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Principii de realizare a programelor de conducere a sistemelor mecatronice  
cu automate programabile 

 
Metodele specifice de descriere a comportării sistemelor mecatronice/proceselor, pe baza 

cărora se realizează programele de conducere, sunt: 

• metoda diagramei (sau organigramei, sau grafului) de stări 

• metoda Grafcet 
• metoda ladder. 

Mai există şi alte metode, precum: 

• metoda diagramelor temporale, 
• metoda schemelor logice etc., 

dar mai puţin utilizate. 

Termenii echivalenţi (metodelor enumerate anterior) în limba engleză, întâlniţi în 

literatura de specialitate sunt: 

- "flow chart " pentru diagrama de stări; 

- "function chart" pentru diagrama Grafcet; 

- "ladder diagram" pentru diagrama ladder. 
În realizarea unui program de conducere cu un automat programabil se urmăresc în 

general anumite etape. 

Primele două etape sunt aceleaşi, indiferent de metoda aleasă: 
1) Descrierea completă a condiţiilor de funcţionare a sistemului mecatronic, procesului, 
instalaţiei sau echipamentului supus conducerii cu un automat programabil, precizarea 

tuturor secvenţelor funcţionale şi a regimurilor specifice de operare.  
În această etapă trebuie precizate atât elementele de achiziţie de informaţii din proces, tipul 
semnalelor traductoarelor, numărul şi tipul elementelor de execuţie asociate procesului 

industrial, cât şi recomandările privind fiabilitatea configuraţiei de conducere, cu precizarea 
zonelor critice din proces pentru care trebuie prevăzute condiţii speciale de funcţionare.  
Această descriere poate fi însoţită de diagrame temporale de semnal, de tabele de adevăr etc. 

2) Analiza configuraţiei automatului programabil necesar, astfel încât acesta să acopere 

cantitativ şi calitativ funcţionarea sistemului mecatronic/procesului. Aceasta revine la stabilirea 

necesarului de memorie, a dimensiunii modulelor de intrare-ieşire şi a compatibilităţii electrice 

a semnalelor. Se impune, de asemenea, precizarea condiţiilor industriale de lucru ale 

automatului programabil, nivelul perturbaţiilor externe, regimurile electrice de alimentare etc. 

Această etapă se încheie cu alegerea automatului programabil necesar. 
Cunoscând foarte bine sistemul mecatronic/procesul şi protocolul său de funcţionare şi 

alegând în consecinţă un automat programabil, se poate începe transcrierea protocolului de 
funcţionare al procesului, folosind una dintre metodele amintite anterior:  

• diagramă de stări sau 

• o diagramă Grafcet sau 

• o diagramă ladder.  



 

 

Apoi alocându-se variabile de intrare, de ieşire, de memorie, de numărare, de contorizare etc. 

corespunză tor semnalelor procesului, se poate trece la realizarea programului de conducere. 
Acesta poate cuprinde câteva secţiuni: 

a) aspecte (caracteristici) de operare; 
b) secvenţele (stările) de operare ale procesului; 

c) semnalele de ieşire; 
d) ieşiri indicatoare de stări. 

Aspectele de operare se referă la următoarele: 

a1) poziţia de bază (starea iniţială); procesul sau echipamentul condus, în general, are o 
poziţie de bază (o stare iniţială) din care începe funcţionarea sa, de exemplu cu toate acţionările 

decuplate (off) şi toate comutatoarele de poziţie deschise (off). Toate aceste elemente pot fi 
combinate logic pentru a semnifica şi iniţializa o «poziţie de bază», care poate fi programată ca 

o secvenţă a procesului. Această etapă mai poartă numele de iniţializare. Iniţializarea 
presupune:  

• aducerea procesului în acea stare iniţială, dacă acest lucru este absolut necesar şi 

nu este realizat în alt mod (de exemplu prin comenzi manuale); 

• activarea variabilei alocate stării iniţiale şi dezactivarea tuturor variabilelor 

alocate celorlalte stări ale 
procesului.  

 a2) condiţii de validare sau de reset. Cele mai multe procese industriale au butoane 
manuale de Start şi Stop, care pot fi incluse în structura programului, în această etapă a 

programării. Ele ar putea fi incluse ca şi contacte de validare şi reset, având controlul general al 
automatului programabil din punct de vedere al rulării şi opririi programului de conducere.  
Poate exista de asemenea un comutator manual de validare a ieşirilor sistemului, care ar 

permite programului să ruleze fără a acţiona ieşiri fizice conectate la automatul programabil, 

adică o funcţionare de testare.  
 Secvenţele (stările) de operare ale sistemului mecatronic/procesului constituie 

partea principală a programului de conducere şi se pot implementa folosind una dintre 
metodele amintite.  

