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1. BEVEZETÉS 

 

A gyártási folyamatok automatizálásában az 1950-es évek fordulópontot jelentettek, 

megjelentek a számítógép irányítású szerszámgépek, megnevezésük a Numerical Control 

kezdőbetűiről NC gépek néven vált ismertté. Az NC gépek minőségi fejlődésével a termelé-

kenység elért egy olyan szintet, amelyet tovább növelni csak a folyamatokban résztvevő ki-

szolgálógépek (anyagmozgatógépek) automatizálásával, illetőleg magának a teljes gyártási 

folyamatnak az optimális irányításával lehet. 

E problémának különös jelentősége van a kis-és középsorozat gyártás automatizálásá-

ban. A kérdés itt mindenképpen rendszer problémaként jelenik meg. A terméket részben, vagy 

egészében előállító egység tekinthető rendszerként (vagy egy nagyobb rendszer részrendsze-

reként), amelynek elemei között vagy csak információs, vagy információs és fizikai kapcsola-

tok vannak. A fizikai kapcsolat az anyagáramlás. Ez a kapcsolat teszi lehetővé – megfelelő 

berendezések alkalmazása esetén – a rendszer automatikus irányítását. Megfelelő berendezés 

alatt az alakító technológiák gépeinek, az anyagmozgatógépeknek, a szerelőgépeknek megfe-

lelően automatizált típusait kell érteni. 

A rendszer elemek fizikai kapcsolata folyamatos vagy diszkrét (szakaszos) folyamato-

kat hoz létre, amelyek működése – megfelelő információk birtokában – előre tervezhető és 

modellezhető. A leírtakból is látható, hogy a rendszer probléma két helyen is kapcsolódik az 

anyagmozgatáshoz, egyrészt a folyamatok, másrészt pedig az anyagmozgatógépek oldaláról. 

Az automatizált folyamatok kialakítása a tervezőket új berendezések kifejlesztésére és a 

hagyományos anyagmozgató berendezések korszerűsítésére, automatizálhatóságának megva-

lósítására késztette.   

A tankönyv az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 számú program-

ja, „Egységesített jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés” projekt keretében ké-

szült. A könyv anyagának alapját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 

„Anyagmozgatás irányítás- és automatizálástechnikája” címmel tartott előadásaim, és e téren 

végzett kutatásaim képezik. Az előadások időterjedelme sok lényeges elméleti és gyakorlati 

tananyagrész tárgyalását nem tette lehetővé. Az automatizálás technika szakterülete az elmúlt 

évtizedben rohamosan fejlődött, olyan új kutatási és fejlesztési eredmények születtek és kerül-

tek nyilvánosságra, amelyek ismeretét a 21. század mérnöke nem nélkülözheti. A PLC techni-

ka, berendezéseiben és szoftvereiben szinte évente megújul, de rohamos fejlődés tapasztalható 

a szenzorika, a hajtástechnika és a jelfeldolgozás területén is. Tartalmilag könyv a BME Köz-

lekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán a Járműmérnöki BSc alapszak Automatizált anyag-

mozgató berendezések és robotok szakirány hallgatóinak tananyagát foglalja össze. Az anyag 

összeállításánál az anyagmozgatási-, logisztikai folyamatok automatizálásával kapcsolatos 

kérdéseket részesítettem előnyben. A tankönyv nyolc fejezetet tartalmaz. Az első fejezet átte-

kinti az anyagmozgatás automatizálásban betöltött szerepét. Ez a szerep nagyon bonyolult, 

mert az anyagmozgató berendezések részben automatizálandó gépek (pl. daruk, görgőspályák, 

konvejorok, függősínpályás berendezések stb.), részben pedig automatizált eszközök (vezető-

nélküli targoncák, robotok stb.), amelyek alapeszközei egy automatizált technológiai vagy 

logisztikai rendszer kialakításának. A második fejezet az automatizálás alapfogalmait, a har-

madik az irányítási folyamat eszközrendszerét foglalja össze. A negyedik fejezet az automati-

zált munkaciklusok felépítését és kialakítását ismerteti. Az ötödik, hatodik és hetedik fejezet a 

szabadon programozható vezérlők PLC-k (Program Logic Control) felépítési elveit, progra-

mozási kérdéseit és adatkommunikációját foglalja össze. A nyolcadik fejezet a vizsga alapfo-

galmait és válaszait ismerteti. Ezt a fejezetet Dr. Pápai Ferenc egyetemi docens úr állította 

össze, aki a feladatok kidolgozásában is segítségemre volt.  

Köszönettel tartozom a könyv bírálójának lelkiismeretes munkájáért és hasznos tanácsa-

iért.  
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Köszönet illeti az Omron Kft-t, hogy hozzájárult képanyagaik közzétételéhez és munka-

társait a könyv írása során nyújtott segítségükért.   

A könyv megalapozza a szakterületen végzendő MSc tanulmányokat. Kívánom, hogy a 

hallgatóság és a gyakorlatban dolgozó mérnökök haszonnal forgassák a könyvet. 

 

 

Budapest, 2012. február  

 

Dr. Kulcsár Béla  
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2. AZ ANYAGMOZGATÁS SZEREPE AZ IPARI AUTOMATIZÁLÁSBAN  

 

A 70-es években az ipari termelés során előállított termékekkel kapcsolatosan a felhasz-

náló részéről különféle új követelmények merültek fel. A követelmények egy része: 

- rövidebb szállítási határidőre, 

- szélesedő típusválasztékra és ebből adódóan, 

- kis gyártási sorozatokra 

vonatkoztak. E követelményeket azonban a korábbi gyártási struktúrákban nehezen lehetett 

realizálni, ennek megoldásához olyan gyártási rendszerek kellettek, amelyek a termelés funk-

cionális területeit fizikailag vagy informatikailag egymáshoz tudták kapcsolni. 

Az akkor elterjedőben lévő rugalmas gyártórendszerek (Flexible Manufacturing 

Systems, FMS, vagy Flexible Fertigungssysteme FFS), illetve ezek technológiai berendezései 

az anyagmozgatással (géppel és folyamattal) kapcsolatban több olyan kérdéskört vetettek fel, 

amelyek az addigi hagyományos gyártási struktúrákban nem voltak meghatározó jelentőségű-

ek. Ropohl, G.: (Flexible Fertigungssysteme, Krauskopf Verlag, Mainz, 1971.) szerint ru-

galmas gyártórendszereken a gyártóberendezések olyan sora értendő, amelyeket közös irányí-

tó és anyagmozgató rendszerrel úgy kapcsolnak össze, hogy egyrészt teljesen automatizált a 

gyártás rajtuk, másrészt pedig egy adott területen belül különböző munkadarabokon különbö-

ző megmunkálási feladatok végezhetők velük anélkül, hogy a folyamat a megmunkáló gépek 

átállása miatt megszakadna. Itt fogalmazódott meg először, hogy az anyagmozgatás a terme-

lési technológiai folyamat szerves része. 

A gyártórendszerek fent körvonalazott fogalma azóta két új fogalommal  bővült ; 

- Számítógéppel integrált gyártás (computer integrated manufacturing, CIM), amely a 

számítógéppel segített termelési fő funkciók, nevezetesen a termeléstervezés (PPS), a 

konstrukciós tervezés (CAD), a technológiai folyamattervezés (közvetlen technológiai 

folyamattervezés, sorrendtervezés) (CAPP), a számítógéppel segített gyártás (CAM) 

és a számítógéppel segített minőségbiztosítás (CAQ) szintézise. A számítógéppel segí-

tett gyártáshoz (CAM) azonban meg kell jegyezni, hogy az a technológiai operációkat 

(műveleteket) végző automatizált gépek irányító rendszerein (Hw+Sw!) kívül magába 

foglalja az anyagmozgató-rendszer, a raktározási rendszer, a szerelő rendszer és a 

gyártórendszerekben lévő anyagmozgatási és egyéb feladatokat végző robotok irányító 

rendszereit is. Hasonló. anyagmozgatással összefüggő összefüggések vannak a számí-

tógéppel segített minőségbiztosítás fejlődésében is. 

- Intelligens gyártórendszerek (intelligent manufacturing systems, IMS), amelyek bo-

nyolult, kooperációval (beszállítással) vevői igények kielégítésével, valamint előre 

nem látható zavar szituációk kezelésével kapcsolatos feladatokat önmaguk meg tudnak 

oldani, bizonyos határok között, nem teljes körű információ esetén is. 

Ezek a fejlődési szakaszok  azt mutatják, hogy az anyagmozgatás és a logisztika teljesen 

bele integrálódott a gyártásitechnológiákba, annak rendszertechnikailag, informatikailag szer-

ves része lett, folyamattechnikai megközelítésben pedig a gyártási folyamat idő- és térbázisú 

hordozójává, fizikai realizálójává vált. 

A 90-es évek a CIM területén új paradigmaváltást hoztak. A lokális és a kiterjedt háló-

zatok ekkor tették lehetővé az üzleti- és a műszaki folyamatok integrációját, és informatikai 

támogatását (Computer Integrated Manufacturing, Engineering and Management), CIMEM. 

A globális piaci versenyben a sikeres termelő és gyártó cégek a gyártási folyamataik re-

alizálására és optimalizálására digitális gyártási technológiákat alkalmaznak. A leírtakból lát-

ható, hogy a termelés fontos célkitűzése, hogy az egész termelési rendszerben a stratégiákat, a 

struktúrákat és a folyamatokat úgy kell összeilleszteni egymással, hogy a piac által igényelt 

rugalmasságot nem megnövelt készletekkel, hanem rugalmas és logisztika elvű termeléssel 

lehessen elérni. Az előállítandó termékek, és a folyamatok egymással összehangolt kialakítása 
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jelenti az alapvető előfeltételt ahhoz, hogy a termelési költségeket optimálni lehessen. A vég-

rehajtási struktúrákban lévő csatlakozási felületek alapján jönnek létre, olyan termékcsoportra 

orientált folyamat végrehajtási struktúrák, amelyek segítségével a logisztikai elveknek megfe-

lelő közel folyamatos gyártást lehet elérni. A továbbiakban néhány gyártási rendszer képzésé-

re alkalmas anyagmozgató rendszerben fellépő automatizálási problémát mutatunk be.  

  

2.1. Konvejoros anyagmozgatás folyamata 

 

A folyamat a rendszer elemeinek tér-idő bázison értelmezett kapcsolata. A folyamathoz 

mindig tartozik egy olyan hálózat vagy csatorna, amelyben valamilyen anyag árucikk vagy 

információ mozog, illetve áramlik. A folyamat adott térbeli állapotra határoz meg egy időben 

lejátszódó jelenséget. A térbeli állapotot valamilyen fizikailag realizált eszközrendszer bizto-

sítja, mint e fejezet tárgyát képező a konvejorrendszer. 

Az 1. ábra egy üzemi technológiai rendszer konvejoros anyagmozgató rendszerét, a 2. 

ábra pedig az anyagáramlási hálózatát mutatja. A hálózat kijelöli azokat a térbeli pontokat és 

meghatározza azokat az útvonalakat, ahová, a technológiai folyamat adott időpontokban fel-

merülő anyagmozgatási igényeit realizálni kell, tehát a hálózati elemek állapotait meg kell 

határozni. Ezt biztosítja az automatizálási rendszer. 

 

Pozícionált
munkadarab

Rakodólap

Robot

Görgõsor rendszer

Emelõasztal

részlet

Munkadarab
átrakás pálya

M11

M9

Vontató pálya 1 (Power 1)

Vontató pálya 2 (Power 2)

Kitérõ

Segédpálya

V1

V3

M1

M2

Teherhordó pálya (Free)

Teher függeszték

Pályasüllyesztõ

Robot 

Szerelõ - anyagmozgató rendszer

 
 

1. ábra 

 

V1 Csomópont

V2 Csomópont

V3 Csomópont

1. sz. Anyagmozgatási útvonal

2. sz. Anyagmozgatási útvonal

3. sz. Anyagmozgatási útvonal
Bemeneti tároló

Kimeneti tároló

V4 Csomópont

V5 Csomópont

4. sz. Anyagmozgatási útvonal

 
 

2. ábra 
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2.2. Görgősoros anyagmozgatás 

 

A görgősorral való anyagmozgatási vonalak kialakítása szükségképpen megköveteli az 

elágazások (csomópontok) kialakítását – 3. ábra.  
C1 C2 C3

C4C6

M

700

704

(1005)

703610

(2565)

S1=3570 mm

E1

A2

C5

610

A1

a.)  Görgõsoros anyagmozgató rendszer

b.) Elágazási részlet

Hajtott görgõsor - segédpálya

Hajtott görgõsor - fõpálya

600x600-as

paletta

600x600-as

paletta

 
 

3. ábra 

 

A csomópontokban az egységrakományokon, illetve a szállított anyagokon identifikáci-

ós vizsgálatokat kell elvégezni, amely megtörténhet a szállított anyag álló és/vagy mozgó ál-

lapotában. A csomópontokon az alábbi feladatokat kell megvalósítani: 

- egységrakomány vizsgálata, a mozgás célállomásának meghatározása, 

- egységrakomány átadása a megfelelő elágazó pályára, 

- egységrakomány átvétele az elágazó pályáról. 

Az egységrakományoknak a csomópontokban, illetve elágazási pontokban egy másik 

görgősorra való átadása csak az egységrakományok álló állapotában történhet. Ehhez az egy-

ségrakományokat egymástól meghatározott távolságban megállító ún. torlasztó berendezése-

ket kell a görgősoron elhelyezni. A 4. ábra egy torlasztó berendezést mutat zárt és nyitott álla-

potban. A torlasztó berendezéseket működtető pneumatikus hengerek működtetését az auto-

matizált rendszer irányító berendezése végzi. 
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v

Torlasztó hüvely

torlasztási helyzetben

Torlasztó mûködtetõ 

pneumatikus henger

Görgõsori

torlasztó szakasz

Torlasztott egységrakomány



Torlasztó hüvely

nyitott helyzetben  
 

4. ábra 

 

Az elágazásokat fordító asztalokkal vagy lánc-vonóelemű, vagy pneumatikus rendszerű 

egységrakomány áttoló berendezésekkel lehet megvalósítani. Egy fordító asztallal megvalósí-

tott csomópontot mutat az 5. ábra.  

 

 

 
 

5. ábra 

 

Lánc-vonóelemű átadóval rendelkező elágazást mutat be a 6. ábra. Itt a kapcsoló-

egyenes érzékeli a főpályáról kiadandó rakományokat és jelt ad az átadó berendezés működé-

sére, amely a kereszt láncpálya megemelésével a rakományt mozgásirányának megváltoztatá-

sára kényszeríti és az elágazó pályára viszi. A fenti irányváltó átadó berendezések nemcsak az 

ábrán vázolt elágazás esetén alkalmazhatók, hanem a szállítópálya nyomvonalának 90
o
-os 

irányváltozásakor is. 
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6. ábra 

 

2.3.  Raktári felrakógépek 

 

A raktári felrakógépek az állványrendszer folyosóin mozognak, fő feladatuk a rakodó-

lapok be- és kitárolása. Az automatizált rendszer tároláson kívül az alábbi funkciókat látja el:  

- az áruk ki-és beléptetési műveleteinek automatizálása, 

- a leltár ellenőrzése és aktualizálása, 

- a manuális tevékenységből adódó hibák kiküszöbölése.  

Az egységrakományok ki és beléptetése a felrakógép automatizált mozgásciklusának 

eredményeként jön létre. A mozgások automatikus ciklusba szervezése különböző szenzorok 

szolgáltatta jelek alapján történik. A felrakógép három fő- és kiegészítő mozgása, a mozgások 

indítása, a célpont felkeresési algoritmusának realizálása és a mozgások megállítása képezi a 

gép automatizálásának tárgyát. Ezt egészítik ki a raktár funkcionális működését biztosító, 

kapcsolódó irányítási feladatok. A felrakógépet egy irányító szoftver vezérli, amely minden 

folyamatot koordinál, amely a raktárirányító számítógépre, vagy a felrakógép számítógépére 

telepített. A felrakó gépek széles skálája lehetővé teszi a minden egyes raktárépület igényei-

hez történő alkalmazkodást, azok befogadóképessége, méretei, magassága és ciklusideje te-

kintetében, így azok széles alkalmazási területet fednek le. Ezek a rendszerek speciális mun-

kakörülményekhez is alkalmazhatók, úgy mint a pl. a fagypont alatti hőmérsékletek (-30ºC), 
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szélsőséges páratartalom vagy egyéb különleges paraméterek, beleértve a standard munka-

tempó (műveleti intenzitás) jelentős növekedését is 

Természetesen az automatikus irányítás akkor gazdaságos, ha az egész raktárrendszerre 

(gép, mozgás, ki- és betárolási folyamat, készletnyilvántartás stb.) kiterjed. Munkaciklusának 

egy változatát a 7. ábra mutatja. 
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Kitárol

Betárol
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Sebességegyenes
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7. ábra 

 

2.4. Vezetőnélküli targoncák 

 

Egy többhurkos többfrekvenciás vezetőnélküli targoncás anyagmozgató rendszert szem-

léltet a 8. ábra. Az ábrán látható, hogy a fő pálya-hurok elágazásoknál indukciós hurkok he-

lyezkednek el, amelyek segítségével a targonca identifikációja megtörténik és a további fela-

datvégzéséhez, újabb információkat vesz fel. Az útvonal mentén máshol is elhelyezhető 

kommunikációs hurok vagy szenzor. 

  

Vezetõhuzal

Frekvenciagenerátor F1

F1

(Indukciós nyomvonal)
Vezetõhuzal

Frekvenciagenerátor F2

F2

(Indukciós nyomvonal)

Vezetõhuzal

Frekvenciagenerátor F3

F3

(Indukciós nyomvonal)

1 Hurok 2 Hurok

3 Hurok

Antenna áthangolást jelzõ 

szenzor (Indukciós hurok)

Antenna áthangolást jelzõ 

szenzor (Indukciós hurok)

Antenna áthangolást jelzõ 

szenzor (Indukciós hurok)

Antenna áthangolást jelzõ 

szenzor (Indukciós hurok)

 
 

8. ábra 
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Az identifikációra egy lehetséges módszert a 9. ábra mutat. A vezetőnélküli targonca 

azonosítja magát a vezető nyomvonal mentén elhelyezett kommunikációs huroknál. Az azo-

nosításra rendelkező jelet kap a pl. az útvonal meghatározásra, ami azt jelenti, hogy a nyom-

követő antennáját áthangolja egy újabb frekvenciára, – ha eddig az 1 jelű frekvenciára hangolt 

volt, akkor pl. a 3 jelűre – ez azt jelenti, hogy az azonosítási pont után nem a balra forduló 

nyomot, hanem a jobbra forduló nyomot követi. A fent leírtakon túl információt is kaphat, 

hogy pl. álljon meg, és amennyiben anyagot szállított azt adja le, mert elérte a cél állomást 

stb. 

Nr. targonca

(Frekvencia áthangolás,

Vezetõnélküli targonca

Vezetõ nyomvonal

Útvonal meghatározás

Kommunikációs hurok

A kommunikáció információ tartalma

Frekvencia 3Frekvencia 2

Frekvencia 1

Irányító rendszer

Információ

Adatátviteli egység

megállás, indulás stb.)

 
 

9. ábra 

 

A vezetőnélküli targoncás rendszerekben a nyomvezetés jellegétől függően, más termé-

szetű identifikációs pontok is alkalmazhatók. 

A vezetőnélküli targoncával való adatkommunikáció több formája használatos. Az in-

formatika és a kommunikációs technológiák rohamos fejlődésével e területen jelentős válto-

zások következtek be. A gyakorlati alkalmazásban együtt vannak még a régi és az új rendsze-

rek. A leggyakrabban alkalmazott kommunikációs eljárások; 

- a vezetővonal mellet elhelyezett indukciós hurokkal, 

- az indukciós vezetővonalon keresztül, 

- IR adatátvitellel, 

- szélessávú (WLAN) adatátvitellel. 

 

2.5. Függősínpályás berendezések 

 

A gyártási vonalak kiszolgálására régóta használnak függősínpályás berendezéseket. Az 

automatizált gyártó rendszerek kialakítására irányuló törekvések azonban a függősínpályás 

berendezések olyan, rendszerré való továbbfejlesztését követelték meg, amely egy technoló-

giai rendszer teljes anyagellátását (kiszolgálását) biztosítja, a technológiai rendszerrel együtt 

automatikusan irányítható, a berendezések mozgása kevéssé korlátozott, mozgásukba bizo-

nyos szakaszosság vihető (az anyagátadás idejére megállíthatók). Egy ilyen rendszert mutat 

be a 10. ábra. A rendszer irányítását az anyagmozgatást irányító számítógép végzi. Az ábrából 

látható, hogy nagy rendszer automatizálásáról van szó. Az automatizálás feladatai az alábbi 

tevékenységekre terjednek ki: 

- szállítandó anyag feladása és levétele, 

- anyagfeladás és levétel feltételrendszerének definiálása, 

- célállomás meghatározása, 

- célállomások helyzet vagy útméréssel való definiálása,   

- célállomás útvonal elérése, 

- függősínpálya kocsik indítása és megállítása, 
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- váltók, pályaelágazások állapotának meghatározása, 

- pályaszintváltást végző berendezések állapotának megtartása, 

- kocsik blokk-, szakasz irányítása, 

- technológiai állapot rögzítése, 

- kommunikáció a kocsi és az irányítórendszer között stb. 

 

 

 
 

10. ábra 

A bővítés a rendszer hosszantartó leál-
lása nélkül megvalósítható, mivel olyan 
típuselemekből épül fel, mint pl. egyenes 
szakaszok, kitérők, fordító korongok, 
váltók, liftek, kocsik stb. 

Pályaszakasz áthelyezés, átváltás a 
pálya megszakítása nélkül 

Torlasztó pályarész 

Technológiai munkahelyeket biztosító 
 kitérő pályaszakaszok  

Irányváltó fordítókorongok többféle 
pálya irányváltásra  

Többszintes függőleges automa-
tikus pályairányváltás 

Rendszertől független pályaív egység min. 500 mm mérettel 
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3. AZ AUTOMATIZÁLÁS ALAPFOGALMAI 

3.1. Történeti áttekintés 

 

Napjainkban a termelési rendszerekben és folyamatokban egyre nagyobb szerep jut az 

automatizálásnak. Segítségével nagymértékben nő a termelés technikai színvonala és termelé-

kenysége. Eszköze lehet gazdasági növekedésének, a jobb emberi élet megalapozásának is. A 

tudomány és a technika fejlődésével újabb és újabb eszközök állíthatók a termelés szolgálatá-

ba, amelyek megkönnyítik az ember munkáját, ugyanakkor magasabb képzettségi követelmé-

nyeket állítanak az emberrel szemben. 

Az automatizálás a termelési folyamat fejlődésének az a szakasza, amely mentesíti az 

embert nemcsak a fizikai munka, hanem a termelésirányító tevékenység végzése alól is. (Az 

automatika görög latin szó, önműködő irányítást végző berendezést jelent). 

A társadalmi termelés technikai fejlődésének fő szakaszai: 

- élőmunka; emberi erőkifejtés, 

- gépesített munkafolyamat; az emberi erőkifejtést gépek veszik át, a gépek felügye-

lete és az irányítása az ember feladata, 

- automatizált munkafolyamat; a gépek felügyeletét és irányítását önműködő beren-

dezések és emberek közösen végzik. 

- integrált anyag és adatfeldolgozás, intelligens gyártás, amelyben az automatizált 

részfolyamatok irányítását számítógépes hálózatok és intelligens  számítógépes al-

kalmazások  támogatják, illetve végzik.   

Az automatizálás alapja, tehát az információszerzés, az információtárolás és feldolgozás 

valamint  az információ átvitel. 

Természetesen az automatizálás nem öncél, hanem eszköz, alkalmazására akkor van 

szükség, ha általa jobb műszaki-gazdasági mutatók érhetők el (magasabb termelékenység, 

nagyobb termékmennyiség, jobb minőség stb.); más esetekben viszont egyéb szempontok; 

életbiztonság, vagyonbiztonság írják elő az alkalmazásokat. Bevezetésének feltételei: 

- megfelelő gépesítés, 

- magas színvonalú technológia (e kettő összefüggésben van), 

- megfelelő műszerezettség (szenzorikai elemek). 

Az automatizálás vissza is hat a feltételekre, módosítja a gépesítést, a technológiát és a mű-

szerezést. 

Az ipari termelés mai koncepciója azon a rendszertechnikai elgondoláson alapul, hogy 

egy termelési rendszer az egymással kapcsolatban álló funkcionális erőforrások együttese, 

ahol a működés eredményességét az erőforrások fizikai és informatikai kapcsolatai együttesen 

határozzák meg. Az informatikai háttér kialakulását az elektronika és a számítástechnika fej-

lődésének tükrében röviden az alábbiakban tekintjük át; 

* 1943-1946 a pensylvaniai egyetemen (Moore School) elkészül az első elektronikus 

kivitelű számológép az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). John von 

NEUMANN (Neumann János) a számítógép fejlesztésébe 1943-tól kapcsolódik be. A számí-

tógépet 1956-ban – kifogástalan működése ellenére – elavult volta miatt lebontották.  

* 1947-1948 John von NEUMANN és Hermann H. GOLDSTINE megbízást kapnak ve-

zető katonai köröktől azoknak az elvi problémáknak a tanulmányozására, amelyek a numeri-

kus számítások elektronikus eszközökkel való elvégzésénél felmerülnek. Eredményeiket 

1947-ben és 1948-ban bizalmas jelentés formájában zárt körben publikálták. Az 1947-es első 

jelentésben megfogalmazott konstrukciós elvekre vonatkozó követelmények az alábbiak vol-

tak: 

- Szükség van párhuzamosan működő MEMÓRIAEGYSÉG-re, amely számokat és utasí-

tásokat tud tárolni, 
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- Szükség van VEZÉRLŐEGYSÉG-re, amely különbséget tud tenni a számok és utasítá-

sok kódja között, 

- Szükség van párhuzamos működésű ARITMETIKAIEGYSÉG-re, amely bináris rend-

szerű összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra alkalmas, 

- Szükség van olyan KIMENŐ-BEMENŐ EGYSÉG-re, amely át tudja hidalni a gép 

gyors memóriaegysége és a lassú emberi memória közötti sebesség különbséget. 

* 1947-1948 a pricentoni egyetemen (Institute for Advanced Study) elkezdődik a NEU-

MANN-GOLDSTINE elv alapján egy újabb, az EDVAC (Electronic Discrete Variable 

Calculator) elnevezésű számítógép kivitelezése, amely az első mai értelemben vett elektroni-

kus digitális számítógépnek tekinthető, de a követelményeket egészükben, csak 1960-ra sike-

rült megoldani. 

* 1952 egy amerikai repülőgépgyár felkérésére elkészül az NC gép első prototípus vál-

tozata a MIT (Massachusetts Institute of Technology) laboratóriumában. Az alkatrészek prog-

ramozása az APT alapú program-nyelvre épült. 

 1955 az USA-ban a Bell Laboratories társaságnál üzembe állítják a világ első, tran-

zisztorokkal készült számítógépét. Az elektroncsövek helyett tranzisztorokkal felszerelt szá-

mítógépek második generációs számítógépekként váltak ismertté. 

* 1959-ben a Párizsban tartott 6. európai szerszámgép kiállításon először Európában is 

bemutatták az NC szerszámgépet. Az 1967-es hannoveri kiállításon már több mint 200 hason-

ló NC gépet mutattak be. Ezzel a számítógépi elv az ipar számára olyan automatizálási esz-

közt teremtett, amely gyökeresen átalakította az ipari termelési folyamatokat. 

* 1959 megjelenik az első kommerciális ipari robotot. 

* 1961 a németországi IBM bemutatja a Tele-Processing eljárását. Ezzel az eljárással a 

telefonon közvetített adatok számítógéppel tovább feldolgozhatók. Az a lehetőség, hogy a 

számítógépeket telefonhálózat segítségével egymással összekötik, az elektronikus adatfeldol-

gozás új határát lépte át. 

 1962 elkészülnek azok a számítógépek, amelyekben miniatürizált tranzisztorokat és 

diódákat alkalmaztak. Ezzel megjelenik a számítógépek harmadik generációja. 

* 1965 Európában elsőként Nyugat-Berlinben helyeznek üzembe közlekedést irányító 

számítógépet. Az irányító rendszer az úttestben elhelyezett indukciós hurok segítségével ada-

tokat gyűjt a forgalomról, és ennek megfelelően kapcsolja a közlekedési lámpákat, a rendszer 

tehát folyamat optimálást is végez. 

 1968 a miniatürizált integrált áramköröknek a számítás- és adatfeldolgozó techniká-

ban történt bevezetésével kialakul a számítógépek negyedik generációja. 

* 1971 megjelenik a Texas-Instruments és az Intel cég fejlesztésében a mikroprocesz-

szorok. 

* 1983 megjelennek az IBM fejlestésében a személyi számítógépek és ezzel kezdetét 

veszi az irodai automatizálás. 

* 1983 a Volkswagen Művek Wolfsburg-i gyárában üzembe helyezik az újonnan felsze-

relt végszerelő csarnokot, ahol túlnyomórészt robotok dolgoznak. Ez az első állomása annak a 

folyamatnak, amely a világ több országában Amerikától Japánig megnyitotta – hacsak részfe-

ladatokra is – a magas szintű automatizálás felé vezető utat, amely átvezetett a XXI. századba, 

nem kis társadalmi feszültséget keltve. 

 

3.2. Irányítástechnikai alapfogalmak értelmezése 

 

Az irányítástechnika a műszaki tudományok egyik ága, amely az önműködő irányítás 

törvényszerűségeivel és gyakorlati megvalósításával foglalkozik. Tárgyát azoknak a műszaki 

eszközöknek, módszereknek eljárásoknak és műveleteknek az összessége képezi, amelyek 

segítségével a folyamatokat realizáló gépek, készülékek és berendezések közötti megfelelő 
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kapcsolatok létesítésével az ember a gépesített folyamatok irányítása alól felszabadítható. Az 

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

fenntartása, tervszerű lefolyásának biztosítása, megváltoztatása vagy megszűntetése (megállí-

tása) végett beavatkozik. 

