
Prawidłowe formułowanie tranzycji. 

Problem do rozwiązania: 

Na przykładzie programu, którego zadaniem będzie włączanie i 
wyłączanie lampek w odpowiedniej kolejności pokażemy jakie 
można napotkać problemy gdy nie właściwie sformułujemy 
tranzycie i w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem. 
 

Zadanie do wykonania (ZAD002)  

Bazując na symulatorze w którym mamy do dyspozycji 4 lampki o 
symbolach Z1, CZ1, Z2 i CZ2, napisz program pracujący w 
nieskończonej pętli, który będzie wykonywał następującą 
sekwencję zapalania i gaszenia lampek: 

 
Strzałki na rysunku przedstawiają 
kolejność zapalania się lampek. W 
czasie pracy systemu zawsze może 
się świecić tylko jedna lampka. Cały 
system działa w pętli i jest 
uruchamiany po włączeniu 
symulacji (podaniu napięcia na 
sterownik PLC i ustawieniu go w 
trybie pracy). Oznaczenia t1 do t6 
oznaczają kolejność a jednocześnie 
będą użyte jako kolejne tranzycie w 
naszym  algorytmie 

 

Algorytm wstępny 

Rysujemy algorytm pozwalający na przedstawienie działania 
systemu ale nie uzupełniony szczegółowymi danymi. Pozwala on 
przeanalizować kolejność kroków w systemie i zaplanować ich 
reprezentacje w pamięci sterownika (przypisanie odpowiednich 
markerów każdemu krokowi). 
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Z algorytmu wynika 
kolejność działania, 
początek programu 
zaznaczony innym 
kolorem, markery 
reprezentujące każdy 
krok i wstępne założenia 
dotyczące tranzycji: 
każda z nich używa 
innego Timera Tx ale 
wszystkie mają ten sam 
czas opóźnienia 
włączenia =1s. 
Z punktu widzenia 
algorytmu system 
powinien działać. Po 
uzupełnieniu go o 

dodatkowe informacje związane z Setami i Resetami będzie 
wyglądał następująco: 

 
 
Algorytm wydaje się 
prawidłowy i można 
przystąpić do 
implementacji programu 
(czyli wprowadzeniu kodu 
do sterownika). 
 
Poprawne wprowadzenie i 
uruchomienie wykaże błąd 
systemu. Pierwsza 
sekwencja włączeń od Z1 
do CZ2 przebiega bez 
błędów ale następnie 
system zapętla się i 
wykonuje naprzemienne 



włączanie i wyłączanie dwóch ostatnich lampek.  Błąd leży po 
stronie twórcy algorytmu. Popełniony został podstawowy błąd: 

 
Tranzycje t2 i t6 wychodzące z kroku S2 , oraz t3 i 
t5 wychodzące z kroku S3 mają ten sam czas 
opóźnienia czyli dla sterownika PLC są 
identyczne. 
 
Jeżeli z kroku programowego wychodzą tranzycie 
jednocześnie spełnione lub takie same to program 
zgodnie z kierunkiem wykonywania od góry do 
dołu i z lewej do prawej zawsze będzie 
wykonywał ostatnią zapisaną w programie. To 
powoduje błąd ciągły powrót i wykonywanie tylko 
ostatnich tranzycji. 

 
WAŻNE: 

Zawsze zwracaj uwagę na to by tranzycie wychodzące z jednego 
kroku różniły się od siebie i formułuj je tak by wykluczały 
jednoczesne spełnienie warunku dla więcej niż jednej tranzycji 
wychodzących z kroku. 
 

Rozwiązanie problemu: 

Zmieniamy formułę wszystkich tranzycji w taki sposób by wszystkie 
wychodzące z jednego kroku różniły się i jednocześnie się 
wykluczały. Możemy to uzyskać przez wprowadzenie dodatkowego 
markera w tym przypadku będzie to marker M010. Marker ten 
będzie oznaczał kierunek poruszania się po algorytmie. Dla 
M010=0 będzie to kierunek w dół dla M010=1 w górę. Aby to 
uzyskać za każdym razem w kroku S1 musimy ustawić Reset 
M010, a w kroku S4 Set M010. 
 
Poniżej znajduje się prawidłowy algorytm i powstały na jego 
podstawie program: 



 
S1 (Ustawienie pierwszego kroku i włączenie lampki Z1) 

 
 

S2 (włączenie lampki CZ1) 

 
 
 



S3 (włączenie lampki Z2) 

 
 
S4 (włączenie lampki CZ2) 

 
 