Semnalele de ieşire ce acţionează asupra sistemului de acţionare al sistemului 

mecatronic/procesului se pot implementa separat, ele fiind active în stările (secvenţele) 

corespunzătoare, dar se pot implementa în anumite cazuri şi în acelaşi timp cu stările 
procesului.  

Stările procesului sunt uneori afişate utilizând lămpi indicatoare, alarme etc. 



 

 

Prin adoptarea acestei abordări sistematice a structurii programului de conducere, putem 

crea un program:  
• sigur, 

• uşor de înţeles, 
• care permite o localizare rapidă a unui defect sau a unei erori 

• şi are ca rezultat timpi de nefuncţionare mici.  
În concluzie, este bine să se urmărească aceste etape principale atâta timp cât instrucţiunile 

AP şi modul de descriere a funcţionării automatului permit acest lucru. 
 

Metoda instrucţiunilor folosind diagrame de stări 
 

Această metodă de realizare a programelor de conducere utilizând instrucţiunile 

automatului programabil poartă denumirea în limba engleză de "statement list" (STL). Ea 

se poate baza pe descrierea funcţionării procesului ca şi: 

• diagramă de stări sau, 

• uneori, ca şi digramă Grafcet (atunci când aceasta nu se poate implementa folosind un 

software grafic adecvat, precum cel de la automatele programabile ale firmei franceze 

Telemechanique).  
Pentru realizarea programului de conducere cu un automat programabil a unui sistem 

mecatronic/proces a cărui funcţionare va fi descrisă printr-o diagramă de stări, trebuie mai 
întâi realizate primele două etape generale prezentate anterior, şi anume descrierea 

completă a condiţiilor de funcţionare ale procesului şi alegerea automatului programabil 
necesar. 

După ce aceste două etape generale au fost realizate, urmează etapele: 

• elaborarea documentului sursă sub forma unei diagrame de stări, care să acopere 
toate condiţiile de funcţionare formulate iniţial. În acest sens, diagrama de stări 

trebuie să redea detaliat stările funcţionale, condiţiile de comutare de la o stare la alta, 
mărimile de ieşire generate în fiecare stare, ciclurile, regimurile de lucru de tip 

subrutină etc.  
• se alocă variabile de intrare, de ieşire, de memorie (interne) specifice automatului 

programabil folosit, care să acopere semnalele de intrare furnizate de proces, 

variabilele de comandă către proces şi variabilele de stare; de asemenea se alocă şi 
alte tipuri de variabile dacă este necesar (de exemplu variabile de temporizare, de 

numărare etc.);  
• se scrie programul de conducere folosind setul de instrucţiuni al automatului 

programabil. În principiu, această scriere trebuie să parcurgă următoarele etape: 

a) scrierea programului pentru iniţializarea stărilor (eventual şi pentru aducerea procesului în 

starea iniţială); 
b) scrierea programului pentru implementarea fiecărei stări şi pentru implementarea 

tuturor traseelor de evoluţie din digrama de stări. 

De obicei, condiţiile de iniţializare impun aducerea în stare logică 1 a variabilei de 

memorie alocate stării iniţiale şi aducerea în stare logică 0 a variabilelor de memorie alocate 

tuturor celorlalte stări.  
Implementarea unei stări implică scrierea unui set de instrucţiuni ce realizează: 

b1) apelarea din memorie a variabilei ce corespunde stării; 
b2) ştergerea condiţionată (aducerea în 0 logic) a tuturor variabilelor de memorie 

asociate stărilor ce preced starea respectivă; 



 

 

b3) ştergerea condiţionată (aducerea în 0 logic) a tuturor variabilelor de ieşire generate 

în stările precedente; 

b4) generarea (activarea) variabilei (variabilelor) de ieşire asociate stării respective. 
Implementarea evoluţiei dintre două stări implică realizarea unei operaţii logice de tip 

AND (ŞI) între variabila alocată stării de plecare şi condiţia logică de evoluţie (normală sau 

negată, după cum este realizată evoluţia pe 1 logic sau pe 0 logic) şi activarea condiţionată 
(prin "set" condiţionat) a variabilei stării în care se evoluează. 