Az irányítási folyamat részei 

- érzékelés; (értesülés, információszerzés) 

- ítéletalkotás; a rendelkezés szükségességéről 

- rendelkezés; utasítás kiadása 

- jelformálás; jelerősítés 

- beavatkozás. 

A folyamat irányításának elvét mutatja a 11. ábra. Természetesen az irányítás kiterjed-

het az anyag és az energia folyamra. A vizsgálatunk tárgyát a továbbiakban a szakaszos tech-

nológiai folyamatokban lévő anyagfolyam realizálását megvalósító rendszerek berendezései-

nek automatizálási kérdései képezik. 

Az irányítási folyamat során különböző hatások haladnak tovább az irányítási lánc 

egyes elemein, amíg a rendelkezés, illetve beavatkozás hatására a termelési folyamatot a kí-

vánt mértékben befolyásoljuk.  

 
Anyag (A)

Energia (E)

Anyag (A)

Energia (E)Termelési folyamat

Jel formáló

Érzékelõ

Itélet alkotó

 
 

11. ábra 

 

A hatáslánc tagjain áthaladó hatásokat általában jeleknek nevezzük. A hatásnak, jelnek 

legfontosabb jellemvonása az információtartalom: a közleménytartalom; ezzel szemben az 

energiaszint csak másodlagos jelentőségű. Jelhordozó lehet minden mérhető fizikai állapotha-

tározó (mennyiség). 

 

Jel valamelyik fizikai állapothatározó (mennyiség) minden olyan értéke vagy érték; vál-

tozás, amely egy egyértelműen hozzárendelt információ szerzésére, továbbítására vagy tárolá-

sára alkalmas. 

Jellemzőnek nevezzük azokat a fizikai állapothatározókat, amelyek az irányított folya-

mat állapotát jellemzik, vagy befolyásolják (pl. úthelyzet, nyomás, hőmérséklet, fordulatszám, 

villamos feszültség stb.). A jelek összefoglaló táblázatát mutatja a 12. ábra. 

A jeleket feloszthatjuk a) az értékkészlet szerint, b) az időbeli lefolyás szerint, c) az in-

formáció megjelenési formája szerint, d) az érték meghatározottsága szerint. 

a.) Az értékkészlet szerint; Folytonos a jel, ha – meghatározott tartományban – tetszés 

szerinti értéket felvehet, és értékkészlete folytonos). Szakaszos (nem folytonos) a jel, 
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ha csak meghatározott, diszkrét értékeket vehet fel, két szomszédos diszkrét értéke 

közötti értékkészlete hiányzik (12. ábra). 

b.) Az időbeli lefolyás szerint; Folyamatos a jel, ha adott időtartományban megszakítás 

nélkül fennáll. Szaggatott (nem folyamatos) a jel, ha időközönként megszakad. (A 

12. ábra jelei csak meghatározott időközönként és időtartamban szolgáltatnak infor-

mációt). 

c.) Az információ megjelenési formája szerint; Analóg a jel, ha az információt a jelhor-

dozó értéke vagy értékváltozása közvetlenül képviseli. (A 12. ábra modulálatlan 

analóg jel időfüggvényét mutatja). Digitális a jel, ha az információ a jelhordozó 

számjegyet kifejező, diszkrét, jelképi értékeiben (kódjaiban) van jelen. 

d.) Az érték meghatározottsága szerint; Determinisztikus a jel, ha értéke meghatározott 

időfüggvénnyel egyértelműen megadható. (A 12. ábra valamennyi jele.). Sztochasz-

tikus a jel, ha véletlen lefolyású, és csak valószínűség számítási módszerekkel írható 

le. 
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12. ábra 

 

A legfontosabb alapfogalmak után nézzük meg, hogyan osztályozható az irányítás mű-

velete – 13. ábra. 
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IRÁNYÍTÁS

VEZÉRLÉS SZABÁLYOZÁS

Kézi vezérlés Önmûködõ vezérlés Kézi szabályozás Önmûködõ szabályozás

AUTOMATIZÁLÁS  
 

13. ábra 

 

A vezérlés és a szabályozás; a vezérlés művelete során (14. ábra) a bemenőjel: az érzé-

kelő által előállított xr rendelkező jel végigfut a hatásláncon, a vezérlőberendezés egyes szer-

vein. A vezérlőberendezés utolsó szerve a beavatkozó szerv. Az utóbbinak kimenőjele az xm 

módosított jellemző, ez egyben a vezérelt berendezés (a vezérelt szakasz) egyik bemenőjele. 

A kívánt hatás kiválasztásával a vezérlési művelet befejeződött. A vezérlés művelete befolyá-

solja az anyag- és energiaátalakítási folyamatot. A vezérelt berendezésre természetesen egyéb 

jelek is hathatnak: ezek a zavarójelek. 
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14. ábra 

 



22                               ANYAGMOZGATÁS IRÁNYÍTÁS- ÉS AUTOMATIZÁLÁSTECHNIKÁJA 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, Pápai Ferenc, BME 

 

A szabályozás művelete során (15. ábra), az 
r

x  rendelkezőjel (amely az előre megadott 

a
x  alapjelnek és az 

s
x  szabályozott jellemző pillanatnyi értékétől függő 

e
x  ellenőrző jelnek a 

különbsége) ugyancsak végigfut a szabályozó berendezés egyes szervein. 

A szabályozó berendezés kimenőjele az 
b

x  beavatkozójel, a beavatkozó szerv kimenő-

jele az 
m

x  módosított jellemző, amely egyben a szabályozott berendezés (a szabályozott sza-

kasz) egyik bemenőjele. A módosított jellemző olyan hatást vált ki a szabályozott berende-

zésben, amely az 
s

x  szabályozott jellemzőnek az előírt értékétől való eltérését megszüntetni 

igyekszik. A kívánt hatás kiváltásával a szabályozás művelete befejeződött. A szabályozás 

művelete befolyásolja az anyag- és energiaátalakítási folyamatot. A szabályozott berendezésre 

természetesen egyéb jelek is hatnak, ezek a zavarójelek. 

A leglényegesebb különbség a vezérlés és a szabályozás között: a vezérlés hatáslánca 

nyitott, a szabályozásé zárt. A vezérlésben a folyamat valamely jellemzőjének befolyásolása a 

folyamat egy másik jellemzőjétől vagy valamilyen külső tényezőtől függ. Az irányítani kívánt 

jellemző tehát nem hat vissza az irányítási folyamatra. A vezérlés hatáslánca nyitott. 

A vezérlési folyamatban nincs visszajelzés, nincs ellenőrző jel. A vezérlési rendszer 

működését kizárólag a rendelkező jel alapján végzi. A szabályozási rendszer működését 

ugyancsak a rendelkező jel váltja ki, ez utóbbi azonban az alapjelen kívül összetevőként tar-

talmazza az ellenőrző jelet is, ez viszont a szabályozott jellemzővel áll kapcsolatban.  

Szabályozásban az alapvető ítéletalkotási művelet a kívánt és a tényleges állapot össze-

hasonlítása. Egyetlen állapotjelző jel esetén ez a különbségképzés. Az irányítani kívánt meny-

nyiséget olyan mértékben befolyásoljuk, amilyen mértékben az eltér előírt értékétől. Tehát a 

szabályozási folyamatra az irányítani kívánt jellemző visszahat. A szabályozási művelet, illet-

ve folyamat a visszavezetés (visszacsatolás) elve alapján valósul meg. 
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15. ábra 

 

A szabályozást és a vezérlést összehasonlítva, a következő sajátosságok állapíthatók 

meg: 
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a.) A zavaró jellemzők szempontjából lényeges különbség mutatkozik. Vezérléssel csak 

bizonyos zavaró jellemzők hatása küszöbölhető ki (más, előre számításba nem vehető zavaró 

jellemzők azonban teljes mértékben érvényre jutnak). A szabályozással viszont valamennyi 

zavaró jellemző hatása kiküszöbölhető. 

b.) Az irányított jellemző szempontjából: a helyesen beállított vezérlési művelet ered-

ményeképpen a vezérelt jellemző mindig ugyanolyan értékű (feltéve, hogy nincs számításba 

nem vett zavaró jellemző), tehát általában nincs vezérlési eltérés; ezzel szemben a szabályozá-

si folyamatban a szabályozott jellemzőnek először – habár kis mértékben és időlegesen – meg 

kell változnia, tehát szabályozási eltérésnek kell keletkeznie, hogy a szabályozási folyamat 

egyáltalában létrejöjjön. 

c.) Az irányítási szervek szempontjából is különbség mutatkozik. A vezérlési láncban 

részt vevő valamennyi szerv viselkedését előre pontosan ismerni kell; valamely paraméter 

megváltozása eltérést idéz elő a vezérelt jellemzőben. A szabályozási láncban a szervek visel-

kedését nem kell olyan pontosan ismerni. Utólagos paraméterváltozások nem vagy alig befo-

lyásolják a szabályozott jellemzőt. 

d.) A működési sajátosságok szempontjából kiemelendő, hogy a nyílt hatásláncú vezér-

lés (zavarás hiányában) mindig stabilisan működik, a zárt hatásláncú szabályozásokban vi-

szont zavarás nélküli labilis működés is bekövetkezhet. 

Mind a vezérlés, mind a szabályozás tovább osztható kézi és önműködő vezérlésre, il-

letve szabályozásra; 

- Kézi vezérlés esetén a vezérlési műveletet ember indítja el, váltja ki. 

- Önműködő vezérlés esetén a vezérlési műveletet az embertől függetlenül a vezérlőbe-

rendezés maga indítja el, ha a rendelkező jel bizonyos érték alá csökken, vagy fölé 

emelkedik. 

Kézi szabályozás esetén az ítéletalkotást (a különbségképzést) ember végzi el, megfi-

gyelve a szabályozott jellemző eltérését a kívánt alapértéktől, és a rendelkezést is ember adja 

ki. Így az ember a zárt szabályozási lánc egyik tagja. 

Önműködő szabályozás esetén a beavatkozást az ellenőrző jel és az alapjel között fellé-

pő eltérés hatására, a rendelkező jel teljesen önműködően idézi elő, emberi közreműködésre 

nincs szükség. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy az irányítás felosztása bizonyos mértékig önké-

nyes. Ugyanabban az irányított berendezésben sokszor felfedezhetők az önműködő (vagy ké-

zi) szabályozás és vezérlés műveletei egyszerre is. Például önműködő folyamatszabályozás-

ban az indítás és leállás vezérlési műveleteit a kezelőszemélyzet végzi. A jelzési vagy védelmi 

műveletek viszont lényegében önműködő vezérlések. 

Az irányítástechnika részletesebb felosztása; Az irányítástechnika részletesebb felosztá-

sát az előzőek alapján a 16. ábra szemlélteti. 
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16. ábra 
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A vezérlés felosztása; Időterv-vezérlésben a vezérlőberendezés fő szerve az időterv-

tároló, lefutó vezérlés esetén pedig a feltételtároló. Ezt a két vezérlési módot együttesen prog-

ramvezérlésnek is nevezik. Követővezérlés esetén a vezérlőberendezés legfontosabb szerve a 

vezető szerv. Időterv vezérlés esetén a rendszerbe való beavatkozást az idő vagy az időtől 

függő program befolyásolja. Lefutó vezérlésben a vezérlendő folyamat egyes szakaszai csak 

akkor kezdődhetnek meg, ha az előző szakaszok már lejátszódtak. Tehát a folyamattól függő 

egyes feltételek fennállása indítja meg a folyamat további szakaszait. Követővezérlésben a 

beavatkozó szerv a vezetőjeltől előre megállapítható módon függő parancsot kap, és a folya-

mat a kívánt irányban befolyásolja. 

A szabályozás felosztása a beállítójel szerint; Az értéktartó szabályozás feladata a zava-

ró hatások ellenére az irányítani kívánt jellemző állandó értéken tartása. Követőszabályozás-

ban az irányított jellemzőnek követnie kell az időben (például lineárisan vagy négyzetes 

függvény szerint) változó alapjelet. Időterv-szabályozás esetén pedig az alapjel egy megadott 

függvény (program) szerint változik, és a szabályozás az időterv követését biztosítja. 

Komplex automatizálás; A komplex automatizálási feladatok igen sokrétűek lehetnek. Komp-

lex automatizálási feladat például egy termelési folyamat (pl. acéláru-hengerlés, vegyianyag-

előállítás stb.) teljesen önműködő megvalósítása. Az ilyen feladatok szabályozás és vezérlés 

jellegű részfeladatokat is magukba foglalnak. Ezen kívül speciális követelmények kielégítése 

is szükségessé válhat. Gyakran célszerű pl. valamely termelési jellemző (pl. önköltség, ener-

giahányad, anyaghányad stb.) optimális értékének beállítása. Ha a különböző termelési para-

méterek üzem közbeni megváltozása miatt az optimum meghatározása vagy valamilyen más 

irányítási feladat megoldása igen hosszadalmas munkát igényel, a számítógépek nagymérték-

ben elősegíthetik a bonyolult folyamatok irányítását. Az irányítási folyamatok tervezésekor és 

ellenőrzésekor is nagy segítséget nyújt a számítógépekkel való modellezés lehetősége. 

A számítógéppel irányított komplex automatizálási rendszer vázlatát a 17. ábra mutatja. 

A vezérlő és szabályozó berendezések analóg és digitális működésűek és lehetnek. Napjaink-

ban az ipari automatizálásban szinte kizárólag digitális irányítást valósítanak meg, mikor a 

szabályozás és a vezérlés is digitális, más szóval a számítógép (Rendszervezérlő, mikroszámí-

tógép, mikrovezérlő, PLC processzor, CNC, ROC, hajtás-vezérlő stb. formájában) közvetle-

nül a beavatkozó szerveket működteti. 
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17. ábra 
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3.3. Az automatizálási rendszer elemei 

 

A továbbiakban áttekintjük az automatizálási rendszerben alkalmazott azon eszközöket, 

amelyek az anyagmozgatási folyamatban bekövetkező változásokat meghatározzák. 

 

3.3.1. Érzékelők 

 

A folyamat pillanatnyi állapotáról az alábbi szenzorok segítségével szerezhetünk olyan 

információkat, amely alapján beavatkozhatunk a folyamatba; 

- analóg érzékelők, 

- eseményérzékelők; 

 elektromechanikus, helyzetkapcsolók, 

 reed relék, 

 nyomáskapcsolók, 

 optoelektronikai érzékelők; 

 fénysorompók,  

 tárgyreflexiós infra érzékelők, 

- közelítéskapcsolók, 

- inkrementális dekóderek, útmérők,  

- intelligens szenzorok. 

 

Analóg érzékelők; Potenciométerek: Legegyszerűbb és hagyományosnak tekinthető 

analóg szenzor a potenciométer. A potenciométer alaphelyzetében vonal menti elmozdulást 

vagy szögelfordulást mér. Az útmérő szenzor hosszúsága elméletileg megegyezik a mozgó 

eszköz maximális elmozdulásával (L) vagy szögelfordulásával, a pillanatnyi helyzetet pedig 

jellemezze az x koordináta (18. ábra).  
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18. ábra 

 

Az ábra szerint az  x  koordinátához tartozó jelszint 
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összefüggés adódik. Ha az útmérő kimeneti ellenállása R o   R (az útmérő elem ellenállá-

sa), akkor az u feszültség az x elmozdulás koordinátának lineáris függvénye. 

A potenciométerrel való mérés elvén nemcsak elmozdulás, hanem szögelfordulás is 

mérhető. Ez esetben forgó potenciométert alkalmazunk. Forgó potenciométerrel történő útmé-

rés esetén tapasztaljuk, hogy a mérendő szögelfordulás nagyobb, mint a potenciométer mérési 

tartománya. Ilyen esetben a potenciométer előtt méret transzformációt, megvalósító áttételt, 

vagy pedig ún. növekményes potenciométert kell alkalmazni. A hagyományos potenciométe-

rek ellenállás-anyaga részint szénréteg volt, ami gyorsan kopó, kontaktusbizonytalan és zajos 

volt, részint huzalból tekercselt, ami szintén kontaktusbizonytalan, kopó és a menetellenállás 

miatt durva felbontású volt. Ma a potenciométerek jelentősége újra nő, anyaga vezető mű-

anyag, ami kopásra, zajra és kontaktusbiztonságra kiváló paraméterekkel rendelkezik, és ol-

csón gyártható. 

Induktív útadók; Induktív elven működő útadók a mágneses ellenállás-változás elvén 

működnek. A működés lényege, hogy inhomogén mágneses erőtérbe helyezett tekercs induk-

tivitása változik az elhelyezkedés függvényében. Ha a mérendő test térbeli helyzetét össze-

kapcsoljuk az erőtér és induktív tekercs egymáshoz képesti helyzetével, kontaktusmentes 

helyzetmérő jelátalakítóhoz, szenzorhoz jutunk. Az ilyen mérőátalakítók jórészt vasmagosak, 

mert a vasanyag összegyűjti a mágneses erővonalakat, ezáltal kicsi (többnyire elhanyagolha-

tó) a szórt induktivitás. A vasmag anyaga rendszerint lemezelt vasötvözet vagy ferrit, a frek-

vencia 50 Hz és 100 kHz között választható, az ipari érzékelőkben többnyire néhány száz Hz. 

Két alapvető kapcsolási elrendezés használatos: 

• passzív induktivitás, 

• transzformátoros elrendezés. 

Passzív induktív érzékelőt (ha mérőérzékelőről és nem határérték-kapcsolóról beszé-

lünk) szinte sohasem alkalmaznak magában, a kellő linearitás és a statikus karakterisztikát 

kedvezőtlenül befolyásoló zavaró tényezők csökkentésére általában differenciálelrendezésben 

kettős tekercset használnak. Ilyenkor a két induktivitást hídba kapcsolják, és váltakozó fe-

szültségforrásról táplálják. Transzformátoros elrendezésnél a szerkezeti kialakítással gondos-

kodnak a lineárisstatikus karakterisztikáról, a táplálást a primer tekercs gerjesztése adja. Az 

ankeres induktív útadó felépítését a 19. ábra mutatja. 

 

 
 

19. ábra 

 

Rezolverek; Az analóg abszolút rendszerek közül legelterjedtebben a rezolvereket al-

kalmazzák. A rezolver kétfázisú állórésszel és egyfázisú forgórésszel rendelkező speciális 

forgóadó, elvi felépítését a 20. ábra mutatja. Az állórész tekercsei merőleges elrendezésűek. A 

forgórész tengelye közvetlenül, vagy hajtómű közbeiktatásával kapcsolódik a robot hajtott 

tengelyéhez vagy a hajtómotorhoz. A forgórész helyzete a   szöggel jellemezhető, amely 
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egyben a robotkar pozícióját is jellemzi. Az útinformációk meghatározására – a rezolver mű-

ködtetésétől függően – különböző módszerek ismertek. Leggyakrabban a forgórész tekercs-

ben indukálódó feszültséget alkalmazzák kimenőjelnek. 
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20. ábra 
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az állórész tekercsekre kapcsolt feszültség, akkor a forgórész álló állapotában vagy 
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szögsebességgel való forgása esetén o   a forgórészben indukálódó feszültség; 

 

)(sin)(sin  tUtUku
RR  , 

 

ahol k a feszültségáttétel. A  forgórész szöghelyzet alapján megegyezik az UR és Us1 közötti 

villamos fáziseltolódás szögével. A fáziseltolási szög pontos meghatározását kiértékelő áram-

körök végzik. 

 

Eseményérzékelők; Elektromechanikus helyzetkapcsolók: A legegyszerűbb digitális út-

adók a határérték-kapcsolók, amelyek 1-bites digitális útadóként foghatók fel, és ilyenkor nem 

is válik szét az abszolút és az inkrementális mérési elv, hiszen a pusztán a véghelyzetnél ka-

punk egy l-bites kapcsolóinformációt. Sok esetben, ha ismert pályán való mozgás diszkrét 

helyeiről szükséges információ, felesleges az egész utat mérni, elegendő az adott pontot érzé-

kelni. Ilyen esetben a digitális helyzetérzékelő speciális formáját, a véghelyzet-érzékelőt (ha-

gyományos elnevezéssel végállás kapcsolót) alkalmazzák. Ennek hagyományos kivitele a 

mechanikus kapcsoló, amit a pálya mentén elmozduló test diszkrét (beállítható) pontján mű-

ködtet. Ennek a megoldásnak egyetlen előnye van: a kapcsoló felépítésétől függően nagyobb 

áramú és feszültségű hálózatba közvetlenül be tud avatkozni (érzékelő és végrehajtó, azaz 

szenzor és aktuátor egy egységben). Hátránya, hogy működtetéséhez jelentős energia szüksé-

ges, élettartama csekély, megbízhatósága gyenge, működése pontatlan. Elektromechanikus 

helyzetkapcsoló felépítését a 21. ábra mutatja. A görgős száras kivitelű mikrokapcsoló felépí-

tését a 22. ábra szemlélteti. 

 



28                               ANYAGMOZGATÁS IRÁNYÍTÁS- ÉS AUTOMATIZÁLÁSTECHNIKÁJA 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, Pápai Ferenc, BME 

 

 
 

21. ábra 

 

 
 

22. ábra 

 

 

A mechanikus kontaktusos kapcsolók egyik jellegzetes képviselője a reed kapcsoló. A 

reed kapcsoló üvegcsőbe hermetikusan bezárt fémes kontaktus, amely mágneses elven műkö-

dik. Az érintkezőket ugyanis rugalmas acél-anyagból készítik, amelyek nyugalmi állapotban 

nem érintkeznek, mágneses erőtérben azonban az erővonalak a ferromágneses érintkezőket 

összerántják, a kontaktus létrejön. A kapcsolót védőgáz-atmoszférában működtetik, hogy a 

kontaktusokat minél jobban megvédjék az eróziótól. A reed kapcsoló jobban megközelíti az 

ideális kapcsolót, mint a félvezetős kapcsoló. Hátránya viszont a behatárolt működési sebes-

ség (a mai korszerű reed kapcsolók kHz frekvenciával képesek kapcsolni), a kapcsoló pergése 

(bekapcsoláskor a kontaktusok rugalmas ütközésekor néhány periódusú ki-be kapcsolási fo-

lyamat játszódik le), valamint a véges élettartam. Felépítését a 23. ábra, a működtető mágnest 

pedig a 24. ábra mutatja. 

 

 

 
23. ábra 

 

 
24. ábra 

 

Optoelektronikai érzékelők; Az optoelektronikai érzékelők közül az anyagmozgató 

rendszerekben gyakran alkalmazott fénykapuk három változata ismert; 

- egyutas,  

- reflexiós, 

- tárgyreflexiós. 

Az egyutas fénysorompók különválasztott adó- és vevőegységekből állnak, amelyek az 

érzékelő tartomány két oldalán egymással szemben vannak elhelyezve. Az érzékelendő tárgy 

megtöri a fénysugarat, és a vevőben a felület minőségétől függetlenül, egy átkapcsolást ered-

ményez, amely az irányító rendszer diszkrét bemeneteként használható. Kedvezőtlen feltéte-

lek esetén (pl. por, nedvesség, olajszennyeződés stb.) egyutas fénysorompó alkalmazásával 

adódik a legjobb eredmény, itt a legnagyobb a működési tartalék. 50 – 200 m hatótávolság is 
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igen nagy megismételhetőséggel elérhető. A tárgy színe és felületi jellege nincs hatással az 

alkalmazás megbízhatóságára. A kontraszt nagyon magas, kivéve, ha a felismerendő tárgyak 

átlátszóak, vagy részben átlátszóak. Szennyeződések eleinte nem befolyásolják a felhaszná-

lást, és könnyen fel is ismerhetők. Az érzékelő effektív fénysugara a fénysugár munkaszaka-

sza.  Ez a fénysugárnak az a része, amelyet teljesen meg kell szakítani egy tárgy megbízható 

felismeréséhez. Az érzékelő effektív fénysugarát úgy kell elképzelni, mint egy vékony rudat, 

amely az adó és a vevő lencséjét köti össze. Egy normál egyutas rendszer effektív fénysuga-

rának mérete, a kisméretű tárgyakhoz vagy nagy pontosságú helyzet meghatározáshoz túl 

nagy. Ilyen esetekben az effektív fénysugárméret csökkentésére az érzékelők lencsenyílását 

szűkíteni lehet. Az egyutas rendszer felépítését a 25. ábra mutatja. 

 

 
25. ábra 

 

A reflexiós fénysorompóknál az adó és vevő egyazon házban találhatók. A reflektor az 

érzékelési tartomány szemben fekvő oldalán az adó fényét ismét a vevőhöz veri vissza. A 

céltárgy megtöri a visszavert fénysugarat és a kimeneti jel megváltozását eredményezi. Tük-

röződő felületeknél ajánlott a tárgyról visszavert fényt a vevő optika előtt kitakarni, hogy az 

esetleges hibás jelzéseket megelőzzük. Kis távolságoknál a reflektor a fény nagyobb részét 

nem a vevőhöz, hanem az adóhoz reflektálja. Ez alacsony működési tartalékot, vagy esetleg 

ún. vak foltot okozhat. A hatótávolság ez esetben az érzékelő és a reflektor közötti távolság. A 

működési tartalék a reflektor relatív reflexiós képességétől, a felületének méretétől és attól a 

szöghelyzettől függ, amelyben a fény a reflektort éri. A normál esetben a szögtartománynak 

90° ± 10°-nak kell lenni. Alkalmazása 12 m-ig terjedő hatótávolságon belül ajánlott. A refle-

xiós optoérzékelő érzékelési elvét a 26. ábra, a BALLUF prizmát pedig a 27. ábra mutatja. 

 

 
 

26. ábra 

 
 

27. ábra 

 

Tárgyreflexiós érzékelőknél az adó és a vevő egy házban van elhelyezve. Az érzékelen-

dő objektumra való sugárirányítás így problémamentes. Egy érzékelendő objektum a fénysu-
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gár tartományában a diffúz reflexió miatt a fény egy részét visszaveri a vevőhöz és ezt a fény-

sugarat érzékeli. A visszaverődött fény kis része éri el a vevőt. Fényes felületek esetenként 

nem ismerhetők fel megbízhatóan, mert a fény nem a vevő irányába verődik vissza. Nagyon 

sötét tárgyak is nehezen ismerhetők fel, mert a fényt teljesen elnyelik. Nagyon kisméretű tár-

gyak pedig nem tudnak elég fényt reflektálni. Az érzékelési távolság függ az érzékelendő ob-

jektum méretétől, alakjától, színétől és felületének tulajdonságától. Az érzékelő teljesítmé-

nyének meghatározásához egy normál mérőkártya (100 x 100 mm, Kodak 90 % fehér) hasz-

nálnak fel. Egy adott felhasználás tényleges működési tartalék-szükségletének kiszámításá-

hoz, az 1. táblázat adatai alapján, az adott környezethez meghatározott működési tartalékot 

megszorozzuk a felismerendő felület reflexiós együtthatójával. 90 %-os reflexiójú Kodak fe-

hér kártyával (megfelel a fehér papírnak) 2 m hatótávolság érhető el. Fényes tárgyak jelvesz-

teségét széles látószögű érzékelőkkel küszöbölhetjük ki. A tárgyreflexiós érzékelés elvét nor-

mál érzékelő esetén a 28. ábra, széles látószögű érzékelő esetén pedig a 29. ábra mutatja.  

 

 
 

28. ábra 

 
 

29. ábra 

 

Egy BALLUF típusú tárgyreflexiós érzékelőt mutat a 30. ábra. 

 

 
 

30. ábra  
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1. táblázat 

 

Anyag Fényvisszaverő 

képesség [%] 

Működési-tartalék 

együttható 

Kodak-mérőkártya 90 1,0 

Nem átlátszó fehér műanyag 87 1,0 

Karton 70 1,3 

Durva fa rakodólap (tiszta) 20 4,5 

Nem átlátszó fekete műanyag 14 6,4 

Természetes megmunkálatlan alumínium 140 0,6 

Rozsdamentes acél 400 0,2 

 

 

Háttérelnyomásos optoérzékelők; A hagyományos tárgyreflexiós optoérzékelők akkor 

kapcsolnak be, ha a vevőhöz visszavert fénymennyiség meghaladja az érzékelő küszöbértékét. 

Egy közel fekvő sötét és egy távolabb lévő világos tárgy ugyanazt a fénymennyiséget veri 

vissza. A megfelelő kontraszt eléréséhez az ajánlható, hogy a nem figyelembe veendő tárgyak 

kb. négyszer olyan távolságra legyenek az érzékelőtől, mint a tényleges céltárgy. A háttérel-

nyomásos érzékelők nemcsak az érzékelőhöz visszaérkező energiamennyiséget ismerik fel, 

hanem a fényt visszaverő tárgy távolságát is meghatározzák. Egy adott távolságig – az ún. 

levágási határig – megbízhatóan érzékelik a tárgyakat, a kicsit távolabban elhelyezkedőket, 

reflexiós tulajdonságaiktól függetlenül figyelmen kívül hagyják. A háttérelnyomásos 

optoérzékelők lehetnek;  

- rögzített hátteres érzékelők, amelyek két vevőegységgel rendelkeznek előre megha-

tározott levágási határral,  

- állítható hátteres érzékelők, amelyek helyzet érzékeny vevőegysége teszi lehetővé 

a levágási határ alsó és felsőhatárérték közötti beállítását. Az állítási lehetőséget a 

31. ábra mutatja. 

 

 
 

31. ábra 

 

Közelítéskapcsolók; Induktív közelítéskapcsolók: Az induktív közelítéskapcsolók az 

LC–oszcillátorok elvén működnek. A kapcsoló ki-be kapcsolási funkciójához az oszcillátor 

berezgését és leszakadását rendeljük. Ha külső tényezővel befolyásolni tudjuk a csatolás mér-

tékét, pl. ferromágneses anyaggal növeljük a csatolást, vagy jól vezető fémlemezben keltett 
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örvényáramokkal csillapítani tudjuk a rezgést, induktív közelítéskapcsolóhoz jutunk. Az osz-

cillátor váltakozó feszültségének egyenirányításával és erősítésével kapcsolójelet kapunk, 

amely kimeneti relés vagy félvezetős kapcsolót működtethet. A BALLUF cég induktív közelí-

téskapcsolójának felépítését a 32. ábra mutatja. A közelítéskapcsoló csavarok segítségével 

rögzíthető. 

