tzn. aktywny jest krok drugi, zmiennej Y przypisywana jest wartość 

prawda. Połączenie kroku drugiego z akcją „Y;” powiela więc tylko rezultat osiągnięty już na etapie 

akcji kroku pierwszego. Z tych samych powodów, gdyby założyć że akcja „Y;” została jednak związana 

z krokiem drugim można byłoby pominąć akcję „/Y;” kroku pierwszego. 

Z przedstawionego na rys. 3. grafu wynika, że ze stanu I (a więc również z kroku pierwszego) można 

przejść do stanu II (czyli do kroku drugiego) i ze stanu II można przejść do stanu I. Pomiędzy dwoma 

kolejnymi krokami grafu SFC musi znajdować się dokładnie jedna tranzycja, więc niezbędne są dwie 

tranzycje.  

Warunek przejścia pierwszej tranzycji powinien być spełniony, gdy wymuszane jest przejście ze stanu I 

do stanu II, czyli gdy włączony jest przycisk załącz i wyłączony przycisk wyłącz. Warunek taki można 

zapisać w postaci następującego wyrażenia języka ST: 

Z & NOT W 

Warunek przejścia drugiej tranzycji powinien być spełniony, gdy wymuszane jest przejście ze stanu II do 

stanu I, czyli gdy włączony jest przycisk wyłącz. Warunek ten można zapisać jako: 

W 

Uwaga! Gdyby warunek przejścia tej tranzycji nie został wcześniej uproszczony należałoby zapisać go w 

pełnej postaci, tzn: ZWWZ   (przejście z II do I następuje jeśli wciśnięty jest wyłącznie przycisk wyłącz 

lub gdy wciśnięte są obydwa przyciski). W języku ST warunek ten można zapisać jako: 

(NOT Z & W) OR (Z & W)     (nawiasy nie są konieczne). 

Zakładając, że po włączeniu sterownika urządzenie nie powinno być automatycznie załączane (ale 

dopiero po spełnieniu odpowiednich warunków) – tzn. zakładając, że krokiem początkowym jest krok 

pierwszy, graf programu w języku SFC można narysować w przedstawionej na poniższym rysunku 

postaci. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Alternatywne wersje programu z przykładu 1. 

Przykład 2. 

Program w języku SFC można zapisać bezpośrednio na podstawie opisu działania projektowanego układu 

sterowania. 

Załóżmy, że zadanie polega na napisaniu programu sterującego pracą wózka. Wózek na żądanie operatora 

– po naciśnięciu przez niego przycisku START (START=1) – podjeżdża do stanowiska załadunku. 

Proces ten może rozpocząć się tylko wtedy gdy wózek znajduje się w pozycji początkowej, obecność tą 

zgłasza czujnik A (A=1). Załadunek rozpoczyna się automatycznie po osiągnięciu przez wózek 

właściwego położenia. Osiągnięcie prawidłowego położenia jest zgłaszane przez czujnik obecności 

wózka na stanowisku B (B=1). Po załadowaniu właściwej ilości materiału – kontrolowane czujnikiem W 

(W=1) – załadunek jest przerywany a wózek powraca do pozycji początkowej i tam oczekuje na 

rozładunek. Ruch wózka na stanowisko załadunku otrzymuje się załączając obroty silnika wózka w 

prawo (OP=1) a ruch powrotny załączając obroty w lewo (OL=1). Proces załadunku rozpoczyna się po 

otwarciu klapy Z (Z=1) a kończy po jej zamknięciu (Z=0). Powrót wózka na pozycję początkową zgłasza 

czujnik B (B=1). 
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Rys. 5. Schemat ideowy procesu załadunku. 

Na podstawie powyższego opisu można wyodrębnić następujące etapy – kroki – działania układu: 

1. – etap początkowym, w którym wózek w położeniu początkowym oczekuje na naciśnięcie przez 

operatora przycisku START, 

2. – przejazd wózka na stanowisko załadunku (w kroku tym należy załączyć obroty silnika wózka w 

prawo, OP=1), 

3. – właściwy załadunek (należy otworzyć klapę, Z=1), 

4. – powrót wózka na pozycję początkową (należy załączyć obroty w lewo, OL=1). 

Akcje wymienionych powyżej kroków można zapisać w postaci przedstawionej w poniższej tabeli: 

Krok 1 2 3 4 

Akcja  OP; Z; OL; 

Uwaga! Ustawiana w kroku drugim zmienna OP ma wartość prawda tylko w tym kroku, w pozostałych 

krokach zmienna ta ma wartość fałsz – co oznacza że np. w kroku trzecim, w którym odbywa się 

załadunek, silnik wózka nie pracuje. Podobnie klapa Z jest otwarta tylko w kroku trzecim a obroty silnika 

w lewo załączone są tylko w czasie aktywności kroku czwartego. 