În acest caz, pe lângă implementarea stărilor şi evoluţiilor posibile dintre stări, s-
au implementat şi ieşirile corespunzătoare stărilor. Ele se pot implementa şi separat.  

• programul este introdus cu ajutorul consolei de programare a automatului programabil 

(sau a unui calculator dotat cu un software corespunzător de introducere şi depanare a 

programelor) în memoria program utilizator a automatului programabil. Se efectuează 

apoi verificări şi teste ale programului şi se corectează eventualele erori. 
 

Exemplu. Fie un manipulator de sudură cu două grade de libertate (o rotaţie şi o translaţie). 

Protocolul de funcţionare al acestui manipulator este: 

* translaţie pe axa orizontală (în sensul +) până se realizează limitatorul x1; 

* testarea unei intrări (x2) care stabileşte care punct va fi sudat; 
* dacă x2 = 0, se realizează o rotaţie (în sensul +) până se realizează limitatorul x3 (s-a 
realizat poziţionarea deasupra unui punct de sudură); 

* dacă x2 = 1, se realizează o rotaţie (în sensul -) până se realizează limitatorul x4 (s-a 

realizat poziţionarea deasupra celuilalt punct de sudură);  
* sudarea punctului respectiv (sudare temporizată, efectuată într-un timp t); 

* retragerea manipulatorului în punctul iniţial: întâi printr-o rotaţie în sens invers (dacă x2 a 

fost 0, se roteşte în sensul -, iar dacă x2 a fost 1, se roteşte în sensul +) până se realizează x6 şi 

apoi printr-o translaţie (în sensul -) până ce se realizează limitatorul x5. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru conducerea acestui sistem mecatronic s-a ales automatul programabil FA1J.  
Considerăm codificările: 

- translaţia + este z1 

- translaţia - este z5 

- rotaţia + este z2 
- rotaţia - este z3 
- sudarea este z4 

Procesul descris este caracterizat prin 6 variabile de intrare pentru automatul programabil (x1, 

x2, x3, x4, x5, x6) şi este condus prin 5 comenzi (ieşirile z1, z2, z3, z4, z5 de la automatul 

programabil către proces). 
 

Automatul programabil FA1J alocă pentru operanzii cu care operează următoarele variabile: 

0…7, 10…17 
- pentru variabilele de 
intrare; 

200…207, 

210…217 

- pentru variabilele de 

ieşire; 

400…407, 410…417 … - pentru variabilele de memorie;  
TIM 0…79 - pentru variabilele de temporizare;  



 

 

Se alocă următoarele variabile FA1J intrărilor, ieşirilor şi stărilor: 

 

Variabila de Cod AP Variabila Cod AP Variabila 
Cod 
AP 

intrare  de ieşire  de stare  

X1 1 Z1 201 Starea 1 401 

X2 2 Z2 202 Starea 2 402 

X3 3 Z3 203 Starea 3 403 

X4 4 Z4 204 Starea 4 404 

X5 5 Z5 205 Starea 5 405 

X6 6   Starea 6 406 

    Starea 7 407 

    Starea 8 410  
 

Diagrama de stări are 8 stări codificate de la 1 la 8. În starea 2 nu există nici o ieşire 

activă, fiind o stare de testare a condiţiei x2. Starea 5 (respectiv ieşirea din această stare, z4) 

este activă un timp t, cât trebuie să dureze operaţia de sudare. Pentru realizarea acestei 

temporizări se alocă variabila TIM4 (2 secunde). 

Programul corespunzător evoluţiei din diagrama (graful) de stări este: 

  
Adresa Instrucţiune Comentariu  

0000 LOD 10 - A = intr. 10  

0001 FUN 300 - salt conditionat de A  

0002  13 la adresa 13  

0003 LOD N 10 - A = intr. 10 negata  

0004 SET 401 - 401 = 1 dacă A = 1 
iniţiali
zarea 

0005 RST 402 - 402 = 0 dacă A = 1 
stărilo
r 

0006 RST 403 - 403 = 0 dacă A = 1  

0007 RST 404 - 404 = 0 dacă A = 1  

0008 RST 405 - 405 = 0 dacă A = 1  

0009 RST 406 - 406 = 0 dacă A = 1  

0010 RST 407 -407=0 dacă A = 1  

0011 RST 410 
- 
410 = 0 dacă A = 1  

0012 END  - salt neconditionat la adresa 0000 
------------------------------------------------------------------------ 

0013 LOD 401 -A=401  

0014 RST 410 
- 
410 = 0 dacă A = 1 

implem
entare
a 

0015 RST 205 
- 
205 = 0 dacă A = 1 

stării 
1 

0016 SET 201 

- 

201 = 1 dacă A = 1  

---------------------------------------------------------------------------------- 

