
Limbajul industrial Ladder Diagram 
 
 Elementele principale din LDR sunt contactele (contacts) şi bobinele de releu (coils), în diferite 

forme şi care au diferite semnificaţii. Ele sunt legate într-o secvenţă logică cu ajutorul unor trasee grafice 

numite rungs şi branches care sunt similare cu conductoarele de legătură din circuitele electrice 

convenţionale. 

Operanzi  

 Operanzii LDR sunt identificatori ai resurselor sistemului: intrări, ieşiri, temporizatoare, 

numărătoare, etc. În cadrul unui program, utilizarea acestor operanzi este singurul mod de accesare a 

resurselor pe care le reprezintă. În funcţie de dimensiunea lor există două tipuri de operanzi:  

 operanzi pe un singur bit (logici);  

 operanzi pe mai mulţi biţi - 8, 16 sau 32 de biţi.  

 Memorarea valorilor operanzilor în cazul căderii tensiunii de alimentare a automatului se numeşte 

retenţie. Deoarece majoritatea operanzilor se găsesc în memoria RAM, în cazul unei căderi de tensiune 

conţinutul memoriei de date se pierde. Memoria este „volatilă”. Retenţia este posibilă dacă automatul are 

în componenţă o baterie de siguranţă. În cazul ieşirilor, acestea nu trebuie să memoreze starea dinainte de 

căderea de tensiune pentru a nu pune în pericol instalaţia la revenirea tensiunii de alimentare. Deci ieşirile 

sunt întotdeauna localizate într-o memorie volatilă.  

Structura unui program LDR  

 Un program LDR este constituit din ramuri principale (rungs). Fiecare ramură principală are minim 

un contact. De asemenea fiecare ramură principală conţine cel puţin o bobină (coil). Suplimentar pot fi 

inserate ramuri paralele (branches) rezultând astfel contacte în paralel. Ramurile paralele pot fi conectate 

la orice nod al ramurii principale cu condiţia ca ele să nu se suprapună. Mai multe bobine pot fi 

configurate în paralel dar ele trebuie să aibă toate o intrare de comandă comună. Altfel se folosesc mai 

multe ramuri principale.  

O casetă de instrucţiuni poate fi folosită pentru a înlocui un contact sau o bobină dar de obicei se 

foloseşte pentru funcţii care sunt imposibil de reprezentat grafic în LDR (de exemplu operaţia aritmetică 

de adunare a două numere). 

Un program LDR conţine:  

 ramuri principale 

 ramuri paralele 

 secţiuni de ramură 

 contacte normal deschise şi normal închise 

  casete de instrucţiuni şi bobine 

 
Elemente grafice de program LDR 

 

 

 

 



 

O ramură principală (rung) poate fi împărţită într-o parte condiţională şi o parte de execuţie 

 
 În partea condiţională se evaluează o funcţie logică ca fiind adevărată sau falsă (1 sau 0),  funcţie 

definită de utilizator cu ajutorul contactelor şi/sau al casetelor de comparaţii logice. Bobina reprezintă 

partea executivă iar acţiunile descrise de conţinutul ei se declanşează atunci când partea condiţională a 

fost evaluată ca adevărată, adică „1 logic”.  

 Funcţionarea unei ramuri principale este identică cu cea a unui circuit electric de comandă . Sarcina 

electrică (releul) este reprezentată de partea executivă a ramurii LDR. Partea condiţională este analogă 

contactelor electrice serie sau paralel. 

Logica de prelucrare a unui program LDR  

 Programele LDR sunt executate în ordine, ramură după ramură şi ciclic; după terminarea tuturor 

ramurilor se reîncepe execuţia de la prima ramură. Programul se execută atâta timp cât nu există o 

comandă expresă de oprire. Ramurile principale (rungs) sunt numerotate în mod automat de către mediul 

de programare. Din acest motiv există o secvenţă clară de prelucrare a mai multor ramuri principale. 

Înainte de încărcarea programului LDR în AP, programul este translatat în cod maşină cu ajutorul unui 

program special numit compilator. Instrucţiunile cuprinse în ramuri sunt translatate consecutiv, conform 

numerotării şi a ordinii apariţiei în program. Chiar şi în cadrul unei singure ramuri principale, 

compilatorul va respecta secvenţa programată de utilizator. De exemplu, o a doua bobină în paralel va 

apărea în programul cod maşină ca fiind executată după prima bobină.  

 Când se porneşte automatul (cu întrerupătorul RUN/STOP sau prin alimentare cu tensiune) 

instrucţiunile se execută de la prima linie de program.  

 
 


