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1. fejezet - Bevezetés 

Ez a jegyzet a Mechatronika alapszak (BSc) Gépészeti automatizálás című tantárgya előadásainak anyagát 

tartalmazza. A tárgy féléves időtartamú, 15 óra előadásból és 30 óra laboratóriumi gyakorlatból áll. Szándékát 

tekintve e tantárgy – illeszkedvén a bolognai folyamat alapgondolatához – elsősorban gyakorlati jellegű; így ez 

a jegyzet a laboratóriumi gyakorlatokhoz szükséges elméleti előismereteket tartalmazza. A tantárgy sikeres 

teljesítése során a hallgatók a termelésirányításban, az automatizált gépek és berendezések üzemeltetéséhez és e 

gépek vezérléseinek tervezéséhez szükséges alapismeretekre tesznek szert. Képessé válnak a konkrét területen 

alkalmazott, különböző gyártók eszközeinek önálló, ill. rövid, gyártóspecifikus tanfolyam keretében való 

megismerésére. A laboratóriumi gyakorlatok anyaga három fő modulból áll: pneumatika, relés vezérlések, a 

PLC programozás alapjai. A laboratóriumban az oktatás a FESTO DIDACTIC eszközein folyik, így e jegyzet és 

a laboratóriumi segédanyagok felhasználják a rendelkezésre álló oktatási anyagokat [1], [2], [3], valamint azok 

ábráit. A 6. és 7. fejezet [4] irodalmi hivatkozás alapján készült, felhasználva ábráit. 

A tárgy feltételezi a hallgatóktól az alábbi ismereteket: 

• alapvető fizikai mennyiségek közötti összefüggések és mértékegységek (erő, térfogat, nyomás) 

• logikai algebra (logikai függvények, relációk, de Morgan-azonosságok, logikai kapuk jelképei, 

hazárdjelenség) 

• az elektrotechnika alapjai (egyen- és váltakozó áram, kondenzátor, tekercs, tranzisztor) 

• A jegyzet az alábbi főbb területeket dolgozza fel: 

• az automatizálástechnika, irányítástechnika alapfogalmai (szabályozás, vezérlés) 

• vezérléseknél használt funkcionális egységek (tároló, időzítő, számláló), fogalmak 

• a pneumatika elemei, jelképrendszere 

• villamos alapelemek (kapcsoló, relé, közelítéskapcsolók) 

• PLC (fogalma, tulajdonságai, felépítése, programozása, kapcsolódása az internetre) 

A jegyzethez tartoznak a laboratóriumi gyakorlatok anyagát feldolgozó oktatói és hallgatói segédletek is három 

témakörben: 

• pneumatika 

• relés vezérlések 

• PLC programozás 

A jegyzet fejezeteinek sorrendje követi az előadások anyagát, amelyek egyik célkitűzése, hogy elméleti 

anyaggal készítsék elő a gyakorlatokat. 
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2. fejezet - Automatika 

1. Történelmi áttekintés 

Az ember munkájának megkönnyítésére irányuló törekvés egyidős az emberiséggel. A technikai eszközök közül 

először a szerszámok jelentek meg. Szerszám alatt azokat az eszközöket értjük, amelyek az emberi erőkifejtés 

hatékonyságát javítják, külső energiaforrást nem használnak: 

• Kr. e. 60.000 dárda – vadászat 

• Kr. e. 12.000 horog – halászat 

• Kr. e. 8.000 faeke – földművelés 

• Kr. e. 5.500 emelő – öntözés 

• Kr. e. 5.000 kétkerekű kocsi – közlekedés 

• Kr. e. 2.000 csiga – építkezés 

Megfigyelhető, hogy az élőmunka aránya a technikai fejlődés során folyamatosan csökken, ami a gépeknek 

köszönhető. A gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely anyag mozgatására vagy megmunkálására, illetve 

energiatermelésre alkalmas. Működése mechanikai elvre vezethető vissza. Külső energiabevezetéssel 

rendelkezik, így többszörösére növeli az ember munkavégző képességét. A gépesítésnek három szintjét 

különbözteti meg a szakirodalom: 

• részleges gépesítés 

• teljes gépesítés 

• automatizálás 

E tárgy keretében a termelési folyamatok gépesítésére, automatizálására, azon belül is elsősorban a termékek (és 

nem az energia) előállításával kapcsolatos folyamatokra koncentrálunk. Az ipari forradalom korától 

beszélhetünk automatizált berendezésekről (Jacquard lyukkártyás szövőgépe), de tömegesen a XX. században 

terjedtek el. Az automatika fogalmát gyakran az irányítástechnika fogalmával azonosítják. 

Az automatizálás előfeltételei: 

• megfelelő gépesítés 

• magas színvonalú technológia 

• biztonságos üzemmenet 

• megfelelő műszerezettség 

• nagy termékmennyiség előállítása (termékek sorozat-, ill. tömeggyártása) 

• a technológiai folyamatok egyes paramétereinek, azok összefüggéseinek kellő ismerete 

• megbízható automatikaelemek 

• jól felkészült szakemberek 

Az automatizálás szoros kapcsolatban van az információgyűjtéssel (mérés) és az információfeldolgozással 

(informatika). Az automatizálás speciális részterülete a szerszámgép- és robottechnika, amely a gépgyártás-

technológiával alkot határterületet. 

2. Automatikai alapfogalmak 
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Az automatika (irányítástechnika) definíciója: 

Az automatika a műszaki tudományok azon ága, amely az önműködő irányítás törvényszerűségeivel és 

gyakorlati megvalósításával foglalkozik. 

2.1. Irányítás 

Az irányítás definíciója: 

Az irányítás olyan művelet, amely valamely műszaki folyamatba annak létrehozása (elindítása), fenntartása, 

tervszerű lefolyásának biztosítása, megváltoztatása vagy megszüntetése (megállítása) végett avatkozik be. 

A definícióból következik, hogy az irányítási műveletnek, azaz az irányítóberendezésnek, a gép üzemszerű, 

folyamatos működésén túl biztosítania kell az elindítás és megállítás részfolyamatait, valamint a bekövetkező 

várt és váratlan eseményekre (zavarokra) való reagálás képességét is. Az irányítási műveletre jellemző, hogy 

nagy energiaszintű folyamatokat kis energiaszintű hatásokkal, jelekkel befolyásol. 

Az irányításnak két szintjét különböztetjük meg: 

• A kézi irányítás definíciója: 

Az irányítási művelet egészét vagy egy részét a kezelőszemélyzet végzi. Az irányítást végző személy az 

érzékszerveivel szerzett értesülések (elsősorban vizuális információk) alapján dönt, majd beavatkozik a 

folyamatba. 

• Az önműködő irányítás definíciója: 

A teljes irányítási folyamat kezelőszemélyzet közreműködése nélkül valósul meg. Az automatáknak olyan 

tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy képesek legyenek az irányítási feladatokat önállóan ellátni. 

Alkalmasnak kell lenniük fizikai mennyiségek érzékelésére, ítéletalkotó tevékenységre, azaz döntésre, 

rendelkezés kiadására és az adott folyamatba való beavatkozásra. 

A kézi és önműködő irányítást összevetve a lényeges különbség közöttük a döntési folyamatban van. Kézi 

irányítás esetén az ember hoz döntést a szabályok, előírások, tapasztalatok alapján. Döntéshozatalra minden 

esetben képes; akkor is, ha kevesebb az információ, és akkor is, ha egymásnak ellentmondó információ áll 

rendelkezésre. Önműködő irányítás esetén egy program (nem feltétlenül számítógépen futó program) hoz 

döntést előre meghatározott algoritmus (program) alapján. A rendszer döntésképessége korlátozott, előre nem 

látott feltételrendszer bekövetkezése esetén nem tud döntést hozni, a kezelőszemélyzet beavatkozása válhat 

szükségessé. 

2.2. Irányítási folyamat 

Az irányítási folyamat az alábbi elemekből áll: 

• érzékelés – információszerzés 

• ítéletalkotás – döntés 

• rendelkezés – utasítás a beavatkozásra 

• jelformálás – jelmódosítás, erősítés 

• beavatkozás – az irányított folyamat befolyásolása 
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2.2.2.1. ábra 

Az irányítási folyamatban megkülönböztetünk nagy és kis energiaszintű elemeket. Míg a „termelési folyamat” 

elemei nagy energiaszinten üzemelnek, addig az „érzékelő-ítéletalkotó” ki- és bemenetei jeleket fogadnak, ill. 

kiadnak. Az irányított folyamat kontrollálásához mind a be-, mind a kimenet jellemző paramétereinek ismerete 

(mérése) szükséges. 

Két irányítási lehetőség (stratégia) létezik: a vezérlés és a szabályozás. 

2.3. Vezérlés 

A vezérlés definíciója: 

A vezérlés az irányításnak az a típusa, melyben a rendelkezés és a beavatkozás az irányítani kívánt jellemzőtől 

függetlenül, külső jel hatására jön létre. A vezérlés eredménye nem hat közvetlenül vissza a 

vezérlőberendezésre. A vezérlés hatáslánca nyílt (open loop). 

A vezérlést úgy kell kialakítani, hogy az irányítási rendszert érő zavaró hatások ne befolyásolhassák jelentősen 

az irányított szakaszt. A vezérlés így csak a tervezéskor ismert zavaró jelek kiküszöbölésére képes, ugyanakkor 

a nyílt hatáslánc miatt nincsenek instabilitási problémák. A vezérlés a folyamat bemenő jeleit, paramétereit 

figyeli. 

 

2.2.3.1. ábra 
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2.4. Szabályozás 

A szabályozás definíciója: 

A szabályozás az irányításnak az a típusa, melyben az irányítani kívánt jellemző tényleges és előírt értékeinek 

eltérése alapján jön létre a rendelkezés és a beavatkozás. A szabályozott jellemző értéke visszahat az irányítási 

műveletre. A szabályozás hatáslánca zárt (closed loop). 

A szabályozó bizonyos határokon belül képes a szabályozott jellemzőt tűrésen belüli értéken tartani. A zárt 

hatáslánc miatt instabilitási problémák (rezonancia, lengés) léphetnek fel a szabályozókörben, melyek 

megelőzése figyelmet igényel. 

 

2.2.4.1. ábra 

A szabályozás további elméleti kérdéseivel e tárgy keretében nem foglalkozunk. 

3. Vezérlés 

3.1. A vezérlési lánc elemei 

A 2.2.3.1. ábrán található vezérlési lánc elemeinek magyarázata: 

• Érzékelő 

Az információszerzés eszköze, a célkitűzést/célfüggvényt előíró vezetőjel kialakításához szolgáltat információt 

a folyamatról (pl. egy szenzor, távadó). 

• Vezérlő 

Rendelkező jelet hoz létre az automatikus vezetőjel és/vagy a kezelőszemélyzet utasításai alapján(pl. 

pneumatikus kapcsolás, relés vezérlő áramkör). 

• Kezelő 

A vezérlő önálló működését szükség esetén felülbíráló emberi parancsokat fogadja(pl. START/STOP gombok 

vagy a technológiai paraméterek beállítása). 

• Erősítő (meghajtó) 

Jel-, illetve teljesítményillesztést végez a vezérlőegység és a beavatkozó szerv között. A teljesítményerősítésen 

túl általában a különböző technikai rendszerek közötti illesztés is feladata. 

• Beavatkozó szerv 
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A vezérelt berendezésre közvetlenül ható szerv (pl. tolózár, pneumatikus munkahenger). 

• Vezetőjel 

Ez a jel határozza meg a vezérelt jellemző kívánt célértékét. 

• Rendelkező jel 

A célérték megvalósításához szükséges utasítás kiadása (jelszintű, információtartalma a fontos). 

• Beavatkozójel 

A beavatkozó szerv bemenő jele; energiatartalma miatt képes működtetni a beavatkozó szervet. 

• Módosított jellemző 

A vezérelt jellemző közvetlen módosítására alkalmas jel (pl. valamilyen mechanikus hatás). 

• Zavaró jellemzők 

A vezérelt jellemzőre ható olyan, jellemzően külső zavaró hatásokból származó jelek, melyek nincsenek a 

vezérlőberendezés felügyelete alatt, de hatásuk van a vezérelt jellemző értékére. 

3.2. A vezérlések csoportosítása 

A jelfeldolgozás ütemezése (kiváltása) szerint megkülönböztetünk aszinkron és szinkron vezérléseket. 

• Aszinkron vezérlés 

Órajel nélkül működő vezérlés, ahol a jelváltozásokat kizárólag a bemenő jelek megváltozása idézi elő (pl. 

pneumatikus hálózatok). 

• Aszinkron vezérlés 

Olyan vezérlés, ahol a jelfeldolgozást egy órajel szinkronizálja (pl. számítógép). 

A jelfeldolgozás sorrendje (logikája) szerint megkülönböztetünk logikai és programvezérlést. 

• Logikai vezérlés 

Olyan vezérlés, amelynél a bemenő jelek jelállapotaihoz a Boole-algebra logikai műveleteinek megfelelően 

vannak hozzárendelve a kimenő jelek (pl. logikai kapukból álló kombinációs hálózat). 

• Programvezérlés 

Előre programozott sorrendben, lépésenként haladó vezérlés, ahol a továbblépés az egyik lépésről a program 

szerinti következő lépésre a léptetési feltételek függvényében történik meg. 

A programvezérlést lefutó vezérlésnek is szokás nevezni. További két csoportra bontható: idővezérelt lefutó 

vezérlés és folyamatvezérelt lefutó vezérlés. 

• Idővezérelt lefutó vezérlés 

Olyan lefutó vezérlés, amelynek léptetési feltételei kizárólag időfüggőek. Az időfüggő vezérlés fogalma a 

vezetőjel időfüggő megadására van fenntartva (pl. automata Hajdú mosógépek programtárcsája). 

• Folyamatvezérelt lefutó vezérlés 

Olyan lefutó vezérlés, amelynek léptetési feltételei csak a vezérelt berendezés (folyamat) jeleitől függenek. A 

vezérelt folyamat (a vezérlőprogram) lépésekre bontható, az egyik lépésről a következő lépésre történő 

továbbhaladás feltételekhez – a léptetési feltételekhez – kötött. A programvezérlés fogalma alatt – azt szűkebben 

értelmezve – a folyamatvezérelt lefutó vezérlést is szokás érteni (pl. PLC által vezérelt folyamat, amennyiben a 

közelítéskapcsolók jeleinek figyelembevételével történik a következő feladatra való léptetés). 
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3. fejezet - Vezérléseknél használt 
funkcionális egységek, fogalmak 

Ebben a fejezetben azokról a funkcionális egységekről és fogalmakról lesz szó, amelyeket szinte minden 

vezérlésnél megtalálunk, függetlenül attól, hogy milyen fizikai-technikai rendszerrel (mechanikus, pneumatikus, 

villamos, szoftveres) valósítjuk meg a vezérlést. 

A vezérlésekben a bemenettől függően a logikai hálózatok hoznak döntést a kimenetet illetően. Működésüket 

tekintve az alábbi két csoportra oszthatók: 

• Kombinációs hálózat 

A kimenet értékét az aktuális bemeneti kombináció határozza meg. 

• Szekvenciális (sorrendi) hálózat 

A kimenet értéke nemcsak az aktuális bemeneti kombináció, hanem a hálózat előző állapotától is függ. 

Aszinkron sorrendi hálózat a kombinációs hálózat kimenetének egyszerű, a bemenetekre történő 

visszacsatolásával is elérhető. Szinkron sorrendi hálózat esetén a visszacsatolás csak meghatározott (pl. órajel 

szerinti) időközökben kerül visszacsatolásra. 

1. Memória (flag) 

A memóriaelemek 1 bit információmennyiség tárolására alkalmasak. Többféle típusuk van (lásd a Digitális 

technika című tananyagot). Mechanikus, pneumatikus vezérléseknél igen gyakran használt elem az RS tároló. 

Ez alapesetben egy nem teljesen határozott, szekvenciális logikai hálózat. 