 

 
 

32. ábra 

 

Kapacitív közelítéskapcsolók; A kapacitív közelítéskapcsolók mind felépítésükben, 

mind kivitelükben hasonlítanak az induktívekre, működési elvük is hasonló, csak nem szórt 

mágneses térrel, hanem szórt elektromos térrel működnek. Ugyanúgy egy oszcillátor amplitú-

dóját érzékeli a detektort, és ebből formál kapcsoló jelet, csak az oszcillátor jelét nem az in-

duktivitás, hanem a kapacitás befolyásolja.  

A kapacitív közelítéskapcsoló feldolgozó elektronikája az eszköz tokjában van. A kapa-

citív közelítéskapcsolóknál azzal a kedvező tulajdonsággal számolhatunk, hogy mind fémek-

re, mind nagyobb dielektromos állandóval rendelkező szigetelő anyagokra működnek. A 

BALLUF cég kapacitív közelítéskapcsolójának felépítését a 33. ábra mutatja. 

 

 
 

33. ábra 
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Inkrementális dekóderek, útmérők; Inkrementális dekóderek: Az inkrementális dekó-

derek mérőeleme egy inkrementális elfordulást vagy elmozdulást végző kódadó, amely a ten-

gelyének elfordulásával vagy elmozdulásával arányos jelsorozatokat szolgáltat. A kódtárcsás 

dekóder vázlatát a 34. ábra, a kódlécesét pedig a 35. ábra mutatja.  

 
Fényforrások Letapogató rács Fotodiódák

Kódtárcsa Tengely

 
 

34. ábra 

 

A jelsorozat kétféle lehet, négyszögimpulzus vagy szinuszos. A készülék fordulatonként 

egy nulla jelet is előállít. A jeleket optikai jeladó LED kelti, az értékelés fotodiódák segítsé-

gével történik. A fordulatonkénti jelek száma azonos a kódtárcsa osztásával. 

A mérőrendszerben képződő jelek az alábbiak: 

- érzékelő fotodiódák jelei, 

- egymáshoz képest 90
o
-os fáziseltolású impulzussorozatok, 

- impulzusok negáltjai. 

 

 
 

35. ábra 
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A 35. ábra vázlatán lineáris helyzetmérő látható. Az inkrementális beosztás mellett ab-

szolút útmérő jelek is elhelyezésre kerülhetnek a mérőlécen. Alkalmas analóg és digitális je-

lek szolgáltatására is. A lineáris mérőrendszer akár 2500 mm mérésére is alkalmas.. 

Kódolt útadók; A szenzorfejlesztő cégek jelentős lépéseket tettek a hosszú anyagmozga-

tási útvonalak pontos meghatározására. Ennek egyik változata a kódolt útmérő rendszer, amit 

a 36. ábra mutat. Működési elvét tekintve abszolút mérőrendszer akkor mutatja meg kiváló 

lehetőségeit, ha a berendezésen ívek, emelkedő szakaszok, vagy pályaváltások is vannak. A 

mérési hossz 327 m lehet, az alábbi területeken alkalmazható előnyösen: 

- raktári, és szállító rendszerek, 

- daruk, 

- festő berendezések, 

- felvonók. 

A fenti alkalmazási területek közül mártó festőberendezés mozgatószerkezetére mutat 

példát a 37. ábra függősínpályás berendezésre a 38. ábra, és függősínpálya kocsi identifikáció-

ra pedig a 39. ábra. Függősínpálya – Pepperl & Fuchs rendszerű – Data Matrix Code útmérő 

rendszerét a 40. ábra szemlélteti, segítségével mérhető hosszúság; 10.000 m, a felbontóképes-

ség; 0,2 vagy 1 mm, olvasási távolság 80 mm, mélyélesség ± 15 mm. Vízszintes síkban 

R ≥ 0,1 m sugarú ívben, függőleges síkban ≤ 30º-os emelkedő pályát bevezető ívben alkal-

mazható. 

 

 
36. ábra 

 

 

 
 

37. ábra 

 
 

38. ábra 
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39. ábra 

 

 
 

40. ábra 

 

 

Vonalkód olvasók; Az ipari termelési folyamatok bemeneti és kimeneti pontjain, a be-

érkező és a kiszállításra kerülő anyagok termék követés és egyéb célú azonosítására vonalkód 

rendszereket alkalmaznak. Az anyagok azonosítása és nyomon követése megköveteli a vonal-

kód információinak, akár az anyagmozgatórendszer irányításába, akár a termelési és raktáro-

zási rendszer irányításába való bevitelét. Ezt a célt szolgálják a vonalkód olvasók. Az alkal-

mazott rendszerek közül, az egyik legszélesebb körben felhasznált a SICK cég OPS rendsze-

re. Az OPS termékekről, csomagokról, poggyászokról való vonalkódolvasásra optimált rend-

szer, amely megfelel az anyagmozgatás során felmerülő legszigorúbb elvárásoknak. Nagyfo-

kú flexibilitása lehetővé teszi, a napjainkban alkalmazott szinte minden anyagmozgató és lo-

gisztikai rendszerbe való illesztését. Egy PLC-hez vagy számítógéphez RS232 porton csatla-

koztatható vonalkódolvasót mutat a 41. ábra. 

 

 
 

41. ábra 
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Az olvasás jellemző adatait a gyártó cégek katalógusai tartalmazzák, amelyek közül a legfon-

tosabbak: 

- érzékelés mélysége, 

- érzékelés szélessége 

- érzékelés sebessége, 

- olvasott sorok, 

- minimális vonalszélesség, 

- dekódolás, 

- rendszer interfész, 

- kontraszt. 

Az érzékelés mélysége a gyári beállítás mellett programozható is. Az olvasási teret a 42. 

ábra mutatja. 

 

 
 

42. ábra 

 

Intelligens szenzorok; Az üzemben mozgó vagy a közúton, vasúton haladó tárgyak fix, 

illetve szabad programozású (írható - olvasható) elektronikus adathordozók segítségével is 

azonosíthatók. Az adathordozókban tárolható adatmennyiség ma már elérheti a Kbyte nagy-

ságrendet is, általában 2 - 8 Kbyte tárolókapacitással rendelkeznek. Az adattároló anyagazo-

nosító rendszer részeként működik, felépítését a 43. ábra mutatja, amely vagy az anyagmoz-

gató rendszer elágazási pontjaiban vagy pedig technológiai munkahelyhez van telepítve.

Az azonosító rendszer az alábbi egységekből épül fel: 

- a mozgó anyagon, munkadarabon, rakományhordozón elhelyezett adattároló, 

- író/olvasó egység, 

- jelfeldolgozó egység (PLC, számítógép stb.). 

Az adattárolók egyes típusa fixen tartalmazza az anyag azonosítására szolgáló adatokat, 

ezeket a felhasználó nem írhatja át. Az adattárolók másik típusa szabadon programozható, az 

adatok az anyagok technológiai folyamatban elfoglalt helyzetének (állapotának) megfelelően 

módosíthatók, esetleg törölhetők.  

Az adathordozó mérete a gomb nagyságtól a cigarettás doboz méretéig terjed. Néhány 

OMRON és TIRYS típusú adattárolót képi formában a 44. ábra szemléltet. 
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Adattároló  

 

Olvasás

Írás
 

(A mozgó részre telepített) 

 Író - olvasó fej

(Álló részre telepített) 

Mozgó anyag 

v (a mozgó anyag sebessége) 

POW  
CPU 

IN
 IN

 OU  ID
 Csatlakozó kábel 

PLC 

RS 232 

PC 

Programozó és jelk iértékelo egység 

 
 

43. ábra 

 

 
 

44. ábra 

 

Az anyagáramlással kapcsolatos adatok számítógépi illesztő felületen keresztül kerülnek 

az író/olvasó egységhez, amelynek fő komponensei az antenna és a moduláló/demoduláló 

elektronika. Az adatokat az író/olvasó fej elektromágneses hullámok modulálásával az anten-

nán keresztül sugározza ki. Az antenna hatókörében lévő adattároló veszi a modulált hullá-

mokat, majd átalakítja a megfelelő adatokká. Az elektromágneses azonosító (identifikációs) 

eljárásokat az alkalmazott frekvencia sávoknak megfelelően az alábbi csoportokba lehet so-

rolni: 

- induktív rendszerek, 

- infravörös tartományú rendszerek, 

- mikrohullámú rendszerek, 

- rádióhullámú rendszerek. 

Valamennyi rendszer felépítése a 43. ábra által vázolt rendszerrel egyezik meg. Egyes 

elemeinek belső struktúráját a 45. ábra mutatja. A rendszerek legtöbbje az adatcsere szem-

pontjából félduplex üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy a kétirányú (írási és olvasási) 

információ átvitel azonos frekvenciával történik, azonban egyidejűleg csak egyik irányban 

történhet kommunikáció. Egyes rendszereknél különböző írási és olvasási frekvenciák alkal-
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mazásával megvalósul a teljes duplex üzem, tehát a kommunikáció egyidejűleg mindkét 

irányban végbemegy. 

 

Tároló
Jel

átalakító

Adó

Vevõ

Vevõ

Adó

Jel

átalakító

Vezérlés Vezérlés Vezérlés

I/O ADATTÁROLÓ ÍRÓ - OLVASÓ

FEJ

JELÉRTÉKELÕ

(ILLESZTÕ EGYSÉG)

Felhasználói

periféria

PLC

Energia

Információ

Információ

 
 

45. ábra 

 

Az adathordozók többnyire saját energiaforrás nélkül működnek. Ezek az ún. passzív 

adathordozók csak akkor adhatják át információikat, ha előzőleg energiát vesznek fel egy an-

tenna elektromágneses teréből. A szükséges energiát az író/olvasó egység közelében kapják 

meg. Az adattárolók másik típusa aktív, amelyek áramszolgáltatását saját akkumulátorral 

bizto-sítják. A szokásos frekvencia tartományok (50 kHz - 100 GHz) a hosszú hullámok és az 

infravörös fény közöttiek, részben az energiaközléshez, részben a jelátvitelhez szükségesek. 

 

3.3.2. Beavatkozó szervek 

 

Útváltó szelepek; Az útváltó szelepek a pneumatikus és hidraulikus energia továbbító 

közeg áramlás irányának megváltoztatását teszik lehetővé. Az útváltó szelepek több kivitelbe 

készülnek, a 46. ábra egy 3/2-es kivitel szerkezeti rajzát és jelképi jelölését mutatja. A 3/2-ből 

az első szám jelenti a csatlakozások számát, a második szám pedig a szelep állások (kapcsolá-

si állapotok) számát. A baloldali ábra rész a szelep gerjesztetlen állapotát mutatja, amit alap-

helyzetnek nevezünk. Ekkor a nyomás alatti levegő utat a rúgó lezárja, ennek következtében 

az A levegőút a szabad térre az (R) ún. kipufogó nyíláson át a szabad térre kapcsolódik. A 

jobboldali ábra rész a gerjesztett állapotot mutatja. Ekkor a szelep mágnes a rúgó ellenében a 

szelepüléket a felső helyzetbe mozdítja, lezárva az A → R levegőutat, továbbá lezárja és nyitja 

a P → A utat. A szelep csak az alaphelyzetében stabil, ezért monostabil szelepnek is nevez-

zük. 

 

 
 

46. ábra 
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A 47. ábra egy 4/2 szelepet mutat. A baloldali ábra rész itt is az alaphelyzetet mutatja. 

Ez esetben a P → B és az A → R levegő utak kapcsoltak. A szelepmágnes gerjesztésével – 

jobboldali ábrarész – a P → A és a B → R levegőút kapcsolódik. Mivel itt is csak az alap-

helyzet stabil, ez a szelep is monostabil.   

 

 
 

47. ábra 

 

A 48. ábra is egy 4/2-es szelepet ábrázol alaphelyzetben, a 49. ábra pedig a baloldali 

mágnes gerjesztett állapotában. A 49. ábra képe alapján a p nyomású levegő a tolattyú mögöt-

ti térbe kerül, és azt jobb irányba elmozdítja. A tolattyú a kapcsolja a P → B és az A → R 

levegő utakat. 

 
 

48. ábra 
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49. ábra 

 

A baloldali szelepmágnes gerjesztését megszüntetve, a szelepbetét lezárja a tolattyú 

mögötti baloldali teret a nyomás alól és a szabad térre kapcsolja. Ezzel a tolattyú mögötti bal-

oldali és jobboldali tér azonos nyomás alatt lesz, minek következtében nyugalomban marad. 

A jobboldali szelepmágnes gerjesztésével a tolattyú mögötti jobboldali tér kerül nyomás alá, 

és a tolattyú bal irányban elmozdul, és kapcsolja a P → A és az B → R levegő utakat. A mág-

nes gerjesztését kikapcsolva a tolattyú a fent leírtak alapján itt is nyugalomban marad. A leír-

takból könnyen belátható, hogy ennél a szeleptípusnál, a szelep gerjesztése nélkül két stabil 

helyzet is létezik. Ezt a szelepet irányítástechnikailag bistabil szelepnek nevezzük. A gyakor-

latban alkalmaznak még 5/2-es szelepeket is. 

Szervoszelepek; Az áramvezérelt útváltó egy típusának elvi felépítését az 50. ábra mu-

tatja. A legjellegzetesebb típusaik rugós kiegyenlítésű és merev visszavezetésű kialakítások, 

amelyek elektrohidraulikus erősítőként funkcionálnak, irányítástechnikailag általában egysze-

rű arányos tagok. Működése az ábra alapján az alábbiakban foglalható össze. 

A torlólemez középső semleges helyzetében az F fúvókák és a torlólemez közötti távol-

ságok egyenlők. Ebben az állapotban a tolattyút a két homlokfelületénél elhelyezett c1 merev-

ségű rugók tartják a középső helyzetében. Ekkor a tolattyú két végén levő munkatérben ural-

kodó nyomások (p1; p2) is azonosak, és megfelelnek a futókás fokozat munkaponti nyomásá-

nak. A torlólemezt az M membrán rugóereje ellenében + irányban elmozdítva  p1t  nő és  p2t  

csökken; a fellépő nyomáskülönbség hatására a tolattyú + irányban mozdul el mindaddig, 

amíg a nyomáskülönbségből származó erőt a c1 rugók – a tolattyú elmozdulása folytán – ki 

nem egyenlítik. A tolattyú középhelyzetében ( = 0) a c1 rugók előfeszített állapotban vannak, 

s az előfeszítés mértéke akkora, hogy a tolattyú legnagyobb üzemi elmozdulása (ε
o max

) 

   o max  esetén sem kerül egyik rugó sem feszültségmentes állapotba. 
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50. ábra 

 

Mágneskapcsolók; A mágneskapcsolók, olyan nagyélettartamú vezérléstechnikai be-

avatkozó szervek, amelyek egy tekercs segítségével érintkezőket működtetnek. A kialakításuk 

olyan, hogy rendelkeznek a nagy áramok megszakításakor keletkező elektromos ívek kioltásá-

ra szolgáló mechanizmussal. Felhasználási területük villamos motorok hálózatra kapcsolása. 

A korszerű mágneskapcsolók moduláris kialakításúak. A kontaktor a mágneskapcsoló fő ké-

szüléke. A kontaktorokban vannak a főérintkezők, amelyek csak záró jellegűek lehetnek. A 

főáramkörű érintkezők nagy teljesítmények kapcsolására alkalmasak. A kontaktor önállóan 

vagy védelemmel (pl. hőrelé) kiegészítve villamosmotorok vagy más kisfeszültségű villamos 

berendezés távvezérelt működtetésére, kapcsolására alkalmas. A villamosmotorokat a tápellá-

tás, és a megfelelő fázis sorrend kapcsolásával működtetik. A kontaktor típusa egyen, vagy 

váltakozó áramú aszerint, hogy a tekercse egyen, vagy váltakozó feszültséggel működtethető. 

A kontaktor frontfelületére segédérintkezőket lehet csatlakoztatni. Telemecanique típusú 

irányváltó mágneskapcsolót mutat az 51. ábra. Az AC vezérlésű mágneskapcsoló segédérint-

kező nélküli és segédérintkezős változatának jelképi jelölését az 52. ábra mutatja. 

 

 
 

51. ábra 
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52. ábra 

 

Frekvencia váltók; Az iparban számos villamos motort alkalmaznak gépek, berendezé-

sek hajtására. A három fázisú váltakozó áramú hálózatra közvetlenül kapcsolódó motorok 

között a legelterjedtebbek a rövidre zárt forgórészű aszinkron motorok, amelyek az iparban 

használt motorok 90-95 %-át teszik ki. A rövidre zárt forgórészű aszinkron motorok fordulat-

számát alapvetően két tényező határozza meg, az egyik a hálózati váltakozó áram frekvenciá-

ja, a másik pedig a motor pólusainak vagy póluspárjainak száma; 

p

f
n 60 , 

mindkettő állandó. A hálózati frekvencia 50 Hz, a póluspár szám pedig a motor tekercselésé-

től függ. Bizonyos alkalmazásoknál mégis elengedhetetlen a fordulatszám változtatása. Ezek-

re több megoldás is kínálkozik, de mindegyik jelentős hátrányokkal jár. 

Nagy teljesítményű motorok (20-30 kW fölött) indításánál gyakori az a probléma, hogy 

az álló motorra rákapcsolt hálózati feszültség rendkívül nagy áramfelvétellel jár. Egy 100 kW-

os motor esetén a tízszeres teljesítményfelvétel komoly problémát jelenthet. A nagy motorok 

nagy gépeket hajtanak, amelyek inerciája is nagy. A nagy lendítő tömeg tovább késlelteti a 

motor felgyorsulását, ami pedig meghosszabbítja a motor nagy áram felvételi idejét. Ilyen 

esetekben alkalmazzák a csillag-delta kapcsolású indítást. 

Sok helyzetvezérlő alkalmazásban az aszinkron motorok fix fordulata pozícionálási 

problémákat okoz. Abban az esetben, ha egy motor hajtotta mozgó részt pontosan kell megál-

lítani, motorhoz kapcsolt hajtóművel olyan sebességű mozogást valósítanak meg, ami a szük-

séges megállási pontosságot lehetővé teszi. Ez azt is jelenti, hogy a berendezés mozgása lassú 

lesz, ami a mozgásciklust hosszúvá teszi. Az lenne célszerű, ha a megállás előtt a megállási 

pontot lassan közelítené meg, de az indulási és megállási pontok közötti szakaszokon nagy 

sebességű mozogás valósulna meg. Ezt feltételt a pólusváltós motorok elvileg kielégítik. Hát-

rányuk, hogy drágák, és a fordulatuk csak két fokozatban állítható, és az alacsonyabb fordula-

ton a névleges teljesítményüknek kis hányadát tudják leadni. A probléma az aszinkron moto-

rok fordulatszámának fokozatmentes változtatásával oldható meg. Ezt a frekvencia fokozatos 

változtatásával, frekvenciaváltók (Variable Frequency Drive) alkalmazásával érhetjük el. 

A frekvenciaváltó olyan készülék, amelynek bemenetére a háromfázisú energia hálóza-

tot, a kimenetére pedig aszinkron motort kapcsolunk. A frekvenciaváltó a motorra nem 50Hz-

et, hanem egy (bizonyos határok között) tetszőlegesen változtatható frekvenciát ad. Egy há-

romfázisú frekvenciaváltó elvi felépítését az 53. ábra és az 54. ábra mutatja. Az 53. ábra egy-

ségei: 

1. Hálózati feszültség; 3 x 400 V AC 

2. Háromfázisú egyenirányító híd 

3. Belső szűrő kör  

4. Szűrőtekercsek  

5. Nagy kapacitású szűrőkondenzátor, amelyen előáll a belső szűrő kör által szűrt, kb. 

520 V-os egyenfeszültség  
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53. ábra 

 

 
 

54. ábra 

 

6. Félvezetős kapcsoló üzemű teljesítmény fokozat. Háromfázisú tranzisztor híd, amely 

a belső szűrő köri DC feszültségből impulzus szélesség moduláció (PWM) jel segít-

ségével előállítja a motor számára a változtatható frekvenciát és feszültséget  

7. A meghajtandó 400 V AC aszinkron motor  

8. Vezérlő elektronika, amely a teljesítmény fokozatot vezérli, ellenőrzi az üzemi kö-

rülményeket, előállítja a kimenő jeleket, kezeli a bemeneteket, lehetővé teszi a para-

méterezést stb.  

A hálózati feszültség először (2, 3) által egyenirányításra és szűrésre kerül, és így 

egyenfeszültség képződik. A (6) félvezetős 3 fázisú kapcsoló híd, ebből az egyenfeszültségből 

impulzus szélesség moduláció segítségével előállítja a tetszőleges frekvenciájú (pl.: 0 – 132 

Hz) szinuszos 3 fázisú motorfeszültséget. Az 55. ábra, az impulzus szélesség modulációval 

előállított (PWM) jelet és a PWM jel átlagértékeként előálló alapharmonikus szinuszos jelét 

ábrázolja. A frekvenciaváltó működését a vezérlő egység (8) koordinálja. 

 

 
 

55. ábra 
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A frekvenciaváltót digitális és analóg jelekkel, vagy valamilyen szabványos ipari kom-

munikációs vonalon (RS 422, Modbus, Profibus stb.) lehet vezérelni. Gyakori a digitális be- 

és kimenetek vezérlésre való felhasználása is. A digitális bemenetek általában kontaktust vagy 

0 – +24 V DC feszültséget fogadnak. A digitális kimenetek nyitott kollektoros tranzisztor 

kimenetek vagy relékontaktusok. Az analóg jel általában 0/10 V-os feszültség, azonban ettől 

eltérő megoldások is léteznek, pl. impulzus bemenet. Az utóbbi időben elterjedt szenzor nél-

küli szabályozási megoldás az ún. vektorszabályozás, amikor a szabályozó elektronika fordu-

latszám-visszacsatolás nélkül biztosít rendkívül jó dinamikai tulajdonságokat és pontos fordu-

latszámtartást. Ebben az esetben a visszacsatolás nem a fordulatszámról, hanem a motor ára-

máról és a kimenő feszültség méréséről történik. A mikroprocesszoros készülékben felépített 

részletes motormodellnek köszönhetően a frekvenciaváltó pillanatról-pillanatra leképezi a 

motor állapotát, és a kívánt alapjelnek megfelelő szabályozást biztosít. A pontos motormo-

dellhez természetesen szükséges a készülékre kötött motor villamos paramétereinek ismerete, 

beadása. 

Egy frekvenciaváltón általában az alábbi funkciók állíthatók: 

 Motor fordulatszámának fokozatmentes változtatása  

 Elektromechanikus fékkel szerelt fékmotorok kezelésének képessége  

 A motor védelme (túláram, túlterhelés, hőmérséklet védelem)  

 Hálózati fáziskiesés és túlfeszültség védelem   

 Kommunikációs lehetőség számítógéppel (diagnosztikai és beállítási feladattal)  

 Digitális kommunikáció szabványos terepi buszon  

 Paraméterezés a készülékbe épített kezelőfelülettel  

 Szlip kompenzáció  

 Beépített PID szabályozó  

 Egyenáramú fékezés 

 A motor generátoros üzemben való járatása (fékezés)  

 Analóg, több lépcsős, fel/le, buszos módú referencia alapjel  

 Teljesítmény monitor (motor áramfelvétele, számított fordulata, teljesítmény felvé-

tele, feszültsége, nyomatéka stb.)  

 Statisztika (hibanapló, motor és frekvenciaváltó üzemóra számláló, újraindítás 

számlálók stb.).  

 Frekvenciaváltó túlterhelés és túlmelegedés védelem  

 Nyomatékvezérlés  

 Zárt és nyílt hurkú sebesség vagy nyomaték szabályozás.  

 Többféle feszültség-frekvencia és nyomaték karakterisztika  

 Start, stop késleltetési lehetőség. 

 

Az OMRON 3G3RV típusú frekvenciaváltó képi megjelenését és jellegzetes funkcióit 

az 56. ábra mutatja. Az ábrából látható, hogy a fenti funkciók közül hét az OMRON 3G3RV 

készüléknél is megtalálható. 
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56. ábra 

 

3.3.3.Végrehajtó szervek 

 

Pneumatikus és hidraulikus munkahengerek; A pneumatikus és a hidraulikus munka-

hengerek feladata, hogy mozgásokat hozzanak létre, az útváltó szelepek által kapcsolt ener-

giahordozónak a hengertér két oldalába való töltésével. Az 57. ábra egy kettős működésű, 

löketvégi csillapítású pneumatikus henger metszeti rajzát és jelképi jelölését mutatja. A csil-

lapítás mértékét a henger véglapjain – a fej- és fenéklapon – lévő fojtószelepek segítségével 

lehet beállítani. A jelképi jelölés az ábra alsó részén látható, a löketvégi csillapítást a dugattyú 

áthúzott ferde nyila jelzi. Az 58. ábra kettős működésű, löketvégi csillapítás nélküli munka-

hengert ábrázol. 

 

 
 

57. ábra 
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58. ábra 

 

Különleges kettősműködésű pneumatikus munkahengerek; Dugattyúrúd nélküli henge-

rek: A dugattyúrúd nélküli hengerek kialakításánál három különböző működési elvet alkal-

maznak: 

- szalag- vagy kötélvontatású henger, 

- tömítő szalagos henger hasított hengercsővel (zippzár henger), 

- henger mágneses csatlakozású szánnal (csúszkával). 

A szokásos kettős működésű hengerekhez képest a dugattyúrúd nélküli hengerek beépí-

tési hossza kisebb. A dugattyúrúd kihajlás kérdése nem jelenik meg. Ez a henger típus az ext-

rém hosszú löketekhez alkalmazható akár 10 m lökethosszig. A készülékeket, terheket közvet-

lenül a szánhoz vagy külső csúszkához lehet rögzíteni. Az erő mindkét mozgási irányban azo-

nos nagyságú a dugattyú felület azonossága miatt. 

Szalaghenger: A szalaghengernél a dugattyú erejét egy körbefutó szalag viszi át a szán-

ra. A dugattyútérből tömítésen keresztül lép ki a szalag. A henger végeinél a szalag vezető-

görgőkön fordul vissza. A lehúzó csíkok gondoskodnak arról, hogy a vezetőgörgőkhöz a sza-

lag ne vigyen szennyeződést. Szalaghengert mutat az 59. ábra. 

Tömítőszalagos henger: Ennél a típusnál a henger házán teljes hosszában van egy hasí-

ték. Az erőt egy szán veszi át, amely szilárdan a dugattyúhoz van rögzítve. A szán és a du-

gattyú közötti rögzítés kívülről van megvezetve, a hengercső hasítékával. A hasíték tömítésére 

egy acélszalag szolgál, amely a szennyeződésektől védi a hengert. 

 

 
 

59. ábra 
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Hidraulikus hengerek; A hidraulikus hengerek felépítését mutatja a 60. ábra. Szerkeze-

te, az alkalmazott üzemi nyomás miatt a pneumatikus hengereknél robusztusabb elemekből 

épül fel. 

 

 
 

60. ábra 

 

Elektrohengerek; Az elektrohengerek villamos motorok forgó mozgását általában me-

netes orsóval alakítják át egyenesvonalú mozgássá. Megjelenésük a kisebb méretű pneumati-

kus hajtásokat kissé visszaszorította, működtetéséhez nem szükséges levegőhálózatot kiépíte-

ni. Működési elvüket tekintve leggyakrabban golyósorsós, fogasléces, fogazott szíjas model-

lekkel találkozhatunk. Felépítésük metszeti képét a 61. ábra mutatja.  

 

 
 

61. ábra 
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Villamos motorok; AC motorok: Az AC villamos motorok közül csak a háromfázisú 

aszinkron motorokat említjük, az automatizált anyagmozgatási rendszerekben a leggyakrab-

ban előforduló végrehajtó szerv. Egy DEMAG fékmotor metszeti képét mutatja a 62. ábra62. 

ábra, kalickás forgórészű háromfázisú, aszinkronmotor kialakítását pedig a 63. ábra mutatja. 

A fenti motorok mindegyike frekvenciaváltóval fokozatmentesen szabályozható. 

 

 
 

62. ábra 

 

 
 

63. ábra 

 

DC motorok; Az egyenáramú szervomotorok (DC motorok) közül a robot hajtásokban a 

serleges tárcsamotorok terjedtek el. Felépítésüket a 64. ábra mutatja. A forgórész vékony szi-

getelőtárcsa, a- melyek homlokfelületére rézfóliából kivágott áramvezetőket ragasztanak. Így 

a motor konstrukciója axiális irányban különlegesen kisméretű lehet. A vezetők radiális elhe-

lyezésével a tárcsán nagy hősugárzó felületet kapunk, ezért rövid időre igen nagy áramtúlter-

helés lehetséges úgy, hogy impulzus üzemben rendkívül nagy indítónyomaték érhető el. 

 

Formázott: Betűszín: Fekete
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Állórész tekercs

Forgórész

M

Hajtó tengely

 
 

64. ábra 

 

Léptetőmotorok; A villamos léptetőmotor többfázisú, sokpólusú különleges kialakítású 

villamosgép, amelynek alapvető tulajdonsága az, hogy fázis-tekercseit értelemszerű kombiná-

ció szerint gerjesztve, a motor tengelyén diszkrét szögelfordulások jönnek létre. Ezen szögel-

fordulások a konstrukció kialakításától függően kicsik is lehetnek (1 ÷ 2), és az egymás 

utáni bekövetkezésük nullától több 10 kHz frekvenciával történhet. 