0017 LOD 401 -A=401  



 

 

0018 AND 1 -A=A*1 
evoluţia 1 - 
2 

0019 SET 402 - 402 = 1 dacă A = 1  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0020 LOD 402  

0021 RST 401 starea 2 

0022 RST 201  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0023 LOD 402  

0024 ANDN 2 evoluţia 2 - 3 

0025 SET 403  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0026 LOD 402  

0027 AND 2 evoluţia2 - 4 

0028 SET 404  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0029 LOD 403  

0030 RST 402  

0031 SET 202 starea 3 

----------------------------------------------------------------------------------- 

0032 LOD 403  

0033 AND 3 evoluţia 3 - 5 

0034 SET 405  

----------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

0035 LOD 404  

0036 RST 402  

0037 SET 203 

starea 

4 
----------------------------------------------------------------------------------- 

0038 LOD 404  

0039 AND 4 
evoluţia 4 
- 5 

0040 SET 405  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0041 LOD 405  

0042 RST 403  

0043 RST 404 
starea 
5 

0044 RST 202  

0045 RST 203  

0046 LOD 405  

0047 TIM 4  

0048 
LOD 

20  

0049 405  

0050 SET 204  
----------------------------------------------------------------------------------- 

0051 LOD 405  

0052 AND T4 
evoluţia 5 
- 6 

0053 AND 2  

0054 SET 406  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0055 LOD 405  

0056 AND T4 
evoluţia 5 
- 7 

0057 
AND
N 2  

0058 SET 407  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0059 LOD 406  

0060 RST 405 
starea 
6 

0061 RST 204  

0062 SET 205  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0063 LOD 406  

0064 AND 6 
evoluţia 6 
- 8 

0065 SET 410  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0066 
LO
D 407  

0067 RST 405 
starea 
7 

0068 RST 204  



 

 

0069 SET 205  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0070 LOD 407  

0071 AND 6 
evoluţia 7 
- 8 

0072 SET 410  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0073 LOD 410  

0074 RST 406  

0075 RST 407 
starea 
8 

0076 RST 202  

0077 RST 203  

0078 SET 205  

----------------------------------------------------------------------------------- 

0079 LOD 410  
0080 AND 5 evoluţia 8 - 1 
0081 SET 401  

0082 END  salt la adresa 0000 
 

Metoda diagramelor ladder 
 

Principala cerin ţă pentru limbajul de programare a unui automat programabil este aceea 

de a fi uşor de înţeles şi utilizat în aplicaţiile de conducere a sistemelor mecatronice/proceselor. 

Acest lucru implică nevoia unui limbaj înalt pentru a furniza comenzi foarte apropiate de 

funcţiile cerute de către un inginer automatist, dar fă ră a fi complex şi a necesita un timp de 

învăţare mare, precum majoritatea limbajelor de programare de nivel înalt pentru calculatoare. 

Diagramele ladder au fost şi sunt cea mai obişnuită metodă de descriere a circuitelor 
logice cu relee, fiind utilizate iniţial pentru reprezentarea circuitelor electrice. Ulterior, 

introducerea automatelor programabile şi dorinţa de a asigura utilizatorului aceleaşi facilităţi în 
urmărirea funcţionării sau în testarea circuitelor, au impus adaptarea simbolurilor circuitelor 

electrice în logica programabilă. Astfel, a fost firească utilizarea diagramelor ladder pentru 
programarea automatelor programabile, fiind creat astfel un mediu familiar pentru utilizatorul 

şi proiectantul de sisteme de control logic.  
O diagramă ladder, în schemele electrice, este formată din două bare verticale ce 

asigură potenţialul electric necesar şi o reţea de contacte şi bobine: 

 

 



 

 

O diagramă ladder, reprezentată cu o logică similară cu cea oferită de schema 

electrică, dar utilizând simboluri specifice automatelor programabile, arată astfel: 