 

3.1.1.1. ábra 

Amint az igazságtáblázatból látszik, a beállítás (SET) és a törlés (RESET) a két stabil állapot közötti váltásra 

szolgál. Ha a tároló mindkét bemenetére 0 jelszintet adunk, a tároló kimeneti értéke változatlan marad attól 

függetlenül, hogy előzőleg beállítás vagy törlés állapotban volt! Ez azzal jár, hogy a beállítás és a törlés 0 

jelszintje esetén a kimenet két különböző értéket is felvehet, aminek következtében a tároló szekvenciális 

hálózati elemnek minősül. Emellett mindkét bemenetre logikai 1 értéket adni nem megengedett, ugyanis ez vagy 

tönkremenetelt, vagy hibás működést eredményez – ezért nem teljesen határozott hálózat. A villanykapcsoló RS 

tárolóként is modellezhető. Mechanikus jelekkel (hatással) működtetik, egyszerre be- és kikapcsolni nem lehet. 

Egy gép főkapcsolója igen gyakran egy zöld-piros nyomógombpár, mely szintén RS tárolót alkot egy relével 

(mágneskapcsolóval) együtt. Ebben az esetben nem engedhető meg, hogy a két nyomógomb egyidejű 

megnyomása a berendezés meghibásodását okozza. Tiltó táblát hiába tennénk ki, valaki előbb-utóbb kipróbálná 

a tiltott kombinációt. A megoldás: az 1 – 1 állapotot is definiálni kell, például az is legyen Beállítás, azaz a 

Karnaugh-táblán a – helyett 1 értéket helyettesítünk összevonáskor. Ekkor SET domináns RS tárolót alkottunk, 

ezt van, ahol SR tárolónak nevezik. 
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3.1.1.2. ábra 

A BE domináns, azaz SR tároló megvalósítható monostabil (relés) elemekkel, az alábbi kapcsolás szerint. A K1 

a bekapcsoló-, a K2 a kikapcsológomb. A működését leíró logikai függvény megegyezik az előzőekben 

tárgyalttal. 

 

3.1.1.3. ábra 

A KI domináns, azaz RS tároló esetén a Karnaugh-táblán a tiltott állapotokat 0-val helyettesítve kapjuk a jobb 

oldali ábrán látható kapcsolást. 

A bekapcsolásra minden esetben alaphelyzetben nyitott (NO), azaz záró érintkező szolgál. A kikapcsolásra 

alaphelyzetben zárt (NC), azaz bontó érintkező kerül beépítésre. Ennek oka, hogy a KI gomb meghibásodása – 

kábelszakadás – esetén leáll a berendezés; záró érintkező esetén nem lehetne leállítani a gépet. A vész-stop 

gomb a fenti elvnek megfelelően bontó (NC) érintkezővel rendelkezik. 
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E kapcsolások előnye, hogy a tápfeszültség megszűnésekor az R1 relé visszaáll kikapcsolt állapotba, és a 

tápfeszültség megjelenése után nem kapcsol vissza, csak ha a kezelő ismételten benyomja a BE K1 

nyomógombot. 

2. Mono- és bistabil elemek 

Amint az a tárolónál is látható, egy elem a vezérlőjel megszűnése után két módon viselkedhet: 

• Bistabil elemként 

A vezérlőjel megszűnése után az elem átkapcsolt állapotban marad. Gyakran impulzusvezérelt elemnek is 

nevezik, hiszen egy rövid időtartamú jelhossz is elég az átváltáshoz. Ezek memória jellegű elemek. 

• Monostabil elemként 

Addig marad működtetett állapotban az elem, ameddig a vezérlőjel hatása tart. Amint megszűnik, visszavált 

alaphelyzetbe. Ezek az elemek jelmásolást, erősítést, jelfordítást (negálást) valósíthatnak meg. Mechanikus, 

pneumatikus elemeknél beépített rugó biztosítja a monostabilitást. 

3. Időzítő (timer) 

Az időzítők egyrészt az idővezérelt lefutó vezérlések vezetőjelének előállítására, másrészt a vezérelni kívánt 

folyamatokban igen gyakran előforduló késleltetések megvalósítására szolgálnak. Általában az időzítők 

alaposztása illeszkedik a vezérelni kívánt technikai rendszerhez. Mechanikus, pneumatikus rendszereknél a 0,1 s 

időalap körüli érték a szokásos, míg villamos vezérlési rendszereknél µs is található. Három alaptípusuk van, 

melyek logikai műveletekkel egymásból leszármaztathatók. Az időzítők viselkedését a bemenetükre adott válasz 

(késleltetés) függvényeivel lehet jól jellemezni. A diagramokon használt jelölések a következők: 

• IN: az időzítő bemenete 

• Q: az időzítő kimenete (válasza a bemenetre) 

• PT (Preset Time): beállított késleltetési idő 

• ET (Elapsed Time): az időzítési folyamat alatt eltelt idő 

3.1. Bekapcsolást késleltető időzítő (TON) 

A bekapcsolást késleltető időzítőt meghúzáskésleltető időrelének is szokás nevezni. A bemeneten megjelenő 

logikai 1 indítja a késleltetést, majd a beállított (PT = t) idő letelte után a kimenet bekapcsol. Újra lehet indítani 

a késleltetési szakaszban. 
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3.3.1.1. ábra 

3.2. Kikapcsolást késleltető időzítő (TOFF) 

A kikapcsoláskésleltető időzítőt elengedéskésleltető időrelének is nevezik. A kimeneti jelet meghosszabbítja a 

beállított időtartammal. 
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3.3.2.1. ábra 

3.3. Impulzusidőzítő (TP) 

Az impulzusidőzítő állandó időtartamú logikai 1 szintű jelet szolgáltat a kimenetén. Az első felfutó élre 

bekapcsol, majd a továbbiakban figyelmen kívül hagyja a bemeneti jeleket mindaddig, amíg le nem telik a 

beállított idő (PT). Alkalmas rövid bemenő jelek kezelésére oly módon, hogy meghosszabbítja a bemeneti 

jelhosszat olyan időtartamúra, amely elegendő a feldolgozás számára. Pontos impulzushossz létrehozására is 

használható. 
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3.3.3.1. ábra 

4. Számláló (counter) 

A számlálók valamely diszkrét esemény bekövetkezésének számát tárolják, és általában az előre beállított 

értéknél, illetve a nullánál jelet adnak ki. A figyelt esemény általában egy közelítéskapcsoló (szenzor). 

Háromféle számlálótípust különböztetünk meg. 

4.1. Felfele számláló (CTU) 

A számláló végértékét (CP) lehet beállítani, a RESET jel hatására nullázódik a számláló aktuális értéke (CV). A 

bemenetére (CU) érkező pozitív él – jelváltás 0-ról 1-re – hatására a számláló aktuális értéke (CV) eggyel 

növekszik. A végérték elérésekor a számláló kimenetén logikai 1 jelenik meg. Használható például a legyártott 

termékek számlálásánál. 

 

3.4.1.1. ábra 

4.2. Lefele számláló (CTD) 

A számláló kezdőértékét lehet beállítani, mely a LOAD jel hatására töltődik be a számláló aktuális értékének. A 

számlálóbemenetre (CU) érkező pozitív jelváltás hatására a számláló aktuális értéke (CV) eggyel csökken. A 
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számláló a 0 elérésekor vált át a kimenete logikai 1-re. Használható például egy ejtőtárban lévő alkatrészek 

nyilvántartásánál. 

 

3.4.2.1. ábra 

4.3. Differenciál- vagy fel/le számláló (CTUD) 

A differenciálszámlálónak felfele (CU) és lefele (CD) számláló funkciója is van. Mindkét végértékét be lehet 

állítani (LOAD = CP, RESET = 0). Szolgálhat például egy puffertárban lévő alkatrészek számának 

nyilvántartására. Beadagolásnál +1, elvételnél -1, CP elérése esetén az adagoló – az előző gép – leáll, 0 esetén a 

felhasználó – a technológiai sorban a következő gép – leáll. 

 

3.4.3.1. ábra 

5. Felejtő-nem felejtő elem 

A tápellátás megszűnésére két módon reagálhat egy elem: 

• Felejtő elemként 

A tápellátás megszűnésével az elemben tárolt információ elvész, az elem visszavált alapállapotba. A monostabil 

elemek felejtő elemként viselkednek. 

• Nem felejtő elemként 

A tápellátás megszűntekor az elemben tárolt információ megmarad. A memória jellegű elemek általában ilyen 

módon működnek. Egy berendezés bizonyos funkcióinak célszerű nem felejtő elemet választani, például 

üzemóra-számlálónak, hibakódoknak. 

6. Ki- és bemeneti (I/O) csatornák 

Az I/O csatornák szolgálnak az irányítóberendezés és az irányított szakasz (gép) közötti kommunikációra. A 

kommunikáció iránya hagyományosan az irányítóberendezés szemszögéből értendő (bemenet: a szenzoroktól 

jelet szolgáltat az irányítóberendezés felé). 
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6.1. Logikai (digitális) csatornák 

Logikai jelek továbbítására szolgálnak. Ezek a jelek lehetnek mechanikus, pneumatikus jelek is. Napjainkban 

elsősorban villamos jeleket értünk alattuk. Az ipari elektronikában a 0–24 V jelszintek a szokásosak. Pozitív 

logika esetén a logikai 0-nak a 0 V, a logikai 1-nek a 24 V felel meg. Európában ez az elterjedtebb. A negatív 

logika ennek ellentettje, a logikai 1 információt a 0 V hordozza. 

6.2. Analóg csatornák 

Az analóg bemenetek a távadók (mérőkészülékek) jeleit, az irányításhoz (elsősorban a szabályozáshoz) 

szükséges analóg információkat továbbítják a vezérlő felé. A szokásos villamos jeltartományok:0–10 V, 0–20 

mA, 4–20 mA. Analóg jelkimenetek rendszerint szabályozókörök alapjeleit állítják be. Használatosak 

szervohajtásoknál, proporcionális (arányos) elemek (pl. szelepek, nyomásszabályozók) beállítására. Az analóg 

jel igen zavarérzékeny, így a kábelezésre, árnyékolásra, földhurkok kialakulásának megelőzésére fokozottan 

ügyelni kell. 

6.3. Kommunikációs csatornák 

Kommunikációs felülettel a számítástechnikai részegységgel (PC, PLC, mikrokontroller) rendelkező 

irányítástechnikai eszközök rendelkeznek. Programozásra, üzem közbeni információátvitelre szolgálnak. A 

számítástechnikában szokásos szabványokon (RS-232, RS-485, TCP/IP) túl úgynevezett terepi kommunikációs 

buszokat (CAN, PROFIBUS, INTERBUS, PNET) is használnak, melyek szabványosítottak, így a különböző 

gyártók eszközei kommunikálni tudnak egymással. A terepi busz elnevezés arra utal, hogy gépközeli, 

mechanikus és elektromos zavarokkal terhelt, nehéz körülmények között kell megbízhatóan üzemelniük. 

A korszerű irányítási rendszerekben az analóg jelek továbbítása A/D átalakítás után adatbuszon (digitális 

formában) történik, így biztosítva a zavarvédelmet. Találkozhatunk logikai jelek adatbuszon való továbbításával 

is (pl. szelepszigetek), ahol az irányítóberendezéstől távolabb lévő részegységekkel való kommunikációt segíti, 

valamint lényegesen kevesebb kábelezést kíván. 
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4. fejezet - Pneumatika 

1. A pneumatika története 

A sűrített levegő az egyik legrégibb energiaforma, melyet az ember saját teljesítményének fokozására 

felhasznál. Az első írásos feljegyzés a pneumatika területéről a görög Kteszibiosztól maradt ránk, aki a sűrített 

levegőt mint munkavégző közeget alkalmazta; kétezer évvel ezelőtt készített egy sűrített levegővel működő 

katapultot. 

A „pneuma” kifejezés a görögöktől ered, ezt a kifejezést használták a lélegzetvételre, a szélre. A „pneuma” 

szóból származik a „pneumatika” fogalma mint a légmozgások, légfolyamatok tana. A pneumatika alapjaira és 

tulajdonságaira vonatkozó kutatások a XIX. században kezdődtek, a gőzgépek fejlődésével párhuzamosan. 

Az 1950-es évektől beszélhetünk a pneumatika ipari alkalmazásáról. Bár a bányászatban, az építőiparban, az 

anyagtovábbításnál és a vasútnál (légfékek) néhány alkalmazási területe már korábban is kialakult, a pneumatika 

világméretű ipari felhasználása csak a munkafolyamatok nagymértékű automatizálásakor indult meg. 

Napjainkban a sűrített levegő egyetlen korszerű üzemből sem hiányozhat. Napjainkra elkezdődött az alternatív 

megoldások, elsősorban a villamos hajtások (pl. a lineáris motor) térhódítása, azonban ezek a megoldások – 

költség- és megbízhatósági jellemzőik miatt – még 1-2 évtizedig nem fogják kiszorítani a pneumatikus 

elemeket. 

2. A pneumatika főbb jellemzői 

2.1. Csoportosítás 

Az egyikféle csoportosítás az alkalmazott – üzemi – nyomásszint szerint történik: 

• kis nyomás (0,2 bar alatt): kizárólag irányítástechnikai feladatokra (fluid technika) 

• normál nyomás (0,2–2 bar között): irányítástechnikai, mérési feladatokra (membrános elemek) 

• nagynyomású elemek (2–10 bar között): ipari pneumatika, automatizálási feladatokra (napjainkban a 

legelterjedtebb nyomásszint) 

• extra nagy nyomású elemek (10 bar felett): nagy teljesítménysűrűség-igény esetén (motorindítás, 

repüléstechnika) 

A nyomás növelésével növekedik a pneumatikus rendszer sérülése esetén bekövetkező roncsolás mértéke is, a 

levegő összenyomhatósága miatt. A mozgó, súrlódó elemek tömítése is egyre nagyobb problémát jelent extra 

nagy nyomáson. Ezen okok miatt a nagynyomású rendszerek a legelterjedtebbek. 

2.2. A pneumatika előnyei 

• Előfordulás: a levegő gyakorlatilag mindenhol korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. 

• Szállítás: a sűrített levegő csővezetéken nagy távolságra egyszerűen, könnyen szállítható, mivel kicsiny a 

viszkozitása. Az elhasznált levegő visszavezetésére nincs szükség. 

• Tárolhatóság: egy kompresszornak nem kell állandóan üzemelnie ahhoz, hogy a sűrített levegő folyamatosan 

rendelkezésre álljon. A sűrített levegő tartályban tárolható és onnan elvezethető, illetve tartályokban 

szállítható. 

• Hőmérséklettűrés: a sűrített levegő a hőmérséklet-változásokra érzéketlen, ez lehetővé teszi biztonságos 

alkalmazását különleges hőmérsékleti viszonyok között is. 

• Biztonság: a sűrített levegő robbanás- és tűzbiztos, nincs szükség drága biztonsági berendezések 

alkalmazására. 
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• Tisztaság: a sűrített levegő tiszta, tömítetlen vezetékeknél, elemeknél sem tud szennyeződés bekerülni a 

kiáramló levegő következtében. Erre a tisztaságra nagy szükség van például az élelmiszeriparban, fa-, textil- 

és bőriparban. 

• Felépítés: a munkavégző elemek felépítése egyszerű és ennek megfelelően olcsó. 

• Energiasűrűség: nagy fajlagos beépített tömegre viszonyított energiasűrűség valósítható meg. A pneumatikus 

motor teljesítmény/tömeg aránya kedvezőbb a villamos motorokénál, ami kézi szerszámoknál előnyös. 

• Sebesség: a sűrített levegő áramlási sebessége viszonylag magas, így jelentős munkasebességek elérését teszi 

lehetővé. Pneumatikus munkahengerek dugattyúsebessége az 1-2 m/sec-ot is elérheti. 