Régebben ezeket a kis lépésszögű gyorsműködésű léptetőmotorokat csak nagyon kis 

kimenőnyomatékkal tudták előállítani. Ezek nem tették lehetővé a robotkar közvetlen mozgá-

sát, így alakultak ki a követőrendszer elvén alapuló, nagy nyomatékú elektrohidraulikus lépte-

tőmotorok. A villamos és mágneses anyagok, továbbá a gyártástechnológia fejlődése lehetővé 

tette a nagy nyomatékú, kis lépésszögű és gyors működésű villamos léptetőmotorok kialakítá-

sát, amelyek már alkalmasak nagyobb terhelések mozgatására is.  

A léptetőmotorok gerjesztett vagy gerjesztetlen forgórésze, egy-két, három, négy vagy 

még több fázisú kivitelben készülnek. Elvi felépítését a 65. ábra mutatja. Egy kisebb nyoma-

tékú léptetőmotor fizikai kialakítását a 66. ábra szemlélteti. 
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65. ábra 

 

 

 
 

66. ábra 
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Működési elve a 65. ábra állórészének gerjesztését feltételezve a következő. Ha az A és 

B tekercseket egymásután 90-kal eltolt fázisú impulzusokkal – a 67. ábra szerint – gerjeszt-

jük, az állórész mágneses mező fluxusa forgó mozgást végez. A gerjesztő impulzusok feletti 

számok a mágnes mező irányából adódó motorhelyzetet mutatják. 
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67. ábra 
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4. AUTOMATIZÁLT MUNKACIKLUSOK KIALAKÍTÁSA 

 

A legkisebb automatizálási feladat megoldásához előzetesen meg kell határozni az au-

tomatizálás célját, az automatizálandó folyamat munkaciklusát, és a folyamatot jellemző álla-

pothatározókat, amely alapján a folyamatba be kell avatkozni. Tekintsük példaként a 68. ábra 

szerinti rajzot, amely egy pneumatikus henger a 4/2-es monostabil útváltó szeleppel történő 

automatikus munkaciklusának feltételrendszerét ábrázolja. A hengernek az ábrán vázolt hely-

zetében, 1-es állapot, az ao helyzetérzékelő jelet szolgáltat, az útváltó szelep alaphelyzetben 

van. Ahhoz, hogy a henger baloldali térfelébe levegő kerüljön, az útváltót át kell váltani, tehát 

az MA szelepmágnesnek gerjesztett állapotba kell kerülni, ekkor a henger jobb irányba el kezd 

mozogni. Mozgása mindaddig tart, amíg a dugattyú el nem éri az a1 helyzetérzékelőt, ekkor a 

helyzetérzékelő jelet szolgátat, a dugattyú bal irányú mozgásához a jel hatására a szelep mág-

nes gerjesztését meg kell szüntetni, amelyet a rúgó alaphelyzetbe vált vissza és az ábrán lévő 

helyzet alakul ki, aminek következtében a henger jobboldali fele töltődik levegővel és a jobb-

oldali tér pedig a kipufogó ágra kerül. A ciklus tovább ismételhető. 

 

1 2 3 4 5 6

0

1

0

1

0

1
MA

a1

a0

AVégrehajtó szerv

Beavatkozó szerv

Szenzorikai elemek

p

a0 a1

MA

A A szelepmágnes

kapcsolásának 

algoritmusa

 
 

68. ábra 

Az ábra alapján látható, hogy a szenzorikai elemek és a beavatkozó szerv állapotából 

képzett törvényszerűség, a szelepmágnes kapcsolásának algoritmusa, a pneumatikus henger 

mozgását, tehát az automatizált folyamatot meghatározza. A szelepmágnes kapcsolási algo-
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ritmusát egy huzalos vezérlés áramút tervében a 69. ábra mutatja. Az ábrán lévő huzalos me-

rev program szoftver úton meghatározott rugalmas programmal is felváltható, ha van hozzá 

megfelelő irányító berendezésünk (kontrollerünk). 
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69. ábra 

 

A 70. ábra egy gép háromfázisú villamos motorral mozgatott hajtórendszerét mutatja, 

amelynek bizonyos út megtétele után meg kell állni. Az utat inkrementális dekóderrel mérjük 

a hajtómű kihajtó tengelyén. Az ábra alapján látható, hogy a mozgást az R1 segédrelé meghú-

zott állapota indítja és az R2 segédrelé meghúzott állapota állítja meg. Az R1 és R2 

segédrelék állapotát K1 és K2 képzeletbeli kapcsolók valamilyen törvényszerűség alapján 

kialakított algoritmusa határozza meg, amely pl. a megtett út is lehet. 
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70. ábra 

 

Tekintsük a 71. ábra két pneumatikus hengerének mozgásciklusát, amely az ábrán lévő 

ao → a1 → bo → b1→ bo → a1 → ao munkaciklus. A mozgást két pneumatikus henger végzi, 

amelynek ciklusait két 4/2 –es, bistabil mágnesszelep útváltásai határoznak meg. A 72. ábra a 

hengerek mozgásciklusait, a helyzetérzékelők és a mágnesszelepek állapot diagramját mutat-

ja. Az állapotdiagram alapján ismét előállítható a mágnesszelep kapcsolás algoritmusa. A 72. 

ábra figyelmes tanulmányozása alapján észrevehetjük, hogy csak a helyzetérzékelők jelkom-

binációja nem elegendő mindig a kapcsolási algoritmus meghatározásához, azzal nem lehet 

megoldani, hanem kiegészítő jellemzőkre is szükség van pl. külön tároló jelekre. Az ilyen 

esetekben a helyzetérzékelők jelkombinációival eltérő kapcsolásokat kell létrehozni, az ilyen 

eseteket általában kettős vezérléseknek nevezzük. 
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72. ábra 

 

A 73. ábra a 71. ábra ao → a1 → bo → b1→ bo → a1 → ao munkaciklusát realizálja vil-

lamos motorokkal és lineáris hajtásokkal. A villamos motoros hajtásokba irányváltást kell 
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beépíteni. Az M1 motor mozgását az R1, R2 mágneskapcsoló, az M2 motorét pedig az M3 és 

M4 mágneskapcsolók határozzák meg, mint beavatkozó szervek. 
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73. ábra 

 

A mozgás ciklusdiagramját, a szenzorok, a mágneskapcsolók és a segédrelék állapotdi-

agramját irányváltási késleltetés nélkül a 74. ábra, irányváltási késleltetéssel pedig a 75. ábra 

mutatja. 
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74. ábra 
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75. ábra 
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A 75. ábra diagramjában Δ az irányváltási késleltetést jelenti. Hasonló megfontolás alapján 

készíthető el a 76. ábra és a 77. ábra pólusváltós motorjának az átkapcsolási munkaciklusa. 
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76. ábra 
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77. ábra 
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5. PLC VEZÉRLŐK KIALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE 

 

Az amerikai gépjármű ipar az éves modellváltások során olyan vezérlő berendezés fej-

lesztését kezdeményezte, amely a gyártósorok vezérlő paneljeinek újrahuzalozását – annak 

időigényessége miatt – szoftver úton hajtja végre. Az új vezérlőberendezésekkel szemben 

támasztott feltételeket a General-Motors Hydramatic 1968-ban, az alábbiakban határozta 

meg:  

- a vezérlőnek egyszerűnek kell lennie és igény szerint bármikor, új programot lehessen 

vele aktualizálni, 

- galvanikusan leválasztott I/O egységeket tartalmazzon (24 V DC; 240 V AC), 

- a vezérlőnek biztonságosabbnak kell lennie, mint az elektromechanikus megoldás, és 

ár-érték arányban meg kell előzni a huzalozott kivitelűeket. 

A berendezés kifejlesztését az ugrásszerűen fejlődő félvezető technológiák tették lehe-

tővé. A tendert elnyerő Bedford-beli (Massachusetts) Associates of Bedford az új berendezést 

1969-ben Modicon 084 megnevezéssel szállította le. A fejlesztést Richard Morley (Modicon) 

és Odo J. Struger (Allen Bradley) végezte. Morley elvetette, hogy a vezérlőberendezés a 

computer nevet kapja, mert azt elektronikai-műszaki szakembereknek szánta, akiket elriasz-

tott volna az akkoriban rendkívül tudományos computer szó. Így a controller névben állapod-

tak meg. Az akkori más vezérlőktől – a GM elvárásoknak megfelelően kifejlesztett – letölthe-

tő létra (angol megnevezéssel: ladder logic, német megnevezéssel: Kontaktplan) program 

különböztette meg, amely az áramút rajzok logikáját követte. Megnevezésében a controller 

kiegészült a programable logic jelzővel, és így alakult ki, a ma is használt PLC (programable 

logic controller) elnevezés. Az első PLC –t az alkotókkal a 78. ábra mutatja. 

. 

 
 

78. ábra 

 

Gyakran merül fel a kérdés, hogy mi a PLC? A kérdés azért vetődik fel, mert gyakran 

összekeverik a mikro vezérlőkkel. A PLC nem mikro vezérlő, hanem egy összetett, sok funk-

ciós programozható vezérlő készülék; mikroprocesszorral, aritmetikai coprocesszorral, I/O 

csatornákkal és kommunikációs portokkal.  

 

5.1. A PLC-k felépítése 

 

Az idők folyamán számos cég elkezdett PLC-ket fejleszteni és gyártani, közülük ma a 

legjelentősebbek: 

- Omron, 

- Siemens, 

- Allan Bradly, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Morley
http://de.wikipedia.org/wiki/Odo_J._Struger
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- Schneider Electric, 

- Telemecanique, 

- Mitsubishi,  

- Klöckner- Moeller stb. 

A gyártó cégek vezérlő készülékei elvi felépítésében hasonlítanak egymásra, lényeges 

eltérés mutatkozik a fizikai felépítésben és a szoftver rendszerében. A PLC-k elvi felépítése a 

79. ábra mutatja. Az ábra szerinti blokkok feladatköre a következő:  

- központi egység (CPU): általában mikroprocesszorból és a szükséges segéd áramkö-

rökből áll. Feladata a memóriában tárolt monitorprogram alapján a készülék össze-

hangolt működtetése. Így alaptevékenysége a felhasználói program – a vezérlés kí-

vánt algoritmusa – futtatása, továbbá a kommunikációs kapcsolat kezelése, esetlege-

sen a hálózati kapcsolat kiszolgálása, valamint az időközönként előírt tesztelő ciklu-

sok végrehajtása. Fontosabb jellemzői: az alkalmazott szóhosszúság; az egy prog-

ramutasítás teljes végrehajtásához szükséges ciklusidő; a társprocesszor megléte, a 

megszakítások lehetősége, kezelése. 

 

PLC Pogrammable Logic Controller

Output

kártya

Beavatkozó szervek

(Kapcsolók, mágnes-

szelepek stb.)

PC Programozó készülék

Assembler szintû programozásMagas szintû programozási nyelv Program

Szenzorok

(Helyzetérzékelõk, stb.)

Kezelõ elemek

Input

kártya

CPUPOWER

Coprocesszor

MEMÓRIA

(Program tároló)

RAM, EPROM

 
 

79. ábra  

 

- memória: az alábbi részekre osztható: 
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 monitormemória, itt található a gyárilag rögzített működtető algoritmus, így érte-

lemszerűen nem felejtő, ROM, PROM vagy EPROM típusú.  

 felhasználói programmemória: az irányítási feladatot leíró algoritmust tárolja, le-

het RAM (adatvédelemmel ellátva) vagy EPROM típusú. A cserélhetőség miatt 

sokszor fizikailag is elkülönül a monitormemóriától. Szokásos kapacitása 0,5-

25  kbyte. 

 operatív memória: átmeneti adattárolásra való, így RAM típusú, adatvédett félve-

zetős memória. A felhasználó által közvetlenül címezhető terület, neve merker 

memória, ez a logikai függvény képzéséhez feltétlenül szükséges részeredmények 

tárolását teszi lehetővé. 

- be/kimeneti egység (I/O): mint az ábra is érzékelteti, összeköti a folyamatot a készü-

lékkel, létrehozza az információs kapcsolatot. Fogadja a folyamat jeleit, előkészíti 

azokat feldolgozásra, illetve közvetíti a PLC kimeneti állapotait, mint beavatkozó je-

leket. A bináris típusú bemeneteken kívül a különleges kategóriába tartozóan lehet-

nek analóg jelbemenetek (áram vagy feszültség), közvetlen hőmérsékletmérésre al-

kalmas bemenetek, továbbá esetenként digitális (pl. BCD formájú jeleket fogadó) 

bemeneti vonalak. A bináris kimenetek vonatkozásában általános a nyitott kollekto-

ros tranzisztoros megoldás, vagy beépített relék adnak kimeneti kontaktust. Az ana-

lóg kimenetek többnyire szabványos áramhurkos kivitelűek. 

- operátori konzol: információs kapcsolatot teremt a felhasználóval; lehetővé teszi a 

PLC kezelését: indítás, leállítás, programozás, módosítás, archiválás, valamint meg-

jeleníti a készülék állapotát: fut, áll, hibás, be/kimenetek logikai értéke stb. Általában 

nyomógombokat, kapcsolókat, kijelzőket tartalmaz; a készülék beépített része; 

- hálózati illesztő: a társgépekkel való információs kapcsolat létesítéséhez ad szabvá-

nyos interfész felületet; 

- coprocesszor: aritmetikai műveletek gyors elvégzésével tehermentesítheti a CPU 

egységet; 

- tápegység: ellátja a PLC és a be/kimenetek táplálását, beépített vagy különálló for-

mában. 

A PLC-k kivitelét tekintve két változatot szoktak megkülönböztetni:  

Kompakt kivitel: Minden egy zárt egységben van elhelyezve. A PLC tartalmazza a táp-

egységet, a be- és kimenetet, a kommunikációs csatlakozót. Általában van bővítési lehetőség 

is, ha a beépített ki és bemenetek száma nem elegendő a feladat megoldásához. Egy Omron 

CPM1 típusú kompakt kivitelű PLC-t mutat a 80. ábra, a CPM1A típusút pedig a 81. ábra 

szemlélteti. 

 

 
 

 80. ábra  



5. PLC VEZÉRLŐK KIALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE                                      63 

 

 Kulcsár Béla, Pápai Ferenc, BME  www.tankonyvtar.hu 

 
 

81. ábra 

 

Moduláris kivitel: A PLC a fent részletezett egységekből, mint modulokból építhető fel. 

A CPU –hoz, lehet különböző tápegységeket, ki és bemeneteket tartalmazó modulokat válasz-

tani, amelyek egymáshoz csatlakoztatva adják a kész konfigurációt. Ezek a PLC típusok job-

ban illeszthetők az adott feladathoz. A közepes és nagyobb teljesítményű PLC-re jellemző ez 

a felépítés. Az egységes méretű kártyákból, mint funkcionális modulokból a legkülönbözőbb 

felhasználói igényeket kielégítő PLC készülék állítható össze. Az egyes, általánosan használt 

modulok az alábbiak: 

- CPU modul: beépítve az operatív memória, a coprocesszor és a kommunikációs port; 

- bemeneti modul: elvégzi a bemeneti vonalakkal kapcsolatos illesztési feladatokat; 

- kimeneti modul: tartalmazza a kimeneti meghajtó és védelmi (pl. rövidzárvédelem) 

áramköröket; 

- operátori konzol egység, esetenként speciális modulok, tápegység, valamint a modu-

lokat szerkezetileg összefogó és a környezeti hatásoktól védelmező készülékház, szek-

rény. 

A PLC felépítéséhez rendszerszinten hozzátartozik az ún. fejlesztő rendszer, amelynek 

fő feladatai: a PLC kezdeti beállítása (set-up), kezelése (üzemmódok!), felügyelete, (hiba 

üzenetek dekódolása) a felhasználói program beírásának, letöltésének, visszaolvasásának, 

ellenőrzésének, módosításának megvalósítása; a PLC készüléktől független programfejlesztés, 

tesztelés elvégzése, a programok archiválása: lemezen vagy egyéb adathordozón; a progra-

mok dokumentálása: valamilyen nyomtatott formában való megjelenítéssel. A program-

fejlesztő rendszer ma általában számítógép és a rá telepített szoftver. 

Omron CQM1H típusú moduláris felépítésű PLC-t mutat a 82. ábra, CJ1M típust a 83. 

ábra és CJ2M típust, pedig a 84. ábra, amely berendezésnél a kommunikáció a CPU-ba épített 

RS422 porton történik, de opcionálisan természetesen RS232 port is beépíthető. Változás még 

a CJ1M típushoz képest a pheripheral port kialakítása. A CJ2M CPU egységét a 85. ábra, az 

opcionális RS422 és RS232 egységeket pedig a 86. ábra szemlélteti. A CJ2M típushoz illeszt-

hető CPU-k között van olyan is, amelyben nincs beépített Ethernet csatlakozó, azt kommuni-
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kációs igény esetén, a CJM1-nél megismert módon külön egységként kell beépíteni. Ilyen 

CPU egységet a pheripheral port csatlakozó kábelével a 87. ábra mutatja. 

 

 
 

82. ábra 

 

 
 

83. ábra 

 

A berendezéshez profibus egység is csatlakoztatható, amely lehetővé teszi különböző 

gyártók eszközeinek speciális interface nélküli szabványos kommunikációját és nagysebessé-

gű időkritikus adatátvitelét és bonyolult kommunikációs feladatok megoldását. A profibus 

család három, alapjaiban kompatibilis változatból áll: 

- Profibus-DP; Nagysebességű és olcsó összeköttetésekre optimalizált változat, elsősor-

ban automatikus vezérlőrendszerek és elosztott I/O eszközök kommunikációjára fejlesztették 

ki. 

- Profibus-PA; Folyamatszabályozási célokra használható. Lehetővé teszi érzékelők és 

beavatkozók közös buszra csatlakozását nagy megbízhatóságot igénylő környezetben is. Az 
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IEC 1158-2 nemzetközi szabvány szerinti 2 vezetékes technológiával egyszerre szolgál kom-

munikációra és a tápfeszültség továbbítására. 

- Profibus-FMS; diszkrét gyártórendszerek és Cella szintű gyártásirányítási kommuni-

kációs feladatok általános megoldására fejlesztették  

 

 
 

84. ábra 

 

 

 
 

85. ábra

 

 
 

86. ábra 
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87. ábra 

 

Egy Telemecanique MODICON TSX típusú PLC-t a 88. ábra szemlélteti. Az ábrából látható, 

hogy ez a berendezés is moduláris felépítésű.  

 

 
 

88. ábra 
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1971-ben mutatta be az első Sysmac PLC-t az Omron cég, és azóta is számos innováció 

fűződik a nevéhez. A PLC világában elért átütő fejlesztései közé tartozik a kommunikáció, a 

pozícióvezérlés, az alaplap nélküli hardver és a kompakt méret bevezetése. A vezérlők hosszú 

történelme során elért két leglényegesebb jellemző a megbízhatóság és az egyszerű használat. 

Most, a fejlesztés iránya a Sysmac a PLC-kről a teljes automatizálási platform felé, való to-

vábblépés ugyanezen értékek fenntartása mellett. 

Automatizálási Platform: Az Omron cég legújabb fejlesztése a Sysmac NJ 501-1500 tí-

pusú Automatizálási Platform, amely nem csak egy vezérlőberendezést jelent, hanem egy 

olyan platformot, amely egy csatlakozási ponton és egy szoftveren keresztül teszi lehetővé az 

irányítás alá vont gép vagy rendszer minden komponensének programozását és konfigurálá-

sát. 

A Sysmac automatizálási platform vezérelvei a következők: 

- a teljes gép, gyártócella vagy rendszer egypontos irányítása – egyetemes vezérlő be-

rendezés, 

- nyitott programozási szabványok – egységes programozó szoftver, 

- nyílt kommunikáció – egységes kommunikációs hálózat, 

- a gép, rendszer és felügyelő személyzet közötti harmónia, 

Egyetemes vezérlő berendezés; A nagyteljesítményű jól használható automatizálási 

platform vezérlője a Sysmac NJ egy új szoftver segítségével integrálja a mozgásszabályozást, 

a sorrendi vezérlést, a hálózatkezelést és a kamerás rendszereket és lehetővé teszi ezek konfi-

gurálását, a programozását, a szimulációt és a felügyeletet, nagysebességű kommunikációs 

lehetőséget biztosítva a mozgásszabályozó, a képfeldolgozó, az érzékelő valamint a beavatko-

zó elemek számára. A Sysmac NJ vezérlő berendezésben található Intel processzor bizonyí-

tottan jól viseli az ipari igénybevételt, ventilátor nélkül üzemel, és RTOS (real time operation 

system – valós idejű opreációs rendszer) alatt működik. 16, 32 és 64 önálló vezérlési felada-

tokra méretezett CPU egységek közül választhat a felhasználó. Az alkalmazásnál elérhető az 1 

ms alatti válaszidő. A korábbi, hagyományos műszaki megoldások alkalmazása mellett, ilyen 

jelentős eredményekről nem is beszélhettünk volna. Az Intel mikrovezérlőinek és RTOS alatti 

működésének köszönhetően a Sysmac NJ vezérlőberendezés a korábban alkalmazott, ASIC-

alapú felépítésről áttért egy más szemléletű és megközelítésű és szoftverközpontú kialakításra. 

A fejlesztők szerint a berendezés egy lépés a PC-központú automatizálás világa felé, miköz-

ben megőrzi az Omron közismerten megbízható és jól terhelhető ipari vezérlőelemeit. A ve-

zérlő főbb jellemzői; 

- beépített EtherNet/IP és EtherCAT portok, 

- szabványos IEC 61131-3 programozás, 

- tanúsítvánnyal rendelkező PLCopen hajtásvezérlő funkcióblokkok, 

- világméretű szabványok: CE, cULus, NK, LR, 

- ventilátor nélküli hűtés, 

- közös eseménynapló a vezérlőhöz, a terepi eszközökhöz és a hálózatokhoz. 

Főbb Ethernet/IP jellemzők; 

- Peer-to-Peer kommunikáció, 

- illesztőegység a HMI sorozathoz vagy a SCADA szoftverhez, 

- illesztőegység a Sysmac Studio szoftverhez. 

Egységes programozó szoftver; A gyártósorok tervezői számára az automatizálási rend-

szer teljes kézben tartását biztosító Sysmac Studio egyetlen szoftverben integrálja a konfigurá-

lást, a programozást, a szimulációt és a monitorozást. A Sysmac Studio valós integrált fejlesz-

tési környezetet (IDE) biztosít, így kiküszöböli a különféle szoftverek alkalmazásából eredő 

rendszertervezési, -fejlesztési és programvalidálási zavarokat, valamint Microsoft Windows 

Presentation Foundation (WPF) rendszer alatt működik. Mindezeknek köszönhetően figye-

lemreméltóan egyszerű és gyors programozhatóságot biztosít. A grafikus konfigurációs felü-
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letnek köszönhetően gyorsan beállíthatók a vezérlők, terepi eszközök és hálózatok, míg a haj-

tásvezérlés IEC 1131-3 szabványú, PLCopen funkcióblokk alapú (PLCopen Function Blocks 

for Motion Control) mozgásszabályozókra kidolgozott, amely csökkenti a fejlesztés időigé-

nyét. Az online hibakeresési lehetőség, az intelligens szerkesztő gyors és hibátlan programoz-

hatóságot biztosít. A végrehajtási sorrend és a mozgásvezérlés magas szintű szimulációja, az 

adatnaplózás és adatkövetés lehetősége lerövidíti az irányítandó gépsor behangolását és be-

üzemelését. A Sysmac Studio magas szintű 3D szimulációs környezetet is biztosít, amellyel a 

kapcsolat nélküli hajtásprofilok és egyéb összetett hajtások fejlesztése és tesztelése végezhető 

el. 

Egységes kommunikációs hálózat; A Sysmac NJ sorozatú vezérlőn keresztül egyszerű 

csatlakozás válik elérhetővé az adott berendezés és az üzem gördülékeny működésének érde-

kében. Ezt az új, NJ sorozatú vezérlők a nyílt kommunikációt EtherCAT hálózaton keresztül 

biztosítják, amely a gép és rendszerautomatizálás területén a leggyorsabban fejlődő hálózati 

megoldás. Az EtherCAT az Omron kiterjedt mozgásszabályozási rendszerének szabványsze-

rűen alkalmazott kommunikációs hálózata. Ez egy IEEE 802.3 szerinti 100 Mb/s sebességű 

ipari Ethernet hálózat, amely alkalmas akár 192 slave kezelésére is, a rendszer frissítési ideje 

lecsökkenhet egészen 100µs-ig, az eltérés a „jitter” értéke pedig kisebb, mint 1µs. Elosztott 

slave órajelrendszerének köszönhetően nagy pontosságú vezérlési feladatos szinkronizálást 

tesz lehetővé, a slave eszközök automatikus címkiosztása kapcsán pedig egyszerűen beállítha-

tó. Költség hatékonyan telepíthető, hiszen szabványos árnyékolt Ethernet kábeleket és csatla-

kozókat használ. 

Az új struktúra előnye; 

- az Omron elsődleges szakterületeit egyetlen platform alá integrálja, 

- a gépvezérlés és a mozgásszabályozás egységessé válik, 

- a programozást egyetlen szoftver biztosítja. 

- a terepi eszközöket egységes hálózat irányítja.  

A vezérlőberendezés képi megjelenését a 89. ábra szemlélteti. 

 

 
 

89. ábra 

 

5.1.1.A PLC memória területe 

 

A gyártók által előállított különböző típusú PLC-k egymástól eltérő memóriaszervezé-

sűek. Mivel a továbbiakban az Omron típusú vezérlő berendezésekkel foglalkozunk, ezek 
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memória szervezését ismertetjük részletesebben. Az Omron PLC-k 16 bites szószervezésűek, 

a memória címzése a szó címből és a bit pozícióból áll. A felhasználható memória területek az 

egyes típusok között is eltérnek egymástól.  

Az alábbiakban részletesen az Omron C és a CJ sorozat memória részeit és funkcióit te-

kintjük át: 

- Omron C típus sorozat; a memóriaterület elvi felépítését a 90. ábra mutatja. 

 
16 Bit

15 000102

 000

001

Cím

Terület

IR

HR

AR

SR

LR

T/C

DM

0011

Bit

TR

 
 

90. ábra 

 

A memória területeket rövid megnevezésükkel, angol megnevezésükkel, magyar meg-

határozásukkal, és a programban való jelölésükkel jellemezzük;  

 IR terület (Internal Relay) a fizikai I/O jelek, és a belső segéd relék elhelyezési te-

rülete. 

 SR terület (Special Relay) Speciális belső relék, rendszerváltozók elhelyezési terü-

lete; pl.: órajelek, flagek stb. Írásvédett. 

 HR terület (Holding Relay) Feszültség kimaradás ellen védett belső relék elhelye-

zési területe. A programban HR jelzéssel kell ellátni. 

 TR terület (Temporary Relay) Átmeneti tárolók. Bonyolult logikai elágazásoknál 

használatosak. Jelölése TR0 – TR7. 
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 AR terület (Auxiliary Relay) Rendszer-, státus- és hibajelző bitek (flagek). Fel-

használásuk különös körültekintést igényel. A programban AR jelzéssel kell ellát-

ni. 

 LR terület (Link Relay) Csatoló relé terület. PLC – PLC kommunikációnál az au-

tomatikus adatcserét szolgálják. Egy CPU használata esetén ez a terület is hasz-

nálható segéd reléként. A programban LR jelzéssel kell ellátni. 

 TC terület (Timer/Counter) Időrelék, számlálók sorszámait tartalmazza. A prog-

ramban TIM …/CNT … jelzéssel kell ellátni. 

 DM terület (Data Memory) Adattároló terület. A programban DM jelzéssel kell el-

látni. 

A memória területek címei az egyes PLC típusok gépkönyveiben (programozási leírásaiban) 

megtalálhatók.  

 

- Omron CJ típus sorozat; a memória terület elvi felépítését a 91. ábra mutatja. 

 
16 Bit
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91. ábra 

A CJ sorozat memória területeinek címzése kis mértékben eltér a C sorozatétól, bizo-

nyos területek összevonásra kerültek, ezen belül funkciójuk a címzésükkel válnak egyértel-

művé; 
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 CIO terület (CIO Area) Ezen belül az alábbi funkcionális területek különböztethe-

tők meg: 

+ I/O terület (I/O Area), 

+ Link terület (Link Area), 

+ CPU Bus Unit terület (CPU Bus Unit Area), 

+ Speciális I/O Unit terület (Special I/O Unit Area), 

+ Impulzus I/O terület (Pulse I/O Area), 

+ Soros PLC Link szó (Serial PLC Link Words), 

+ Terepi Bus terület (DeviceNet Area), 

+ Belső I/O terület (Internal I/O Area). 

 Munkaterület (Work Area). 

 H terület (Holding Area) Feszültség kimaradás ellen védett terület. A programban 

H jelzéssel kell ellátni. 

 A terület (Auxiliary Area) Rendszer-, státus- és hibajelző bitek (flagek). A prog-

ramban A jelzéssel kell ellátni. 

 TR terület (Temporary Area) Átmeneti tárolók. Jelölése TR0 – TR15. 

 T terület (Timer Area) Időrelék sorszámait tartalmazza. A programban T jelzéssel 

kell ellátni. 

 C terület (Counter Area) Számlálók sorszámait tartalmazza. A programban C jel-

zéssel kell ellátni. 

 DM terület (Data Memory) Adattároló terület. A programban D jelzéssel kell el-

látni. 

 Memory Card 128 MB, 256 MB és 512 MB ipari kivitelű Compact Flash kártyák 

alkalmazhatók. 

A PLC-k három üzemmódban működtethetők; 

- Program mód (PROGRAM Mode); A CPU stop állapotban van, a programot nem 

futtatja, minden kimenet 0 állapotba kerül. Ebben a módban a memória törölhető, 

programot lehet betölteni, módosítani vagy írni. 

- Monitormód (MONITOR Mode); a program fut, lehetőség van a program utasítá-

sok kiolvasására, be- és kimenetek, belső segédrelék állapotának átbillentésére és 

kényszerítésére, számlálók és időtagok pillanatnyi és beállított értékeinek módosí-

tására. 

- Futás mód (RUN Mode); normál működési mód. A program fut a programsorok és 

változók állapota kiolvasható, de módosításra nincs lehetőség. Számlálók és időta-

gok értékei sem módosíthatók. 