Tranzycie znajdujące się pomiędzy odpowiednimi krokami na podstawie przedstawionego opisu można 

zapisać jako: 

Tranzycja pomiędzy krokami 1 i 2 2 i 3 3 i 4 4 i 1 

Warunek przejścia START & A B W A 

Przejście z kroku 1 do kroku 2 następuje po wciśnięciu przez operatora przycisku START pod 

warunkiem, że wózek znajduje się w pozycji początkowej. Ruchu wózka w prawo jest zatrzymywany 

(tranzycja pomiędzy krokami 2 i 3) po osiągnięciu przez wózek właściwej pozycji do załadunku. 

Załadunek kończy się (tranzycja pomiędzy krokami 3 i 4) po załadowaniu właściwej ilości materiału. 

Ruchu wózka w lewo jest zatrzymywany (tranzycja pomiędzy krokami 4 i 1) po osiągnięciu przez wózek 

pozycji początkowej. Ostatecznie, przykładowe zadanie sterowania realizuje poniższy program:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Program w języku SFC. 
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1.4. Wybrane konstrukcje języka 

Realizacja wyboru – rozbieżność 

Jeżeli po wykonaniu określonego kroku zachodzi potrzeba realizacji jednej z kilku możliwych sekwencji 

kroków to po symbolu kroku należy na grafie narysować pojedynczą linię poziomą a pod nią zestaw 

tranzycji odpowiadających możliwym wyborom.  

Sprawdzanie warunków przejścia jest przeprowadzane od lewej strony, najpierw sprawdzana jest 

prawdziwość warunku pierwszego od lewej, jeżeli warunek jest fałszywy, sprawdzany jest kolejny itd. 

Jeżeli jeden z warunków przejścia jest spełniony to krok przed symbolem rozbieżności traci aktywność, a 

uaktywniany jest krok pod tranzycją ze spełnionym warunkiem przejścia. Krok ten pozostaje aktywny do 

spełnienia warunku tranzycji znajdującej się bezpośrednio pod nim. Jeżeli położone poniżej kroku gałęzie 

grafu nie będą ponownie prowadziły do kroku znajdującego się przed symbolem rozbieżności to kroki 

znajdujące w alternatywnych gałęziach grafu nigdy nie uzyskają aktywności. 

Jeżeli pod symbolem rozbieżności znajduje się kilka tranzycji ze spełnionymi warunkami przejść to 

uaktywnione zostaną wszystkie kroki znajdujące się pod tymi tranzycjami a program będzie równolegle 

przetwarzał każdą z gałęzi grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Realizacja wyboru – rozbieżność gałęzi alternatywnych. 

 

Realizacja wyboru – zbieżność 

Alternatywne gałęzie grafu można używając połączyć w jeden ciąg kroków symbolu połączenia w postaci 

pojedynczej linii poziomej, (tzw. symbol zbieżności kroków alternatywnych). 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Realizacja wyboru – zbieżność gałęzi alternatywnych. 

 

Skok do kroku 

Symbol skoku (w postaci strzałki) jest wykorzystywany dla zwiększenia czytelności grafu, zastępuje linię 

łączącą dwa odległe od siebie kroki. 

3 

6 

3 

 

2 

 4 

5 

 

5 

7 

 

4 

 

6 

 

Jeżeli aktywny jest krok 2 i spełniony jest 

warunek przejścia: 

 2 to uaktywniany jest krok 3,  

 4 to uaktywniany jest krok 4, 

 6 to uaktywniany jest krok 5. 
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Krok 6 jest uaktywniany gdy: 

 aktywny jest krok 3 i spełniony jest warunek 3,  

 aktywny jest krok 4 i spełniony jest warunek 5, 

 aktywny jest krok 5 i spełniony jest warunek 7. 
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Rys. 9. Realizacja skoku. 

Przykład 3. 

Analiza przeprowadzana w przykładzie 1. doprowadziła do redukcji liczby stanów urządzenia do dwóch. 

Stosując inne podejście, polegające na wyodrębnianiu stanów wewnętrznych poprzez poszukiwanie 

unikalnych kombinacji stanów wejściowych i wyjściowych, uzyskuje się pięć stanów wewnętrznych. 

Prowadzi to do poniższego grafu przejść: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Graf przejść układu z przykładu 1. 

Program w języku SFC realizujący zadanie opisane w taki sposób został przedstawiony na poniższym 

rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Program w języku SFC dla układu z przykładu 1. 
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Jeżeli aktywny jest krok 2 i spełniony warunek 2  

to uaktywniany jest krok 10. 
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4 
5 

 
NOT Z & W Z & NOT W 

3 

 

1 

 

Y; 

 

Y; 

 

1 

3 

5 2 

10 

0 

1 

1 4 

00 

0 

10 
10 11 

0 

11 01 

01 

01 

00 

Stany stabilne układu: 

1 – Z=0, W=1, Y=0,  

2 – Z=0, W=0, Y=0, 

3 – Z=1, W=0, Y=1, 

4 – Z=0, W=0, Y=1, 

5 – Z=1, W=1, Y=0. 
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Uwaga! Zmienna Y otrzymuje wartość prawda w kroku trzecim i czwartym, kroki te zostały więc 

związane z akcjami nadającymi zmiennej taką wartość. W pozostałych krokach zmienna ta ma wartość 

fałsz – wartość tą można nadać jawnie pisząc odpowiednią akcję (tak jak na powyższym rysunku), można 

także akcje kroków pozostawić puste. 