• Állíthatóság: az üzemi jellemzők könnyen irányíthatók, a sűrített levegőnél a sebesség fokozatmentesen 

vezérelhető, ill. az erőkifejtés fokozatmentesen állítható. 

• Túlterhelhetőség: a sűrített levegővel működő készülékek a meghibásodás veszélye nélkül túlterhelhetők. 

• Lineáris mozgás: a lineáris mozgások könnyen megvalósíthatók egyszerű és nagy megbízhatóságú elemekkel. 

Az irányváltás egyszerűen megoldható. 

• Karbantartás: a korszerű pneumatikus elemek „életre szóló” kenéssel vannak ellátva, azaz karbantartást nem 

igényelnek. 

2.3. A pneumatika hátrányai 

• Előkészítés: a sűrített levegő gondos előkészítést igényel. Az energiahordozó szennyeződést és nedvességet 

nem tartalmazhat. Ezek leválasztása az elemek élettartamának biztosítása szempontjából fontos. 

• Összenyomhatóság: a sűrített levegővel működő hengerekkel nem lehet terhelésfüggetlen, egyenletes, ill. 

állandó dugattyúsebességet biztosítani. 

• Erőkifejtés: a sűrített levegő csak egy meghatározott erőkifejtésig gazdaságos. Normál üzemi nyomás (700 

kPa, 7 bar) esetén a lökettől és a dugattyúsebességtől függően a határterhelés 20.000–30.000 N, 2000–3000 

kp körüli érték, hiszen a túlságosan nagy – 120 mm feletti – dugattyúátmérő költsége magas. 

• Kipufogás: a kipufogó levegő zajos. Napjainkra a kifejlesztett hangtompítási megoldások ezt a problémát 

kezelhető szinten tartják. A kipufogott levegő energiája elvész. Résztöltéssel és az azt követő expandálással 

ezt az energiaveszteséget csökkenteni lehet. 

• Költségek: a sűrített levegő viszonylag drága energiahordozó. 

2.4. A sűrített levegővel működtetett rendszerek hatásfoka 

A sűrített levegővel működtetett rendszerek alacsony energiahatékonysága a következő veszteségekből 

következik: 

• a kompresszor motor- és egyéb mechanikai eredetű veszteségei 

• a kompresszor sűrített levegőjének visszahűtése (ez arányaiban a legnagyobb veszteség, a felesleges 

hőenergia a létesítmény fűtésére fordítható) 

• a kompresszor be- és kikapcsolási „üresjáratai” 

• a hűtveszárító termikus veszteségei 

• a léghálózatrendszer nyomáseséséből fakadó veszteségek 

• a léghálózatrendszer szivárgási veszteségei 

• a pneumatikus elemeken bekövetkező nyomásesés (szűrő, nyomásszabályzó) 

• a munkavégző elemek súrlódási veszteségei 
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• a munkaütem végeztével a munkahengerben maradt nagynyomású levegő szabadba engedése 

Általános esetben egy munkaciklusra a hasznos munka nem éri el a befektetett energia 10%-át! 

3. A sűrített levegő előállítása 

A sűrített levegő előállítására kompresszorokat (légsűrítőket) alkalmaznak, amelyek a levegőt a kívánt 

nyomásértékre komprimálják. A szinte kizárólag forgó mozgásból származó mechanikus energiát pneumatikus 

energiává alakítják át. A kompresszorok hajtására a telepített rendszerekben villamos motorokat, a mobil 

rendszerekben általában belső égésű motorokat használnak. A pneumatikus energia – táplevegő – csővezeték-

hálózaton keresztül jut el a fogyasztóhoz. A pneumatikus elemek érzékenyek a szennyeződésre (kopás), 

valamint a nedvességre (korrózió), így a táplevegő szűréséről, tisztításáról és páramentesítéséről gondoskodni 

kell. 

A kompresszorok légszállításának a mindenkori szükségletekhez történő illesztése a szállítás szabályozását teszi 

szükségessé. A szabályozásra több megoldási lehetőség ismeretes, melyek a kívánt légszállítást (térfogatáramot) 

a beállítható minimális és maximális nyomáshatárok között változtatják: 

• üresjárati, 

• résztermeléses, 

• leállásos szabályozás. 

3.1. Kompresszorok típusai 

Működési elvük alapján a kompresszorokat két csoportba oszthatjuk: 

• A térfogat-kiszorítás elvén működő – dugattyús – kompresszorok, amelyek a levegőt zárt térben történő 

térfogatcsökkentéssel, dugattyúval sűrítik össze. 

• Áramlásdinamikai elven működő – turbó – kompresszorok, amelyek a turbinalapátokon megnövekedő 

kinematikus energiát alakítják nyomási energiává. 

 

4.3.1.1. ábra 

3.1.1. Dugattyús kompresszor 
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4.3.1.2. ábra 

Ez a kompresszortípus a legelterjedtebb. Nagy nyomások eléréséhez többfokozatú kompresszorokra van 

szükség. A beszívott levegőt az első fokozat elősűríti, majd közbenső hűtést követően a következő dugattyú 

fokozza a sűrítést. A második sűrítőtér térfogata a sűrítési viszonyoknak megfelelően kisebb. A kimenetén a 

fordulatszámnak megfelelően lüktető térfogatáram jelenik meg. 

3.1.2. Membránkompresszor 
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4.3.1.3. ábra 

A szívó- és nyomóteret a dugattyútól egy membrán választja el, a sűrített levegő nem kerül érintkezésbe a 

dugattyútérrel, így a levegő tisztasága jól kontrollálható. A membránkompresszorok a fentiek alapján előnyösen 

alkalmazhatók az élelmiszer-, gyógyszer-, valamint vegyiparban. 

3.1.3. Csúszólapátos kompresszor 
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4.3.1.4. ábra 

A csúszólapátos kompresszornál egy be- és kimenő csatlakozásokkal ellátott, hengeres házban (sztátor) 

excentrikusan csapágyazott forgórész (rotor) forog. A rotorban lévő hornyokban elhelyezett lapátok forgás 

közben növekvő, majd csökkenő térfogatot zárnak be. A szegmensek növekedésekor történik a levegő 

beáramlása, csökkenésekor végbemegy a sűrítés. A lapátokat a forgás közben fellépő centrifugális erő szorítja a 

sztátor falához. A lapátos kompresszorok előnye a kis beépítési helyszükséglet, az egyenletes légszállítás. A 

rotor excentricitásának állításával a szállított térfogatáram is állítható (ezt elsősorban hidraulikus szivattyúk 

esetében alkalmazzák). 

3.1.4. Forgódugattyús (csavar-) kompresszor 
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4.3.1.5. ábra 

A csavarkompresszor működési elve, hogy két csavar formájú forgórész egymásba nyúló meneteinek 

kapcsolódó pontjai forgás közben axiális irányban továbbhaladnak, ezáltal továbbítják a menetek és a 

kompresszorház közötti térben lévő levegőt. 

3.1.5. Root kompresszor 
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4.3.1.6. ábra 

A kompresszor dugattyúi egymással párhuzamos tengely körül forognak a házban. A dugattyúkat fogaskerékpár 

kapcsolja össze. Az álló ház és a forgórész közé beszívott levegőt a forgódugattyú kompresszió nélkül szállítja a 

szívócsonktól a nyomócsonkig. A szívó- és nyomóoldal elválasztását a dugattyúélek biztosítják. A kompresszió 

azáltal következik be, hogy egy állandó térfogatáram szállítódik a kompresszort követő légtartályba. 

3.1.6. Turbókompresszor 
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4.3.1.7. ábra 

Az áramlásdinamikai elven működő légsűrítőket főleg nagy légszállításnál célszerű alkalmazni. Készülnek 

axiális és radiális átömlésű kivitelben. A levegőt egy vagy több turbinakerék hatása hozza mozgásba. Egyenletes 

légszállítással rendelkeznek. A kompresszor leállása esetén meg kell akadályozni a sűrített levegő 

visszaáramlását. 

3.2. A sűrített levegő szárítása 

A táplevegő nedvességtartalmára fokozottan kell ügyelni, ugyanis a nedves levegő a pneumatikus elemek 

korróziójához vezet. A kompresszor által előállított magasabb nyomású sűrített levegő harmatpontja (az a 

hőmérséklet, mely alatt a levegőből elkezd kicsapódni a pára) megnő. Ez azt jelenti, hogy ha egy ipari 

létesítménynél kb. 20°C hőmérsékletű, légköri nyomású levegőt (melyben nem csapódik ki a pára) 7 bar 

nyomásra sűrítünk, a léghálózatrendszerben az összenyomás okozta hőmérséklet-emelkedésből lassan újra 

20°C-ra visszahűlve már kicsapódik belőle a pára. Ennek elkerülése érdekében központi levegőellátású 

rendszereknél a nedvességtartalom csökkentése a kompresszorállomáson történik szárítással. A sűrített levegő 

szárítási módjai: 

• Hűtveszárítás: az iparban a legáltalánosabb nedvességtartalom-csökkentő eljárás, mellyel megfelelő 

mértékben vonható ki a páratartalom a legtöbb ipari alkalmazás számára. Az eljárás során a sűrített levegőt 

harmatpontra (+3°C) hűtve a vízgőz kondenzátum formájában kicsapódik. Folyamatos üzemre alkalmas, 

viszonylag nagy az energiaigénye. Amennyiben ez a szárítási fok nem elegendő, a következő eljárások 

egészíthetik ki, de akár helyettesíthetik is. 

• Abszorpciós szárítás: kémiai eljárás, a levegőt olyan anyagon vezetik keresztül, amely megköti a nedvességet. 

Az abszorber elhasználódik, azt cserélni kell. 

• Adszorpciós szárítás: fizikai eljárás, a levegőt porózus felületű anyagon (szilícium-dioxidon) vezetik át, 

amely megköti a nedvességet. Telítődés után forró levegővel regenerálható és újra hasznosítható. 

3.3. Légtartály 



 Pneumatika  

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A légtartály feladata az egyenletes levegőellátás biztosítása a hálózatban, a felhasználás változása során 

létrejövő nyomásingadozások kiegyenlítése, mivel kapacitásként (kondenzátorként) viselkedik. Külső 

felületéből adódóan a benne tárolt sűrített levegő további hűtőhatásnak van kitéve. Ennek következményeként a 

levegő nedvességtartalmának egy része a tartályban víz alakjában lecsapódik. A légtartályok alján összegyűlő 

kondenzvizet rendszeres időközönként le kell ereszteni az erre szolgáló ürítőszelep segítségével. 

A légtartály méretét befolyásoló tényezők: 

• a kompresszor típusa, légszállítása és szabályozási módja 

• a levegő-felhasználás mennyisége 

• a hálózat geometriája, a csővezeték-hálózatból adódó járulékos térfogat és ellenállás 

• a megengedett hálózati nyomásingadozás a levegővételi helyeken 

3.4. Csőhálózat 

A pneumatikus léghálózatok tervezésénél, telepítésénél az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

• Elsődleges szempont a csővezeték keresztmetszete, ugyanis egy csőszakasz ellenállásként (valamint 

párhuzamosan kapcsolt kapacitásként) modellezhető. Az ellenállás értéke többek között függ a csőszakasz 

geometriai jellemzőitől: keresztmetszetétől fordított, hosszától egyenes arányban. Amennyiben a vizsgált 

csőszakaszon van légfogyasztás, azaz térfogatáram (átmenő változó – áram), akkor az ellenállásából adódóan 

van nyomásesés (keresztváltozó – feszültség) a fluid Ohm-törvény szerint. A csőcsatlakozások, szelepek 

szintén ellenállásként nyomásesést eredményeznek. A munkahelyeken a nyomásesések után is rendelkezésre 

kell álljon a munkanyomás (lásd később). 

• A léghálózat geometriájának kialakításakor figyelembe kell venni az épületet, a gépek elhelyezését és a 

későbbi áttelepítést, bővítést. Az utólagos hálózatbővítés költségei magasak, valamint átrendezhetik a 

nyomásesésviszonyokat, így egyes fogyasztók beindulásakor munkanyomás alá esik a levegőhálózat 

nyomása. 

• Ha lehetőség van, célszerű a fővezetéket körvezetékként kiépíteni a fogyasztók egyenletesebb 

levegőellátásának biztosítása érdekében. 

• A csővezetékben kicsapódó kondenzvíz kezelése céljából 1-2%-os lejtéssel kell a vízszintes csöveket 

telepíteni, és helyenként a legmélyebb pontokra vízgyűjtő edényeket telepíteni, melyeket lefúvatószeleppel 

ellátva a kondenzvizet ki lehet fúvatni a csőhálózatból. 

• A telepített csőhálózat anyaga lehet vörösréz, sárgaréz, acél, műanyag. 

• A pneumatikus berendezések, célgépek vezetékeit polietilén és poliamid flexibilis csövekkel szerelik. 

4. A sűrített levegő előkészítése 

A pneumatikus rendszerekben két nyomásértéket különböztetünk meg: 

• Üzemi nyomás: a kompresszor szállító-, ill. tárolótartályában lévő, valamint a csővezetékben szállított levegő 

nyomása. Ez a nyomás jelenik meg a kompresszor kimenő – nyomó – csonkján. 

• Munkanyomás: az a nyomás, amelyre a mindenkori munkahelyen szükség van. A munkanyomás értéke 

általában 600 kPa (6 bar). A munkanyomás előállítása az üzemi nyomásból történik a levegő-előkészítő 

egység segítségével. Hozzávetőlegesen 10–20%-kal magasabb üzemi nyomás szükséges a megbízható 

munkanyomás biztosításához. 

4.1. Levegőszűrő 

A levegőszűrők feladata, hogy a pneumatikus energiával működő berendezések számára biztosítsák a szűrt 

levegőt. Általában két fokozatban történik a tisztítás. A (1) fúvókákon, vezetőhornyokon belépő levegő forgásba 

kezd, aminek hatására a még meglévő nedvesség, olaj, szemcsés szennyeződések egy része kiválik, és a 
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szűrőedény alsó részén (2) összegyűlik. A (4) leürítőcsavar segítségével ez a kivált szennyeződés kifúvatható. 

Létezik automata vízleeresztővel ellátott szűrő is. 

Ezután a levegő áthalad a (3) porózus szűrőbetéten, szinterszűrőn. Ennek pórusmérete általában 20 mikrométer. 

Van, hogy a táplevegőt tovább kell szűrni, mely általában 4 mikrométeres (pl. szervopneumatikus 

rendszereknél). 

A levegőt még tisztábbra, finom- és mikroszűrővel akár 99,999%-os tisztaságúra is kellhet szűrni. Ekkor a 

szűrési finomság 0,01 mikrométer. Az ezek után szerelhető aktívszénszűrő a szilárd részecskéken túl a 

maradékolaj és egyéb gáz szennyezőanyagok kiszűrésére alkalmas. Ezt azokon a szakterületeken alkalmazzák, 

ahol a levegő fokozott tisztasága szükséges (pl. élelmiszeripar, kémiai és gyógyszeripar). 

 

4.4.1.1. ábra 

4.2. Nyomásszabályozó 
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4.4.2.1. ábra 

A nyomásszabályozó feladata a kimenetén lévő (szekunder) nyomás, az üzemi nyomás állandó értéken tartása, a 

hálózati (primer) nyomás, valamint a levegőfelhasználás változásaitól függetlenül. A bemenő (primer) 

nyomásnak mindig magasabbnak kell lennie a kimenő (szekunder) nyomásnál. A nyomás szabályozása a (1) 

membrán segítségével történik. A membrán felső felületére a kimenő nyomás, alsó felületére a (3) csavarorsóval 

előfeszíthető, (2) rugó által meghatározott erő hat. A kimenő nyomás növekedésekor (ha a fogyasztás csökken) a 

membrán a rugóerő ellenében elmozdul. Ekkor az átömlő keresztmetszet a (4) szelepüléknél csökken, ill. 

teljesen zár. A nyomásváltozás tehát az átáramló mennyiséget szabályozza. Levegőelvételkor (ha a fogyasztás 

nő) a kimenő nyomás csökkenni kezd, és a rugóerő nyitja a (6) tányérszelepet. A beállított kimenő nyomás 

szabályozása ennek megfelelően a szelep nyitásával, zárásával történik. A kimenő (üzemi) nyomás értékét 

általában manométer mutatja. 