 

5.1.2. A PLC I/O egységei 

 

A PCL-k térhódítása annak is köszönhető, hogy be- és kimeneteik az iparban használa-

tos jelszintekhez vannak illesztve. Az I/O egységek skálázzák, alakítják a bemenő jeleket a 

CPU számára elfogadhatóvá, a kimenő jeleket pedig az irányításhoz felhasználható jelekké 

ezek alakítják vissza. Lehetnek digitális vagy analóg I/O egységek. Az egyes be-és kimeneti 

pontok szinte minden esetben galvanikusan le vannak választva a belső buszról, illetve a CPU 

egységtől. A digitális egységek ki/bemenetein általában 24, 60, 230 V feszültség szokott len-

ni. Vannak olyan egységek is, amelyek képesek váltakozó áramot is fogadni vagy leadni. Az 

analóg I/O egységekben A/D és D/A konverterek vannak, amelyek a bejövő feszültségeket 

digitális jelekké, vagy a digitális jeleket analóggá alakítják. 

Egy Omron CJ1M PLC digitális input egységét mutatja a 92. ábra. A sorkapcsokhoz 2.3.1 

fejezetben lévő eseményérzékelők, optoelektronikai érzékelők és közelítéskapcsolók által 

szolgáltatott jelek kapcsolhatók. Nyomógomb és elektromechanikus helyzetkapcsolók, mint 
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eseményérzékelők, jeleinek az input csatornára való bekötését a 93. ábra szemlélteti. Az ese-

ményérzékelők a kontaktus zárásával a megfelelő I ponton általában 24 V jelet képeznek.  

A CJ1M PLC output egységét a 94. ábra, az output jelek bekötését pedig a 95. ábra mu-

tatja.  

 

 
 

92. ábra

 

 

Input csatorna  

a0  

b0  

a1  

b1  

ST  

000.01  

000.05  

Csatorna: 000  

Bit szám: 00 -  15  

 
 

93. ábra 

 
 

94. ábra

 

Output csatorna  

M1  

M2  

M3  

M4  

Csatorna: 100  

Bit szám: 00 -  15  

100.01  

100.04  

 
 

95. ábra

 

A PLC-k digitális kimenetei relé kimenetek, ami azt jelenti, hogy a kimeneti jel fizikai-

lag egy kontaktus működéseként jelenik meg, ami megfelelő áramkörrel, mint a 95. ábra is 

mutatja, beavatkozó szervek működtetésére használható. Mind a bemenetek, mind a kimene-

tek optócsatolóval galvanikusan leválasztottak. A galvanikus leválasztás megőrzése érdeké-

ben egymástól független tápfeszültséggel kell ellátni a be, és kimeneteket, valamint a belső 

áramköröket. 

- Bemenetek; 0 – 24 V jelfeszültség, a logika értelmezése (0 – 7 V = 0, 14 –30 V =1), 
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- Kimenetek; 

 Tranzisztoros 0 – 24 V logika, 

 Relés (kontaktus értelmezése: nyitott = 0, zárt = 1). 

Az I/O egységek galvanikus leválasztása, már a GM fejlesztési feltételei között is szere-

pelt. A galvanikus leválasztás azt jelenti, hogy a jelet valamilyen nem elektromos jellé alakít-

juk át, ezt érzékeljük és visszaalakítjuk elektromos jellé. A jelátalakítást transzformátorral, 

vagy optocsatolóval végezhetjük. Ez utóbbi olcsóbb és egyszerűbb megoldás. Az optocsatoló, 

mint neve is mutatja, a jelet fénnyé alakítja át, majd azt vissza elektronikus jellé. Általában 

egy LED –et és egy foto tranzisztort tartalmaz (van olyan is, amelyikben foto tirisztor van, 

ezekkel közvetlenül lehet vezérelni nagyfeszültségű eszközöket). Az egyszerű DIL tokozású-

ak a legelterjedtebbek, általában 4 vagy 6 lábuk van.  

Egy input oldali optocsatolót mutat az 96. ábra. Működése az alábbiakban foglalható 

össze; abban a pillanatban, amikor jel érkezik a LED –re (az optocsatolóban – az ábrán lévő 

jelzése CNY17 – található diódára) az világítani kezd. A keletkező fény megvilágítja a foto 

tranzisztor bázisát, ennek hatására a tranzisztor aktiválódik, a kollektor és az emitter közti 

feszültség lecsökken kb. 0,5 V –ra, a mikroprocesszor ezt logikai nullaként érzékeli. Az out-

put oldali optocsatolót a tranzisztor vagy relé kimenethez kapcsolva az 97. ábra mutatja. 

 

 
 

96. ábra 

 

 
97. ábra 

 

A működési elv megegyezik a 96. ábra kapcsolásánál leírtakkal. Az optocsatolót általá-

ban kimeneti eszközként szokták használni, segítségével „meghajthatunk” olyan relét is, ame-

lyik nem köthető direkt a mikroprocesszor a PLC belső jelhordozó valamely kimenetére a 

magas áramfelvétele miatt. Fel kell hívni a figyelmet, hogy nem minden optocsatoló alkalmas 

erre a célra.  
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Analóg be- és kimenetek esetén a jeltartományokra és a felbontásra az alábbi értékek 

használhatók; 

- jeltartományok (0 – 10 V, 4 – 20 mA stb.), 

- felbontás (10, 12 bit). 

Személyi számítógép bázisú rendszerekben, amennyiben jelanalízis is szükséges a szokásos 

felbontás 14, 15 bit. 

Az egyéb szenzorok, mint az analóg érzékelők, az inkrementális dekóderek, kódolt út-

adók (WCS), vonalkódolvasók, Data Matrix Code útmérők, intelligens szenzorok jeleinek 

fogadására az előzőekben ismertetett egységek – analóg be-és kimenetek, RS232, RS485 so-

ros portok vagy PROFIBUS – alkalmazhatók.  

 

5.2. Modemek 

 

A modem egy vivőhullám modulációjával digitális jelet analóg információvá, illetve 

ennek demodulációjával a másik oldalon újra digitális információvá átalakító berendezés. 

Megnevezése a modulátor és a demodulátor szavak kezdő szótagjaiból származik. Az eljárás 

célja, hogy a digitális adatot analóg módon átvihetővé tegye. A modem egy másik modemmel 

működik párban, ezek az átviteli közeg két végén vannak. Szigorú értelemben véve a két mo-

dem két adatátviteli berendezést köt össze, azonban a másik végberendezés tovább csatlakoz-

hat az internet, vagy más adatátviteli berendezés felé. Az elterjedtebb modemek különböző 

átviteli közegben működnek: 

- telefonos modem; a telefonos modem a számítógép által használt digitális 1 és 0 je-

leket úgy alakítja át hangfrekvenciás jellé, hogy az telefonvonalon továbbítható le-

gyen.  

- ADSL modem; az ADSL modem szintén telefonvonalon működik, azonban műkö-

dése más, mint a telefonos modemé, az átvitelre nem hangfrekvenciát használ. 

- kábelmodem; a kábelmodem átviteli közege a zártláncú, helyi műsorszórásra hasz-

nált kábelhálózat, nagysebességű kapcsolatot biztosít. 

- rádiós modem; a rádiós modemek az adatokat mikrohullámú rádiós vonalakon to-

vábbítják. Átviteli sebessége jellemzően 512 kbps, azonban a profi mikrohullámú 

modem átviteli sebessége eléri a millió bit per másodperces értéket. 

- optikai modem; az optikai modemek az adatokat optikai szálakon továbbítják. Az 

optikai szálakat optikai kábelekbe fogják össze. A földrészek közötti adatátviteli 

kapcsolatoknál optikai modemeket használnak a tengeralatti optikai kábeleken az 

adattovábbításra. Az optikai modemek átviteli sebessége 1 Gbps nagyságrendű. 

- mikrohullámú modem; a mikrohullámú modemek hasonlóan működnek, mint a rá-

diós modemek, de a profi mikrohullámú modemek átviteli sebessége eléri az 1 

Mbps értéket. 

A hagyományos telefonvonalon keresztül, modem segítségével ideiglenes vagy állandó 

kapcsolatot biztosító technológia, lassúsága és kényelmetlensége miatt mára elavultnak szá-

mít, ezért az ipari automatizálási hálózatok részeként ma már nem használatos, de speciális 

feladatokra a mai napig használják. Megkülönböztethető irodai- és ipari kivitelű modem.  

A 98. ábra egy PLC irányítású ipari automatizálási feladat modemes kapcsolatát mutat-

ja. Telefonhálózaton keresztül. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Viv%C5%91hull%C3%A1m&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Modul%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jel_(inform%C3%A1ci%C3%B3_elm%C3%A9let)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Demodul%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adat
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81tviteli_k%C3%B6zeg&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefon_vonal&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1belmodem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikrohull%C3%A1m
http://hu.wikipedia.org/wiki/Optikai_sz%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tengeralatti_kommunik%C3%A1ci%C3%B3s_k%C3%A1bel&action=edit&redlink=1
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98. ábra 

 

A 99. ábra Westermo típusú ipari kivitelű modemet mutat. A baloldali kép sorkapcsos 

RS-232 csatlakozóval is rendelkezik. 

 

   
 

99. ábra 

 

A modem alkalmazható hálózatban működő PLC-k programozásához és monitorozásá-

hoz, egyetlen PLC és a programozó számítógép kapcsolatával. A 100. ábra egy Omron PLC-

kből álló ipari automatizálási hálózatba építve mutat be ilyen alkalmazást. 
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100. ábra 

 

5.3. Profibus 

 

A PLC gyártók számos megoldást ajánlanak, hogy eszközeik a terepszinttől egészen a 

felsővezetői szintig gyors, megbízható, átlátható kommunikációt biztosító hálózati rendszerbe 

illeszthetők legyenek. A felhasználók rendelkezésére az alábbi lehetőségek állnak: 

- általános célú PLC-PC kapcsolat megteremtésére az Ethernet,  

- a nagysebességű, nagykapacitású PLC – PLC, illetve a PLC – folyamatirányító PC 

kommunikációra a Controller Link,  

- intelligens terepi eszközök és PLC-k összekapcsolására a PROFIBUS/DP/PA, illetve 

a DeviceNet,  

- a gyors kismennyiségű I/O kezelésére a CompoBus/S illetve ASI busz.  

A hálózati szintű átláthatóságot az ún. FINS (Factory Interface Network Service) üzene-

tek biztosítják, így elég csatlakozni, – akár modem kapcsolattal is – egyetlen PLC –hez, a 

hálózatban résztvevő összes PLC programozásához, monitorozásához. Ezzel hierarchikus 

hálózati rendszerrel minden alkalmazáshoz a megfelelő struktúra alakítható ki. Már a legki-

sebb PLC-k is rendelkeznek soros vonallal, melyen programozhatók, monitorozhatók. Számos 
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kompakt típus képes a soros vonalán egyszerű, egyedi üzeneteket küldeni, fogadni (SMS ke-

zelés, hőmérsékletszabályozók, vonalkódolvasók, soros nyomtatók stb.).  

A fenti kapcsolatok közül fontosságát tekintve csak a PROFIBUS néhány jellemzőjét 

tekintjük át. A PROFIBUS egy univerzális ipari kommunikációs rendszer, mely előnyösen 

alkalmazható nagyobb rendszerek adat- és jelcseréjére. Megnevezése a PROces FIeld BUS 

szavak rövidítéséből származik. A német DIN 19245 szabványnak megfelelően 1989-ben 

alakították ki, majd később a nemzetközi EN 50170-es normának feleltették meg. Jelenleg a 

PROFIBUS az IEC 61158 nemzetközi terepi busz szabványnak is megfelel és gyártó-

független, széleskörű alkalmazási területtel. Lehetővé teszi különböző gyártók eszközeinek 

speciális interface nélküli kommunikációját, nagysebességű időkritikus adatátvitelre és bo-

nyolult kommunikációs feladatok megoldására egyaránt felhasználható. Egy Siemens típusú 

PROFIBUS struktúrát szemléltet a 101. ábra101. ábra.  

 

 
101. ábra 

 

Az elosztott eszközökkel a kapcsolattartás legnagyobb része sorrendi lekérdezésekkel 

(ciklikusan) történik. A központi vezérlő – master – ciklikusan olvassa a passzív állomásoktól, 

a slave-ektől jövő bemeneti adatokat és sorban egymás után írja ki a slave-eknek a kimeneti 

adatokat. A kommunikációban az EN-50 170 szabvánnyal összhangban a PROFIBUS-DP 

funkciók használhatók fel. A ciklikus funkciók végrehajtása mellett a terepi eszközök konfi-

gurálása, diagnosztizálása és hibakezelése is szükséges a kommunikációban. Ehhez a 

PROFIBUS-DP hatékony ellenőrzési és beállítási lehetőségeket is kínál.  A PRIBUS kommu-

nikáció alapvetően a master PLC-k és a slave PLC-k, I/O egységek és intelligens terepi egy-

ségek között történik.  

A PROFIBUS jellemzői:  

- átviteli technológia;  

 RS-485 kommunikációs port, sodrott érpár, kétvezetékes kábel vagy száloptika,  

Formázott: Betűszín: Automatikus
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 9,6 kbit/s – 12 Mbit/s közötti adatátviteli sebesség.  

- buszhozzáférés;  

 vezérjeltovábbítási eljárás a masterek között, master-slave eljárás a slave-eknek,  

 mono-master vagy multi-master rendszerek,  

 master és slave eszközök, egy buszon legfeljebb 126 állomás helyezhető el.  

- kommunikáció;  

 egyenrangú felhasználói adatok vagy multicast vezérlési parancsok,  

 ciklikus master-slave felhasználói adatátvitel és a ciklikus master-master adatátvitel.  

 Egy master-slave PROFIBUS rendszert mutat a 102. ábra. A PLC-k PROFIBUS-ra 

kapcsolása master és slave PROFIBUS kártyák segítségével történik. Omron típusú master 

egységet a 103. ábra, slave kártyát pedig a 104. ábra mutatja. Amennyiben a slave berendezé-

sek oldalon nem PLC van, akkor elosztott I/O egységet, vagy intelligens szenzor vagy 

aktuátor egységet kell alkalmazni. A kommunikációs port csatlakozójának kétvezetékes bekö-

tését a 105. ábra mutatja.   

 
 

102. ábra 

 

 

 

 
 

103. ábra

 

 

 
 

 

104. ábra 
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Egy Omron típusú elosztott I/O egység kommunikációs blokkját a 106. ábra, a I/O csat-

lakozó egységét pedig a 107. ábra mutatja. 

 

 

 
 

105. ábra

 

 

 
 

106. ábra 

 

 
107. ábra 

 

5.4.DeviceNet 

 

A DeviceNet a PROFIBUS-hoz hasonló, egy másik széles körben elterjedt nyílt hálózat, 

mely sok más gyártó termékeit is támogatja. Ez a hálózat típus főleg Észak-Amerikában és 

Ázsiában terjedt el és stratégiailag preferált, az Allen-Bradley cég fejlesztette ki. Az Allen-

Bradley céget 1985-ben felvásárolta a Rockwell Automation, aki adaptálta az open koncepciót 

és létrehozta az Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) nemzetközi szervezetet, amely 

kialakította a CIP protokollt (Common Industrial Protocol), amit az EtherNet/IP, DeviceNet, 

CompoNet és a ControlNet hálózatok is használnak. Az Omron DeviceNet hálózata is a CIP 

protokollt használja az ipari eszközök vezérlési, konfigurálási és adatgyűjtési képességeinek 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allen-Bradley
http://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP
http://en.wikipedia.org/wiki/DeviceNet
http://en.wikipedia.org/wiki/ControlNet
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biztosításához. Tipikus alkalmazási területe a biztonsági készülékek és a nagy kapacitású I/O 

egységek hálózati adatkommunikációja.   

A DeviceNet legfontosabb jellemzői: 

- Funkció, használat: alacsony szintű eszközöket (pl. szenzorokat) kapcsol közvetlenül 

a vezérlőhöz közbenső I/O modulok használata nélkül, 

- Hálózati eszközök: szenzorok, motorindítók, frekvenciaváltók, PC-k, nyomó gom-

bok, alacsony szintű MMI-ok, bárkód olvasók, PLC processzorok stb., 

- Adatcsomag méretek, adatátvitel: kisméretű adat csomagok; adatküldés szükség sze-

rint, 

- Node –ok maximális száma: 64, 

- Adat átviteli sebesség: 500, 250, vagy 125 kbit/s, 

- A hálózat maximális hossza: az adatsebességtől és a használt fizikai médiától függ. 

A DeviceNet hálózati struktúráját a 108. ábra mutatja, a master PLC (k) és a slave egy-

ségek a hálózatra speciális kártyák segítségével csatlakozhatnak. Az Omron típusú DeviceNet 

hálózatot a 109. ábra, a master kártyát a 110. ábra, a slave PLC kártyát pedig a 111. ábra 

szemlélteti. Terepi I/O modult mutat a 112. ábra, ahol a slave egység az I/O modulba be van 

építve. 

 

 
 

 

108. ábra

 

 
 

109. ábra 

 

 
 

110. ábra

 

 
 

111. ábra 
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112. ábra 

 

Egy intelligens terepi egységgel (hőmérséklet szabályozó) rendelkező DeviceNet háló-

zatot szemléltet a 113. ábra. 

 

 
 

113. ábra 
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A hajtásszabályozók opcionális kártyái által biztosított terepi busz felületek a széles 

körben alkalmazott DeviceNet szabványon alapulnak, kapcsolódási lehetőséget nyújtva bár-

mely Omron PLC-hez. A nagyon alacsony tehetetlenségi nyomatékú szervomotorokkal igen 

nagy gyorsulás és pontosság érhető el. A szervohajtásokkal, frekvenciaváltókkal és PLC-k 

különféle konfigurációival a hajtásszabályozási alkalmazások széles skálája valósítható meg 

az egyszerű sebességváltoztatástól a bonyolult többtengelyes szinkronmozgásokig. Az NS300 

hajtásszabályozó egység DeviceNet hálózat segítségével pozícionáláshoz egyszerű és meg-

bízható megoldást szolgáltat; 

 nincs szükség programozási nyelv használatára, 

 a hálózatba akár 63 hajtás is csatlakoztatható, 

 lekérdezéses I/O és explicit üzeneteket támogat, 

 a paramétereket a PLC tartja nyilván, 

 különféle pozícionálási módok (alaphelyzetbe állás, többlépéses és sebességszabá-

lyozás) valósíthatók meg. 

A hajtásszabályozó egységet, a kapcsolódó villamos motorokat, enkódereket, kábeleket 

és csatlakozó egységeket a 114. ábra, a hajtásszabályozó képét pedig a 115. ábra115. ábra 

mutatja. 

 

 
 

114. ábra 
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115. ábra 

 

5.5. HMI egységek – érintőképernyős kijelzők 

 

A be- és kimeneti egységek egy része kétirányú adatcserére képes, ezek egyik klasszi-

kus példája az érintőképernyő (touch screen). Az érintőképernyő egy számítógép monitorhoz 

hasonló eszköz, amelynek segítségével a rajta megjelenő parancsokat és funkciókat érintéssel 

választhatjuk ki. Az érintőképernyő ultrahang vagy nagyfrekvenciás jelek segítségével érzé-

keli, hogy a képernyő elé helyezett átlátszó, üveg vagy műanyag réteget a felhasználó hol 

érinti meg. Napjainkra egyre szélesebb körben terjednek el az érintőképernyős kijelzők, a 

HMI (Human Machine Interface) egységek. Az ipari automatizálásban könnyű használható-

ságuknak és kijelzőjüknek köszönhetően a HMI-k lehetővé teszik a gyors információcserét. A 

HMI elsődleges célja, hogy az operátor megfelelően tájékozott legyen az irányított gép és 

rendszer állapotáról, illetve szükség esetén változtatni tudjon a rendszer jellemzőin. Ugyanis a 

HMI funkciója kiterjeszthető egészen a termelés felügyeleti rendszerbe való integrálásig, így 

lehetővé teszi a távfelügyeletet, adatletöltéseket és -feltöltéseket.  

A HMI-k alábbi típusait lehet megkülönböztetni: 

- Folyamat vizualizálására alkalmas érintőképernyős kijelzők; Egy részük nyomógom-

bos, más részük, pedig aktív képernyős kivitelű. A terminálok soros vagy DeviceNet hálóza-

ton keresztül kommunikálhatnak az Omron PLC-kkel, több más gyártó készülékével és egyéb 

eszközzel, pl. motor hajtás inverterrel, hőmérséklet-szabályzóval stb. csatlakoztatható. Pontos, 

éles kép, gombok, üzenetek és grafikus elemek és mérő eszközök jeleníthetők meg, többek 

közt valós idejű és visszamenőleges trendképzési és naplózási lehetőséggel is rendelkeznek. A 

program a programozó szoftverrel megszerkesztett képekből áll, ezek közül a képek közül a 

kijelzőn egyszerre egy látható. A képváltás a rendszerterület segítségével mind a terminálról, 

mind a PLC-ből megvalósítható.  

A képek a következő elemekből épülhetnek fel:
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 fix elemek kijelzése (szöveg, kör, körív, körcikk, törtvonal, sokszög, téglalap, ki-

töltés, kép kijelzés – Image, Library és Mark) 

 nyomógomb 

 lámpa (standard, kép) 

 adatbevitel (szám, karaktersorozat, receptkezelés, peremkerekeskapcsoló) 

 szám kijelzés 

 karaktersorozat kijelzés 

 grafikus kijelzés (oszlopdiagram, analóg mérő/kijelző, törtvonalas grafikon, grafi-

kus adat naplózás) 

 hiba (hibalista, hiba naplózás) 

Omron NQ típusú funkcióbillentyűs terminált mutat a 116. ábra.  

 

 
 

116. ábra 

 

- PC alapú HMI; Számos kommunikációs felület áll rendelkezésre: NT Link, Controller 

Link, Ethernet, melyeken keresztül egyidejűleg több PLC kezelhető, továbbá gateway funkció 

az egyes hálózatok között. Az opcionális videobemeneti kártyára 4 kamera csatlakoztatható, 

melyek képe egyedileg illetve az applikációban is megjeleníthető. Főbb jellemzői: 

 PLC létradiagramm, I/O állapot és adatmemória monitorozási lehetőség,  

 kiemelkedő, képernyő megvilágítási élettartam; 50 000 óra,  

 60 Mb felhasználói memória, 

 Compakt Flash kártya használata,  

 adatgyűjtés,  

 esemény és hibanaplózás,  

 a képernyők felhasználói programjának tárolása,  

 5 szintű jelszavas védelem,  

 receptkezelés,  

 a képek és objektumok egyedi macro programozása,  

 az applikáció NS-Designer szoftverrel való szimulációs lehetősége. 

A terminált a 117. ábra mutatja. 
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117. ábra 

 

- Programozható terminál és PLC; Az Omron cég az NS sorozatú terminál és a CJ so-

rozatú PLC integrálásából fejlesztette ki a kettős funkciójú terminált. A SYSMAC-One a 

megfelelő méretű terminál mellett tartalmaz egy CJ1G-CPU45H-t. Az I/O-kat DeviceNet há-

lózaton, vagy lokális bővítő racken keresztül szolgálja ki. Két Compact-Flash memóriaolva-

sóval, a további PLC-k adatinak kezelésére 2 db soros vonallal, a PLC kapcsolatainak további 

bővítésére 1 db soros vonallal, valamint opcionálisan Ethernet interfésszel rendelkezik. Mind-

két funkcionális egységet, a PLC-t és a terminált is, ugyanazon az USB kapcsolaton keresztül 

lehet programozni, monitorozni, amely háromszor gyorsabb kapcsolatot tesz lehetővé, mint a 

soros vonal. A SYSMAC-One érintőképernyő és PLC berendezést képi megjelenítését a 118. 

ábra szemlélteti. 

 

 
118. ábra 
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6.  PLC PROGRAMOZÁSA 

 

6.1. A PLC szoftver rendszere és működése 

 

Az 5. fejezetben, a memóriaegységnél már említettük, hogy a PLC szoftver rendszerét 

két részre (komponensre) oszthatjuk. A gyárilag meghatározott és rögzített monitorprogram 

felelős a készülék üzemszerű működéséért, két elkülöníthető feladatkörrel: 

- az executiv a felhasználó programját értelmezi és hajtja végre, mintegy lefordítja a 

működést meghatározó algoritmust az irányított folyamat számára; 

- a futásellenőrző rész diagnosztizál, felfedi és kijelzi a hardver által okozott esetleges 

hibákat, valamint a program szintaktikai hibáit. 

A monitorprogram bináris formátumú, a felhasználó számára közvetlenül nem hozzá-

férhető. 

A másik szoftver komponens, az irányítási feladatot leíró (algoritmust megvalósító) fel-

használói program. A PLC által felügyelt folyamat irányítási algoritmusának leírására, a fel-

használói program elkészítésére alkalmas célorientált programnyelv igen sokféle lehet, még 

az azonos gyártmányú, de eltérő típusú készülékeknél is különbözhet. Két fő csoportot külön-

böztethetünk meg: 

- szöveges programnyelvek, 

- grafikus programnyelvek. 

A szöveges programnyelvek további két csoportba sorolhatók;  

- utasításlistáslista típusú, mnemonikus kódokat alkalmazó, assembler szintű prog-

ramnyelvek, 

- struktúrált szöveg típusú, funkcionális modulokból összeállított, széles körű szolgál-

tatásokat nyújtó magas szintű programnyelv; IF, THEN, CASE, FOR, WHILE, 

REPEAT ... stb. parancsok segítségével, amely Pascal vagy C programnyelvekkel 

támogatott. 

A grafikus nyelv, grafikus formában megadott algoritmus értelmezésére és lefordítására al-

kalmas programnyelv. A grafikus programozási nyelvek az alábbiak lehetnek;  

- létradiagram (Ladder Diagram, LD vagy LAD); a létradiagramos programozási 

nyelv az áramút tervből alakult ki, a létradiagramok az áramút tervek szimbolikus 

megfelelői. A programozási nyelv kidolgozásának igénye már a General Motors pá-

lyázatban is szerepelt, de széles körű elterjedését csak a számítógépes grafikai lehe-

tőségek fejlődése tette lehetővé. Szükségességét a relés hálózatok tervezéséhez értő 

szakemberek könnyebb átképzése is indokolta. A létradiagramos programozási 

nyelv alkalmazása az áramút terv bizonyos mértékű ismeretét feltételezi. A létradi-

agramok főbb elemei:  

 kontaktusok, 

 huzalozás, 

 logikai kimenetek (Output, Flag, MARKER), 

 időzítők, 

 számlálók, 

 különleges elemek (pl. léptetőregiszter, PID blokk) stb. 
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- logikai kapukból felépített funkcióblokkos programozási nyelv (Function Block Diag-

ram, FBD); a funkcióblokk diagram a huzalozott logikában használt szimbólumok-

ból kialakított, erősen hardverorientált nyelv. Egy funkcióblokk bal oldalán a beme-

netek, jobb oldalán a kimenetek vannak feltüntetve. A jelfolyam iránya az előző fo-

kozat kimenetétől a következő fokozat bemenete felé halad (balról jobbra), így az 

FBD szintaktikai szabályai néhány kivételtől eltekintve a huzalozott, feszültséglogi-

kájú hálózatok szabályaival egyeznek meg. 

- sorrendi folyamatábrás programozási nyelv (Sequential Flow Chart, SFC); már a 

huzalozott vezérlések idején is felmerült egy grafikus vezérlési feladat leírási mód 

igénye, mivel az áramút terv, és a logikai szimbólumos leírási módszerek erősen kö-

tődtek egy-egy megvalósítási módhoz. Ez a grafikus eszköz lett a Grafcet. A PCL-k 

programozására használatos sorrendi folyamatábra a Grafcet továbbfejlesztése. 

Az utasításlista és a létradiagram értelmezésére a következőkben részletesen kitérünk.  

A PLC működési elve alatt a felhasználói programban rögzített algoritmus megvalósítá-

sának módszerét értjük. E tekintetben kétféle működési elv különböztethető meg: a ciklikus és 

a lépésenkénti végrehajtás módja. 

A ciklikus elven működő készülék a ciklus első lépésként valamennyi bemenet állapotát 

lekérdezi és az operatív memóriában eltárolja. Ezután a programmemória egyes címein talál-

ható utasítások sorban egymás utáni beolvasása, értelmezése, végrehajtása következik, egé-

szen addig, amíg a ciklus vége utasítás (ha ilyen van) elő nem fordul, vagy a kijelölt memó-

riaszegmens utolsó szava is sorra került. Ezt követően a vezérlés az első lépésre ugrik (beol-

vasás) és az eljárás ciklikusan mindaddig ismétlődik, amíg a programvégrehajtás (RUN) álla-

pot elő van írva. 

A ciklikus végrehajtási elvből következik, hogy a kívánt logikai függvények lépésről 

lépésre haladva, időben sorosan épülnek fel, ezért szokásos ún. soros logikáról beszélni. Úgy 

is tekinthetjük, hogy a soros logikában egyetlen bináris műveletvégző elem van, s ez egy adott 

időpillanatban egyetlen logikai műveletet végezhet el. A program által előírt művelet egy kije-

lölt logikai változó (x) és egy speciális tároló regiszter, az akkumulátor (A) tartalma között 

jön létre, s az eredmény ugyancsak az akkumulátorban képződik. Azt, hogy egy-egy prog-

ramutasítás hatására mely változókkal és mi történjen, a tárolt bitkombináció szabja meg. A 

programszó több, egyenként néhány bitből álló részre osztható a következők szerint: 

- utasításkód: meghatározza a végrehajtandó műveletet; 

- kiegészítő kód: a végrehajtásra vonatkozó esetleges kiegészítéseket tartalmazza; 

- forrás- vagy célmegjelölés: kódolt formában hordozza az új információ forrását vagy 

célját, annak jellege szerint (bemenet, kimenet, marker stb.); 

- címzés: a forrás vagy cél konkrét meghatározása. 

