
Wprowadzenie do algorytmów dla języka LD. 

Czym jest LD? 

To graficzny język programowania sterowników PLC oparty o takie 
elementy jak styki, bloki funkcyjne, zegary, liczniki itp.: Podstawowe 
funkcje i składowe języka są takie same dla wszystkich 
sterowników, różnice mogą występować w nazwach komponentów, 
lub sposobie ich przedstawiania. Wynikają one z indywidualizacji 
projektu sterowania dla każdej z firm produkującej sterowniki. 

Narzędzia do ćwiczeń. 

1. Na naszych lekcjach używać będziemy samouczka do nauki 
programowania PLC umieszczonego w dziale NARZĘDZIA na 
stronie https://ck68.pl/. 

2. Programu do tworzenia algorytmów w postaci schematów 
blokowych, który również znajdziecie w dziale NARZĘDZIA 
Diagram. 

Oba te narzędzia należy pobrać na swój komputer, zainstalować 
program Diagram oraz tylko rozpakować PLC.zip. 
 

Metoda tworzenia algorytmów dla programów LD. 

1. W algorytmach do programów sterowania systemami opartymi 
o zdarzenia np.: sterowniki PLC, systemy operacyjne  itp. 
używać będziemy tylko kilku symboli skrzynek blokowych. 

 
Skrzynka operacyjna – przedstawia 
operację lub krok działania programu. 
Posiada  oznaczenie kroku (S1), nazwę 
głównej operacji (CZERWONA 1), 
symbol markera przypisanego w 
programie do tego kroku  (M0002), oraz 

zestaw elementów włączanych w kroku, inaczej setowanych (S: 
M0002 i CZ1), i wyłączanych inaczej resetowanych (R: M0001 i 
Z1).   
Pierwsza skrzynka w algorytmie oznaczająca jego początek 
powinna być wyróżniona np.: przez zmianę koloru. Kształt skrzynki 
podyktowany jest względami praktycznymi. W programie 



DIAGRAM kształt ten pozwala na dołączanie wielu grotów linii 
łączących w różnych narożnikach skrzynki. 
 

2. Symbol linii łączącej skrzynki: 
 

To linia zakończona grotem wskazującym kierunek biegu 
programu. Linia ta posiada opis tranzycji (warunku 
przejścia z jednego kroku do drugiego). Tranzycje oznaczać 
będziemy małą literą t w celu odróżnienia ich od zegarów 
programowych oznaczanych dużym T. Każda linia łącząca 
na schemacie musi mieć symbol tranzycji. 
 

3. Bloki opisu: 
 
Takie bloki służyć nam będą do wprowadzania 
informacji dodatkowych takich jak: Opis 
poszczególnych tranzycji, opis ustawienia funkcji 

programowych wywoływanych w programie np.: liczników itp.. 
Mogą być również używane tabele wklejane z innych programów 
np.: MS Excel. 
 

4. Symbol skoku: 
 

Przy bardzo rozbudowanych projektach może 
wystąpić potrzeba przeniesienia projektu na kolejną 
stronę, lub zmniejszenia zagęszczenia linii w celu 

poprawienia przejrzystości. Temu właśnie służy skrzynka skoku. 
 

Zasady prawidłowo zbudowanego algorytmu: 

1. Algorytm logicznie jest skończony lub zamknięty. Oznacza to, 
że nie występuje w nim skrzynka z której nie ma wyjścia i brak 
w nim ślepych linii połączeń. 

2. W nawiązaniu do zasad języka SFC między dwoma krokami 
na linii połączenia występuje tylko 1 tranzycja. 

3. Schemat blokowy narysowany jest w sposób, który stawia na 
przejrzystość i czytelność informacji. 

 