A hagyományos, mechanikus nyomásszabályozók mellett egyre inkább elterjednek a proporcionális 

nyomásszabályozó elemek, amelyeknél villamos jellel állítjuk be a kívánt értéket (irányítástechnikai 

fogalommal: alapjelet). A kimenő nyomás mérésére villamos kimenettel ellátott nyomástávadó szolgál. 

4.3. Olajozó 

A pneumatikus elemeket hagyományosan olajozott (olajköddel ellátott) táplevegővel üzemeltették. Ez 

biztosította a súrlódó felületek kenését. Napjainkban az elemeket összeszereléskor látják el annyi kenőanyaggal, 

amennyi a teljes élettartamra biztosítja az elem kenését. Ebben az esetben nem szabad olajozott levegővel 

üzemeltetni a rendszert, mivel az lerontja a kenési jellemzőket (kimossa a kenőanyagot, vagy olaj-zsír keverék 

keletkezik). 

4.4. Tápegység 

A pneumatikus tápegység moduláris elemekből összeépített rendszer, amely általában az alábbi elemeket 

tartalmazza (az ábrán látható jelképek sorrendjében): 

• levegőszűrő 
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• nyomásszabályozó 

• nyomásmérő manométer 

• olajozó (napjainkban egyre gyakrabban elmarad) 

 

4.4.4.1. ábra 

A pneumatikus elemek jelölésére szabványos jeleket használnak. Ezek a jelek nem az elem konstrukciójára, 

hanem a működésre, funkcióra utalnak. A jegyzet e szabványos jeleket használja. 

5. Pneumatikus végrehajtó elemek 

A pneumatikus energiát mechanikus energiává alakító elemek két fő csoportba oszthatók: forgó és lineáris 

mozgást megvalósító elemek. Az előbbiek a légmotorok és forgatóhengerek, az utóbbiak a pneumatikus 

munkahengerek. A végrehajtó elemek segítségével megvalósított beavatkozás (mozgás) két fő paraméterrel 

jellemezhető: 

• A mozgás során kifejtett erő, ami függ a dugattyú (motor) keresztmetszetétől és a nyomás értékétől. 

• A mozgás sebessége, ami függ a végrehajtó elembe juttatott levegő mennyiségétől (térfogatáramától). 

5.1. Forgó mozgást végző elemek 

Korlátozott és korlátlan szögelfordulást biztosító motorokat különböztethetünk meg. A korlátlan elfordulással 

rendelkező pneumatikus motorok főbb tulajdonságai az alábbiak. 

Előnyök: 

• Megállásig túlterhelhetők, nagy indítási nyomatékkal rendelkeznek. 

• Rövid idő alatt elérik az üzemi fordulatot. 

• A fordulatszám és a nyomaték fokozatmentesen állítható. 
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• Egyszerű a forgásirány váltása. 

• A villamos hajtásnál kedvezőbb a teljesítmény/tömeg arányuk. 

• Kis karbantartási igényük van. 

• Külső hatásokra érzéketlenek, robbanásveszélyes helyen is alkalmazhatók. 

Hátrányok: 

• A levegő összenyomhatósága miatt a fordulatszám terhelésfüggő. 

• Zajosak. 

• Hatásfokuk rosszabb a villamos motorokénál, így üzemeltetésük költségesebb. 

Az ismertetett tulajdonságok alapján alkalmazásuk két tartományban célszerű: egyrészt nagy fordulatszámon 

(turbinás motor: fogászati fúró), másrészt alacsony fordulatszámon, nagy nyomatékon (lapátos motor: 

kerékkulcs). 

A korlátozott elmozdulásra képes végrehajtókat két csoportra osztjuk: forgólapátos henger és forgatóhenger. 

 

4.5.1.1. ábra 
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4.5.1.2. ábra 

5.2. Pneumatikus munkahengerek 

A pneumatikus munkahengerek egyenes vonalú mozgást valósítanak meg. Szerkezetüket tekintve az alábbi főbb 

típusokat különböztetjük meg. 

5.2.1. Egyszeres működtetésű munkahenger 

 

4.5.2.1. ábra 

Az egyszeres működtetésű munkahengereknél a dugattyúoldal van ellátva pneumatikus táplálással, ennek 

megfelelően csak egy mozgásirányban (pozitív mozgás) végezhetnek munkát. A dugattyúrúd visszatérítését 

(negatív mozgás) a beépített rugó ereje biztosítja. Az egyszeres működtetésű munkahengerek lökethosszát a 

beépített rugó szerkezeti hossza korlátozza, általában rövid löketűek, kb. 100 mm lökethosszig használatosak. 

Ezeket a végrehajtókat általában kilökésre, sajtolásra, emelésre, adagolásra alkalmazzák. 

5.2.2. Kettős működtetésű munkahenger 
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4.5.2.2. ábra 

A kettős működtetésű munkahenger mindkét dugattyúoldalon rendelkezik tápcsatlakozással, így a levegő 

energiája a munkahenger dugattyúját mindkét irányban mozgatja. A kifejtett erő a dugattyúrúd oldalán kisebb, 

mivel a hatásos felületből le kell vonni a dugattyúrúd keresztmetszetét. A kettős működtetésű hengereket ott 

alkalmazzák, ahol a munkahengernek a negatív mozgása során is munkát kell végeznie. 

 

4.5.2.3. ábra 

5.2.3. Kettős működtetésű munkahenger löketvégi csillapítással 

A dugattyú merev ütközése a hengerfedélen károsodást okozhat. Ennek elkerülésére a löketvéghez csillapítást 

építenek be. A véghelyzet elérése előtt egy fékdugattyú elzárja a hengertérben lévő levegő szabad kiáramlását, 

így az csak a hengerfedélben elhelyezett fojtó-visszacsapó szelep változtatható keresztmetszetű fojtásán 

keresztül tud a továbbiakban áthaladni. Amennyiben nagy tömegek mozgatása történik, a löketvégi csillapítást 

ki kell egészíteni külön beépített csillapítóelemmel. 

 

4.5.2.4. ábra 
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4.5.2.5. ábra 

5.2.4. Dugattyúrúd nélküli munkahengerek 

A dugattyúrúd nélküli munkahengerek összehasonlítása a hagyományos munkahengerekkel. 

Előnyök: 

• Kisebb beépítési méret (kb. 50%). 

• A lökethossz extrém nagy (akár 6–10 m) is lehet. 

• A dugattyúrúd kihajlása nem okoz gondot. 

• Az erő mindkét irányban azonos. 

• A munkahengerre szerelhető külső vezeték alkalmazásával teherviselő hajtóművet kapunk. 

Hátrányok: 

• Összetett szerkezeti kialakítás. 

• Magasabb a beruházási költség. 

Főbb típusai: 

• mágneses kuplungos henger (napjainkban már nem gyakori) 

• szalag- vagy kötélvontatású henger 

• tömítőszalagos – zipzár – henger felhasított hengercsővel 
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4.5.2.7. ábra 

5.2.5. Különleges kivitelű munkahengerek 

Átmenő dugattyúrudas munkahenger: a dugattyúrúd mindkét hengerfedélen ki van vezetve, ezáltal nagy 

merevsége van kitolt helyzetben is. 

 

4.5.2.8. ábra 

Tandemhenger: két darab kettős működtetésű munkahenger van egybeépítve, így a munkahenger által kifejthető 

erő közel kétszeres lesz. 

 

4.5.2.9. ábra 

Többállásos henger: két, általában különböző lökethosszúságú kettős működtetésű munkahenger van a 

hengerfedelénél összeszerelve, így négy különböző pozíciót képes felvenni. 

5.3. Munkahengerek pozicionálása 
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A munkahengerek a két véghelyzetükben lévő pozíciót képesek felvenni. Mivel a pneumatikus elemek a 

megállásig túlterhelhetők, akár egy munkahenger köztes pozícióban is megállítható lehet. 

 

4.5.3.1. ábra 

Az ábrán egy ilyen megoldás található, ahol 2 db aktiválható ütközővel két köztes helyzetben is megállítható a 

munkahenger, diszkrét pozicionálás valósítható meg e konstrukcióval. Amennyiben tetszőleges helyzetben 

kívánjuk megállítani a munkahengert, arra a szervopneumatikus hajtások szolgálnak. 

6. Irányítóelemek 

A pneumatikus hálózatokban a munkahengerek tereibe jutó levegő szabályozására szolgálnak az irányítóelemek, 

szelepek. A pneumatikus szelepek jeladóként, a levegőáramlás útjának beállítójaként, záróelemként, logikai 

elemként, a levegő nyomásának vagy térfogatáramának állítójaként lehetnek beépítve a pneumatikus hálózatba. 

6.1. Nyomásállító elem 

A levegő-előkészítő egységben található nyomásszabályozó szolgál a nyomás, így a munkahengerek 

erőkifejtésének állítására. Működését már korábban bemutattuk. 

 

4.6.1.1. ábra 

A jelképeken használatos számozás: 

[1] bemenet (általában a tápcsatlakozó) 

[2] kimenet (a következő elem felé) 

[3] leszellőzés (a szabadba való kipufogás) 

6.2. Térfogatáram-állító elem 
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4.6.2.1. ábra 

A munkahengerek mozgásának sebességét a beáramló levegő térfogatáramával lehet állítani. Erre a célra 

szolgálnak a fojtások: 

• fojtószelep: a keresztmetszetbe elhelyezett állítható szűkítés mindkét irányban csökkenti a térfogatáramot 

• fojtó-visszacsapó szelep: az egyik irányban állítható fojtásként funkcionál, a másik irányban a visszacsapó 

szelep – mint egy pneumatikus egyenirányító – a teljes keresztmetszetben akadálytalanul átengedi a levegőt. 

Készítik csatlakozóval egybeépített kivitelben is. 

6.3. Logikai elemek 

A hagyományos, tisztán pneumatikus elemekből épített hálózatokban a vezérlési feladatokhoz a VAGY, 

valamint az ÉS logikai függvény szükséges. 

 

4.6.3.1. ábra 
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4.6.3.2. ábra 

6.4. Útszelepek 

6.4.1. Az útszelepek jelképei 

Az útszelepek (a továbbiakban: szelep) feladata a táplevegő áramlási irányának állítása, illetve zárása és nyitása. 

A szelepeket is szabványos jelekkel ábrázoljuk, szabványos elnevezéssel látjuk el, amely utal a szelep 

csatlakozóinak és állásainak számára, valamint a szelep működtetési módjára. 

• A szelep csatlakozóinak száma: egy szelepnek legalább 2 csatlakozóval – be- és kimenettel – kell 

rendelkeznie. Szokásos a 2, 3, 4, 5 csatlakozású szelep, mely számozásba a vezérlő és elővezérlő 

csatlakozások nem számítandók bele. A csatlakozások közötti kapcsolatot a megfelelő jelképi négyzetbe 

rajzolt nyilak és lezárók mutatják. A megnevezésnél az 1. szám jelöli. 

• A szelep állásainak (állapotainak) száma: legalább 2 állású szelepnek van csak értelme. Szokásos a 2 és 3 

állású szelep, melyet a jelképen az állások számával megegyező számú négyzettel jelölünk. A megnevezésnél 

a 2. szám utal rá. 

 

4.6.4.1. ábra 

A csatlakozók jelölése: 

[1] bemenet 

[2] [4] kimenetek 

[3] [5] leszellőzés 
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• A szelep működtetési módját a jelkép két oldalára rajzolt szimbólumok segítségével jelöljük. A gyakoribb 

lehetőségek: mechanikus, rugós, pneumatikus és elektromos. 

 

4.6.4.2. ábra 

• Elővezérléssel ellátott szelep: a szelep működtetésére az amúgy is rendelkezésre álló pneumatikus energia 

szolgál. A vezérlőjel egy kisméretű elővezérlő szelepet nyit meg, aminek hatására vált át a szelep. Korábban 

nagyobb méretű szelepeknél alkalmazták, napjainkban szinte minden elektromos szelep elővezérelt, így 

relatíve csekély, 50–100 mA áramfelvétel mellett már kapcsolhatók. 

 

4.6.4.3. ábra 

6.4.2. Útszelepek típusai 

Az útszelepeket szerkezeti kialakításuk szerint két nagy csoportba soroljuk: 

• Ülékes szelepek: ide tartoznak a golyós, a kúpos és a tányérszelepek, mely elnevezések a záróelem 

geometriájára utalnak. A szelepülék tömítésére rugalmas tömítőelemeket alkalmaznak. Az ülékes szelepeknek 

kevés kopóalkatrészük van, ezért élettartamuk nagy, szennyeződésre lényegében érzéketlenek, felépítésük 

robusztus. 
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4.6.4.4. ábra 

• Tolattyús szelepek: ide tartoznak a kör- és síktolattyús és a forgótányéros szelepek, melyekben az elnevezések 

a mozgó elemet jelölik. 
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4.6.4.5. ábra 

A jelképen a [12] és a [14] az elektromos vezérlőjeleket jelenti, a [82] és a [84] az elővezérlő táplevegő ellátását, 

melyre akkor lehet szükség, ha a munkanyomás kisebb, mint 3 bar, ami alatt az elővezérlő nem működik. 

6.4.3. Zárószelep 

A zárószelep olyan pneumatikus elem, amelynek feladata a levegő áramlásának megakadályozása az egyik 

irányban. Ezek a visszacsapó szelepek (pneumatikus diódák), melyekkel a fojtó-visszacsapó szelepben is 

találkoztunk. A zárást vagy az ábrán is látható rugós taggal vagy rugalmas elemmel oldják meg. 

Gyorscsatlakozókkal egybeépítve is alkalmazzák a táplevegő elosztásánál. 
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4.6.4.6. ábra 

6.4.4. Alaphelyzetben zárt és nyitott állapot 

Egy szelep, amennyiben monostabil, azaz rugó-visszatérítéses, alaphelyzete szerint lehet 

• zárt: a levegő útját elzárja az [1] – [2] irányban, és leszellőzteti a kimenetet a [2] – [3] irányban; 

• nyitott: a táplevegőt átereszti az [1] – [2] irányban. 

 

4.6.4.7. ábra 

6.4.5. Pneumatikus időzítő 

A pneumatikus időzítő belső felépítése három elem együtteseként – fojtó-visszacsapó szelep, légtartály és egy 

pneumatikusan működtetett 3/2-es monostabil szelep – értelmezhető. A monostabil 3/2-es szelep 2-es kimenetén 

csak akkor indulhat meg a sűrített levegő, ha a 12-es csatlakozás irányából a fojtáson keresztül a légtartály 

fokozatos töltése következtében a vezérlőnyomás akkora értéket el nem ér, hogy az a szelepet a rugó ellenében 
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átváltja. A 12-es csatlakozás a fojtó-visszacsapó szelep visszacsapó volta miatt gyorsan üríthető, azaz az időzítő 

újra használatba vehető. A pneumatikus időzítő hátránya, hogy érzékeny a 12-es ágon levő nyomás 

ingadozására, mely magára az időzítés időtartamára van kihatással. Emiatt, beszerzési ára, valamint a PLC-k 

térhódítása miatt egyre inkább háttérbe szorul. 