Sok esetben az utóbbi két kategória egybevontan létezik, ugyanis alkalmas címzési 

rendszer magába foglalhatja a forrás – cél jellegét is. 

A lépésenkénti végrehajtási elvű PLC működésének lényege az, hogy az eljárás során 

minden lépésben feltételvizsgálatot végzünk, és az eredménytől (igen-nem) függően két 

irányban elágazva lehet továbblépni, egy-egy utasítással beállítva a kimenetek megfelelő álla-

potát. A feltételvizsgálat tárgya lehet bemeneti információ, vagy azok logikai kapcsolata, kés-

leltető állapota, számláló tartalma stb., a fő eltérés a ciklikus elvhez képest az, hogy a beme-

netek állapotát csak a feltételvizsgálat hatására kérdezzük le és csak a vizsgálatra kijelölt vál-

tozó(k)ra vonatkozóan. 

A továbbiakban az Omron PLC-k programozásához alkalmazható CX-Programmer 

szoftver alapjait: 

- a létradiagram szerkesztési módszereit, 

- utasításkészletének szűkített változatát tekintjük át. 
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A CX-Programmer, az Omron összes PLC sorozatához használható programozó szoft-

ver a CX-One szoftvercsomag szerves része. A paraméterbeállító párbeszédpanelek csökken-

tik a beállítási időt, az IEC 61131-3 szabvány szerinti strukturált szövegű vagy a hagyomá-

nyos létradiagramos programozási nyelvű szabványos funkcióblokkokkal, továbbá a sorrendi 

feladatok SFC nyelvű megvalósításával pedig a CX-Programmer a PLC programok fejleszté-

sét egyszerű interaktív áthúzási műveletekké egyszerűsíti. Jellemzői az alábbiakban foglalha-

tók össze;  

 számítógéphez való automatikus csatlakoztatás USB vagy soros kapcsolaton ke-

resztül, 

 fejlett adatvédelem; megvédi fejlesztési eredményeit, 

 egyszerű beállítási képernyők az összes PLC-egységhez, 

 tartalmazza a PLC szimulációs eszközeit; a program tesztelése még a letöltés előtt 

elvégezhető, 

 támogatja a létradiagram, utasításlista, SFC, strukturált szöveg, funkcióblokk prog-

ramozási nyelveket. 

 

A továbbiakban röviden áttekintjük a CX-Programmer alapvető funkcióit. A CX-

Programmer főablakát három részre oszthatjuk, amelyet a 119. ábra mutat: 

- eszköztárak, 

- munkaterület, 

- állapotsor. 

 

 
 

119. ábra 

 

 A címsor alatt a legördülő menük kaptak helyet, mint azt a Microsoft Windows plat-

formra készült szoftvereknél megszoktuk. A menük alatt, az eszköztáron látható ikonokkal, a 

menüben található funkciókat egyetlen egérkattintással érhetjük el. Ha az egérmutatót egy kis 
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ideig az eszköztáron lévő nyomógomb felett tartjuk, akkor egy sárga mezőben az angol nyel-

vű megnevezése is megjelenik. Az ablak fennmaradó része a munkaterület, ahol a létradiag-

ramokat, az I/O hozzárendeléseket szerkeszthetjük, és ahol a hibaüzenetek és a nyomkövetés 

eredményei látszanak. Azt, hogy a munkaterületen milyen szerkesztőablakok jelenjenek meg 

különféle ikonokkal (120. ábra) választhatjuk ki. Minden szerkesztőablak tartalmaz egy fel-

bukkanó menüt, amit az ablak aktiválása után, a jobb egérgomb lenyomásával érhetünk el. 

Ezekben a menükben a szerkesztőablakhoz tartozó funkciók kapnak helyet. 

 

 
 

120. ábra 

 

A főablak legalsó részén foglal helyet az állapotsor, melyen rövid segítő feliratok jelen-

nek meg, mutatja a PLC típusát, üzemmódját, státuszát, ciklusidejét, az on-line szerkesztés 

buffer méretét és az aktuális kurzor pozíciót, attól függően, hogy mely szerkesztőablak az 

aktuálisan kiválasztott. 

A projekt munkaterület hierarchikus fa struktúrában ábrázolja a projektet, összetevőivel 

együtt (121. ábra). Ily módon könnyedén tudunk az eszközök, programok, programfejezetek 

között lépkedni, és programokat másolni. A fa elemeire kattintva érhetjük el a PLC globális 

szimbólumtábláját, I/O táblázatát, a PLC beállítási ablakát, hibanaplóját, memória térképét, 

programját és a programfejezeteket. A program fejezetekre (szekciókra) osztható, mellyel 

könnyen áttekinthetővé tehetjük azt. 

 

 
 

121. ábra 
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A munkaterület, kiválasztástól függően, a projekt munkaterületen kívül, létradiagramot, 

szimbólumtáblát vagy mnemonik listát jeleníthet meg. A megjelenítés részletessége a projekt 

munkaterületen kijelölt elemektől függ. Ha egy új projektet hozunk létre, vagy új PLC-t 

adunk projektünkhöz automatikusan létrejön egy üres létradiagram, és a projekt munkaterület 

jobb oldalán jelenik meg, kitöltve a fennmaradó helyet. A szimbólumtáblát és a mnemonik 

nézetet az eszköztáron lévő megfelelő nyomógombokkal választhatjuk ki. Egyidejűleg több 

nézet is aktív lehet, az ablakokat a Windows menüben a megfelelő menüpont kiválasztásával 

érhetjük el. 

A létradiagram nézet munkaterületén a következő elemek találhatók: 

- logikai hálózat, szekvencia (Rung); A program logikai egysége, egy szekvencia több 

sort és oszlopot tartalmazhat. Minden hálózat számozva van. 

- kurzor (Cursor): Egy téglalap jelzi az aktuális pozíciót a logikai hálózatban. 

- sorvezető pontsor (Grid Dots): A pontok megmutatják a cellák kapcsolódási pontjait.  

- automatikus hibadetektálás (Auto Error Detection): A CX-Programmer minden egyes 

elem munkaterületre való lerakása után megvizsgálja a hálózatot és jelzi, ha hibát ész-

lel. Ha a logikai hálózat bal margója pirosra vált, hiba van a hálózatban, ha kijavítjuk a 

hibát, a margó visszavált szürkére. 

A munkaterület kinézetét (színeket, betűméreteket, betűtípusokat stb.) megváltoztathat-

juk az Tools menü Options bejegyzésére előbukkanó ablakban. Egy logikai hálózatban több 

elem is kijelölhető, másolható, copy – paste műveletekkel. 

 

Programozás CX-Programmerrel; A továbbiakban egy példaprogram megírásán keresz-

tül mutatjuk be a CX-Programmerrel  való alapvető programozási technikákat. A példaprog-

ram CJ1M típusú PLC-re épül. Egy új projekt megírásakor alapvető fontosságú a PLC típusá-

nak kiválasztása. A programozás során van lehetőség a PLC típusának megváltoztatására, 

azonban a program konverziója nem mindig sikeres, mert egy nagyobb teljesítményű PLC 

programját nem mindig lehet egy kisebb teljesítményű PLC-re  konvertálni, mivel utasítás-

készlete kisebb és a címzés sem azonos.  

A programírás megkezdése előtt egy új projekt létrehozásához át kell tekinteni az 2. táb-

lázat2. táblázatban leírtakat. 

 

2. táblázat 

Tétel Leírás 

A PLC alapvető tulajdonságai PLC sorozat, CPU típus, kommunikációs inter-

fész 

PLC memória allokáció Nem minden PLC-nél alkalmazható 

PLC beállítása A PLC konfiguráció meghatározása 

I/O Táblázat (I/O Table) ké-

szítése 

A C sorozatú PLC-k kártyáinak rendszerbe il-

lesztése 

 

Új projekt létrehozásához válasszuk ki a File menüből a New menüpontot. A felbukka-

nó párbeszédablakban válasszuk ki a programozni kívánt PLC típusát és a számítógéphez való 

csatlakozási módját (122. ábra). A CPU és a csatlakozás módjának beállításához, kattintsunk 

az adott legördülő menü melletti Settings nyomógombokra.  

A CJ sorozatú PLC-k multitaszkosak, így ezek több programmal rendelkeznek.  A C és 

CV sorozatú PLC-k csak egy programot tartalmazhatnak. Ha új PLC-t adunk a projecthez, 

akkor a következő üres, alapértelmezett táblák jönnek létre:  

- lokális szimbólumtábla (local symbol table), 

- globális szimbólumtábla (global symbol table), 
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- I/O tábla (I/O table), 

- PLC memória adattábla (PLC Memory data). 

 

 

 
 

122. ábra 

 

6.2. A létradiagram szerkesztése 

 

A létradiagram szekciókból, a szekciókon belül hálózatokból épül fel. A hálózaton belül sorok 

és oszlopok képezhetők, és a hálózat mindig END utasítással záródik, felépítését a 123. 

ábra123. ábra mutatja. Az utasítások a sor és oszlop alkotta cellákba helyezhető el. 

 

 
123. ábra 

 

Formázott: Betűtípus: (Ázsiai) japán,
Nincs nyelvhelyesség-ellenőrzés
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A vezetékek (logikai vonalak) a baloldali, ún. referenciavezetékből indulnak ki. Ezután 

következnek a beiktatott logikai változók szimbólumai. Ezek lehetnek az érzékelő bemene-

tekkel, kimenetekkel vezérelt, vagy a belső segédrelékhez (tartórelékhez), időrelékhez tartozó 

záró-, illetve bontóérintkezők. A logikai vonal jobboldali végén a kimenetek, időrelék, szám-

lálók stb. tekercsei, vagy utasítások szimbólumai vannak. Fontos szabály, hogy a létradiag-

ramban és a hozzátartozó programban az egyes kimenetek, tartórelék, időrelék, számlálók stb. 

csak egyszer szerepelhetnek, ezek munkaérintkezői azonban a programban korlátlan számban 

felhasználhatók. 

A program futásakor a vezérlőberendezés gyakorlatilag egyidejűleg figyeli (a valóság-

ban ciklikusan letapogatja) a bemenetek állapotát, és ezeknek megfelelően állítja be a kimene-

teket. A létradiagramban egy utasítás sohasem csatlakozhat közvetlenül a referenciavezetékre 

(akkor sem, ha az adott utasítást minden ciklusban, folyamatosan végre kell hajtania). Minden 

utasítás elé logikai feltételt kell programoznunk. Egy időzítő esetén a helyes megoldásra mu-

tat példát a 124. ábra, a helytelenre pedig a 125. ábra. A helytelen megoldást a szoftver piros 

színnel jelzi a referencia vezetéknél és az utasításban. 

 
124. ábra 

 

 
 

125. ábra 

 

Amennyiben több kimenetnek és/vagy utasításnak azonos a logikai feltétele, és az el-

ágazás, valamint a kimenetek/utasítások között nincs további érintkező, úgy ennek a logikai 

összefüggésnek a 126. ábra szerinti programozása megengedett. 

 

 
 

126. ábra 

 

A legtöbb utasításnak van @ kiterjesztésű változata. Ha ezt programozzuk, akkor az 

utasítás csak egyszer, a feltétel teljesülésének felfutó élére kerül végrehajtásra. Különösen 
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fontos ez pl. a különböző léptetőregiszter és inkrementáló stb. parancsoknál. A program leg-

végét mindig END utasítás (FUN01) kell lezárni, ellenkező esetben a program nem fut, és a 

CPU hibát jelez. Konstansok bevitelekor a # jelet kell használni (pl. #1553), ennek hiányában 

a PLC, a beadott értéket egy csatorna vagy bit címének fogja tekinteni. 

Egy egyszerű létradiagram program szerkesztését végezzük el a következő feladatra: a 

PLC bemeneti csatornáján megjelenő két jel ÉS kapcsolatával 1 s időkésleltetéssel hozzunk 

egyidejű működésbe két kimeneti elemet. A program szerkesztése az alábbi lépésekben törté-

nik: 

 Lépjünk be a létradiagramot megjelenítő szerkesztő ablakba. 

 

 A munkaterület baloldali fa struktúrájában a jobboldali egér gombbal kattintsunk a 

NewProgram1 (00) címre és a felbukkanó menüből válasszuk a Properties menü-

pontot. Írjuk be a NewProgram helyére a Létradiagram szöveget, ami a program 

megnevezését jelenti. 

 

 A munkaterület baloldali fa struktúrájában a jobboldali egér gombbal kattintsunk a 

Sektion1 címre és a felbukkanó menüből válasszuk a Properties menüpontot. Írjuk a 

Sektion1 helyére a Szerkesztés szöveget, ami a szekció megnevezését jelenti. 

 

 A Szerkesztés fejezeten belül a jobboldali egérrel kattintsunk a szekvencia margóján 

lévő 0 hálózatra és írjuk be a hálózat működését; A 0.00 és a 0.01 logikai feltételek-

kel inicializáljuk az TIM0001 időzítőt, amelynek beállított értéke #10 azaz 1 s. 

 

 Az eszköztárból válasszunk ki egy kontaktust és helyezzük a 0 hálózat sor elejére 

az első cellába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe a bemeneti csatorna és 

a bit címét beírva, a Detail gomb megnyomásával újabb ablak jelenik meg, a jelzett 

beállítás mellet az OK gomb újbóli megnyomásával a kontaktus a létradiagram 

munkaterületén rögzül. 

 

 
 

 
 

 Az eszköztárból válasszunk ki egy kontaktust és helyezzük a 0 hálózat második cel-

lájába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe a bemeneti csatorna és a bit 
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címét beírva, a Detail gomb megnyomásával újabb ablak jelenik meg, a jelzett beál-

lítás mellet az OK gomb újbóli megnyomásával a kontaktus a létradiagram munka-

területén rögzül.  

 

 
 

 
 

 Az eszköztárból válasszunk ki egy utasítás blokkot és helyezzük a 0 hálózat harma-

dik cellájába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe a TIM utasítás nevét, 

címét és a késleltetési időt egységekben beírva, az OK gomb megnyomásával újabb 

ablak jelenik meg, ahol az időzítő számát lehet megadni, majd az OK gomb újbóli 

megnyomásával a TIM utasítás a létradiagram munkaterületén rögzül.  

 

 
 

 

 
 

 A Szerkesztés fejezeten belül a jobboldali egérgombbal kattintsunk a szekvencia 

margóján lévő 1 hálózatra és írjuk le a hálózat működését; A T0001 időzítő kontak-

tus 1 s késleltetéssel kapcsolja a 100.00 és a 100.01 kimeneteket. 

 

 Az eszköztárból válasszunk ki egy kontaktust és helyezzük az 1 hálózat sor elejére 

az első cellába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe a időzítő kontaktus 

csatorna és bit címét beírva, a Detail gomb megnyomásával újabb ablak jelenik 

meg, a jelzett beállítás mellet az OK gomb újbóli megnyomásával a kontaktus a lét-

radiagram munkaterületén rögzül. 
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 Az 1 hálózat második cellájába húzzunk egy vízszintes vezetéket. 

 

 Az eszköztárból válasszunk ki egy kimenetet (NewCoil) és helyezzük az 1 hálózat 

sor harmadik cellájába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe a kimeneti 

csatorna és bit címét beírva, a Detail gomb megnyomásával újabb ablak jelenik 

meg, a jelzett beállítás mellet az OK gomb újbóli megnyomásával a kimenet a lét-

radiagram munkaterületén rögzül. 

 

 
 

 
 

 Az 1 hálózat második cellájának elejére húzzunk egy függőleges vezetéket, és eh-

hez kapcsolódóan egy vízszintes vezetéket is. (A hálózatban ehhez újabb sor kell, 

ezt a program a függőleges vezetékkel, automatikusan generálja.) 
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 Az eszköztárból válasszunk ki egy kimenetet (NewCoil) és helyezzük az 1 hálózat 

új sorának harmadik cellájába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe a ki-

meneti csatorna és bit címét beírva, a Detail gomb megnyomásával újabb ablak je-

lenik meg, a jelzett beállítás mellet az OK gomb újbóli megnyomásával a kimenet a 

létradiagram munkaterületén rögzül. 

 

 
 

 
 

 A Szerkesztés fejezeten belül a jobboldali egérgombbal kattintsunk a szekvencia 

margóján lévő 2 hálózatra és írjuk le a hálózat működését; A program záró END 

utasítás. 

 

 Az eszköztárból válasszunk ki egy utasítás blokkot és helyezzük a 2 hálózat első 

cellájába, ekkor megjelenik a párbeszédablak, amelybe az END utasítás nevét beír-

va, az OK gomb megnyomásával újabb ablak jelenik meg, majd az OK gomb újbóli 

megnyomásával az END utasítás a létradiagram munkaterületén rögzül. 
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A program létradiagramját a 127. ábra127. ábra mutatja, a program által végrehajtandó 

feladat leírását vázlatosan a komment mező tartalmazza. 

 

 
 

127. ábra 
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6.3. PLC program utasítások 

 

A különböző típusú PLC-k programozásához – még az azonos gyártók esetén is – szé-

leskörű, különböző utasításkészlet tartozik. Jelen fejezetben – a teljesség igénye nélkül – a 

gyakorlatban leginkább használt utasítások egy csoportját foglaljuk össze. A csoportosítás 

megfelel az Omron utasítások legújabb értelmezésének. Az alábbi csoportokat tekintjük át; 

- Bemeneti jellegű sorrendi utasítások; 

 Létra utasítások 

- Kimenti jellegű sorrendi utasítások; 

 Program Control utasítások,  

 Bit Control utasítások, 

- Időzítő/Számláló utasítások,        

- Adat mozgató utasítások, 

- Adat léptető utasítások,  

- Adat konverziós utasítások, 

- Logikai utasítások 

- Szubrutin utasítások,     

- PID szabályozó utasítások,  

- Soros kommunikációs utasítások, 

- Összehasonlító utasítások, 

- Adattábla kezelő utasítások  

- ID kommunikáció.  

Az utasításokban operandusok találhatók. Az operandusok olyan változók, vagy para-

méterek, amelyek vagy értéket kapnak, vagy értéket adnak az utasítás végrehajtásakor alkal-

mazott memóriacímekről vagy a programból. Alapvetően háromféle operandus van:  

- forrás operandusok,  

- cél operandusok, és  

- számok. 

Az operandusok jellemzőit összefoglalóan a 3. táblázat mutatja. 

 

3. táblázat 

 
 

Az egyes PLC-knél, főleg a CS/CJ sorozatnál a legtöbb utasításnak van normál és felfu-

tó élre működő változata, és néhányhoz van lefutó élre működő is. Ezek jellemzői: 

• a normál utasítás minden egyes leolvasáskor végrehajtása kerül, 
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• a felfutó élre működő utasítás csak akkor kerül végrehajtásra, ha a végrehajtási ál-

lapota KI (hamis, 0) –ről ,  BE (igaz, 1) –re változik, 

• a lefutó élre működő utasítás csak egyszer, akkor kerül végrehajtásra, ha a végrehajtási 

állapota BE-ről, KI-re változik. A lefutó élre működő opció csak az LD, AND, OR és 

RSET utasításoknál érhető el. Egyéb utasítások lefutó élre működő változatainak létre-

hozásához DIFD(014) vagy DOWN(522) munka bitek szükségesek. 

 

A fenti utasítások jellemzőit összefoglalóan a 4. táblázat mutatja. 

4. táblázat 

 
 

Bemeneti jellegű sorrendi utasítások 
 

LOAD; LD/@LD logikai vonal indítása, az operandusként megadott bit KI/BE állapotának 

megfelelő végrehajtási feltételt hoz létre. Végrehajtási feltétel nem szükséges, grafi-

kus szimbóluma (a block végrehajtás miatt nemcsak a logikai vonalon kezdődhet); 
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LOAD NOT; LD NOT/@LD NOT logikai vonal indítása, az operandusként megadott bit 

KI/BE állapota negáltjának megfelelő végrehajtási feltételt hoz létre. Végrehajtási 

feltétel nem szükséges, grafikus szimbóluma; 

 
 

AND; AND/@AND logikai ÉS műveletet végez az operandusként megadott bitek állapotával, 

és az aktuális végrehajtási feltétellel. Logikai függvény folytatása szükséges, grafikus 

szimbóluma; 

 
AND NOT; AND NOT/@AND NOT (nem minden PLC és CPU támogatja) logikai ÉS mű-

veletet végez az operandusként megadott bitek állapotának negáltjával és az aktuális 

végrehajtási feltétellel. Logikai függvény folytatása szükséges, grafikus szimbóluma; 

 
OR; OR/@OR logikai VAGY műveletet végez az operandusként megadott bitek állapotával 

és az aktuális végrehajtási feltétellel. Logikai függvény folytatása szükséges, grafikus 

szimbóluma; 

 
OR NOT; OR NOT/@OR NOT logikai VAGY műveletet végez az operandusként megadott 

bitek állapotának negáltjával és az aktuális végrehajtási feltétellel. Logikai függvény 

folytatása szükséges, grafikus szimbóluma; 
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Kimeneti jellegű sorrendi utasítások 

 

OUTPUT; OUT a logikai feldolgozás eredményét (végrehajtási feltétel, az akkumulátor tar-

talma) kiviszi az adott bithez. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma; 

 

 
 

OUTPUT NOT; OUT NOT negálja a logikai feldolgozás eredményét (végrehajtási feltétel), 

és kiviszi az adott bithez. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma; 

 
 

KEEP; KEEP(011) tartóreléként (RS tároló) működik. Kimenet szükséges, grafikus szimbó-

luma és funkciószáma; 

 
Az utasítás működését a 128. ábra mutatja. 

 

 
 

128. ábra 

 

DIFFERENTIATE UP; DIFU(013) utasítás egy PLC ciklusra bekapcsolja a kijelölt bitet, 

amikor a végrehajtási feltétel felfutó éle KI-ről BE-re változik. Kimenet szükséges, 

grafikus szimbóluma és funkciószáma; 
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Az utasítás működését a 129. ábra mutatja. 

 

 
 

129. ábra 

 

DIFFERENTIATE DOWN; DIFD(014) utasítás egy PLC ciklusra bekapcsolja a kijelölt 

bitet, amikor a végrehajtási feltétel lefutó éle BE-ről KI-re változik. Kimenet szüksé-

ges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 
 

Az utasítás működését a 130. ábra mutatja. 

 

 
 

130. ábra 

 

END utasítás; a program végét jelöli, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
 

Az END(001) utasítás befejezi a program végrehajtását arra a ciklusra, az utána írt uta-

sítás nem kerül végrehajtásra. A végrehajtás a következő sorszámú taszkkal (programmal) 

folytatódik. Ha az éppen végrehajtott taszk a legmagasabb sorszámú, akkor az END(001) a 

teljes főprogram végét jelzi (131. ábra). 
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131. ábra 

 

Időzítő és számláló utasítások 

 

A TIMER utasítások közül a TIM/TIMX kezdőértéket csökkentő időzítőt működtet 0,1 s -os 

időegységekkel. A TIMX(550) (Bináris), utasítás csak CS1-H, CJ1-H, CJ1M, vagy 

CS1D PLC –k esetén használható. A beállított érték (SV) beállítási tartománya; BCD 

-re 0 - 999,9 s, bináris értékre (decimális vagy hexadecimális) pedig 0 - 6553,5 s, gra-

fikus szimbóluma és funkciószáma; 
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Az időzítő bemenet logikai 1 állapotba kerülésével az időzítő értéke a beállított értékről 

az időalap egységekkel folyamatosan csökken, a nulla értéket elérve kapcsolási állapotba ke-

rül, és mindaddig ezt az állapotot megtartja, amíg a bemenet jele nullára nem változik. 

Amennyiben a bemenet jele a számláló érték nullává válása előtt megváltozik, nem jön létre 

kapcsolási állapot. A fenti időzítők működési diagramját a 132. ábra mutatja. 

 

 
132. ábra 

 

A TIMH(015)/TIMHX(551) csökkenő időzítőt működtet 0,01 s-os egységekkel. A beál-

lított érték (SV) beállítási tartománya; BCD -nél 0 - 99.99 s, binárisnál 0 - 655.35 s, grafikus 

szimbóluma és funkciószáma;  

 

 
 

TIMHX(551) (Bináris), utasítás csak CS1-H, CJ1-H, CJ1M, vagy CS1D PLC –knél alkal-

mazható. Működése megegyezik a 128. ábra diagramja szerinti értelmezéssel. 

 

COUNTER utasításokból a CNT/CNTX(546) visszaszámlálót működtet. A beállított érték 

(SV) beállítási tartománya; BCD-nél 0 – 9999, binárisnál (decimális vagy hexadeci-

mális) 0 - 65535. A CNTX (546) (Bináris) utasítás csak CS1-H, CJ1-H, CJ1M, vagy 

CS1D PLC típusoknál használható. Grafikus szimbóluma és funkciószáma; 
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A számláló bemenetre érkező impulzus felfutó élére a számláló értéke a beállított érték-

ről eggyel csökken, a nulla értéket elérve a számláló kapcsolási állapotba kerül, és mindaddig 

ezt az állapotot megtartja, amíg a visszaállító bemeneten (Reset ág) 1 értékű jel meg nem je-

lenik. A működési diagramot a 133. ábra mutatja, amelyen a számláló beállított értéke 5. 

 
 

133. ábra 

 

REVERSIBLE COUNTER utasításokból a CNTR(012)/CNTRX(548) reverzibilis számlálót 

működtet. Működésében lényeges eltérés a COUNTER utasításokhoz, hogy a rever-

zibilis számláló előre számlál. 

 

 
 

A számláló működési diagramját a 134. ábra mutatja. A számláló a beállított érték el-

érése utáni bemeneti impulzus felfutóélére kerül kapcsolási állapotba. 
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134. ábra 

 

Szubrutin utasítások 

 

SUBROUTINE CALL utasításokból az SBS(091)/@ SBS(091) a szubrutin feltételeinek tel-

jesülésekor a meghatározott szubrutint hívja elő, és hajtja végre. Kimenet szükséges, 

grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
 

A szubrutin főprogramba való elhelyezését a 135. ábra mutatja. 
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135. ábra 

 

SUBROUTINE ENTRY; SBN(092) a meghatározott szubrutin kezdetét jelzi. Kimenet nem 

szükséges, szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
 

SUBROUTINE RETURN; RET(093) a szubrutin végét jelzi. Kimenet nem szükséges szim-

bóluma és funkciószáma; 
 

 
 

A szubrutin szintaktikáját a 136. ábra mutatja. 

 

 
136. ábra 
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MACRO utasításokból a  MCRO(099)/@MCRO(099) a meghatározott szubrutint hívja elő, 

az S - S+3 bemeneti paraméterek és a D - D+3 kimeneti paraméterek használatával 

végrehajtja a programot. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 
 

 

 
 

Adatmozgató utasítások 

 

MOVE utasításokból a MOVE(021)/@ MOVE(021) egy adatszót meghatározott szóba má-

sol. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
Az adatmásolást a 137. ábra mutatja. 

 

 
 

137. ábra 

 

MOVE BIT – MOVB(082)/@ MOVB(082) – utasítások a vezérlőszóban meghatározott bitet 

átmásolja a cél szóba. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 
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Az adatáthelyezés folyamatát a 138. ábra mutatja. A vezérlőszó jobboldali két karakte-

rén kell megadni a forrás bitet, a baloldali két karakteren pedig a cél bitet.  

    

 
 

138. ábra 

 

MOVE DIGIT – MOVD(083)/@MOVD(083) utasítás a vezérlőszóban megadott digitet 

vagy digiteket másolja át a cél szóba. (Minden digit 4 bitből épül fel.) Kimenet szük-

séges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
 

Az adatáthelyezést a 139. ábra mutatja. Az adatáthelyezés a digitek számára sorfolyto-

nos. 
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139. ábra 

 

Adatléptető utasítások 

 

ROTATE LEFT; ROL(027)/@ROL(027) utasítások az összes Wd bitet egy bittel balra lép-

tetik, beleértve az átviteljelzőt (CY) is. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és 

funkciószáma; 

 

 
 

Az utasítás működését a 140. ábra mutatja. 

 

 
 

140. ábra 

 

 

 

ROTATE RIGHT; ROR(028)/@ROR(028) utasítások az összes Wd bitet egy bittel jobbra 

léptetik, beleértve az átviteljelzőt (CY) is. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma 

és funkciószáma; 

 

 
 

Az utasítás működését a 141. ábra mutatja. 
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141. ábra 

 

ARITHMETIC SHIFT LEFT; ASL(025)/@ ASL(025) utasítások a Wd tartalmát egy bittel 

balra léptetik. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

  
 

Az utasítás működését a 142. ábra mutatja. 

 

 
 

142. ábra 

 

ARITHMETIC SHIFT RIGHT; ASR(026)/@ASR(026) utasítások a Wd tartalmát egy bit-

tel jobbra léptetik. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
Az utasítás működését a 143. ábra mutatja. 

 

 
 

143. ábra 
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Adatkonverziós utasítások 

 

ASCII CONVERT; ASC(086)/@ASC(086) utasítások, a forrás szóban a 4-bites hexadeci-

mális számjegyeket, 8-bites ASCII megfelelőjévé alakítja át. Kimenet szükséges, 

grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
Az utasítás működését a 144. ábra mutatja. 

 
 

144. ábra 

 

ASCII TO HEX; HEX(162)/@HEX(162) utasítások a forrás szóban lévő ASCII adatokat 4 

byte-ig átalakítják hexadecimális megfelelővé, és ezeket a számjegyeket a meghatá-

rozott célszóba írják. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
Az utasítás működését a 145. ábra mutatja. 
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145. ábra 

 

COLUMN TO LINE; LINE(063)/@LINE(063) utasítások egy 16-szavas tartományból egy 

oszlopnyi bitet (ugyanazon sorszámú bit 16 egymást követő szóban) a cél szó 16 bit-

jévé írják át. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

  
 

Az utasítás működését a 146. ábra mutatja. 

 

 
146. ábra 
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LINE TO COLUMN; COLM(064)/@COLM(064) utasítások a forrás szó 16 bitjét bit osz-

loppá alakítja át célszavak egy 16-szavas tartományában (ugyanazon sorszámú bit, 

16 egymást követő szóban). Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkció-

száma; 

 

  
Az utasítás működését a 147. ábra mutatja. 

