
 
Nowy materiał do opanowania. Zasady programowania 

sterowników PLC w języku tekstowym listy instrukcji IL 
(Instruction List) oraz strukturalnym ST (STL) (Structured Text)  

przykład zastosowania – selekcja detali pod względem wymiaru  
 
Dla przypomnienia: 
Język listy instrukcji IL (Instruction List),  STL (STatement List), 
Cechą charakterystyczną języka IL jest sekwencja instrukcji podobnych do kodów 
programowania mikroprocesora w języku asembler. Każda instrukcja zaczyna się w 
nowej linii. Instrukcja zawiera nazwę operatora z ewentualnymi modyfikatorami 
oraz operand (jeden lub więcej, oddzielone przecinkami, w zależności od wymagań 
operatora). Instrukcja może być poprzedzona przez etykietę zakończoną 
dwukropkiem, natomiast ewentualny komentarz powinien być ostatnim elementem 
linii. Między instrukcjami można wprowadzać puste linie. Listę standardowych 
operatorów i dozwolonych modyfikatorów przedstawiono w poniższej tabeli: 

Standardowe operatory i modyfikatory IL (STL) 
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Zadanie programowania: 
W procesie produkcyjnym zachodzi koniecznść segregacji detali ze względu na ich 
wymiary geometryczne. Można to robić ręcznie, mierząc jaki mają wymiar lub 
automatycznie – stosując sterownik programowalny PLC (choć do zbyt 
zaawansowane narzędzie jak na tak proste zadanie) oraz kilka czujników 
zewnętrznych. Jeżeli przyjmiemy, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami detali 
tj. dwie kategorie o różnej wysokości, to dla zrealizowania całego sterowania 
wystarczy programowalny PLC oraz dwa czujniki wykrywające w odpowiedni 
sposób wskazany wyżej wymiar geometryczny. W rezultacie, należy dokonać 
segregacji detali, przesuwających się na podajniku taktowym, ze względu na ich 
wysokość i umieszczenie w odpowiednim pojemniku (np. zielonym – detale wysości 
1, niebieskim – detale o wysokości 2).  
Schemat poglądowy realizacji zadania: 
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1. Dla prawidłowego wykonania zadania należy dobrać dwa czujniki o 
odpowiednim zasięgu. Do detekcji wysokości (jeżli są to detale metalowe) 
można zastosować czujniki indukcyjne. Nazwijmy czujnik wykrywający 
wysokość 1 (detal wysoki) „I_wys1”, a czujnik wykrywający wysokość 2 
(detal niski) „I_wys2”. Zakładamy, że ruch taśmy jest nie przerwany w czasie 
sortowania/segregowania detali. 

2. Segregator – może to być siłownik sterowany zaworem elektromagnetycznym 
impulsowym (po podaniu sygnału sterującego na jedną cewkę elektromagnesu 
zawór pozostaje w zajmowanym położeniu również po zaniku tego sygnału, 
aż do chwili podania sygnału na drugą cewkę), na którym zamocowane będą 
dwa pojemniki. Pozycje krańcowe siłownika oznaczać będą: „Wysokość 1 
detali”, „Wysokość 2 detali”. Nazwijmy wyjścia sterujące elektrozaworami – 
„Q_wys1” oraz „Q_wys1”. Odpowiadające im czujniki krańcowych pozycji 
„I_krań_1”, „I_krań_2”.  

3.  Sterownik programowalny PLC musi mieć wolne co najmniej: 4 wejścia i 2 
wyjścia. 

 
Słownie, algorytm działania programu, można przedstawić następująco: 
Zauważmy, że program „nigdzie się nie zatrzymuje”! Sterownik nie czeka na żaden 
sygnał startu – program jest po prostu przetwarzany przez procesor od pierwszej linii 
do ostatniej. Układ jest włączany i wyłączny ręcznie. 
Po uruchomieniu, system zacznie sprawdzać wysokość detali. Jeżli zadziała czujnik 
„I_wys1” to wiemy na pewno, że jest to detal wyższy. Jeżli zadziała czujnik 
„I_wys2” i nie zadziała czujnik „I_wys1”, to będzie to detal niższy. W zależności od 
wysokości detalu przesuwamy (załączamy wyjście podłączone do elektrozaworu) 
pojemnik albo na detale wyższe, albo na detale niższe. Dokładny algorytm działania 
przedstawiono poniżej w postaci schematu blokowego.  
 
 



 
 

Przyjmijmy konfigurację sprzętową: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



W języku LD (LAD) program można zapisać następująco: 
 

 
 

-----Koniec----- 
Zadanie do wykonania i odesłania pocztą zwrotną. 
Proszę zapiać w języku STL (IL), wyżej przedstawiony program w języku LD (LAD). Użyj 
symboli z tabeli Standardowe operatory i modyfikatory IL (STL) A, O, AN, ON, = oraz z tabeli 
konfiguracji sprzętowej (użytych w programie LD(LAD)). Operatory S i R  =  cewki set (S) i reset 
(R). 
Początek programu w STL jest następujący: 
 
//Detekcja detalu wysokiego  
A I1      //Jeżeli I1=1, to ustaw Q1. Jeżeli I1=0 to nic nie rób  
S Q1     //Przestaw pojemnik na wysoko�ü “wysoki” 
R Q2    //Q2=0, Q1=1  
……….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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