 

4.6.4.8. ábra 

7. A pneumatikus, hidraulikus és villamos hajtások 
összehasonlítása 

Az alábbi táblázat összehasonlítja a három energiaformát, amelyet egy beavatkozó működtetésére 

felhasználhatunk. A felsorolt és bemutatott szempontok segítenek az adott feladatnak megfelelő energiával 

működő hajtástípus kiválasztásában. Az energiaforrás természetesen szinte minden esetben egy villamos motor. 
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4.7.1.1. ábra 
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5. fejezet - Véghelyzet-érzékelők 

A mozgó részegységeket tartalmazó rendszerekben szükséges valamely paraméter érzékelése, mérése. Ilyen 

paraméterek lehetnek: 

• hossz és elmozdulás 

• sebesség és gyorsulás 

• tömeg, erő, nyomaték és nyomás 

• hőmérséklet és hőmennyiség 

• fény (elektromágneses sugárzás) 

• akusztikai mennyiségek 

• áramló mennyiségek 

A mérés valamilyen szenzorral történik. A szenzor olyan eszköz, amely egy fizikai mennyiséget a vezérlés- és 

szabályozástechnikában felhasználható (pl. pneumatikus, elektromos) jellé alakít át. A szenzor érzékelő része a 

szenzorelem, a szenzornak az az elemi része, amely lényegében a mérendő fizikai jellemzőt átalakítja (általában 

villamos jellé). Önmagában nem használható, további elemekkel ki kell egészíteni (jelátalakítás, erősítés, 

csatlakozóelemek, rögzítőelemek, ház). 

A szenzor kimenetén megjelenő jel két módon dolgozható fel: 

• A paraméter értékének mérése szükséges: ekkor a szenzorból érkező – analóg vagy digitalizált – jelet az 

irányítóberendezés fogadja a teljes mérési tartományban. A különböző értékekhez lehet hozzárendelni 

utasításokat, például egy szabályozás esetén az alapjel és a mért jel különbségeként kapott rendelkező jelet. 

• A paraméter értékének megléte, illetve egy határérték túllépésének figyelése elégséges: ekkor általában a 

szenzorba épített komparátor (amely nem feltétlenül elektronikus elven működik) a hatás rendszerint előre 

beállítható értékének elérésekor jelet vált. A visszaváltás általában szándékosan beépített hiszterézissel 

történik. Az irányítóberendezés e jelváltást mint logikai jelet érzékeli, és a logikai algebra összefüggéseinek 

megfelelően kiértékeli. Jellemzően vezérléseknél találkozunk ezekkel az elemekkel. Ezeket az eszközöket 

végálláskapcsolóknak is szokás nevezni. Amennyiben az érzékelés érintésmentesen történik, és az 

érzékelőnek villamos kimenete van, akkor közelítéskapcsolónak nevezzük. 

1. Végálláskapcsolók 

1.1. Pneumatikus végálláskapcsolók 

A hagyományos, tisztán pneumatikus hálózatokban pneumatikus végálláskapcsolóval, amelyek a 

munkahengerek véghelyzetében adnak ki jelet. Általában 3/2-es monostabil görgős szelepek, alaphelyzetben 

zárt vagy nyitott kivitelben. A görgős kapcsolóelem kétféle kivitelű lehet: mindkét irányból vagy csak az egyik 

irányból kapcsoló. 

 

5.1.1.1. ábra 
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1.2. Mechanikus végálláskapcsolók 

A működtetés külső erővel, mechanikus szerkezet közvetítésével történik. Viszonylag nagy feszültség, ill. 

áramerősség kapcsolására alkalmasak. Az érintkezőpárok anyaga rendszerint nemesfém bevonatú (arany – 

nikkel, ezüst – kadmium-oxid, ezüst – palládium, ezüst – nikkel). Induktív terhelés kikapcsolásánál jelentős 

feszültségcsúcsok indukálódhatnak, melyek járulékos elemek (pl. dióda) beépítésével mérsékelhetők. Általában 

több áramkör kapcsolására szolgáló érintkezőpárokat (váltó-, morzeérintkezőket) tartalmaznak. A környezeti 

hatásoktól (por, pára) védő házba építik. Léteznek robbanásbiztos kivitelűek is. Az elektromos kivezetés 

tömszelencén keresztül történik. 

 

5.1.2.1. ábra 

A kontaktusok kialakításának lehetséges változatait az alábbi ábra szemlélteti. 
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5.1.2.2. ábra 

A mikrokapcsolók a végálláskapcsolók azon típusai, amelyeknek kicsi a méretük, és ki-elmozdulás hatására 

kapcsolnak. Általában 1-2 váltó kontaktuspárral rendelkeznek. 

 

5.1.2.3. ábra 

2. Közelítéskapcsolók 

A közelítéskapcsolók olyan érzékelők, amelyek érintésmentesen, mechanikus elemek nélkül érzékelnek, és a 

kimenetükön logikai (kétértékű, digitális) villamos jel jelenik meg, így élettartamuk és megbízhatóságuk 

magasabb a mechanikus végálláskapcsolókénál. A kimenet viselkedése szerint a közelítéskapcsolók két 

csoportra oszthatók: 

• Kontaktus jellegű kimenet: nyitott állapotában (logikai 0 jel) tényleges szakadás van két kontaktus között, zárt 

állapotában (logikai 1 jel) a két kontaktus rövidre van zárva. 

• Tranzisztoros jellegű: logikai 0 esetén kimenetén 0 V, logikai 1 esetén kimenetén a tápfeszültség (általában 

24 V) jelenik meg. 

Ezt a különbözőséget akkor kell figyelembe venni, ha a közelítéskapcsolók jeleit közvetlenül kívánjuk 

összekötni logikai függvények képzésére. Ekkor a logikai 1 (24 V) és a logikai 0 (0 V) összekötéséből a szenzor 

meghibásodása következhet. A közelítéskapcsolók rendszerint 3 vezetékesek. A háromvezetékes, tömítetten 

kivezetett jelkábel általában a szenzor tartozéka. A színkiosztás: barna (BN) – tápfeszültség; kék (BU) – táp 

nulla és föld; fekete (BK) – a szenzor kimenő logikai jele. 

A beépített szenzorelem működési elve alapján az alábbi csoportokra bonthatjuk a közelítéskapcsolókat: 

• mágneses elven működő közelítéskapcsolók 
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• induktív közelítéskapcsolók 

• kapacitív közelítéskapcsolók 

• optikai közelítéskapcsolók 

• ultrahangos közelítéskapcsolók 

2.1. Mágneses elven működő közelítéskapcsolók 

A mágneses közelítéskapcsolók – más néven reed-relék – állandó vagy elektromágneses tér hatására 

kapcsolnak. Két érintkezőnyelvből állnak, amelynek ferromágneses az anyaga (vas-nikkel ötvözet), az 

érintkezés helyén aranyozva. Az érintkezőnyelveket semleges gázzal (nitrogénnel) töltött üvegcsőbe szerelik, 

így védik meg az érintkező felületeket a szennyeződéstől, a nedvességtől és a korróziótól. A reed-reléket 

gyakran a kapcsolási állapotot jelző LED-del látják el, mely előtét-ellenállással kiegészítve – induktív terhelés 

esetén – a védőkapcsolás szerepét is betölti. 

 

5.2.1.1. ábra 

A reed-relé leggyakoribb alkalmazási területe a munkahengerek véghelyzetének érzékelése. Ennek érdekében a 

munkahengereket mágnesgyűrűs dugattyúval szerelik. 

2.2. Induktív közelítéskapcsolók 

Az induktív közelítéskapcsoló az érzékelési tartományába kerülő mágnesezhető anyagok hatására kapcsol. 

Működése egy olyan rezgőkör alkalmazásán alapul, amely rezgésének amplitúdóját a közelítéskapcsoló aktív 

zónájában elhelyezkedő fémtárgy befolyásolja. Elemei: 

 

5.2.2.1. ábra 

Az [1] oszcillátor úgy van kialakítva, hogy a szenzor homlokfelületén, az aktív, érzékelő felületen kilépnek a 

mágneses erővonalak. Amennyiben ebbe a váltakozó mágneses mezőbe vezető tárgy kerül, az oszcillátor 

rezgése csillapodik, amit a [3] trigger áramkör érzékel, és a gyárilag beállított szintnél kapcsolja a [4] kimeneti 

fokozatot, így fémből készült tárgyak érzékelésére alkalmas. 
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5.2.2.2. ábra 

Általában külső menetes, hengeres kivitelűek, két csavarral és alátétekkel szállítják. A kapcsolási távolságra 

hatással van a tekercs átmérője, azaz a szenzor külső átmérője (minél nagyobb átmérőjű a tekercs, annál 

nagyobb a kapcsolási távolság). Az M12 méretű induktív közelítőkapcsolók átlagos kapcsolási távolsága 1–3 

mm. 

A mágneses erővonalak kilépésének geometriája szerint megkülönböztethető szintbe építhető és szintbe nem 

építhető kivitel, melyre utal a menetes rész is. 

 

5.2.2.3. ábra 

2.3. Kapacitív közelítéskapcsolók 

Külső megjelenésük, tokozásuk, beépítésük megegyezik az induktív közelítéskapcsolókéval. A kapacitív 

érzékelők aktív eleme egy kondenzátor, amely egy tárcsa alakú elektródából és egy, az aktív felületet határoló, 

kehely formájú, félig nyitott fegyverzetből áll, mely egy elhangolható rezgőköri kapacitású RC oszcillátorhoz 

kapcsolódik. A kapacitív közelítéskapcsoló a hatósugarába kerülő, a kapacitás megváltozását eredményező 
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tárgyakat érzékeli. Így nemcsak a fémekre, hanem a szigetelőanyagokra is kapcsol. Érzékenysége állítható a 

szenzoron található apró potenciométer segítségével, azaz beépítés után hangolható. Így alkalmas 

kapacitásváltozás detektálására is, például tartályok falán keresztül a tartályban lévő folyékony vagy szemcsés 

anyag érzékelésére. 

 

5.2.3.1. ábra 

Az érzékelési távolság a következő paraméterek függvénye: 

• a tárgy helyzete, illetve távolsága az érzékelőtől 

• az érzékelendő anyag dielektromos állandója (mennyire különbözik a környezettől, levegőtől) 

• a tárgy mérete, alakja 

• földelt-e az érzékelendő tárgy 

A legnagyobb érzékelési távolságot egy nagy felületű, földelt vezető tárgy esetén kapjuk. A szokásos érzékelési 

távolság 1–10 mm. 

2.4. Optikai közelítéskapcsolók 

Az optikai közelítéskapcsolók optoelektronikai eszközök. Fényforrásként leggyakrabban világító diódákat 

(LED) alkalmaznak. Ezek előnye, hogy kis méretűek, kis fogyasztásúak, egyszerűen modulálhatók és hosszú 

élettartamúak. Az érzékelésre fotodiódákat vagy fototranzisztorokat használnak. Az optikai érzékelők nem 

látható tartományú infravörös vagy látható vörös fénnyel működnek. A látható fény előnye, hogy megkönnyíti a 

beállítások elvégzését, mert szabad szemmel is érzékelhető a fényforrás optikai tengelye, továbbá a polimer 

fényvezetők csillapítása ebben a hullámhossztartományban viszonylag kicsi. Infravörös fényt ott célszerű 

alkalmazni, ahol nagyobb fényerőre van szükség, nagyobb távolság áthidalása a cél. Akár a kapacitív 

érzékelőnél, az optikai érzékelőknél is állítható az érzékelési távolság. A környezetből származó fények, másik 

optikai szenzor zavaró hatásának kiküszöbölése érdekében az optikai jelet modulálják, az adó- és a 

vevőegységet összehangolják. Három típusukat különböztetjük meg: 

• egyutú fénykapu (fénysorompó) 

• reflexiós (tükörreflexiós) fénykapu 

• tárgyreflexiós fénykapu (szűken értelmezett optikai közelítéskapcsoló) 

2.4.1. Egyutú fénykapu 

Az adó és a vevő külön házban található. Az adó által kibocsátott fénysugár mindaddig a vevőbe jut, míg a fény 

útját az érzékelendő tárgy meg nem szakítja. 
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5.2.4.1. ábra 

A fénysorompó előnyei: 

• Nagy érzékelési biztonság. 

• Nagy érzékelési távolság (több 100 m is lehet). 

• Kisméretű tárgyak érzékelhetők nagy távolságból is (sugárnyaláb fókuszálása, lézerfény alkalmazása). 

• A tárgy fényvisszaverő képessége tetszőleges, korlátozott fényáteresztő képességű objektum jelzésére is 

alkalmas. 

A fénysorompó hátrányai: 

• Két különálló eszközből áll, így kábelezésigénye nagyobb. 

• Az átlátszó objektumokat nem jelzi. 

A fénysorompó alkalmazási területei: 

• munkavédelmi és balesetvédelmi sorompók 

• szerszámtörés figyelése 

• szakadás detektálása 

• forgó jeladók 
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5.2.4.2. ábra 

2.4.2. Tükörreflexiós fénykapu 

Az adó és a vevő egy házban van elhelyezve. Az egységgel szemben egy fényvisszaverő reflektort kell 

felhelyezni. Az adó által kibocsátott fény mindaddig visszaverődik a reflektorról, amíg az érzékelendő tárgy a 

fény útját meg nem szakítja, mivel a tárgyra jutó fény szétszóródik, elnyelődik, és nem jut vissza a vevőbe. 

 

5.2.4.3. ábra 

A reflexiós fénykapu előnyei: 

• Az adó és a vevő egybe van építve, így egyszerű a kábelezés. 

• Egyszerű beállítás. 

• A fényt szórtan visszaverő, korlátozottan tükröző és korlátozottan átlátszó tárgyak egyaránt detektálhatók. 

• A tárgyreflexiós érzékelőkhöz képest nagyobb az érzékelési távolság. 
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A reflexiós fénykapu hátrányai: 

• Átlátszó objektumok és erősen tükröző felületek esetén nem alkalmazható. 

• Reflektort kell felszerelni, beállítani és karbantartani. 

2.4.3. Tárgyreflexiós fénykapu 

Az adó és a vevő egy tokban található, mint a tükörreflexiós fénykapunál, de a fénysugár a céltárgyról verődik 

vissza. Nem szükséges külön fényvisszaverő felületet felszerelni. Az eszköz érzékenységének igen nagy 

tartományú állítási lehetőségével mód van a konkrét feladathoz való érzékelési távolság beállítására. Az ipari 

szóhasználatban ezt nevezzük optikai közelítéskapcsolónak. 

 

5.2.4.4. ábra 

A tárgyreflexiós fénykapu előnyei: 

• Az adó és a vevő egy házban van, a kábelezés egyszerűbb. 

• Nincs szükség tükörre. 

• A fényt szórtan visszaverő, tükröző és korlátozottan átlátszó tárgyak egyaránt detektálhatók, ha elegendő a 

visszavert fény erőssége. 

• Nemcsak oldalirányból érkező objektumokat jelez, hanem szemben is használható. 

• Beállítástól függően az objektum a háttértől elkülöníthető (háttérkioltás). 

A tárgyreflexiós közelítéskapcsoló hátrányai: 

• A visszavert fény iránya nem egzakt, a fénykapu pontosabb. 

• Kisebb az érzékelési tartomány. 

• Fényelnyelő (pl. fekete) objektumokat nem jelez. 

Kiegészíthető optikai fénykábellel, amelynek segítségével az alábbi feladatok is megoldhatók: 

• nehezen megközelíthető helyekre való beszerelés 

• nehezen hozzáférhető helyeken (furatban) való érzékelés 

• kisméretű munkadarabok érzékelése 

• mozgó elemekbe való beépíthetőség 
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5.2.4.5. ábra 

2.5. Ultrahangos közelítéskapcsolók 

Az ultrahangos érzékelők nagyfrekvenciás hanghullámok visszaverődése alapján működnek. Működési elvük, 

hogy rövid, impulzusszerű csomagokat bocsátanak ki, amelyek az érzékelendő tárgy jelenléte esetén 

visszaverődnek. Az ultrahangos érzékelők egyaránt alkalmasak szilárd, szemcsés, porszerű vagy folyékony 

anyagok jelenlétének érzékelésére, függetlenül azok anyagától, alakjától, színétől. A szenzor és az érzékelendő 

anyag közötti levegő lehet poros, füstös vagy párás is. Kis tárgyak esetén a környezetben lévő tárgyak 

zavarhatnak. Érzékelési nehézséget okozhatnak a hangot jól elnyelő anyagok is (habszivacs, szövet, kőgyapot 

stb.). 