 

 
147. ábra 

 

DATA DECODER; MLPX(076)/@MLPX(076) az utasítás beolvassa a numerikus értéket a 

forrás szóból meghatározott számjegyben (vagy byte-ban), az eredmény szóban 

(vagy 16-szavas tartományban) bekapcsolja a megfelelő bitet, és kikapcsol minden 

egyéb bitet az eredmény szóban (vagy 16-szavas tartományban). Kimenet szükséges, 

grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 
 

Az utasítás működését a 148. ábra mutatja. 
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148. ábra 

 

C: Vezérlő szó (kódszó); a vezérlő szó határozza meg, hogy az MLPX(076) 4-ról 16 bit-

re vagy 8-ról 256 bitre való átalakítást végez, az átalakítandó számjegyek vagy byte-ok szá-

mát, és a kezdő számjegyet vagy byte-ot. A vezérlőszó beállítását a 149. ábra mutatja. 

 
 

149. ábra 

 

Példaként a C02 számláló csatornán 2-ről számlálunk visszafelé, a 2 és 1 értékek az első 

digiten helyezkednek el. Az utasítás beolvassa a 2 és 1 értéket, és a 010 eredményszóban be-

kapcsolja a 01 és a 02 bitet, ha a kódszó #0010. A kódszóból a jobboldali első 0 érték jelenti, 

hogy az első digiten lévő 1 értéket konvertálja elsőként, a második 1 érték pedig azt jelenti, 

hogy két számjegyet (a 2 és 1 értéket) konvertálunk. Az 1 szám esetén az eredménycsatorna 

01 bitje kerül 1 állapotba, a 2 szám esetén pedig a 02 bit. Az utasítás létradiagramját folyama-

tos konvertálás esetén a 150. ábra mutatja.  
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150. ábra 

 

Logikai utasítások 

 

LOGICAL AND; ANDW(034)/@ANDW(034) utasítás bitenként logikai ÉS kapcsolatot 

hozna létre az egymásnak megfelelő bitek között egyszavas adatokban és/vagy kons-

tansok között. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

  
A bitek közötti ÉS képzést a 151. ábra táblázata mutatja. 

 

 
 

151. ábra 

 

LOGICAL OR; ORW(035)/@ORW(035) bitenként logikai VAGY kapcsolatot hoz létre az 

egymásnak megfelelő bitek között egy szó hosszúságú adatokban és/vagy konstan-

sokkal. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 
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A bitek közötti VAGY képzést a 152. ábra táblázata mutatja. 

 

 
 

152. ábra 

 

COMPLEMENT; COM(029)/@COM(029) a Wd-ben kikapcsol minden bekapcsolt bitet, és 

bekapcsol minden kikapcsolt bitet. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és 

funkciószáma; 

 

 
 

Soros kommunikációs utasítások 

 

TRANSMIT; TXD(236)/@TXD(236) utasítás a CPU-ba beépített RS-232C porton vagy az 

1.2 vagy annál magasabb verziószámú Soros Kommunikációs Kártyán keresztül, a 

megjelölt forrás adatokból meghatározott számú byte-ot továbbít. Kimenet szüksé-

ges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
 

 

 

RECEIVE; RXD(235)/@RXD(235)A CPU-ba beépített RS-232C portról vagy az 1.2 vagy 

annál magasabb verziószámú Soros Kommunikációs Kártyán  keresztül az érkezett 

adatokból meghatározott számú byte-ot olvas be. Kimenet szükséges, grafikus szim-

bóluma és funkciószáma;  
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Összehasonlító utasítások 
 

COMPARE; a CMP(020) utasítás két előjel nélküli bináris értéket (konstansok és/vagy meg-

határozott szavak tartalma) hasonlít össze, és az eredményt az aritmetikai jelzőbitek-

be írja. Az aritmetikai jelzőbitek az egyes PLC típusoknál egymástól eltérőek. A 

CQM sorozatnál az SR memória területen, a CJ sorozatnál pedig a relációs jelek (>, 

>=, =, <=, <, <>) a kiegészítő memória területen helyezkednek el. Kimenet szüksé-

ges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

  
Az utasítás helyes használatát a 153. ábra mutatja. Abban az esetben, ha CMP(020) és 

az aritmetikai jelző közé másik utasítást is elhelyezünk a programban, az megváltoztatja az 

aritmetikai jelző értékét és a program helytelen, amit a 154. ábra mutat. 

 

 
 

153. ábra 
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154. ábra 

 

Adattábla kezelő utasítások 

 

FRAME CHECKSUM; FCS(180) az utasítás kiszámítja az FCS értéket a megadott tarto-

mányra, és az eredményt ASCII kódolásban írja. Kimenet szükséges, grafikus szim-

bóluma és funkciószáma; 

 
C és C+1: vezérlő szavak; C megadja az FCS számításnál alkalmazandó egységek 

(byte-ok vagy szavak) számát. (A C+1 csatorna 13-as bitje adja meg, hogy byte-okat vagy 

szavakat alkalmaz-e.) Ha a C+1 13-as bitje 1-re van állítva, akkor a FCS(180) byte típusú 

adatokra számít FCS értéket. Ebbe az esetben a 12-es bit határozza meg, hogy a számítás az 

R1 jobbszélső byte –jával (12-es bit = 1) vagy az R1 balszélső byte –jával (12-es bit = 0) kez-

dődik (155. ábra). 

 
155. ábra 
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R1: az első szó a tartományban. R1 meghatározza az első szót a tartományban. A tar-

tomány hossza függ az egységek számától, illetve a kezdő byte-tól, ha byte-okat használ a 

számításban. 

D: az eső cél szó. A számítás eredménye D-be íródik, ha byte-ok lettek kiválasztva. A 

számítás eredménye D+1-be íródik, ha szavak lettek kiválasztva. Ebben az esetben a balszélső 

négy számjegyet a D+1-be tárolja, és a jobbszélső négy számjegyet a D-be tárolja. 

 

Szabályozó utasítások 

 

PID CONTROL; PID(190) az utasítás PID –szabályozást végez a meghatározott paraméte-

rek szerint. Kimenet szükséges, grafikus szimbóluma és funkciószáma; 

 

 
A 156. ábra a paraméter adatok helyét mutatja. 

 

 
 

156. ábra 

 



6. PLC PROGRAMOZÁSA                                                                                121 

 

 Kulcsár Béla, Pápai Ferenc, BME  www.tankonyvtar.hu 

A PID paraméter beállításokat a 5. táblázat mutatja. A C+9 -től a C+38-ig tartó memó-

riaterületet a szabályozó utasítás számítási munkaterületként használja, oda más adat vagy 

utasítás nem helyezhető el.  

 

5. táblázat 
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Megjegyzések: 

1. Ha az egység 1-nek van megadva, akkor a tartomány a periódus 1-8191-szerese. 

Ha az egység 9-nek van megadva, akkor a tartomány 0,1 és 819,1 s között van. Ha 

1 van megadva, akkor az integrálási és differenciálási időket, a mintavételi időt 1 - 

8191-szerese közötti tartományba kell beállítani. 

2. A 2-PID paraméter (a) 000-ra állítása 0,65-t, a normál értéket eredményezi. 

3. Ha a beavatkozó jel kimenet korlátozása engedélyezve van (vagyis 1 –re van beál-

lítva), akkor az értékeket a következőképpen kell beállítani: 0000 ≤ MV kimenet 

alsó korlát ≤ MV kimenet felső korlát ≤ Kimeneti tartomány maximális értéke. 

 

6.4. Utasításlistás programozás 

 

Az utasításlistás programozás jelentősége ma, a fejlett programozó szoftverek idején a 

csökkent. Az Omron PLC-k egyik sajátossága a programozó konzol csatlakoztatásának lehe-

tősége volt. A programozó konzol egy olyan felületet biztosított, amin keresztül ellenőrizni 

vagy akár módosítani is lehetett a PLC programját. A programírás mnemonikus alakban, uta-

sításlistában történt. Általános jellemzői; 

- gépközeli, PLC processzor akkumulátorra épülő, alacsony szintű assembly típusú 

nyelv, 

- a német utasításlista nyelven alapul, 

- soronként egy parancs a megengedett, 

- használatát a legtöbb fejlesztési környezet biztosítja. 

A korszerű programozó szoftverek a magas szintű nyelveken megírt programot le tudják 

fordítani utasításlistára, ami külön megjeleníthető. A 9. ábrán lévő létradiagramban megírt 

program utasításlistáját a 157. ábra mutatja.    

 

 
 

157. ábra 

 

A programok PLC –be való feltöltése előtt a SCADA programtervező fordítóprogramja 

a létra, funkcióblokkos vagy strukturált szövegű programokat utasításlistára fordítja és ebben 

e formátumban történik a feltöltés. Végül a PLC executiv programja a betöltött utasítás listát 

végrehajtható bináris programra fordítja.  

 

6.5. A program letöltése PLC-be 

 

A program PLC-be való letöltésének feltétele, hogy a projektünkben beállított PLC 

megegyezzen a csatlakoztatott PLC-vel, programunk hibamentes legyen és a kommunikációs 

csatorna is rendelkezésünkre álljon. A letöltés lépései az alábbiak; 

1. Mentsük el a projektünket a Save Project nyomógomb eszköztárból való kiválasztásá-

val. Ha még nem mentettük le projektünket egy dialógusablak fog megjelenni, amely-

ben megadhatjuk a nevet (Fájlnév/File name mező) és az elérési útvonal. A projekt 

nevének megadása után nyomjuk le a Mentés/Save nyomógombot. 
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2. E nyomógomb segítségével kapcsolódjunk a PLC-hez. Egy dialógusablak kéri a meg-

erősítést, válasszuk a YES nyomógombot a folytatáshoz. A szerkesztőablak szürke 

háttérre vált, amint a kapcsolódás megtörtént. Amíg on-line üzemben dolgozunk, nem 

tudjuk szerkeszteni a programot. 

 

3. E nyomógomb segítségével kapcsoljuk a PLC-t program üzemmódba. (Ha ezt a lépést 

kihagyjuk a CX-Programmer letöltés előtt automatikusan rákérdez, hogy program 

módba kapcsolja-e a PLC-t.) 

 

4. Kattintsuk az eszköztáron a Download nyomógombra. A Download Options dialógus-

ablak jelentik meg. 

 

5. Jelöljük ki a „Programs” mezőt és kattintsunk az OK nyomógombra. 

 

6.6.A PLC programjának visszatöltése a számítógépbe 

 

1. Kattintsuk a program ikonra a projekt munkaterületen. 

 

2. Kattintsuk az Upload nyomógombra az eszköztáron. Ha nincs on-line üzemmódban, 

egy dialógus ablak figyelmeztet bennünket erre, a YES nyomógomb választásával on-

line módba kapcsol a CX-Programmer, és az „Upload” dialógusablak jelenik meg. 

 

3. Jelöljük ki a Programs mezőt és kattintsunk az OK nyomógombra. 

 

6.7.On-line szerkesztés 

 

Ha on-line üzemmódba kapcsoltunk, a CX-Programmer nem engedi szerkeszteni a 

programot. Azonban a PLC-t monitor üzemmódba kapcsolva, lehetőség van a program futta-

tása közben is szerkeszteni a programot. Ez a művelet nagy körültekintést igényel, hiszen egy 

működő technológia, gyártósor hibás működése balesetet és anyagi károkat okozhat. A szer-

kesztés az alábbi lépésekben hajtható végre; 

 

1. Egérrel kattintsunk a szerkeszteni kívánt logikai hálózatra. 

 

2. Kattintsunk a Compare with PLC nyomógombra az eszköztáron, hogy összehasonlít-

suk a PLC programot a szerkesztőben lévővel és biztosítsuk azonosságukat. 

 

3. Kattintsunk az On-line Edit Rungs nyomógombra az eszköztáron! A logikai hálózat 

háttere megváltozik, jelezvén, hogy szerkeszthető a szekvencia. Az aktuális logikai há-

lózaton kívüli elemek nem szerkeszthetők, de másolni tudunk más szekvenciákból is 

elemeket. 

 

4. Szerkesszük át a hálózatot igényeink szerint. 

 

5. A szerkesztés befejeztével kattintsunk a Send On-line edit Changes nyomógombra az 

eszköztáron. A változások le fognak töltődni a PLC-be. A logikai hálózat háttere ismét 

szürke lesz, jelezvén, hogy már nem szerkeszthető.  

 

6. A szerkesztés bármikor megszakítható a Cancel On-line Edit nyomógombra kattintás-

sal. 
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6.8. Gyakorló feladatok 

 

1. Feladat: Két külső jellel egy KEEP tartórelét aktíválunk a SET ágon, majd szintén egy kül-

ső jellel RESET –eljük. A KEEP tartórelé egy kimenetet működtet. A példa létra-

diagramját CQM1 PLC –re a 158. ábra, CPM1 PLC –re pedig a 160. ábra mutatja. 

Fontos megvizsgálni, a PLC memóriaterületek címzését, különösen az I/O jelek 

vonatkozásában. A program működése a sárga mezőben írt kommentek alapján 

követhető végig. A 158. ábra létradiagram programjának mnemonikus alakú utasí-

táslistás változatát a 160. ábra, a 160. ábra utasításlistás változatát pedig a 161. áb-

ra161. ábra mutatja.  

  

 
 

158. ábra 

 

 
 

159. ábra 
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160. ábra 

 

 
 

161. ábra 
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2. Feladat: Két külső jellel (ÉS kapcsolat) egy KEEP tartórelét aktíválunk a SET ágon, majd 

szintén egy külső jellel RESET-eljük. A KEEP tartórelét a HR memóriaterületen 

tudjuk lehelyezni. A KEEP tartórelé egy kimenetet működtet, a program működé-

sének olyannak kell lenni, hogy az áramkimaradás után ne tartsa meg a programo-

zott bit értéket. A példa létradiagramját CQM1 PLC-re a 162. ábra, utasításlistás 

változatát pedig a 163. ábra mutatja. A 163. ábra kommentjeiből a program mű-

ködése könnyen végig követhető. 

 

 
162. ábra 

 

 
163. ábra 
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3. Feladat: Egy KEEP tartórelét egy külső jel által aktivált DIFU bitjével gerjesztünk, majd 

egy szintén külső jellel RESET-eljük. A DIFU utasítás alkalmazási példa létradi-

agram programját a 164. ábra, utasításlistás programját pedig a 165. ábra mutatja. 

A programhoz a sárga mezőben a program működésére és alkalmazására kom-

mentek írhatók.  

 

 
 

164. ábra 

 

 
 

 

165. ábra 
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4. Feladat: Egy számlálóval a bemeneti csatorna 01 bitjén beérkező jelek közül 10 –et szám-

lálunk. A számláló bittel a kimeneti csatorna 100.01 bitjét működtetjük. A számlá-

lóbittel egy 10 s-os időkésleltetést is indítunk, amely a számlálót alaphelyzetbe 

visszaállítja. A program létradiagramját a 166. ábra, az utasításlista programot pe-

dig a 167. ábra mutatja. A program működése a komment megjegyzések alapján 

végig követhető.  

 

 
 

166. ábra 

 

 
167. ábra 
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5. Feladat: Egy nyomógombbal a PLC bemeneti csatorna 0.01 bitjén egy KEEP tartórelét 

aktiválunk, amely egy időzítő beiktatásával 18 s időkésleltetéssel működtet egy 

kimenetet. A kimenetet, egy a bemeneti csatorna 0.02 bitjén működtetett jel segít-

ségével szüntetjük meg. A program létradiagramját a 168. ábra, az utasításlista 

programot pedig a 169. ábra mutatja. A program működése a komment megjegy-

zések alapján végig követhető.  

 

 
 

168. ábra 

 

 
 

169. ábra 

6. Feladat: Készítsük el a 71. ábra két munkahengerének, a 72. ábra által szemléltetett moz-

gásciklusa és állapot diagramjai alapján adott PLC programját. A létradiagram 
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programot a 170. ábra és a 171. ábra, az utasításlista programot pedig a 172. ábra 

mutatja. 

 

 
 

 

170. ábra 
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171. ábra 

 

 
 

172. ábra 
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7. Feladat: A 173. ábra által szemléltetett csomagoló töltő berendezést PLC irányítja. A töltő-

csatornán érkező anyagokat egy tárgyreflexiós fénykapu által szolgáltatott jel 

számlálja. A csatornán érkező megszámlált anyagok mennyiségi túllépését a B je-

lű henger zárása biztosítja. Az anyagtároló doboz görgősoron való pozícionálását 

az A jelű pneumatikus henger végzi. A doboz zárását pedig a két rúgós visszatérí-

tésű pneumatikus henger biztosítja, amelyet a 3/2 –es mágnesszelep mozgat. A 

doboz zárását programtechnikailag egy szubrutin végzi. A dobozba 10 munkada-

rabot kell elhelyezni. A doboz zárása után a folyamat 10 s múlva kezdődhet újra. 

A szubrutin hívásának a feltételei a 0.02 bemeneti biten működtetet jel és a szám-

lált mennyiség jelző bit. A program létradiagramját a 174. ábra, az utasításlistás 

programját pedig a 175. ábra mutatja. Az A és B pneumatikus hengerek működte-

tését a program nem tartalmazza.   

 

 

 

 

a0 

a1       0.01  

A 

b1  0.02 

b0 

B 

MA     100.00 

A doboz zárását a szubrutinban 

foglalt PLC program hajtja végre  

Fénykapu  0.00  

 
 

173. ábra 
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174. ábra 
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175. ábra 
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7.             7. ADATKOMMUNIKÁCIÓ  PLC-K  ÉS AZ INTELLIGENS SZENZOROK  

KÖZÖTT 

 

Eddigiek során vezérlési feladatokat kellett megoldani. Most a termékek (tárgyak) nyo-

mon követéséhez, identifikálásához szükséges PLC ismereteket fogjuk elsajátítani két példán 

keresztül. 

 

7.1. Az ID szenzor és a terméken elhelyezett adathordozó közötti adat-

kommunikáció statikus állapotban - írási folyamat 

 

A feladat hardver háttere 

Az identifikációs mintarendszer a következő elemekből épül fel (176. ábra): 

- V600-H06 típusú elektromágneses író/olvasó fej 

- V600 D2KR01 EEPROM elektromágneses adathordozó 

- C200H-IDS01-V1 ID szenzor egység 

- OMRON CQM1 PLC 

 

ADATTÁROLÓ

ÍRÓ - OLVASÓ FEJ

ÍRÁSI FOLYAMAT

CSATLAKOZÓ KÁBEL

POWER
CPU

INP
INP OUT

ID

OMRON CQM1

TERMÉK

0020

DM0200

DM0201

DM0202

ADATMEMÓRIA

V600-H06

V600 D2KR01

C200H-IDS01-V1

0021

0022

0023

0025

0024

0026

DC MEMÓRIA

0028

0029

0027

0030

DM0204

DM0203

 
 

176. ábra 

 

Feladat: A következő feladat végrehajtására alkalmas program összeállítása: Az 

IR 00001-es bit, mint külső bemeneti bit bebillenésének hatására az OMRON CQM1 PLC 

DM 0200-tól DM 0204-ig terjedő memória területéről 10 byte-nyi adatot az adathordozó 

$0020-as címétől kezdődő memória területére kell beírni. Ha a DC beírás sikeres, akkor az 

IR 100-as kimeneti csatorna 02-es bitje billenjen be, ha pedig bármilyen ok miatt sikertelen 

volt a kommunikáció, akkor az IR 100-as csatorna 03-as PLC kimenetén jelenjen meg jel. 

A feladat megoldásához az alapismereteken kívül az ID kommunikáció írási parancsai-

nak és a DC-I/O fej közötti kommunikációhoz tartozó ID flag-ek működésének ismerete 

szükséges. Először ezeket kell megérteni ahhoz, hogy a kommunikációs folyamatot irányítani 

tudjuk. Az ID kommunikáció írási parancsai - IDWT (62) / IDAW (64) 
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Általános rész 

A DC WRITE (IDWT (62)) és DC AUTOWRITE (IDAW(64)) parancsok adatok beírá-

sát teszik lehetővé az adathordozó megadott területeire. Az adathordozóba egyidőben egy 

utasítással beírható maximális adatmennyiség 256 byte. Az írásvédett területekre nem írhatók 

adatok. Bármilyen ilyen jellegű kísérletre a PLC válasza a következő hibaüzenet: write 

protected - írásvédett. 

Az IDWT (62) utasítás segítségével A PLC egy vagy több csatornájából (S: a kiolva-

sandó tartomány kezdőcíme a PLC-ben - first word) kiolvasásra kerülnek az adatok és az 

adathordozó memóriájának egy általunk megadott tartományába (D: felülírandó tartomány 

kezdőcíme a DC -ben) beírhatók. 

Az IDAW (64) utasítás alkalmazásakor az írási folyamatot akkor hajtja végre a PLC, 

ha az író/olvasó fejnek az adathordozót sikerül detektálni. Ekkor kiolvassa a PLC megfelelő 

memória tartományából az adatokat és a DC megadott memória területére írja. 

 

Az utasítások használata 

S: A céltartomány első címe, ahova az adatokat 

szeretnénk beírni a PLC -ből. (4 számjegy, HEXA 

kódban) 

C: Kontroll adat (A kiolvasandó byte-ok száma) 

D: A forrástartomány első szava a PLC adatmemó-

ria területén, ahonnan az adatokat a DC -be kell 

írni. 

 

Felhasználható adatterületek 

 

S: Az első forráscím (HEX) C: Kontroll adat D: Első célcsatorna 

IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # IR, SR, AR, DM, HR, LR 

 

Az ID kommunikáció fontosabb flagjei 

A 177. ábra mutatja, hogy egy ID kommunikáció során az egyes ID flag-ek hogyan vi-

selkednek. 

ID Ready Flag

(SR 23300)

ID kommunikáció parancs végrehajtva

frissítési késedelemID kommunikáció ideje

ID Completed Flag

(SR 23301)

parancs végrehajtás parancs végrehajtás parancs végrehajtás

ciklus idõ

ID kontroller folyamat

Hiba van a komm.ban

Nincs hiba a komm.banID Comm. Error Flag

(SR 23302)

 
 

177. ábra 

 

 
(@) IDWT (63)

D

C

S

(@) IDAW (64)

D

C

S  
 



7. ADATKOMMUNIKÁCIÓ PLC-K ÉS AZ INTELLIGENS SZENZOROK KÖZÖTT                137 

 

 Kulcsár Béla, Pápai Ferenc, BME  www.tankonyvtar.hu 

23300: A parancs végrehajtása alatt 0 állapotban van. Ha a futás befejeződik 1 állapotba 

billen. 

23301: A parancs végrehajtása alatt 0 állapotban van. Ha a futás befejeződik 1 állapotba 

billen. 

23302: 1 állapotba billen, ha az ID kommunikáció során hiba jelentkezik. 

Ezen flag-ek segítségével jól követhető a kommunikációs folyamat eleje vége és mi-

lyensége. 

A kiindulás az, hogy egy külső információ érkezik a 000 csatorna (külső bemeneti csa-

torna) 01-es bitjére, aminek egy írási folyamatot kell elindítania az identifikációs mintarend-

szerben. 

Ha nincs ID kommunikáció, akkor az SR 23300-as bit (ID Ready Flag) bekapcsolt álla-

potban van. Ha ekkor az IR 00100-as bemenet 1-be billen, kiadásra kerülhet a DC-be írás uta-

sítása. Jelen esetben az IDWT(62) utasítás kiadásáról van szó, mert statikus állapotból kiin-

dulva az adathordozó az író/olvasó fej hatósugarában van.  

A program első sorának vázlatos felépítését a 178. ábra mutatja. 

 
00100 23300

@IDWT (62)

 
178. ábra 

 

A @ (kukac) alkalmazása biztosítja azt, hogy – függetlenül attól, hogy a bemenet bit - 

00101 - impulzus vagy egy tartós jel (1 PLC ciklusidőnél hosszabb jel) – a kommunikációs 

utasítás csak egyszer kerül végrehajtásra. 

A PLC DM 0200-as területe az első forrásterület, ahonnan kezdve 10 byte mennyiségű 

adatot az adathordozó $0020-as címétől kezdődő memória területére kell beírni. 10 byte 

mennyiségű adatot akarunk a DC-ben rögzíteni, ami 5 PLC csatorna adatának felel meg, ezért 

az átviendő információ a DM 0200 - DM 0204 forráscsatornák adatait foglalja magában. A  

179. ábra jól szemlélteti az adatok elhelyezkedését a PLC adat memóriájában és az adathor-

dozó címterületén. 

 

1122

3344

5566

7788

99AA

$0020

Adathordozó

DM0200

PLC memória

DM0201

DM0202

DM0204

DM0203

$0021

$0023

$0022

$0024

11

22

33

44

55

66

77

88

99

AA

$0025

$0026

$0027

$0028

$0029
 

 

179. ábra 

 

Ennek megfelelően az első sor teljes megoldása (180. ábra): 

 

180. ábra 

 

 
00100 23300

@IDWT (62)

#0020

#0010

DM0200  
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Az írás parancs kiadása pillanatában, az SR 23300-as bit (ID Ready Flag) 0 állapotba 

billen és mindaddig ebben az állapotban marad míg a kommunikációnak vége nem lesz. Ha a 

kommunikáció befejeződött - az összes adat kiolvasásra került vagy valami ok miatt nem si-

került az író/olvasó fejnek a kapcsolatot felvennie az adathordozóval és hibaüzenet generáló-

dott - akkor az előbb említett SR 23300-as és az SR 23301-es bit (ID Completed Flag) 

1 állapotba billen. Az SR 23300-as bit ebben az állapotban is marad mindaddig, amíg újabb 

kommunikációs parancs nem kerül kiadásra. 

A kommunikáció sikeres vagy sikertelen lezajlását az SR 23302-es bit (ID 

Communications Error Flag) állapota mutatja. Ez a flag magában foglalja a kommunikáció 

során fellépő összes hibaüzenetet, mint arról már szó volt az előzőekben. Sikeres kommuni-

káció esetén az SR 23302-es bit állapota 0 marad, míg sikertelen végrehajtás esetén 

1 állapotba billen. Ennek megfelelően az ID kommunikáció sikerességétől függő végrehajtást 

a 181. ábra mutatja. 

 
00100 23300

@IDWT (62)

23301 23302

23302

#0020

#0010

DM0200

10001

10002

Sikeres kommunikáció

Sikertelen kommunikáció

 
 

181. ábra 

 

A kis feladat végét END utasítással kell lezárni, mint mindig. A 182. ábra a feladat 

megoldását mutató teljes létra diagramot tartalmazza. 

 

@IDWT

00101

#0020

10002

(  )

23301

10003

(  )

23302

#0010

DM0200

23300

23302

END
 

 

182. ábra 

 

7.2. Az ID szenzor és a terméken elhelyezett adathordozó közötti adat-

kommunikáció statikus állapotban - olvasási folyamat 

 

A feladat hardver háttere 

Az identifikációs mintarendszer a következő elemekből épül fel (183. ábra): 

- V600-H06 típusú elektromágneses író/olvasó fej 

- V600 D2KR01 EEPROM elektromágneses adathordozó 

- C200H-IDS01-V1 ID szenzor egység 

- OMRON CQM1 PLC 
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ADATTÁROLÓ

ÍRÓ - OLVASÓ FEJ

OLVASÁSI FOLYAMAT

CSATLAKOZÓ KÁBEL

POWER
CPU

INP
INP OUT

ID

OMRON CQM1

TERMÉK

0010

0011

0012

0013

0014

DC MEMÓRIA

DM0100

DM0101

DM0102

ADATMEMÓRIA

V600-H06

V600 D2KR01

C200H-IDS01-V1

 
 

183. ábra 

 

Feladat: A következő feladat megoldására alkalmas program összeállítása: Az 

IR 00100-as bit, mint külső bemeneti bit bebillenésének hatására az adathordozó memória 

területének $0010-es címétől kezdődően 5 byte-nyi adatot kell kiolvasni és a PLC DM 0100-

as szótól kezdődő memória területre letárolni. Ha az olvasás sikeres, akkor az IR 100-as ki-

meneti csatorna 00-ás bitje billenjen be, ha pedig sikertelen volt a kommunikáció, akkor az 

IR 100-as csatorna 01-es PLC kimenetén jelenjen meg jel. 

 

Általános rész 

A DC READ (IDRD (61)) és DC AUTOREAD (IDAR(63)) parancsok adatok kiolvasá-

sát teszik lehetővé az adathordozó megadott területeiről. Az adathordozóból egyidőben egy 

utasítással kiolvasható maximális adatmennyiség 256 byte. 

Az IDRD (61) utasítás segítségével az adathordozó memóriájának egy általunk meg-

adott tartományából (S: kiolvasandó tartomány kezdőcíme: first address) kiolvashatók az ada-

tok és a PLC memóriájában (D: a kiolvasott adatok tárolására kijelölt memória tartomány 

kezdő címe - first word) eltárolhatók. 

Az IDAR (63) utasítás alkalmazásakor az olvasási folyamatot csak akkor hajtja végre a 

PLC, ha az író/olvasó fejnek az adathordozót sikerül detektálni. Ekkor kiolvassa a megadott 

tartományból az adatokat és a PLC megadott memória területére helyezi. 

 

Az utasítások használata 
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S: A forrástartomány első címe, ahonnan kezdve sze-

retnék olvasni az adatokat a DC-ből. 

C: Kontroll adat (a kiolvasandó byte-ok száma). 

D: A céltartomány első szava PLC memória-területén, 

ahonnan kezdve a kiolvasott adatokat tárolni kívánják. 

 

 

Felhasználható adatterületek 

 

S: Az első forráscím (HEX) C: Kontroll adat D: Első célcsatorna 

IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # IR, SR, AR, DM, HR, LR 

 

Ha nincs ID kommunikáció, akkor az SR 23300-as bit (ID Ready Flag) bekapcsolt álla-

potban van. Ha ekkor az IR 00100-as bemenetet 1-be billentjük, kiadásra kerülhet az olvasás 

parancs (184. ábra). 

