
Przetwarzanie algorytmu na program LD. 

Migające na przemian lampki: 

Zasadę transkrypcji algorytmu na język LD przedstawimy na 
przykładzie systemu migających na przemian lampek. 
 

ZAD001 

Wykonaj program powodujący zapalanie się na przemian lampek 
Żółtej 1 i Czerwonej 1 w odstępach 1s. Program ma uruchomić się 
samoczynnie po włączeniu symulatora i pracować bez przerwy 
cyklicznie. 

 
 
 
 
 

1. Narysuj algorytm: 

 
 

Lampka żółta1 
symbol 

Z1 

Lampka czerwona1 
symbol 

CZ1 

Informacja o 
zadaniu 

Opis użytych 
tranzycji 

Tranzycja 
włączenia napięcia 

Blok pierwszego 
kroku 

Tranzycje Blok kolejnych 
kroków 

Informacja o 
autorze 



Na rysunku znajdują się wszystkie potrzebne elementy z tytułu 
organizacji zadań. Staraj się by twoje prace też były kompletne pod 
względem informacji i komentarzy dodatkowych. 
 

Opis działania algorytmu: 

Krok S1: Początek działania systemu 
migania lampek.  
To krok w którym powinna zapalić się 
lampka Z1 ale lampka CZ1 powinna być 
wyłączona. Z tego powodu w sekcji 
ustawień S i R po stronie S widzimy 
symbol Z1(włącz lampkę Z1) i M0001 
(Ustaw marker pamięci o adresie M0001 

na wartość 1), a po stronie reset R widzimy symbol CZ1(wyłącz 
lampkę CZ1) i M0002 (ustaw marker pamięci o adresie M0002 na 
wartość 0), 
W tytule kroku umieszczamy informację o najważniejszej funkcji 
jaką on spełnia i przypisanym w systemie do kroku markerze. 
 
Zauważamy, że do kroku podłączone są 2 linie wchodzące i 1 
wychodząca. 
 

 
Krok S2: Jest krokiem analogicznie 
zbudowanym jak krok S1, zmienione są 
tylko opisy i ustawienia w nim zachodzące 
(Inne lapki i markery są włączane i 
wyłączane). 
 
 

 
Opis tranzycji: W algorytmie mamy do czynienia 
z trzema tranzycjami ale jedna z nich nie jest 
opisana w zestawie tranzycji.  
 

Tranzycja U dotyczy początku działania programu związanego ze 
zdarzeniem włączenia napięcia pierwszy raz po wgraniu programu 



na sterownik lub po wyłączeniu awaryjnym napięcia. Literka U ma 
wskazywać na powiązania z napięciem. 
Po zaniku napięcia na sterowniku wszystkie pamięci wewnętrzne 
sterownika ulegają resetowi (przyjmują wartość 0). Własność tę 
wykorzystujemy do zidentyfikowania zdarzenia włączenia napięcia i 
ustawienia programu w kroku S1 (piewszym – startowym). 
 
Dwie pozostałe tranzycie t1 i t2 wskazują na użycie zegarów 
(Timerów) oznaczanych w algorytmie dużym T. Z opisu tranzycji 
wynika że ustawienie obu zegarów jest takie samo i wynosi 1s. 
Należy pamiętać, że w 90% przypadków programowania używać 
będziemy timerów TimON (z opóźnionym włączeniem na wyjściu 
wartości 1). Dotyczy to też użytych w naszym algorytmie. 
 
 

Przetwarzanie algorytmu na język LD: 

Rozpatrujemy po kolei wszystkie kroki zaczynając od S1 do Sn. 
Zakładamy kolejność rozpatrywanych linii wchodzących do kroku 
(np. zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). 
 
WAŻNE: 
Podczas transkrypcji na LD interesuje nas skrzynka kroku i 
tylko linie wchodzące do tego kroku. 
 
Krok S1: Włączona lampka Z1. 

  
 

Skąd wychodzi 
linia 

Tranzycja t2 



Krok S2 Włączona lampka CZ1. 
 

 

Skąd wychodzi 
linia 

Tranzycja t1 