 

5.2.5.1. ábra 

2.6. Közelítéskapcsolók jelképei 
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5.2.6.1. ábra 

• mágnessel működtetett (záró) 

• induktív (záró) 

• kapacitív (záró) 

• ultrahang (záró) 

• egyutú optikai (adó + vevő) 

• reflexiós optikai (záró + nyitó adó-vevő) 
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• reflexiós (záró adó-vevő) 
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6. fejezet - Programozható logikai 
vezérlők 

1. A PLC-k megjelenése 

A mikroprocesszor megjelenésével megteremtődött annak lehetősége, hogy az irányítási folyamatok felügyelete 

a huzalozott, hardveres megoldásról áttérjen a programmal történő irányításra. A felhasználói oldalról is 

megjelent az igény egy olyan vezérlőberendezésre, amely rugalmas, a vevői igényeket jobban kielégítő 

termelésszervezést tesz lehetővé. 

1968-ban a General Motors cég pályázatot hirdetett olyan programozható vezérlőberendezés fejlesztésére, 

amely ötvözi a relés, a félvezetős és a számítógépes vezérlés előnyeit. Minden olyan ipari folyamatnál, ahol a 

vezérlési feladat időről időre megváltozik, szükség van olyan vezérlőberendezésre, amely ehhez minimális 

változtatással tud alkalmazkodni. Korábban a relés, illetve IC-s vezérléseknél ez a teljes vezérlés áttervezésével, 

átépítésével és áthuzalozásával járt, ami rengeteg időt igényelt és tetemes költséget jelentett. A pályázati kiírás 

főbb pontjai: 

• egyszerű, moduláris felépítés az egyszerű javíthatóság biztosítására 

• kis méret 

• mozgó alkatrészt ne tartalmazzon 

• galvanikusan leválasztott bemeneti/kimeneti fokozatok 

• könnyű programozhatóság és újraprogramozás, amely biztosítja a flexibilis alkalmazást 

• valós idejű működés maximum 0,1 s válaszidővel 

• nagy megbízhatóság 

• minimális karbantartás 

• versenyképes ár 

A programozható logikai vezérlők elnevezése különböző nyelvterületeken: 

• PLC – Programmable Logic Controller (programozható logikai vezérlő; USA) 

• PC – Programmable Controller (programozható vezérlő; UK) 

• SPS – Speicherprogrammierbare Steuerung (tárolt programú vezérlés) 

A PLC-k korai fejlődésének fontosabb állomásai: 

• 1968 a PLC-koncepció kidolgozása a GM felhívására 

• 1969 az első MODICON PLC megjelenése – 1 K memória 128 I/O-val 

• 1971 PLC alkalmazása az autóiparban 

• 1973 aritmetikai és nyomtatási funkció megjelenése 

• 1974 többprocesszoros PLC megjelenése, időzítő, számláló funkció, 12 K memória, 1024 I/O 

• 1975 PID algoritmusú PLC megjelenése 

• 1980 intelligens kommunikációs modulok, pozicionálómodulok megjelenése 

• 1983  mini PLC megjelenése 
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Mint látható, a legfontosabb jellemzők az 1980-as évek közepére kialakultak. Természetesen azóta sem állt meg 

a fejlődés, az eszközök ára drasztikusan csökkent, a teljesítményük megsokszorozódott, megjelentek a 

szabványos programnyelvek, a kommunikációs modulok bővültek, kialakult a PLC-k három nagy csoportja: 

• Moduláris PLC: egy alaplapba dugaszolható modulokból álló rendszer. Az első a tápegységmodul, ezt követi 

a (mikroprocesszort tartalmazó) központi egység, kommunikációs modul, digitális I/O modulok, analóg I/O 

modulok, szabályozási feladatokat ellátó modulok (pl. léptetőmotor, pozicionálás, PID szabályozás). Az 

egyes modultípusok különbözőek is lehetnek (pl. különböző teljesítményű processzor, különböző szabványú 

buszok), közülük a felhasználó válogatja ki a számára szükséges konfigurációt, sőt a bővítés lehetősége is 

adott. Igen tág lehetőséggel rendelkező programozószoftverekkel látják el ezen rendszereket. A moduláris 

PLC-ket közepes és nagyméretű folyamatok, gyártórendszerek irányítására fejlesztették ki. A HMI (Human–

Machine Interface, azaz ember-gép kezelőfelület) rendszerint folyamatvizualizáló programot futtató PC. 

• Kompakt PLC: egy dobozba szerelt komplett rendszer, a tápegységet általában nem tartalmazza, külső, 24 V-

os DC tápegységet igényel. Az egység tartalmazza a processzort, memóriát, kommunikációs csatornákat (RS-

232, és egyre gyakrabban Ethernet-csatlakozót) és néhány digitális, esetleg analóg I/O csatornát (számuk 8–

64). Korlátozottan lehetőség van a bővítésre (4–12 pluszcsatorna). Általában ingyenes, könnyen elsajátítható, 

kezelhető szoftverrel programozható. Sorozatban gyártott gépek és egyedi célgépek vezérlésére alkalmas. A 

HMI nyomógombokkal ellátott LCD panel vagy érintőképernyős panel. 

• Mikro PLC-k, más néven intelligens relék (smart relays), amelyek kisméretű, nem bővíthető kompakt PLC-k. 

Programozásuk általában igen egyszerű grafikus felületen, logikai és funkcióblokkok jelfolyamvezetékekkel 

való összekötésével történik. 

A gyártók többsége mindegyik szegmensben kínál PLC-t, de nagy rendszereket inkább a nevesebb gyártóktól 

érdemes beszerezni. 

2. A PLC tulajdonságai 

Ha számítástechnikai eszközzel oldjuk meg a vezérlési feladatot, akkor az alábbi struktúrát kapjuk: 

 

6.2.1.1. ábra 

A „Vezérlőegység” a PLC hasonló felépítésű, mint egy hagyományos ipari PC, azzal az eltéréssel, hogy: 

• nem tartalmaz mozgó alkatrészt (merevlemezt, ventilátort), 
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• 24 V egyenfeszültségről működik (saját vagy külső tápegység), 

• teljesítménye lényegesen kisebb (100 MHz nagyságrendű processzorsebesség), 

• nagyszámú digitális és analóg I/O csatornával rendelkezik, 

• be- és kimenetei galvanikusan le vannak választva (relé, optocsatoló), 

• nincsenek „hagyományos” perifériái (billentyűzet, egér, monitor), 

• nagy megbízhatóságú elemekből, részegységekből épül fel, 

• saját, a közönséges felhasználó által hozzá nem férhető operációs rendszerrel rendelkezik. 

2.1. A PLC felépítése 

A PLC-k funkcionális egységeit és azok kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti: 

 

6.2.1.2. ábra 

• központi logikai feldolgozóegység (LU, CPU) 

• programmemória (ROM, EPROM, EEPROM) 

• adatmemória (RAM) 

• bemeneti (input) egységek (logikai, analóg) 

• kimeneti (output) egységek (logikai, analóg) 

• kommunikációs egységek (COM, TCP/IP, terepi buszok) 

• programozóegység (leválasztható; speciális konzol, ill. PC-n futó program) 

• tápegység (külső vagy belső) 

A korszerű PLC-k mikroprocesszor-alapúak. 
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6.2.1.3. ábra 

A mikroprocesszorra épülő PLC központi egysége (CPU) egy 8, 16, esetleg 32 bites mikrokontroller. A 

központi buszrendszerre (adat, cím és vezérlősín) csatlakoznak a szokásos elemek, a rendszer ROM (vagy 

EEPROM), a program futtatására szolgáló felhasználói RAM, a nem felejtő (teleppel ellátott RAM vagy 

flashmemória). A perifériaillesztő áramkör is a buszrendszerre csatlakozik, illeszti az I/O sínt, amelyre a külső 

perifériákat és a be-, illetve kimeneti modulokat. A moduláris felépítésű PLC-k esetén az I/O sín van a 

szerelőlap csatlakozósorára kivezetve, a bővítőmodulok, távoli I/O vonalak, kommunikációs modulok, 

programozókonzolok ide csatlakoztathatók. 

A mikroprocesszor bináris formátumú, 0 és 1 értékű információkat dolgoz fel (műveletek végzésekor bináris 

számokat értelmez utasításként a szintén bináris formátumú adatokon), mely a digitális jel egy speciális fajtája. 

A digitális jel amplitúdókvantált és időben diszkrét jel, amely időben és amplitúdóban is csak meghatározott 

értékeket vehet fel. 

A mikroprocesszor működése ciklikus, az utasításlehívás – végrehajtás – utasításlehívás ciklusból áll, 

természetesen a megszakítások kezelésével. A ciklikus működéssel kapcsolatos fogalmak: 

• Rendszeróra: pontos sorrendiséget vezérel, hiszen szinkron hálózatról van szó. 

• Elemi egység: gépi állapot, egy órajel periódusa alatt lezajló művelet. 

• Gépi ciklus: néhány gépi állapotból álló összetettebb művelet (pl. memóriarekesz olvasása, írása, 

utasításlehívás). 

• Utasításciklus: egy utasítás lehívásának és végrehajtásának együttes művelete (1–8 gépi ciklusból áll), minden 

utasításciklus, utasításlehívás gépi ciklussal kezdődik. 

A processzor a PLC bekapcsolt állapotában többféle üzemállapotban lehet. Ezen üzemállapotok egy részét saját 

maga kezeli, másrészt külső hatásra kerül egy adott állapotba: 

• Futó (run) állapot: a programmemória által meghatározott utasításokat egymás után végrehajtja. 

• Várakozó (wait) állapot: egy gépi cikluson belül valósul meg a READY-WAIT funkció eltérő sebességű 

eszközök közötti működésre (pl. lassabb a memória, mint a CPU órajele). 
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• Tartás (hold) állapot: gépi ciklusok között valósul meg memória és külső eszköz közötti közvetlen 

adatforgalomra (DMA), a CPU-t megkerülve folyik az adatforgalom (gyorsabb). 

• Leállás (halt) állapot: a processzor leáll, csak engedélyezett megszakítás hatására lép ki. 

A PLC-ken általában található egy háromállású kapcsoló, amellyel a RUN/PAUSE/STOP állapotokat 

kiválthatjuk. Ezek az állapotok a programozószoftverből online kapcsolatban is aktiválhatók. 

2.2. A PLC-k feladatai, funkciói 

A PLC-k elsődleges feladata az irány?ított folyamat felügyelete. Az I/O csatornákon keresztül tartja a 

folyamattal a kapcsolatot. Ezenkívül kommunikálnia kell az alrendszereivel (távoli perifériák, beágyazott 

vezérlők), a párhuzamos rendszerekkel (PLC-PLC), a felügyelő, folyamatvizualizáló számítógépekkel (PLC-

PC), valamint a kezelőszemélyzettel (PLC-HMI). Ez régebben pont-pont összeköttetéssel valósult meg, a 

korszerű rendszerek hálózati kommunikációt használnak. 

A folyamat üzemszerű felügyeletén túl – amint az irányítás definíciójában is olvasható (létrehozása, elindítása, 

fenntartása, tervszerű lefolyásának biztosítása, megváltoztatása vagy megszüntetése, megállítása) – a PLC-nek 

sok egyéb feladata is van: a rendszer (berendezés, gép) indítási, a (pl. reteszelés) feltételrendszerét, a leállási 

folyamatot (pl. hűtés biztosítása), a rendkívüli események kezelése (pl. vész-stop, védelmi funkciók), hibakódok 

generálása, üzemóra-számlálás, dokumentálás. Ezeket a feladatokat folyamatosan el kell látnia. 

Vannak időszakos feladatok is, ezek a gépek beüzemelésekor, karbantartásakor, meghibásodásakor kapnak 

szerepet: kézi-automata-lépés üzemmódok, diagnosztikai, tesztelési funkciók. 

A PLC-vel történő irányítási folyamat választása esetén a tervezőre a következő feladatok is hárulnak: 

• az irányítási stratégia kidolgozása 

• az irányítórendszer struktúrájának megtervezése 

• a PLC-s rendszer kiválasztása, konfigurálása 

• a PLC-hardver illesztése a folyamathoz 

• a felhasználói (vezérlő-) program megírása 

• a kommunikációs funkciók kidolgozása 

• a PLC beüzemelése, üzemeltetése, karbantartása 

E feladatok elvégzéséhez a hagyományos automatizálási (kapcsolástechnikai) ismereteken túl informatikai, 

programozástechnikai ismeretekre is szükség van. Mivel az esetek többségében az ipari gyakorlatban valós, 

gépészeti rendszerek irányítása a feladat, egy mechatronikai mérnök komplex ismeretei jól hasznosulnak ebben 

a feladatkörben. 

2.3. Digitális be- és kiviteli csatornák 

Ebben a fejezetben a PLC-k digitális (logikai) jeleket fogadó és kiadó I/O csatornáiról lesz szó. A PLC központi 

egysége elsősorban – vezérlések esetén szinte kizárólag – a kétállapotú I/O egységeken keresztül tartja a 

kapcsolatot a külvilággal, a technológiai folyamattal. A bemeneti (I) jeleket a közelítéskapcsolók, 

kezelőgombok szolgáltatják. A kimeneti jelek (O) beavatkozókat (pl. pneumatikus elemeket, villamos 

motorokat) működtetnek. Ezek a jelek – amint az a korábbi ábrán is látható – a CPU-hoz egy belső 

sínrendszeren keresztül csatlakoznak, melynek jelszintje a CPU-hoz igazodik (pl. 5 V). A külső perifériák 

általában 24 V DC feszültségen működnek, így a jelek illesztését meg kell oldani. Az ipari, gépközeli (terepi) 

környezet elektromos zavarokkal (zajokkal) terhelt, melyeket a CPU-val közvetlen kapcsolatban lévő elemekre 

nem szabad beengedni, így galvanikusan is le kell választani e csatornákat. A galvanikus leválasztás a bemeneti 

oldalon optocsatolóval történik, amellyel a feszültségillesztés is megoldható. 
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6.2.3.1. ábra 

 

6.2.3.2. ábra 

Relés kimenet esetén nincs szükség leválasztásra, hiszen a relé ezt megteszi, tranzisztoros kimenet estén viszont 

szükséges. 
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6.2.3.3. ábra 

A következő ábrákon a különböző bemenetek illesztési lehetőségei láthatók. Minden kapcsolásban közös, hogy 

a szenzor a 0–24 V tartományban működik, a galvanikus leválasztás optocsatolóval van megoldva, a PLC TTL 

szintet kezel. 

 

6.2.3.4. ábra 

 

6.2.3.5. ábra 
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6.2.3.6. ábra 

A közelítéskapcsolók két típusának bekötése látható az előző két ábrán. A p-n-p és az n-p-n kiválasztás a PLC 

bemeneti csatornáinál (sorkapcsainál) történik a referenciafeszültség megadásával, oly módon, hogy egy kijelölt 

sorkapocsra kell rákötni a nulla logikai értéknek megfelelő feszültségszintet (p-n-p esetén a 0 V-ot, n-p-n esetén 

a 24 V-ot). 

2.4. Analóg modulok 

Az analóg perifériák az analóg szenzorok jeleit fogadják és alakítják digitális jellé, illetve az analóg jelet igénylő 

eszközök számára szolgáltatnak kimeneti jelet. (A PLC lassú feldolgozási sebessége miatt a hagyományos 

analóg modulok szabályozási feladatokra csak korlátozottan alkalmasak, lásd SCAN ciklus.) 

