
 
Nowy materiał do opanowania. Zasady programowania 

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

przykład zastosowania – drzwi automatyczne i timery  
 
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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A teraz zadanie znane z innych języków-Realizacja opóźnienia – układy czasowe 
Zagadnienie układów czasowych TIMER, CZASOMIERZ omawiane było w 
materiałach z dnia 25.03.2020 i dotyczyło języka LD (LAD). W języku STL 
działanie jest bardzo podobne (Proszę cofnąć się do materiałów z 25.03.2020  
i przeczytać materiał od strony 10). W zależności od producenta PLC może być różne 
oznaczenie (patrz tabela poniżej – kolumna 1 i 2) ale realizacja (działanie identyczne 
kolumna 5) 

 
Lub po polsku Simens oznacza następująco: 

 
 

Numer timera. 

Czas dla timera  
w sekundach, jako 
liczba całkowita 

Czas dla timera  
w sekundach jako 
liczba binarna 
 



Zadanie programowania: 
Drzwi automatyczne  
 
Sterowanie drzwiami automatycznymi jest dobrze znane. Sklepy, urzędy, banki itp.  
wykorzystują drzwi automatyczne, ale przy pomocy sterownika programowalnego 
można tradycyjne sterowanie rozszerzyć o nowe, dodatkowe funkcje, usprawniające 
i przyspieszające nie tylko ruch ludzi, ale i funkcjonalność całego budynku.  
Schemat poglądowy realizacji zadania: 

 
 
 
Opis zadania: 
Należy sterować otwieraniem i zamykaniem drzwi automatycznych w budynku.  
Dobór sprzętu: 

1. Należy dobrać odpowiedni czujnik do detekcji ruchu. Zasięg czujnika 
powinien być taki, aby czas reakcji drzwi nie tamował ruchu. Czyli, aby 
otwarcie drzwi odbywało się odpowiednio wcześniej, przed dojściem 
człowieka do drzwi. Czujnik zewnętrzny „I_zew” i wewnętrzny „I_wew”. 
Aby śledzić położenie drzwi należy zainstalować czujniki położeń 
krańcowych. Nazwijmy je „I_otwarte” dla otwartych drzwi i „I_zamknięte” 



dla zamkniętych. Dla zwiększenia funkcjonalności drzwi dokładamy  
przełącznik, którym można będzie ustawić 3 tryby pracy: Automat – wszystko 
funkcjonuje tak, jak w czasie normalnych godzin pracy, Koniec – drzwi 
zostają otwarte tylko dla osób wychodzących z budynku. Dobrą regułą przy 
takiego typu sterowaniu jest także sterowanie ręczne. Dlatego wyposażmy ten 
układ w przyciski „Otwórz” oraz „Zamknij” służące do ręcznego otwierania i 
zamykania drzwi – w trybie pracy Ręczny (nie jest załączone ani Zamykanie, 
ani Automat). Wszystkie przyciski zbierzmy w jednym miejsc – w panelu 
sterowania.  

2. Drzwi powinny być napędzane silnikiem ze sprzęgłem, które zabezpiecza 
przed zaciśnięciem. Oznaczamy sygnał steruj�cy ruchem silnika 
„Q_zamknij” (ruch do przodu – zamykanie – stycznik załączony, ruch do tyłu 
– otwieranie – stycznik wyłączony) oraz „Q_silnik” – wyjście załączające 
silnik. W cały układ włączmy jeszcze lampkę sygnalizacyjną „Q_syg”, której 
miganie oznacza „Zamykanie” sklepu.  

3. Sterownik programowalny o co najmniej 8 wejściach i 3 wyjściach.  
 
 
Słownie, algorytm działania programu, można przedstawić następująco: 
Na początku ustalamy tryb pracy, który sygnalizowany jest świeceniem lampki (w 
tym przykładzie lampka miga dla trybu Zamykanie). Drzwi mają otwierać się, gdy 
sygnał na wyjściu detektora ruchu jest wysoki. Aby uniknąć reakcji otwierania na 
przypadkowe wyzwolenia, układ reaguje dopiero po 200ms tzn., jeżli po 200ms od 
wyzwolenia czujnik ruchu nadal wskazuje na przemieszczenie, wówczas drzwi 
otwierają się. Czas zwłoki musi być dobrany tak, aby osoba wchodząca lub 
wychodząca nie musiała czekać na otwarcie drzwi (także odpowiednie ustawienie 
oraz czułość detektorów ruchu). Po otwarciu, drzwi pozostają w takim stanie przez 
ok. 5s, a następnie zamykają się. Każdy wykryty ruch przez czujnik podczas 
zamykania powoduje ponowne otwarcie drzwi. Do zatrzymania drzwi służą czujniki 
krańcowe. Jeżli zostanie ustalony tryb pracy Ręczny, otwieranie drzwi odbywa się za 
pomocą przycisku „Otwórz”.  
Przyjmijmy konfigurację sprzętową, zgodnie z założeniami co do wej/wyj: 

 



Algorytm można przedstawić w formie schematu blokowego, następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Proszę przeanalizować, algorytm realizacji zadania, schemat blokowy oraz 
poniższy kod programu. Użyto oznaczeń adresów wejść i wyjść, tak jak w 
powyższej tabeli konfiguracji sprzętowej. W języku STL program można 
zapisać następująco: 
 

 
 

 

Patrz: powyżej 
tabela timerów. 

Patrz: powyżej 
tabela timerów. 



 
-----Koniec----- 

Zadanie do wykonania i odesłania pocztą zwrotną. 
Proszę zapiać w języku drabinkowym LD, wyżej przedstawiony program w języku STL. Użyj 
symboli tych samych co w kodzie STL. Początek programu w języku drabinkowym LD jest 
następujący (do miejsca oznaczonego czerwoną linią na kodzie STL): 
 

Patrz: powyżej 
tabela timerów. 



 

 
Tu: patrz czerwona linia w kodzie STL 
……………………………………………………………………………………………………… 
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