 

Pentru a se arăta legătura dintre un circuit fizic şi o reprezentare ladder, se prezintă circuitul 

electric al unui motor:  

 

Motorul este conectat la o sursă de putere prin intermediul a trei comutatoare în 

serie şi un comutator de suprasarcină (I1-I4). Motorul porneşte când toate comutatoarele 

sunt închise.  
Diagrama ladder echivalentă arată astfel:  

 

Diagrama ladder echivalentă este constituită din două linii verticale reprezentând 

barele de putere şi din simboluri de circuit ce formează o linie a ladder-ului. În diagrama 

ladder de mai sus, simbolurile reprezintă trei contacte de comutatoare normal deschise, un 

contact normal închis şi o ieşire (înfăşurarea motorului). 

Deşi simbolurile folosite de diverse firme nu au nici o standardizare riguroasă, 
acestea încearcă să păstreze caracterul oferit de simbolurile şi conexiunile electrice din 

care derivă.  
Simbolurile diagramelor ladder sunt utilizate pentru a construi (realiza) orice formă de 

sistem de control logic, diagramele ladder putând fi atât de complexe pe cât este de necesar 
pentru o aplicaţie particulară. Proiectarea ladder-ului trebuie făcută încât să permită oricărui 

utilizator să înţeleagă rapid soluţia ladder (bineînţeles dispunând şi de documentaţia 
sistemului şi de protocolul de funţionare al procesului condus).  

Câteva simboluri grafice: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Metoda diagramei ladder presupune transcrierea protocolului de funcţionare al 

procesului ce va fi condus de automatul programabil într-o astfel de reprezentare. În cazul în 

care automatul programabil utilizat nu dispune de un mod de programare grafică pentru 

realizarea diagramei ladder, aceasta se va converti în instrucţiuni specifice automatului 

programabil respectiv.  
Metoda diagramei ladder este pretabil ă pentru aplicaţii în care automatul programabil 

înlocuieşte un sistem logic sau cu relee (convenţional), deoarece desenele şi diagramele 

sistemului original pot fi utilizate ca bază pentru programarea automatului programabil. 
 

Exemplu. Fie o celulă flexibilă de fabricaţie alcătuită dintr-o maşin ă unealt ă (de exemplu o 

frez ă), un manipulator ce deserveşte maşina unealtă şi două benzi transportoare ce transportă 

piesele de prelucrat, BT1 şi respectiv prelucrate, BT2, de către maşina unealtă. Pentru acest 

exemplu interesează ca un automat programabil să monitorizeze spaţiul de lucru al celulei 

flexibile de fabricaţie folosind 4 senzori, în sensul ca în spaţiul ei de lucru să nu pătrund ă nici 

o persoană sau obiect. În cazul pătrunderii unei persoane toate elementele celulei flexibile de 

fabricaţie trebuie oprite pentru a nu se întâmpla vreun accident.  



 

 

Cei patru senzori (ultrasonici sau optici), S1 ... S4, detectează pătrunderea unei persoane 

în zona protejată (prin semnal 1 logic, ON). Cum şi senzorii se pot defecta, pentru a nu apare 

probleme în acest caz, se utilizează şi 4 semnale de funcţionare (1 logic, ON) a acestora, F1 ... 

F4. în consecinţă, dacă cele 4 semnale de funcţionare a senzorilor sunt ON (1 logic) iar 

semnalele de la senzorii de prezenţă persoană sunt OFF (0 logic), atunci elementele celulei 

flexibile trebuie să funcţ ioneze. În cazul în care fie un semnal de funcţionare senzori este OFF 

(0 logic), fie un semnal de prezenţă persoană de la senzori este ON (1 logic) elementele celulei 

de fabricaţie trebuie oprite.  
Sistemul mai este dotat cu 3 intrări manuale, adică comutatoarele de 'Start', 'Stop' şi 'Reset 

alarmă'. Sistemul trebuie să dea 4 ieşiri (comenzi) către maşina unealtă, manipulator şi 
benzile transportoare pentru activarea lor (funcţionarea lor), precum şi o ieşire de alarmă.  

Astfel, condiţia de funcţionare a sistemului este ca butonul 'Start' să fie apăsat (1 
logic), butonul de 'Stop' să nu fie apăsat (0 logic) şi să nu existe vreo condiţie de alarmă.  