Az A/D átalakítás blokkvázlata: 

 

6.2.4.1. ábra 

A mintavételezéssel csupán pillanatnyi érték kerül beolvasásra, azt a következő mintavételezésig állandó értéken 

kell tartani, hogy folyamatos jel álljon rendelkezésre. A nulladrendű tartó szerepét az alábbi ábra szemlélteti: 

 

6.2.4.2. ábra 
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Megvalósítása egy egységugrás és késleltetés felhasználásával: 

 

6.2.4.3. ábra 

Az analóg I/O csatornák fontosabb jellemzői: 

• analóg be- és kimenetek száma (2~8) 

• unipoláris – csak pozitív, bipoláris – szimmetrikus feszültségszintek átalakításaáltalában unipoláris, azaz a be- 

és kimeneti jeltartomány (0…10 V, 0…5 V, 0…20 mA, 4…20 mA) 

• felbontóképesség FSR/2n; ahol FSR a teljes jeltartomány (Full Scale Range), n pedig a kimeneti bitek száma 

(12 bit esetén 1/4096) 

• pontosság (végértékre vonatkoztatva 0,5~1%) 

• mintavételezési frekvencia (fontos, hogy az adott jel információt hordozó legmagasabb frekvenciájú 

komponense is átalakításra kerüljön, ezért a mintavételezési frekvenciát ennek tízszeresére szokás választani) 

• konverziós idő 

• bemeneti impedancia (V – 1 MΩ, A – 200 Ω) 

• maximális kimeneti áram (5 mA) 

• leválasztás (optikai) 

2.5. A PLC-ben futó programok hierarchiája 
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A PLC programjainak szervezése, hierarchiája a megbízható működést, a hozzáférések kontrollálását hivatott 

szolgálni. A különböző szintek hierarchiája jól definiált és könnyen kontrollálható. A felhasználói szintek a 

következők: 

A PLC hardver gyártója: 

• PLC OS (operációs rendszere), gyártóspecifikus 

• feladata az erőforrások kezelése 

• a SCAN ciklus futtatása 

• frissítése, cseréje nem szokásos 

A célgép gyártója: 

• A felhasználói program felett korlátlan joggal rendelkezik. 

• Programvédelem: jelszóval és/vagy a forráskód fel nem töltésével a PLC-re. 

• Az operációs rendszerhez nem fér hozzá. 

A célgép üzemeltetője (sormérnök, karbantartó): 

• Elsősorban technológiai paraméterek beállítására, tesztek futtatására van jogosultsága. 

• A felhasználói programhoz, az operációs rendszerhez nem férhet hozzá. 

Gépkezelő (operátor): 

• Kezelőgombokat nyomkod, gépet működtet. 

• Esetleg korlátozottan technológiai paramétereket is beállíthat. 

• A programokhoz semmiképpen sem férhet hozzá. 

2.6. A programok feladatai 

A PLC OS feladatai: 

• minden PLC-gyártónak, -típusnak egyedi operációs rendszere van (egy típuson azonos) 

• bekapcsoláskor automatikusan betöltődik, állandóan fut 

• perifériák kezelése 

• gazdálkodás az erőforrásokkal 

• a felhasználói program értelmezése, végrehajtása 

• státusszó-generálás: hibakereséshez, beüzemeléshez 

• önteszt 

• kommunikációs vonalak kezelése 

• ember–gép kapcsolat biztosítása 

A felhasználói (az irányítást megvalósító) programok feladatai: 

• Minden egyedi célgépben különbözőek lehetnek. 

• Speciális vezérléstechnikai, irányítástechnikai orientáltságú nyelven íródnak. 
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• A technológiai folyamatnak megfelelően működtesse a rendszert. 

• A kezelő indítani és leállítani tudja a berendezést, üzemállapot-jelzőkkel tájékoztassa a kezelőt. 

• Lépésüzemmódban is lehessen tesztelni, beállítani a berendezést. 

• A berendezés leállása (üzemzavara) esetén jelezzen („watch dog”). 

2.7. Real-time működés 

A PLC-vel szembeni legfontosabb követelmény a real-time (valós idejű) működés. Azokat a rendszereket, 

amelyekkel szemben a környezeti, valós időskálához kötött időkövetelményeket támasztunk, valós idejű 

rendszereknek nevezzük. A valós idejű rendszereknek két alapvető fajtájuk van: a szigorúbb feltételeket teljesítő 

kemény valós idejű (hard real-time) rendszerek biztosítják, hogy a kritikus feladatok időben befejeződjenek, míg 

a lágy valós idejű (soft real-time) rendszerek csak azt garantálják, hogy a kritikus feladatok prioritással 

fussanak. Előírjuk a PLC-knél, hogy a rendszer egy környezeti eseményre mennyi időn belül reagáljon, vagy 

milyen időzített akciókat hajtson végre. A real-time működést a korszerű PLC-kben a SCAN ciklus biztosítja. A 

PLC működése alatt egy végtelen ciklusban kereng: 

 

6.2.7.1. ábra 

A SCAN ciklus három fő részfeladata: 

• Bemenetek beolvasása: az összes bemenő változó (bemenetek) blokkos bemásolása egy meghatározott 

memóriaterületre (bemeneti folyamattükör Process Input Image). Ezáltal egy pillanatfelvétel készül a PLC 

által vezérelt rendszer pillanatnyi állapotáról. Az állapotfelvétel utáni esemény hatását csak a következő 

SCAN ciklus dolgozza fel, így megelőzhető a programfeldolgozás közben megváltozó jelek hatására 

kialakuló hazárdjelenség. 

• A program végrehajtása: a végrehajtandó logikai műveletek (a program végrehajtásakor) egy adott 

pillanatban mintavételezett állapotra vonatkoznak. A változókat a program a bemeneti folyamattükörből 

veszi, a kiszámolt értékeket is egy kijelölt memóriaterületre (kimeneti folyamattükör Process Output Image) 

írja. 

• Kimenetek írása: a program egyszeri lefutása után kapott kimeneti értékeket blokkosan, egyszerre kiírja a 

kimeneti egységekre, így a kimenetek egyszerre váltanak át, ezzel is elkerülve a hazárdokat. 

• Ezenkívül az önteszt, a megszakítások és a kommunikáció kezelése is része a ciklusnak. 

2.8. A ciklusidő és a válaszidő összefüggése 



 Programozható logikai vezérlők  

 65  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A ciklusidő egy SCAN ciklus lefutásának időszükséglete. A válaszidő az a legkedvezőtlenebb esetben mérhető 

idő (késleltetés), amely a jel beérkezése és az általa kiváltott kimeneti válasz között mérhető. 

 

6.2.8.1. ábra 

Ciklusidő (Tc): 

• egy SCAN ciklus lefutásának időszükséglete (2–50 ms) 

• csak kismértékben függ a program hosszától 

Bemeneti jelkésleltetés (Tbj): 

• nagyfrekvenciás jelek szűrésére szolgál, rendszerint bemeneti csatornánként állítható (2-3 ms) 

Kimeneti jelkésleltetés (Tkj): 

• induktív terhelések áramlökéseinek csillapítására beépített RC szűrők miatt (~1 ms) 

Minimális reakcióidő (Tr min): 

• Tr min= Tc + Tbj + Tkj 

Maximális reakcióidő (Tr max): 

• Tr max = 2 Tc + Tbj + Tkj 

• Ez lesz a PLC maximális reakcióideje (hard real-time). 

A fentiekből következik, hogy egy PLC Tr minés r max késleltetési válaszidők között reagál a bemeneteire érkező 

jelekre. A real-time működés tehát nem azt jelenti, hogy azonnal, hanem hogy kontrollált, előre kiszámítható 

időintervallumon belül reagál a PLC. Egy átlagos SCAN ciklusidőt alapul véve a reakcióidő 25–50 ms között 

várható, vagyis a szokásos mechanikus, pneumatikus, termikus folyamatok vezérlésére ez a válaszidő 

tökéletesen megfelelő. Pozíciószabályozásra, mérési adatgyűjtésre ez a mintavételezési frekvencia (20–40Hz) 

alkalmatlan. Természetesen meg lehet PLC-vel is oldani ennél nagyobb beavatkozási frekvenciát igénylő 

feladatokat is, de akkor kiegészítő elemekre, önállóan működő, a PLC által felügyelt gyors mikroprocesszoros – 

alrendszerre van szükség (pl. szervo-tengelyvezérlő modul, adatgyűjtő modul, HSC, impulzuskimenet). 

3. PLC programnyelvek 
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A PLC-k programozására különféle programnyelvek alakultak ki. A különböző gyártók különféle 

programnyelveket fejlesztettek ki a saját PLC-jük programozására. Ezek a nyelvek két fő csoportra oszthatók: 

szöveges és grafikus nyelvekre. A szöveges nyelvek közül az utasításlistás nyelv, a grafikus nyelvek közül a 

létradiagram alakult ki először. Később fejlődött ki a strukturált programnyelv, a funkcióblokkokon, illetve a 

sorrendi folyamatábrán alapuló nyelv. 

 

6.3.1.1. ábra 

E programnyelvek mindegyike alkalmas a vezérlési feladatok leírására. A programozók elsősorban az alapján 

választanak, hogy melyik nyelvben gyakorlottabbak, illetve nem minden gyártó támogatja az összes nyelvet. A 

felhasználók munkájának megkönnyítése érdekében felmerült a programnyelvek szabványosításának gondolata. 

Az IEC 1131-3 szabvány nem új programnyelvet talált ki, hanem a meglévőket foglalta egységes rendszerbe, 

egységes struktúrát és jelölésrendszert ajánl. A legtöbb gyártó napjainkra lehetővé teszi az e szabvány szerinti 

programozást (természetesen a saját rendszerét is megtartva, alternatív megoldásként kínálja). Ezzel az 

irányítástechnikával foglalkozó szakemberek munkája könnyebbé válik, hiszen kifejlesztett megoldásaikat 

könnyebben tudják alkalmazni különböző hardvereken. 

Példaképp nézzük egy logikai függvény alakját a különböző PLC-programnyelveken. Legyen a logikai 

függvény: 

3.1. Strukturált szövegű (Structured Text – ST) programnyelv 

A strukturált programnyelv a PASCAL-ra emlékeztető, magas szintű, blokkszervezésű nyelv, amely nagyfokú 

rugalmassággal rendelkezik. Ezt a programnyelvet a programozói ismeretekkel rendelkező tervezők preferálják. 

Megengedi az összetett utasításokat is, támogatja a ciklikus végrehajtást (REPEAT-UNTIL; WHILE-DO), a 

feltételes végrehajtást (IF-THEN-ELSE; CASE), a matematikai függvényeket (SQRT(), SIN()). Változó- és 

adattípusokat használ. A teljesség igénye nélkül: BOOL, BYTE,…, INT, REAL,…, DATE, TIME. A példa két 

lehetséges megfogalmazása: 

IF A AND NOT B THEN SET C ELSE RESET C 

C  : = A and n B 

3.2. Utasításlistás (Instruction List – IL) programnyelv 

Ez a programozási nyelv egyidős a PLC-k kialakulásával. A kezdeti PLC-k bitszervezésűek voltak, így az 

utasítások, adatok a memória egy címén helyezkedtek el, azokat kellett meghívni. Programvezérlési utasítások 

egymásutánjából áll a program. Az utasítások két részből állnak, először a műveleti rész (mit?), majd az 

operandus rész (mivel?) következik. A műveleti részben határozzuk meg, hogy a processzornak milyen 

műveletet kell elvégeznie (pl. LD – Load, adat betöltése). Az operandus részben azt határozzuk meg, hogy 

mivel (pl. melyik bemeneti értékkel, változóval) kell a kiadott műveletet elvégezni. Lehetőség van úgynevezett 

kiegészítő részek megadására is, melyek a negáció (N) és a zárójelek. Az utasításlistás programnyelvet azok a 

programozók választják, akik assembly nyelvben jártasak. A példa IL programnyelven: 

LD A 

AND N B 
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ST C 

3.3. Létradiagram (Ladder Diagram – LD) programnyelv 

A létradiagram a legősibb PLC-programnyelv. A relés vezérlések tervezésére szolgáló áramúttervből alakult ki. 

Célszerű volt a PLC-k megjelenésekor e programnyelvet kifejleszteni, hiszen a relés vezérléseket hivatott 

felváltani. Az áramútterv készítésében jártas irányítástechnikai szakemberek számára az új eszköz (a PLC) 

programozásának elsajátítása könnyebb volt. A létradiagram a logikai függvények áramutas leírására szolgál, a 

kontaktusok (érintkezők) megfelelő összekötésével. Természetesen időzítőket, számlálókat, memóriát is 

használ. A létradiagram programnyelv főbb szabályai: 

• Az áramutakat (létrákat) vízszintesen kell rajzolni a két függőleges vonal (bal – táp, jobb – föld) között. 

• Egy létra vezetéke bal oldalon kontaktussal kezdődik (logikai feltételek), jobb oldalon pedig kimenetet (vagy 

más elemet) működtető tekerccsel végződik. 

• A vezetékek nem kereszteződhetnek, a párhuzamos ágakkal való bővítés lefelé történik. 

• Az egyes ágakat feszültségmentes állapotban kell ábrázolni. 

• Az áramutakat a működési sorrendben (felülről lefelé) ábrázolják. 

A példa létradiagramja: 

 

6.3.3.1. ábra 

3.4. Funkcióblokk-diagram (Function Block Diagram – FDB) 
programnyelv 

A funkcióblokk-diagram felfogható a huzalozott logikai áramkörök (logikai kapuk) megfelelőjének. A 

programban az egyes funkciókhoz blokkok tartoznak. A blokkok bal oldalán a bemenetek, jobb oldalán a 

kimenetek vannak. A blokkokat vezetékekkel kell összekötni, ami a jelfolyamot is ábrázolja. Az FBD 

programnyelv a logikai áramkörök tervezésében jártas szakemberek kedvelt választása. Európában igen elterjedt 

programnyelv (pl. a Siemens PLC-k támogatják). Gyakran az LD kontaktusai és az FBD blokkjai egy 

programban is használhatók, ezzel rugalmasabban oldhatók meg a feladatok. A példa funkcióblokk-diagram 

programnyelven: 

 

6.3.4.1. ábra 
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3.5. Sorrendvezérlési diagram (Sequential Function Chart – SFC) 
programnyelv 

A sorrendvezérlési diagram a vezérlési feladat folyamatábrája, a lépések egymás után következő sorrendjét 

tartalmazza. A következő lépésre való áttérés – illetve elágazás – feltétele található két lépés között. A folyamat 

felülről lefelé, az elágazás jobbra halad. Az SFC programnyelven elsősorban a szervező (Organizer Block – OB) 

feladatokat ellátó programokat célszerű megírni. Alkalmas szekvenciális (sorrendi) hálózatok programozására 

is, ez esetben a pneumatikus léptetőlánchoz hasonló logikát követ. 

 

6.3.5.1. ábra 

4. A PLC és az internet 

Amint az ötödik generációs irányítási rendszereknél látható (lásd a 7.2 Irányítási rendszerek fejlődési szintjei 

című fejezetet), a PLC-k egyre jelentősebb része kapcsolódik közvetlenül az internetre. Ezekben az esetekben 

általában nem nyílt hozzáférésű hálózatokat használnak. Az alábbi ábra az egymással kapcsolódó rendszereket 

szemlélteti: 

 

6.4.1.1. ábra 

Példaképp nézzük meg, hogy a FESTO FEC-34 PLC-vel miként lehet e kapcsolódást megvalósítani. 

A PLC-n két programrendszer fut párhuzamosan: az egyik a folyamatot vezérli (gépvezérlő program) és 

hagyományos vezérléstechnikai nyelven íródik; a másik a PLC webszerverén futó HTML-kód. A programok 

között az információátadás memóriatartalmakon keresztül történik. Amelyik változó értékét át kívánjuk adni a 

webes felületnek, azon változó értékét a vezérlőprogramban be kell írni egy memóriaszóba. A HTML-kód egy a 

FEC-hez adott script segítségével e memória értékét ki tudja értékelni, és a honlapon megjelenít egy a 

memóriaszó értékétől függő szöveget (képet). A honlapon felirattal ellátott nyomógombot lehet elhelyezni, 

amelyre kattintva egy memóriaszónak értéket lehet adni. Ezt a FEC vezérlőprogramja olvassa, így lehet a 

honlapon keresztül beavatkozni a vezérlőprogramba. 

