
Wprowadzenie do programowania LD dla PLC. 

Algorytmika 

Podobnie jak przy programowaniu strukturalnym w językach 
programowania komputerów (lekcje wprowadzające z C++), tak i 
przy programowaniu w języku drabinkowym dla PLC tworzenie 
algorytmów jest bardzo przydatne.  

Wymagania formalne do zadań z programowania. 

Podczas wykonywania zadań z programowania w skład oceny 
wchodzić będzie: 

• Opis zadania z wyznaczeniem wszystkich użytych w zadaniu 
skrótów i nazw urządzeń i części składowych systemu. 

• Algorytm sporządzony według zasad przyjętych na lekcjach 
programowania wykonany w postaci elektronicznej w pliku MS 
WORD. 

• Schemat poglądowy budowy systemu w pliku MS WORD. 

• Schemat elektryczny wykonany w FluidSIM wklejony do pliku 
MS WORD. 

• Program wykonany w TIA lub w innym symulatorze 
programowania PLC wklejony do pliku MS WORD lub 
wydrukowany do pliku PDF. 

Nie wykonanie któregokolwiek z punktów składowych dokumentacji 
zadania, będzie traktowane jako błąd formalny i skutkowało nie 
zaliczeniem zadania lub oceną niedostateczną. 
 

Metody tworzenia algorytmów w MS WORD. 

Pakiet MS Office dysponuje bardzo dobrym narzędziem do 
tworzenia grafiki wektorowej. MS WORD jest edytorem tekstu w 
tym pakiecie ale można go doskonale używać do tworzenia 
dokumentacji technicznej wypełnionej nawet dość skomplikowaną 
grafiką techniczną. Poniżej przedstawię kilka metod obsługi grafiki 
wektorowej w MS WORD, gdy je poznasz sam przekonasz się o 
zaletach tego oprogramowania. 
 



Wstawianie kształtów: 

Przejdź na zakładkę 
„Wstawianie” . 
 
 
 
 
 

 
Wybierz narzędzie „Kształty”  
i umieść w polu edycji 
dokumentu dwa kształty 
według poniższego wzoru: 
 
 
 
 
 
 
 
Aby uzyskać koło lub kwadrat 
użyj odpowiedniego kształtu z 
klawiszem Shift. 
 
Grafika wektorowa pozwala w 
dowolnej chwili zmienić 
położenie lub kształt 
narysowanego obiektu. 
Tworzona jest na warstwach 
które w dowolny sposób 
możesz między sobą 
przekładać. 

 
 
 
 
 



Praca na warstwach. 

 
Zaznacz obiekt, który chcesz 
przemieścić na niższą lub 
wyższą warstwę i używając 
prawego przycisku myszy 
wywołaj odpowiednie menu 
kontekstowe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grupowanie: 

Grupowanie pozwala z kilku 
obiektów stworzyć jeden. 
Obiekt taki można obracać 
kopiować i formatować w celu 
użycia go jako elementu 
większego projektu. Wkażdej 
chwili można go rozgrupować 
do pojedynczych  elementów. 
 

Kopiowanie 

Chwyć obiekt lewym 
przyciskiem myszy, upuść 
w wybranym miejscu z 
wciśniętym klawiszem 
Ctrl. 
 
 



Jeżeli wykonasz tę czynność z klawiszem Ctrl+Shift uzyskasz 
kopiowania z zachowaniem poziomu lub pionu obiektów. 
 

Kształty dowolne: 

Wybierz z kształtów narzędzie 
zamkniętego obiektu narysuj trójkąt 
według wzoru: 
 
 
 
 

Zaznacz trójkąt i używając narzędzia „Edycji kształtu” wywołaj 
charakterystyczne punkty. 

                           
 
Zmień położenie dowolnego punktu przez przesunięcie go. 
 

 
W czasie edycji punktów można dodawać dowolną ilość punktów 
na liniach obrysu obiektu tworząc w ten sposób całkiem nowe 
figury: 

 

Z paska narzędzi 
Z menu kontekstowego 
obiektu 



Krzywe Beziera: 

To możliwość uzyskania krzywej na ekranie komputera przez 
funkcję matematyczną parametru położenia punktów tworzących. 

 
Edytuj punkty obiektu, wybierz 
jeden z nich i wywołaj menu 
kontekstowe. Możesz w nim 
wybrać punkt gładki do tworzenia 
krzywych stycznych, lub narożny 
do tworzenia krzywych łączących 
się w ostrych kątach. 
 
 

 
Spróbuj uzyskać podobny kształt: 