Presupunem că se utilizează automatul programabil FA1J. Se vor aloca următoarele 

variabile specifice acestuia: 

 

Intrări S1 S2 S3 S4 F1 F2 F3 F4 Start Stop Reset 
Cod AP 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Ieşiri MU  
Manip
.  BT1  BT2  Alarmă   

Cod AP 200  201  202  203  204    

 

Pentru început, având în vedere condiţia de funcţionare a elementelor celulei de 

fabricaţie (maşina unealtă, manipulatorul sau benzile transportoare), putem scrie: 
 

ieşiri activare elemente celulă  
 

Atunci, condiţia de alarmă este activată dacă unul dintre elementele celulei este oprit, 

datorită unui senzor defect sau pătrunderii unei persoane în zona protejată, astfel că putem 

scrie: 
 

alarmă =  
 

Vom utiliza această expresie (condiţie) ca variabila de memorie 400. Utilizând alocările date 

anterior putem scrie:  
 
 
 

Aplicând toerema lui De Morgan relaţia de mai sus se poate scrie:  
 
 
 

sau 
 

Pătrunderea unei persoane în zona protejată va opri din funcţionare elementele celulei 

şi va activa alarma. Alarma se va opri şi elementele celulei vor fi activate din nou numai după 

ce a fost apăsat butonul de 'Reset' (presupunând că între timp "intrusul" a ie şit din zona 

protejată). De aceea este nevoie să introducem această variabilă de memorie 400 care să 



 

 

memoreze existenţa alarmei atât timp cât nu s-a apăsat butonul de 'Reset'. Atunci ecuaţia de 

definire a variabilei 400 devine:  
 
 
 
 

De asemenea pentru circuitul de pornire/oprire (Start/Stop) vom utiliza o variabilă de 

memorie (care va acţ iona un "latch"), 410, care să fie activă atât timp cât push-butonul 'Start' 

este apăsat, push-butonul 'Stop' nu este apăsat şi nu există condiţie de alarmă (variabila 400). 

Atunci putem scrie relaţia:  
 

 

Ieşirile de comandă (activare elementele celulei de fabricaţie) vor fi active atât timp cât 

push-butonul 'Start' este apăsat, push-butonul 'Stop' nu este apăsat şi nu există condiţie de 

alarmă (şi eventual de alte condiţii logice adiţionale, în cazul în care acestea sunt precizate). 

Cum în general în practică ieşirile nu sunt acţionate direct printr-o logică de control 
ci prin intermediul unor variabile auxiliare (de memorie), şi în acest caz ieşirile vor fi 

activate de variabila de memorie 410.  
Trebuie înţeles că un program de control complet pentru o aplicaţie ca aceasta ar putea 

avea o logică de control adiţională, cu mai multe condi ţii şi sarcini care pot apare în celula 

flexibilă de fabricaţie (de exemplu, defecte ale elementelor celulei care cer ca întreaga celulă 
flexibilă de fabricaţie să-şi oprească funcţionarea). Exemplul prezentat încearcă să exemplifice 

modul de realizare a unei diagrame ladder pentru o problemă de control şi interblocare.  
Avînd în vedere elementele specificate anterior se poate realiza acum diagrama ladder 

corespunzătoare: 

 

 
 



 

 

Diagramele ladder se pretează a fi utilizate pentru probleme combinaţionale, de 

interblocări şi pentru probleme secvenţiale simple. Pentru astfel de probleme este bine ca mai 

întâi să fie scrise ecuaţiile logice ale mărimilor ce intervin în problemă şi apoi să fie transpuse 

aceste ecuaţii logice într-o diagramă ladder. Cum de obicei facilităţile de «comentarii» oferite 

de modalităţile de programare grafică sunt reduse, interpretarea programelor ladder devine 

dificilă şi de aceea este necesară crearea unei documentaţii complete.  
Când se utilizează pentru probleme secvenţiale complexe, programele ladder devin 

incomode, obositoare şi greu de proiectat şi depanat. Aceasta este principala cauză care cere 
elemente de activare, menţinere şi dezactivare în fiecare etapă pentru a se asigura că nu apar 

erori secvenţiale în evoluţie.  
Unii producători de automate programabile au adoptat stilul blocurilor funcţionale în 

programare, care înlătură mult din această complexitate. Dar aceasta implică simbolurile 

programării de bază care sunt mai apropiate de simbolurile diagramei de stări utilizate în 

scopul realizării programelor. 
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