A HTML-kód: 
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6.4.1.2. ábra 

Magyarázat soronként: 

3. A program fejléce. 

4. Oldalfrissítési időköz, a böngésző 3 másodpercenként frissíti a megjelenítést, azaz beolvassa a FEC-en futó 

honlapot az aktuális értékekkel. A FEC-en futó (beolvasandó) honlap neve (kötelezően: main.htm). 

5. A FEC-hez adott java script neve (a FEC-re, a HTML-kódot tartalmazó könyvtárba fel kell tölteni!). 

10. „BE” feliratú nyomógomb, rákattintáskor az MW1 (Memory Word 1) értéke 1 lesz. 

11.  „KI” feliratú nyomógomb, rákattintáskor az MW1 (Memory Word 1) értéke 0 lesz. 

13-20. Az egérrel átállított memória értékének megfelelő szöveg kiíratására szolgáló kódrészlet. 

14. Beolvassa az 1. memóriaszó értékét (dmw1 = Display Memory Word 1). 

16-17. Az MW1 értékétől függően kiírja a „Benn” illetve a „Kinn” feliratokat. 

18. Információ hiányában a „Kapcsolódás” felirat jelenik meg. 

Ez a példaprogram az MW1 memóriaszót állítja, annak is ténylegesen a 0. bitjét változtatja (MW1.0). A FEC 

programnyelvben a memóriákat flagnek nevezik, így a használt változóra F1.0-val kell hivatkozni. Az alábbi 

példaprogram a PLC honlapján állított memóriabit értékének megfelelően be- és kikapcsolja az O0.0-s 

kimenetet. 
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6.4.1.3. ábra 

A FEC-re a vezérlőprogramot a szokásos módon kell feltölteni. A webszerver aktiválása és IP-címének 

beállítása a „Driver Configuration” alatt, a megfelelő meghajtónak a Projektbe való beemelésével történik. A 

HTML-kódokat az „Online – File Transfer” menüpont alatt lehet feltölteni a FEC-re. 

5. A PLC kiválasztása és üzemelése 

A PLC-k kiválasztásának legfontosabb szempontjai: gazdasági és műszaki szempontok, szakember-ellátottság, 

üzembiztonság, meglévő eszközökkel való kompatibilitás, személyes kötődés. Vizsgáljuk meg a műszaki 

szempontokat: 

• csak Boole-műveleteket kell-e elvégezni, ill. szükséges-e adatműveletek, analóg értékek kezelése 

• egész típusú matematikai műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

• adatbázis-kezelő műveletek 

• lebegőpontos (tizedes törtekkel) való műveletek (gyökvonás, szögfüggvények, statisztikai műveletek) 

• szubrutinhívás (strukturált ciklikus működés) 

• PID algoritmus szükségessége 

• a szükséges reakcióidő meghatározása (CPU sebesség, SCAN ciklus) 

• soros, hálózati kommunikáció igénye 

• többprocesszoros üzemmód igénye 

• a kezelővel való kapcsolattartás módja, adatbeviteli, -kiviteli eszközök (numerikus, alfanumerikus, 

érintőképernyős kijelző), folyamatvizualizálási igény 

• a szükséges logikai be- és kimenetek számának meghatározása (tartalékkal) 

• a feszültségszintek meghatározása (logikai 1 és 0) 

• gyorsszámláló bemenet szükségessége 

• a kimenetek kapcsolási frekvenciaigénye (relés, tranzisztoros kimenet választása) 

• a kimenetek teljesítményigénye 

• analóg jelek szükségessége (A/D és D/A modul) 

• távoli I/O kezelés szükségessége 
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A PLC-s rendszerek üzemeltetése során a karbantartást a gépkönyvnek megfelelően kell elvégezni, az 

elektromechanikus elemeket (reléket) cserélni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a meghibásodás 

leggyakrabban a terepi részeken következik be, így a hibakeresést is ott célszerű kezdeni: 

• érzékelő-, távadóhiba – 45% 

• beavatkozóhiba – 30% 

• kommunikációs hiba – 15% 
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7. fejezet - Az irányítási rendszerek 
fejlődése 

1. Az irányítási rendszerek fejlődése 

Miután megismerkedtünk az irányítási rendszerek elemeivel, tekintsük át az irányítási rendszerek hierarchiáját. 

Egy vállalaton belül az egymás alá és fölé rendelt irányítórendszereket piramisszerűen szokás ábrázolni: 

• Multinacionális irányítás 

• Vállalati irányítás 

• Üzemirányítás 

• Üzemegység- (gyáregység-) irányítás 

• Gépsorirányítás 

• Gépirányítás 

• Alrendszer-irányítás 

Az üzem- és vállalatirányítási szinteket termelésirányításnak, a folyamatközeli szinteket technológiai 

irányításnak nevezzük. E tárgy keretében a technológiai irányítás elemeivel ismerkedünk meg. 

A technológiai irányítási rendszereket egymásba ágyazott rendszerként is lehet modellezni. 

 

7.1.1.1. ábra 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a technológiai folyamatba (irányított rendszer) érkező anyag (Ab) és energia (Eb) 

paramétereinek mérése a „Vezérlőberendezések”-nek szolgáltat információt. A kimenő anyag (Ab) és a kimenő 

energia (Eb) állapotjellemzői a „Szabályozóberendezések”-nek szolgáltatnak mérési adatokat. A következő héj 

az optimalizálás, mely a kívánt célt határozza meg, azaz az alapjelet szolgáltatja a vezérlő- és 

szabályozóberendezéseknek. A következő héj biztosítja a kapcsolatot a folyamat nyomon követéséhez a 

minőségbiztosítás és a termelésirányítás számára. 
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A technológiai irányítás fejlődését az információátvitel és -feldolgozás fejlődése segítette. Néhány jellemző 

dátum, név és újdonság: 

 

7.1.1.2. ábra 

1.1. A mechanikus irányítási rendszerek 

A fejlődés során először a mechanikus rendszerek alakultak ki. Néhány, még napjainkban is használt példa: 

• lyukkártya – kötőgép, mechanikus programvezérlés 

• dugattyúk (lineáris elmozdulás) – gőzgép vezérlése 

• regulátor (forgó mozgás) – gőzgép szabályozása 

• bütykös tengely – motor, szelepemelés 

• forgattyús tengely, excenter – megmunkálógépek 

• kényszerpálya – profilmegmunkálás 

• tolattyúk – szelepek (pneumatikus, hidraulikus) 

A mechanikus elven történő irányítási folyamatok napjainkra visszaszorultak. 

1.2. Elektromechanikus irányítási rendszerek 

Az elektromechanikus, más néven relés vagy jelfogós elemekből a kétállapotú jelek feldolgozására szolgáló 

kapcsolások építhetők. A relés vezérlésekben a jelfogókkal oldják meg a jelek fogadását, feldolgozását, 

tárolását, kiadását. A relé mint vezérléstechnikai alapelem az áramkörök galvanikus szétválasztását is megoldja. 

A relés vezérlések főbb jellemzői: 

• Huzalozott, fix vezérlést valósítanak meg, változtatás esetén át kell huzalozni a vezérlést. 

• Mozgó alkatrészt tartalmaznak, így rendszeres karbantartást igényelnek. 

• Korlátozott az élettartamuk (meghatározott kapcsolásszám). 



 Az irányítási rendszerek fejlődése  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Korlátozott a kapcsolási frekvenciájuk. 

• Egyen- és váltóáramra egyaránt alkalmazhatók. 

A relés vezérlések tervezése, ábrázolása, dokumentálása létradiagrammal történik, mely szemléletesen, jól 

követhetően ábrázolja a működést. A létradiagram (áramútterv) a PLC-k programozásának is egyik 

legkedveltebb módja. 

1.3. Huzalozott logikájú elektronikus irányítási rendszerek 

A félvezető elemek (tranzisztor, dióda) megjelenésével lehetővé vált a mozgó alkatrészek nélküli logikai 

hálózatok építése. A logikai integrált áramkörök felhasználásával az élettartam és az integráltság növekedett, a 

hely- és teljesítményigény csökkent. A kapcsolási frekvencia növekedése lehetővé tette az impulzusvezérelt 

eszközök (pl. léptetőmotor) használatát. 

1.4. Programozható, számítógépes alapú irányítási rendszerek 

A mikroprocesszoros, PLC-s rendszereknél lehetővé vált a logikai döntések (logikai függvények) szoftveres 

úton történő megoldása. Ez alapvető változást hozott az irányítási rendszerek felépítését tekintve, ugyanis az 

eddigi huzalozott rendszereket leváltották a programozottak. A hardveres irányítást a szoftveres vette át. Az 

irányítás hardvere (szenzorok, aktuátorok, vezérlők, kábelek, sorkapcsok, vezérlőszekrények) elkülönül az 

irányítás szoftverétől, párhuzamosan fejleszthető, gyártható, és a berendezés beüzemelésekor találkoznak. Az 

irányítási algoritmus korrigálható, módosítható, így nemcsak a hibák javíthatók egyszerűen, hanem a 

megváltozott feladatokhoz is gyorsan alkalmazkodhat a rendszer. 

2. Irányítási rendszerek fejlődési szintjei 

A technika fejlődésével az irányítási rendszereknek öt generációját különböztetjük meg. A besorolás 

szempontjai: 

• a rendszer térbeli tagoltsága 

• a kommunikáció egységessége és formája, az analóg/digitális jelek aránya 

• a készüléktechnológiai tagoltság (integráltság, szabványosítás) mértéke 

• a részrendszerek együttműködésének lehetősége, módja 

• a kezelőhely (HMI = Human–Machine Interface) fejlettsége 

2.1. Első generációs irányítási rendszerek 

Az első elemek és irányítástechnikai alapfeladatok (pneumatika, hidraulika, hőmérséklet- és 

nyomásszabályozás) megjelenésekor alakultak ki. Térben tagolatlan, folyamat- és berendezésközeli elemekből 

épülnek fel. Nincsenek szabványos elemek, jelek. 

2.2. Második generációs irányítási rendszerek 

Térben tagolt (vezérlő- és szabályozóelemek a vezérlőszekrényben, szenzorok és aktuátorok a folyamat 

közelében, terepen), egymással kapcsolatban lévő, szabványos jelekkel kommunikáló elemekből állnak. 

Megjelennek a szabványos elemek, moduláris rendszerelemek, központi regisztrálás, nyomtatás. 

2.3. Harmadik generációs irányítási rendszerek 

Fő jellemzőjük a központi folyamatirányító számítógép, ahová minden információ (logikai és digitalizált analóg 

jel) befut. A feldolgozás után minden (vezérlési és szabályozási) parancs innen kerül kiadásra. A rendszerben 

egységes jelek, készülékek találhatók. Megjelenik a számítóképes központi adatgyűjtés és archiválás, 

kezelőpult. 
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2.4. Negyedik generációs rendszerek 

Az egy központi számítógép hátránya, hogy meghibásodása esetén a teljes rendszer leáll. A negyedik generációs 

rendszerektől kezdve redundáns irányítási struktúrát alakítottak ki. Megmarad a központi digitális 

adatfeldolgozási rendszer, de az elemek terepi buszokra (szabványosított ipari adatbuszokra) csatlakoznak. A 

perifériákon lévő elemek egy része hagyományosan analóg jelekkel kommunikál, de megjelennek a központtal 

közvetlenül kommunikálni képes perifériák is. A központi rész építőkockaelven épül fel, azaz szabványok a 

mechanikai méretek (RACK-ok), felfogások, sínek, villamos csatlakozók, jelszintek. Ennek következtében a 

különböző gyártók eszközei illeszkednek a rendszerbe, sőt csereszabatosak is lehetnek. 

2.5. Ötödik generációs irányítási rendszerek (napjaink korszerű 
rendszerei) 

Általánossá válik a digitális kommunikáció, többféle buszrendszer is működhet egymás mellett, így terepi busz 

a perifériák kezelésére, Ethernet- (internet-) hálózat a folyamatirányító állomások között, valamint a külső 

kommunikációnál. Az irányítási feladatokat megoldó intelligencia decentralizált, meghibásodás esetén csak az 

adott részegység esik ki a termelésből, kerülő úton megoldható az átmeneti helyettesítése. A központi irányítást, 

dokumentálást, összehangolást végző számítógép kereskedelemben kapható – természetesen ipari kivitelű, nagy 

megbízhatóságú és zavartűrő – számítógép. A feladatok szoftveresen oldódnak meg, így könnyen áttelepíthetők 

másik számítógépre. A decentralizált vezérlési feladatokat szinte kizárólag PLC-kel oldják meg, amelyek a 

terepi buszon vagy közvetlenül az interneten kommunikálnak egymással és a felettes szinttel. A szabályozási 

feladatokat (pl. pozíciószabályozás, szervohajtások) digitális szabályozók (kontrollerek) végzik. A 

folyamatközeli elemek szabványosak, csereszabatosak, sőt megjelennek az intelligens perifériák, amelyek 

átvesznek szabályozási feladatokat (pl. proporcionális nyomásszabályozó-nyomástávadó elem), illetve digitális 

jelekkel közvetlenül csatlakoznak a belső buszra. 

 

7.2.5.1. ábra 

3. Megbízhatóság, redundancia, tartalék rendszerek 
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Ipari környezetben gyakran találkozunk olyan folyamattal, melynek vezérlése során nagy biztonságra vagy 

magas rendelkezésre állásra kell törekednünk. 

• Biztonsági vezérlés: biztonsági vezérlést igényelnek vegyipari folyamatok, az energiaipar (atomenergia), a 

közlekedés (vasútállomás biztosítóberendezésének vezérlése); életvédelmi, szabvány, törvényi oldalról 

kötelezően előírt követelmények teljesítése a cél. 

• Magas rendelkezésre állás: ott szükséges, ahol a leállás nagy költségekkel jár, vagy a leállás utáni újraindítás 

nagyon hosszú időt igényel; elsősorban gazdaságossági szempontból merül fel az igény. 

Megoldás: nagy megbízhatóságú elemekből való építkezés, illetve redundáns eszközök, rendszerek beépítése a 

rendszerbe. 

A redundanciának több típusa különböztethető meg: 

• Gépi redundancia: a berendezések, részegységek többszörözése. 

• Információredundancia: az információhoz járulékos információ rendelése (pl. paritásbit). 

• Programredundancia: a programfeldolgozó és programegységek többszörözése. 

A meghibásodás esetén a tartalék rendszerek veszik át a feladatokat. A tartalék rendszerek három szintjét 

különböztethetjük meg: 

• Hideg tartalék: az irányító vezérlőegység meghibásodásakor be kell kapcsolni a tartalék vezérlést (pl. 

kórházban a dízelgenerátor). 

• Meleg tartalék: a tartalék vezérlőegység bekapcsolt állapotban van, minden pillanatban képes átvenni a 

vezérlést (pl. szünetmentes áramellátás). 

• Párhuzamos működésű tartalék rendszer: a tartalék párhuzamosan működik az irányító rendszerrel, nem 

minden esetben dönthető el, hogy melyik a tartalék (pl. atomerőmű reaktorának nyomásmérő rendszerei) 

 

7.3.1.1. ábra 

Az ábrán látható két redundanciastruktúra közül a felső ábrán lévő átkapcsoló akkor kerül átváltásra, ha az aktív 

modul meghibásodik. A hiba tényét általában kezelőnek kell megállapítania. Az alsó ábrán lévő struktúra egy 

szavazóegységet tartalmaz, amelynek feladata, hogy kiválassza a hibás modult. Ha valamely két modul azonos 

eredményre jut, egy modul pedig másra, akkor feltehetően az a hibás. Ez a struktúra általában alkalmas a 

meghibásodott modul üzem közbeni cseréjére is. 



   

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

PLC programozás 

Pneumatika 

Relés vezérlések 

melleklet/PLC_programozas.zip
melleklet/Pneumatika.zip
melleklet/Reles_vezerlesek.zip
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