Realizacja współbieżności – rozbieżność 

Jeżeli po wykonaniu określonego kroku zachodzi potrzeba jednoczesnej realizacji kilku sekwencji kroków 

to po symbolu tranzycji związanej z tym krokiem należy na grafie narysować podwójną linię poziomą a 

pod nią zestaw odpowiednich kroków. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12. Realizacja współbieżności – rozbieżność. 

Realizacja współbieżności – zbieżność 

Równoległe gałęzie grafu można używając symbolu połączenia (tzw. symbol zbieżności) kroków 

równoległych połączyć w jeden ciąg kroków. Połączenie takie sprowadza się do synchronizacji operacji 

wykonywanych w krokach współbieżnych, tzn. krok wykonywany krócej pozostaje aktywny do czasu 

zakończenia operacji wykonywanych przez krok dłuższy. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Realizacja współbieżności – zbieżność. 

Przykład 4. 

Należy napisać program umożliwiający cykliczne napełnianie i opróżnianie dwóch zbiorników. Program 

ten powinien sterować pracą czterech zaworów Z1, Z2, Z3 i Z4 otwierając je (Zi=1) i zamykając (Zi=0) 

zgodnie z przedstawionym poniżej opisem działania.  

Zbiornik pierwszy jest napełniany przy pomocy zaworu Z1 a opróżniany przy pomocy zaworu Z2. 

Zbiornik drugi jest napełniany przez zawór Z3 a opróżniany przez zawór Z4. W stanie początkowym 

obydwa zbiorniki są puste a wszystkie zawory są zamknięte. Proces napełniania obydwu zbiorników 

rozpoczyna się równocześnie po naciśnięciu przez operatora przycisku START (START=1). Napełnienie 

zbiornika powinno się kończyć z chwilą jego całkowitego wypełnienia. Wypełnienie zbiornika 

pierwszego sygnalizuje czujnik A1 (A1=1) a zbiornika drugiego czujnik A2 (A2=1). Po wypełnieniu 

zbiornika należy rozpocząć jego opróżnianie. Czujnik B1 (B1=0) sygnalizuje opróżnienie zbiornika 

pierwszego a B2 (B2=0) zbiornika drugiego. Po opróżnieniu obydwu zbiorników zawory odpływu należy 

zamknąć. Ponowne napełnianie może być rozpoczęte jeżeli przycisk START jest włączony. 

Jeżeli aktywny jest krok 2 i spełniony jest warunek 

przejścia 2 jednocześnie uaktywniane są kroki: 

3, 4 i 5. 

Po aktywacji kroków 3, 4 i 5 przetwarzanie dalszych 

kroków w gałęziach równoległych odbywa się 

niezależnie. 3 

2 

2 

 
4 5 

Krok 6 jest uaktywniany gdy aktywne są kroki 

3, 4 i 5 

i spełniony jest warunek 3. 

3 

 

6 

3 

 

4 5 
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Rys. 14. Schemat ideowy procesu cyklicznego napełniania i opróżniania zbiorników. 

Na podstawie powyższego opisu można wyodrębnić następujące etapy działania układu: 

1. – etap początkowym, w którym wszystkie zawory są zamknięte a układ oczekuje na naciśnięcie przez 

operatora przycisku START, 

2. – napełnianie zbiornika 1 (w kroku tym należy otworzyć zawór Z1, Z1=1), 

3. – opróżnianie zbiornika 1 (należy otworzyć zawór Z2, Z2=1), 

4. – napełnianie zbiornika 2 (należy otworzyć zawór Z3, Z3=1), 

5. – opróżnianie zbiornika 2 (należy otworzyć zawór Z4, Z4=1). 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników powinno odbywać się równolegle, kroki 2. i 3. oraz 4. i 5. należy 

umieścić więc w dwóch równoległych, współbieżnych gałęziach grafu SFC. Synchronizacja 

współbieżnych procesów powinna nastąpić z chwilą opróżnienia obydwu zbiorników, po opróżnieniu 

zbiorników należy ponownie uaktywnić etap początkowy. Warunek przejścia tranzycji synchronizującej 

równoległe gałęzie grafu można zapisać jako: 

NOT B1  AND  NOT B2     (B1=0 i B2=0). 

Powyższe zadanie można zrealizować przy pomocy następującego programu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 15. Program w języku SFC układu z przykładu 4. 

A1 

B1 

A2 

B2 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

2 

START 

1 

A1 

 

Z1; 

 

3 Z2; 

 

NOT B1 & NOT B2 

 

4 Z3; 

 A2 

 5 Z4; 
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