 

00100 23300

@IDRD (61)

 
 

184. ábra 

 

A @ (kukac) alkalmazása biztosítja azt, hogy – függetlenül attól, hogy a bemenet bit - 

00100 - impulzus vagy egy tartós jel (1 PLC ciklusidőnél hosszabb jel) – a kommunikációs 

utasítás csak egyszer kerül végrehajtásra. Tudjuk, hogy az első forráscím a $0010 és öt byte 

mennyiségű adatot kell kiolvasni, azaz a $0010-$0015 tartományt kell megadni. 

Azt is tudjuk, hogy az első célszó a DM terület 0100-as szava és mivel az adathordozó 

két címét (2*8 bit) a PLC memóriájában egy szóba (16 bit) tudjuk írni. Ezért 3 egymást köve-

tő célszóra lesz szükségem (3*16 = 48 bit), amiből az első a DM 0100, az utolsó szó (DM 

0103) utolsó 8 bitjére pedig nem kerül már kiolvasott adat (48-5*8 = 8 bit maradék), azaz 

azok 0 értékűek maradnak.(185. ábra). 

 

01

02

03

04

05

$0010

Adathordozó

DM0100

DM0101

DM0102

PLC memória

0102

0304

05**

$0011

$0012

$0013

$0014
 

 

185. ábra 

 

(A ** jelölés azt jelenti, hogy ezen a két digiten az eredeti adat megmarad, mert ezt nem 

írtuk felül az adathordozóból kiolvasott új adattal.) 

 

(@) IDRD (61)

D

C

S

(@) IDAR (63)

D

C

S
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186. ábra 

 

Ennek megfelelően az első sor teljes megoldása (186. ábra): Az olvasás parancs kiadása 

pillanatában, az SR 23300-as bit (ID Ready Flag) 0 állapotba billen és mindaddig így marad, 

míg a kommunikációnak vége nem lesz. Ha a kommunikáció befejeződött – az összes adat 

kiolvasásra került vagy valami ok miatt nem sikerült az író/olvasó fejnek a kapcsolatot fel-

vennie az adathordozóval és hibaüzenet generálódott – akkor az előbb említett SR 23300-as és 

az SR 23301-es bit (ID Completed Flag) 1 állapotba billen. Az SR 23300-as bit ebben az álla-

potban is marad mindaddig, amíg újabb kommunikációs parancs nem kerül kiadásra. 

A kommunikáció sikeres vagy sikertelen lezajlását a 23302-es bit (ID Communications 

Error Flag) állapota mutatja. Sikeres kommunikáció esetén az SR 23302-es bit állapota 0 ma-

rad, míg sikertelen végrehajtás esetén 1 állapotba billen. Ennek megfelelően az ID kommuni-

káció sikerességétől függő végrehajtást mutató sorral kiegészíthető a létradiagram (187. ábra): 

 
00100 23300

@IDRD (61)

23301 23302

23302

#0010

#0005

DM0100

10000

10001

Sikeres kommunikáció

Sikertelen kommunikáció  
 

187. ábra 

A feladat végét az END utasítással kell lezárni. 

A feladat létradiagramon való megoldását a 188. ábra mutatja. 

 

@IDRD

00100

#0010

10000

(  )

23301

10001

(  )

23302

#0005

DM0100

23300

23302

END
 

 

188. ábra 

 

Az adattároló adatstruktúráját a 189. ábra mutatja, ha az adatstruktúrában el akarunk kü-

löníteni írásvédett területet, ennek kialakítását a 190. ábra szemlélteti. 

00100 23300

@IDRD (61)

#0010

#0005

DM0100  
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CÍM

DATA  1 BYTE

    0000

01234567

BIT

q
1

Írásvédettség végcímének (16 bites szó) az utolsó két

    0001

    0256

    0002

NORMÁL

ADATTÁROLÁS

digitjének bináris értéke a 8-ik 0 értékû bitet kivéve 

Az írásvédelem végcímét 00 - 7F közé lehet felvenni, 

ez megfelel 01 - 127 decimális címszámozásnak. 

A 00 kód azt jelenti, hogy a byte védelem a 01 - FD

címek közötti mezõre terjed ki. Decimálisan ez megfelel

a 01 - 253 címeknek.

Egyébként a 01 és a megadott cím közötti mezõ zárt.

Pl. végcím 03, ez megfelel a 01 - 03 címek írásvédett- 

Nem lehet végcímet adni 80 - FF között, ez decimálisan 

megfelel a 128 - 255 címeknek.

q   = 1   Írásvédelem a 01 - a végcímben megadott értékig
1

q   = 0 nincs az adattároló mezõre kiterjesztett írásvédelem

ségének.

A 00 cím nem írásvédett !

1110 0 0 0 Pl. végcím 0006

0127

0128

1

 
 

189. ábra 

 

CÍM

DATA  1 BYTE

    0000

01234567

BIT

q
1

Írásvédettség végcímének (16 bites szó) az utolsó két

    0001

    0256

    0002

NORMÁL

ADATTÁROLÁS

digitjének bináris értéke a 8-ik 0 értékû bitet kivéve 

0010 0 0 0 Pl. végcím 0004

0127

0128

    0010

    0012

0011

    0013

0010 - 0011 cimen a függesztékszám. A rendszerben

ez 1, 2 és 3 értéket vesz fel.

0012 - 0013 címen a technológiai adatok változása

0007

0008

0009

0006

0005 Naptári adatok: Év

Hónap

Nap

Óra

Perc

0003

0004

q    = 1, írásvédett terület 0001 - 0004 címig.
1

 
 

190. ábra 
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8.  8. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ KÉRDÉSEK 

 

8.1. Alapfogalmakra vonatkozó kérdések 

 

8.1.1. Irányítás elmélet 

 

1. Egy technológiai folyamat automatizálásának mi a három alapvető feltétele? 

V: 1. Megfelelő gépesítés, (csak megbízható működésű gép automatizálható) 

 2. Magas technológiai színvonal 

 3. Megfelelő műszerezettség  

 

2. Mik az irányítás részterületei  

V: 
IRÁNYÍTÁS

VEZÉRLÉS SZABÁLYOZÁS

Kézi vezérlés Önmûködõ vezérlés Kézi szabályozás Önmûködõ szabályozás

AUTOMATIZÁLÁS  
 

3. Mit jelent a PLC rövidítés (angol és magyar jelentés) 

V: Programmable Logic Controller. Programozható Logikai Vezérlő. 

 

4. Soroljon fel négy PLC gyártót. 

V: Négy cég az alábbiak közül: 

 OMRON; SIEMENS; 

 MITSUBISHI; FANUC; 

 FESTO; ALLEN BRADLEY; 

 MODICON SCHNEIDER ELECTRONIC 

 ABB (Asea Brown Boveri) 

 

5. 10 Hz hány radián/sec? 

V: sradsradHz /8.62/21010    

 

8.1.2. Informatika alapjai 

 

6. Készítse el a NOR kapcsolat igazságtábláját. 

V: 

NOR 
B 

False True 

A False TRUE FALSE 

True FALSE FALSE 
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7. Készítse el a NAND kapcsolat igazságtábláját. 

V: 

NAND 
B 

False True 

A 
False TRUE TRUE 

True TRUE FALSE 

 

8. Készítse el az XOR kapcsolat igazságtábláját. 

V: 

XOR 
B 

False True 

A 
False FALSE TRUE 

True TRUE FALSE 

 

9. Készítse el az OR és az AND kapcsolatok igazságtábláit. 

V:  

OR 
B 

False True 

A 
False FALSE TRUE 

True TRUE TRUE 

 

AND 
B 

False True 

A 
False FALSE FALSE 

True FALSE TRUE 

 

10. Létradiagram formájában kontaktusokkal fogalmazza meg az AND, NAND, OR, NOR 

logikai feltételeket. 

V:  

 
 

11. Létradiagram formájában kontaktusokkal fogalmazza meg az "A XOR B" logikai feltételt! 

V:  
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12. Írja át létradiagram "network"-re a következő Boole-algebrai értékadást )(: DCBA  , 

ahol A,B,C,D a 012-es csatornán tárolt logikai változók. 

V: A De Morgan azonosság felhasználásával. 

121121
...)...(




mmm
PPPPPPP  

DCBDCBA  )(:  

Tehát a létradiagram: 

 
 

13. Egy digiten hány különböző érték ábrázolható? 

V 16. 

 

14 Egy byte-on hány különböző érték ábrázolható? 

V: 2
8
=256. 

 

15. A PLC memóriája hány bites szavakból van szervezve? 

V: 16. 

 

16: A PLC memóriája hány byte-os szavakból van szervezve? 

V: 2. 

 

17. Egy byte hány digit? 

V: 2. 

 

18. Egy csatorna hány digit? 

V: 4. 

 

19. Egy digit tartalma hány jegyű Hexadecimális számmal ábrázolható? 

V: 1. 

 

20. A vezérlő egy csatornáján a következő bitek találhatók: 1010 1100 1101 1100. Adja meg a 

csatorna digitjeinek tartalmát Hexadecimális szám formában! 

V: ACDC 

21. A vezérlő egy csatornáján a következő bitek találhatók: 1010 1100 1101 1011. Adja meg a 

csatorna digitjeinek tartalmát Hexadecimális szám formában! 

V: ACDB 

 

22. Írja fel a decimális 12 számot binárisan és Hexadecimálisan! 

V: 12(10)=1100(2) =C(16). 

 

23. Egy csatornán hány bináris inputjel ábrázolható? 

V: 16. 

 

24. Egy csatornán BCD formában ábrázolható maximális érték. 

V: 9999 

 

25. Egy csatornán előjel nélküli fixpontos bináris formában ábrázolható maximális érték. 

V: 2
16

-1= 65536-1=65535 
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26. Egy csatornán előjeles fixpontos bináris formában ábrázolható maximális érték. 

V: 2
15

-1= 32768-1=32767 

 

27. Két egybájtos (előjel nélküli) szám szorzata tárolható-e egy kétbájtos változóban? 

V: Igen, mert  (2
8 – 1)

2
   < 2

16 
– 1     1212

1628
  

 

28. Két egydigites (előjel nélküli) szám szorzata tárolható-e valamely egybájtos változóban? 

V: Igen, mert  (2
4 – 1)

2
   < 2

8 
– 1    

   1212
824
  

 

29. Szekvencia fogalma. 

V: Valamely elemek egymást megszakítás és átfedés nélkül követő sorozata. 

 

8.1.3. Vezérlők és elemeik 

 

30. Sorolja fel a PLC „alapszoftverének” funkcióit.” 

V: Interpreter funkció; Státusz-szó generálás funkció; Önteszt funkció; Kommunikációs 

vonalak kezelése; Ember-gép kapcsolat: Programfejlesztési funkció. 

 

31 Nevezzen meg egy konkrét vezérlőtípust, és adja meg azokat a modulokat, melyek mini-

málisan szükségesek a működtetéshez. 

V: CQM1 = Tápegység + Központi egység. 

 

32. Az OMRON vezérlők CPU moduljának milyen portjai vannak? Ezek közül melyek al-

kalmasak programletöltésre? 

V: RS 232, Peripheral. (Mindkettő). 

 

33. Sorolja fel a CQM vezérlő memóriaterületeinek rövidítéseit! 

V: IR, SR, HR, TR, AR, LR, TC, DM 

 

34. Mi az IR memóriaterület feladata, mely csatornái használhatók belső változók értékeinek 

tárolására? 

V: Adat tárolás, fizikai I/O egységek címei. A fizikai I/O- ra nem használt címek szaba-

don használhatók belső relékként, vagy érték tárolására. 

 

35. CQM1 vezérlőn az IR100-as csatorna mely feltétel esetén használható belső változók táro-

lására? 

V: Ha a vezérlőben nincs jelen output modul. 

 

36. Mi a CQM1 vezérlő SR memóriaterületének feladata? 

V: Órajelek, flag-ek, speciális változók területe. 

 

37. Mi a CQM1 vezérlő HR memóriaterületének feladata? 

V: Holding relék területe. Csatornáinak értéke áramkimaradás esetén is megőrződik. 

 

38. Nevezze meg a CQM1 vezérlő azon memóriaterületeit, melyek áramkimaradás esetén is 

megőrzik értéküket! 

V: HR és a számlálók. 

 

Formázott: Betűtípus: 16 pt, Nem
Félkövér, Nem Nagybetűs

Formázott: Betűtípus: 12 pt, Nem
Félkövér, Nem Nagybetűs

Formázott: Betűtípus: 12 pt, Nem
Félkövér, Nem Nagybetűs

Formázott: Betűtípus: 16 pt, Nem
Félkövér, Nem Nagybetűs

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér,
Nem Nagybetűs, Emelt:  3 pt

Formázott: Behúzás: Bal:  1 cm
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39. Mely memória területre kell elhelyeznünk egy – az ADD utasítással szervezett – számlá-

lás aktuális értékét, ha biztosítani kell azt, hogy a számlálás egy esetleges áramkimaradás 

után is az aktuális értékről folytatódjon? 

V: HR területre. 

 

40. Mi a CQM1 vezérlő LR memóriaterületének feladata? 

V: Link Relay = Csatoló Relé. Két vezérlő automatikus kommunikációja esetén ezen a 

memóriaterületen keresztül történik az adatcsere a megfelelő részterületek tartalmá-

nak a tükrözésével. 

 

41. Mi a CQM1 vezérlő CR memóriaterületének feladata? 

V: A CQM1 vezérlőnek nincs CR memóriaterülete. 

 

42. Mi a CQM1 vezérlő DM memóriaterületének feladata? 

V: Data Memory. Adattárolás. 

 

43. Milyen gyakorisággal olvassa a vezérlő a memóriába a szenzorok állapotát? 

V: Scan ciklusonként, pontosabban minden egyes ciklus elején. 

 

44. Mit nevezünk SCAN-nek? 

V: A vezérlő belső ciklusidejét. 

 

45. A vezérlő mely üzemmódjában tölthet le, vagy fel programot? 

V: Monitor és Program üzemmódban. 

 

46. A vezérlő mely üzemmódjában nem tölthet le, vagy fel programot? 

V: Run üzemmódban. 

 

47. A vezérlő mely üzemmódjában fut a letöltött program? 

V: Run és Monitor üzemmódban. 

 

48. Milyen kapcsolatban van a CQM1 vezérlő memóriája a bináris input modullal? 

V: A bináris input modul bemeneti állapotai az IR memóriaterületre képződnek le a 

000-s csatornacímtől kezdődően minden PLC ciklus elején. 

 

49. Milyen feltétel esetén használhatja segéd-relék definiálására a CQM1 vezérlő IR területé-

nek 001-es csatornáját? 

V: Ha csak egyetlen input modul van a vezérlőben. 

 

50. Milyen tényezők befolyásolják a vezérlő ciklusidejét? 

V: A CPU sebessége, a programutasítások száma és összetettsége. 

 

51 A CQM vezérlő melyik Flagje biztosít 1 sec-os órajelet? 

V: 255.02 

 

52. Mi a Carry Flag feladata és memóriacíme. 

V: 255.04. Túlcsordulást jelző bit. 
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53. Hogyan szerez információt arról, hogy a vezérlő éppen az első alkalommal hajtja-e végre 

a programutasításokat. 

V: A (253.15) First Scan Flag értéke az első ciklus ideje alatt 1, a továbbiakban pedig 0. 

 

54. Milyen típusú vezérlő látható az alábbi ábrán? 

 
V: OMRON CQM1H. 

 

55. Jelölje be az alábbi ábrán a vezérlő CPU egységét 

 
V:  

 
 

56. Jelölje be az ábrán a vezérlő buszlezáró áramkörének helyét 

 
V:  

 
 

57. A PLC input moduljában mi az optocsatolók szerepe? 

V: Az input jelek galvanikus leválasztása 

 

58. Mit jelent a galvanikus leválasztás az input modulon? 

V: A bemenő jelet valamilyen nem elektromos jellé alakítjuk, majd a nemvillamos jelet 

az input modulban visszaalakítjuk az input modul feszültségszintjére. 

 

59. Mi a galvanikus leválasztás célja az input modulon? 

V: Az input modul áramlökések elleni védelme. 
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8.1.4. Programozás 

 

60. Osztályozza a PLC programnyelveket. 

V: 

Szöveges rendszerű Grafikus rendszerű 

Utasításlistás (IL) Létradiagram (RLD) 

Struktúrált szöveg (ST) Funkcióblokk diagram (FBD) 

 Sorrendi funkcióábra (SFC) 

 Folytonos blokkdiagram (CFC) 

 

61. Írja fel a legrövidebb Ladder programot! 

V:  

 
 

62. Készítsen "network"-ot, mellyel az adatmodul 16-os csatornáját 0 értékkel inicializálja. 

V: 

 
 

63. Hányszor hajtódik végre az alábbi programban a MOV utasítás? Indokolja meg a választ! 

 
V: Egyszer sem, mert az END után helyezkedik el. 

 

64. Hányszor hajtódik végre az alábbi programban a MOV utasítás? Indokolja meg a választ! 

 
V: Minden PLC ciklusban egyszer, mert a 253.13 Flag mindig bekapcsolt állapotú. 

 

65. Hányszor hajtódik végre az alábbi programban a MOV utasítás? 

 
V: Egyszer sem, mert a 253.14 flag mindig kikapcsolt állapotú. 
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66. Hány "network"-öt képez az alábbi programrészlet? 

 
V: 4. 

 

67. Hány "network"-öt képez az alábbi programrészlet? 

 
V: 3 

 

68. Kettős vezérlés fogalma. 

V: Egynél több különböző üzemállapot indítási feltétel-rendszeréhez ugyanazon fizikai 

input vektor tartozik. 

 

69. Ismertesse a kettős vezérlések száma és a feloldásukhoz minimálisan szükséges segéd-

relék száma közötti összefüggést! 

V: A tartó-relék szükséges száma:
 

.
  mk

2
log  A  ...  szimbó-

lum a felfelé kerekítés jele. 

Ahol m: megkülönböztetendő üzemállapotok száma 

 k: szükséges segéd-relék száma 

 

70. Ismertesse a kettős vezérlések száma és a feloldásukhoz elegendő segéd-relék száma kö-

zötti összefüggést! 

V: k=(m-1) 

Ahol m: megkülönböztetendő üzemállapotok száma 

 k: elégséges segéd-relék száma 

 

71. Maximum hányszoros multiplicitású kettős vezérlés oldható fel 2 segéd-relével? 

V: 4 

 

72. Maximum hányszoros multiplicitású kettős vezérlés oldható fel 3 segéd-relével? 

V: 8 

 

Formázott: Nem Emelt: / Süllyesztett: 
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73. A táblázatban négyütemű, ciklikus működtetésű vezérlés szenzor-állapot mátrixa látható. 

Határozza meg a kettős vezérlés oszlopait és írja fel a kettős vezérlés kiküszöbölésére be-

vezetendő segédrelé lefutásának sorát. 

 
V: Kettős vezérlés a II. és IV. ütemben. 

 
74. Javítsa ki az alábbi programrészletet! 

 
V: "Duplicated output". A két feltételt VAGY kapcsolatban kell a kimenet vezérlés elé 

kötni. 

 

75. Mi a hiba az alábbi programrészletben? (Alapkonfigurációjú CQM1 vezérlőt feltételezve) 

 
V: A 000-s csatorna egy fizikai bemeneti csatorna, kimenetként bitjeit nem programoz-

zuk.  

 

76. Mi a stílushiba az alábbi programrészletben? (Alapkonfigurációjú CQM1 vezérlőt feltéte-

lezve) 

 
V: A bemenetről nem hajtjuk meg közvetlenül a kimenetet. 

 

77. A CQM vezérlő 100-as csatornáján a következő bitek találhatók: 1010 1100 1101 1100. 

Meghajtott-e az a beavatkozó szerv, mely a 100.01 című kimeneti bitre van kötve? 

V: Nem 

 

78. A CQM vezérlő 100-as csatornáján a következő bitek találhatók: 0010 1100 1101 1010. 

Meghajtott-e az a beavatkozó szerv, mely a 100.01 című kimeneti bitre van kötve? 

V: Igen 
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79. Írja át az alábbi programrészletet egyetlen "network"-be, egyetlen helyettesítő utasítással. 

 
V: Egyetlen KEEP, aminek Set feltétele 0.1, reset feltétele pedig 0.2. 

 

80. A DIFU programutasításnak hány inputja van? 

V: 1 

 

81. Hogyan reseteljük a DIFU elemet? 

V: A DIFU elemet nem kell (nem is lehet) resetelni. Értékét egyetlen PLC ciklus időtar-

tamára tartja meg, azután 0 kimenetet ad. 

 

82. A TIM programutasításnak hány input-ja van? 

V: 1. 

 

83. Hogyan hivatkozunk egy időzítő kimenetére? 

V: Kontaktusként. 

 

84. A TIM és TIMH időzítőket hogyan reseteljük? 

V: Bemenetüket inaktívvá tesszük. 

 

85. Sorolja fel a TIM és a TIMH utasítások közötti szintaktikai különbségeket. 

V: A TIM-nek nincs funkciószáma, míg a TIMH funkciószáma (15). 

 

86. Sorolja fel a TIM és a TIMH utasítások közötti szemantikai különbségeket. 

V: A TIM időalapja 0.1 sec, a TIMH időalapja 0.01 sec. 

 

87. Hány másodperc az alábbi időzítő késleltetési ideje? 

 
V: Az IO terület 30 -as csatornáján található BCD érték egytizede. 

 

88. Hány másodperc az alábbi időzítő késleltetési ideje? 

 
V: Az IO terület 30 -as csatornáján található BCD érték egyszázada. 

 

89. Hány másodperc az alábbi időzítő késleltetési ideje? 

 
V: 3 (három) másodperc. 
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90. Hány másodperc az alábbi időzítő késleltetési ideje? 

 
V: 0,3 (háromtized) másodperc. 

 

91. Rajzolja fel az alábbi PLC program 100.1-es kimenetének ütemdiagramját.  

 
V: 

 
92. Készítsen olyan – egyetlen Network-ből álló – PLC programot, amely az IR 1.1 biten 

sec03.0T -onként megjelenő felfutó élet szolgáltat! 

V: 

 
93. Rajzolja fel azt az alapkapcsolást, amellyel egy tartó-relé megadott ideig marad aktív. 

Difu-Keep-Timer. 

 

V:  

 
 

 

94. Melyek a CNTR számláló kimenetének lehetséges értékei? 

V: 0, vagy 1. 

 

95. A reverzibilis számlálónak hány inputja van. 

V: 3 
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96. Melyek a reverzibilis számláló inputjai? 

V: 1. Inkrementáló bemenet (bit), 2. Dekrementáló bemenet (bit), 3. Reset bemenet 

(bit). 

 

97. Melyek a visszaszámláló inputjai? 

V: 1. Dekrementáló bemenet (bit), 2. Reset bemenet (bit). 

 

98. Definit-e a reverzibilis számláló outputja, ha mindhárom bemenete aktív? Indokolja. 

V: Igen, mert a Resetelő bemenete alapállapotba hozza, ekkor kimenete passzív. 

 

99. Milyen értéket vesz fel a reverzibilis számláló outputja, ha resetelés után a dekrementáló 

bemenetén felfutó-élet érzékel? 

V: 1 

 

100. Milyen értéket vesz fel a reverzibilis számláló outputja, ha resetelés után az inkrementáló 

bemenetén felfutó-élet érzékel? 

V: 0 

 

101. Milyen értéket vesz fel a reverzibilis számláló outputja, ha resetelés után a dekrementáló 

bemenetén lefutó-élet érzékel? 

V: 0. A bemenetre érkező lefutóél hatástalan. 

 

102. Milyen értéket vesz fel a reverzibilis számláló outputja, ha resetelés után az inkrementáló 

bemenetén lefutó-élet érzékel? 

V: 0 

 

103. Rajzolja fel azt az alapkapcsolást, amellyel 3 sorba kapcsolt számláló segítségével 7-ig 

számol 7=2*3+1 alakban. 

V: 

 
 

104. Melyik utasítással hasonlít össze két numerikus értéket? 

V: CMP (20) Compare utasítással. 
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105. A CQM1 vezérlő mely regiszterei tartalmazzák a relációk eredményeit? 

V:  (> 255.05) (= 255.06) (< 255.07) 

 

106. Az alábbi – CQM1 vezérlőre készült – programban hogyan alakul a 100.00 kimenet ér-

téke a program végrehajtása során? Indokolja meg! 

 
V: Folyamatosan 0 értékű, mert a 253.14 (mindig kikapcsolt állapotú) Flag megakadá-

lyozza a CMP utasítás végrehajtását. 

 

107. Az alábbi – CQM1 vezérlőre készült – programban hogyan alakul a 100.00 kimenet ér-

téke a program végrehajtása során? Indokolja meg! 

 
V: Folyamatosan 1 értékű, mert a 253.13 mindig bekapcsolt állapotú Flag a CMP utasí-

tás végrehajtását folyamatosan biztosítja, és abban az egyenlőség teljesül, ami a 

255.06 egyenlőséget jelző Flag-et bekapcsolja. 

 

108. A reláció eredményét tároló regiszterek meddig tartják meg értéküket? 

V: Amíg egy következő összehasonlító utasítás felül nem írja azokat. 

 

109. Sorolja fel az adatmozgató utasításokat. 

V: MOV (Move), MVN (Move Not), MOVB (Move Bit), MOVD (Move Digit). 

 

110. Mely bitmozgató utasításokkal tudja befolyásolni a Carry Flag értékét? 

V: ASL (Arithmetic Shift Left), ASR (Arithmetic Shift Right), ROL (Rotate Left), ROR 

(Rotate Right). 

 

111. Az alábbi programrészletben az ADD utasítást hogyan kell módosítani ahhoz, hogy a 0.1 

kapcsoló felkapcsolásakor csak egyszer hajtódjon végre? 

 
V: Az ADD elé a @ karaktert kell elhelyezni. 

 

112. A 11-es funkciószámú utasításnál mi lesz a kimenet értéke, ha mind a két bemenete ak-

tív? Indokolja! 

V: A 11-es funkciószámú utasítás: a KEEP tartó-relé definiálása. Ha a Reset bemenet 

aktív, akkor a KEEP kimenete passzív. Tehát a helyes válasz: 0. 
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8.1.5. CX programmer fejlesztő környezet 
 

113. A CX-programmer környezetben az alábbi párbeszédablakot látja. Magyarázza el a je-

lentését! 

 
V: A párbeszédablak a CX fejlesztőkörnyezetben a konzolfa PLC beállítási ágán jelenít-

hető meg. Ezen a panelon állíthatók be a PLC–PC közötti soros kommunikáció pa-

raméterei: PC port sorszáma, adatátviteli sebesség, és az adatformátum. 

 

114. Mi az ún. CIF kábel feladata, hova kell csatlakoztatni? 

V: A CIF kábel a PC és a PLC közötti soros kommunikációra szolgál, programok le/fel 

töltésére, vagy adatok továbbítására. A PLC peripheral portjára, és a PC soros-

portjára kell csatlakoztatni. 

 

115. CX-programmer program mely menüpontjában állítja be, hogy a vezérlő program letöl-

tése a PC melyik portján keresztül történjen? 

V: PLC / Auto Online / Select Serial Port. 

 

116. Mi a MNEMONIK? 

V: Emlékeztető jelkép (MNEMONIC SYMBOL) Olyan karakter, vagy karaktersorozat, 

amely az általa ábrázolt információ köznyelvi kifejezésmódjára emlékeztet és így 

megkönnyíti a kódolt információ emberi - nem gépi - úton való értelmezését (pl. 

"multiply" - "mpy"), illetve a kódolást. 

 Megjegyzés: a) Emlékeztető rövidítések, pl. programozási nyelvek kulcsszavai. b) A 

mnemonikus kódokat az egyébként általában számjegyekből álló gépi kódú utasítá-

sok műveleti kódja és a hivatkozott címek könnyebb memorizálhatósága érdekében 

vezették be. 

 

117. PLC-s műveletekben hol kap szerepet a „baud rate”, és mi a mértékegysége? 

V: PLC-s műveletek: Program letöltés/feltöltés. Kommunikáció a soros porton keresztül 

más eszközökkel.A jelsebesség mértékegysége. A jelsebesség baud-ban mérve a má-

sodpercenkénti diszkrét állapotok vagy jelesemények száma. 1 baud a jel sebessége 

akkor, ha másodpercenként egy jel keletkezik (halad át), érkezik - függetlenül attól, 

hogy hány lehetséges jelet értelmezünk és azt a jelet hány bit ábrázolja. A baudban 

mért jelsebesség csak akkor egyezik meg a bit/másodpercben mért jel-sebességgel, 

ha kétállapotú jel sebességét mérjük, egyébként mindig kisebb. 
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8.1.6. Szenzorok 

 

118. Sorolja fel a mechanikus kapcsoló típusokat! 

V: Relék, higanytócsás kapcsolók, mikrokapcsoló, nyomáskapcsoló, hőmérséklet-

kapcsoló. 

 

119. Sorolja fel az elektronikus kapcsoló típusokat! 

V: Közelítéskapcsolók (induktív, kapacitív), fénykapcsolók (fényhidak, fotocella, foto-

diódás fényhíd, reflexiós fényhíd); Ultrahangos kapcsolók. 

 

120. Mechanikus kapcsolókkal mekkora az elérhető maximális kapcsolási gyakoriság? 

V: <= 10 kapcsolás / sec. 

 

121. Milyen eszközcsalád elemei láthatók az ábrán? 

 
V: Végállás-kapcsolók 

 

122. Milyen eszköz látható az ábrán? 

 
V: Elektromechanikus mikrokapcsoló. 

 

123. Milyen eszközcsalád elemei láthatók az ábrán? 

 
V: Közelítéskapcsolók. (Induktív, kapacitív) 
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124. PLC programozási szempontból mi a különbség a nyomógomb és a kapcsoló között? 

V: A kapcsoló jele átkapcsolás után megtartja értékét, míg a nyomógomb elengedése 

után nem. 

 

125. Milyen eszközcsalád elemei láthatók az ábrán? 

 

 
 

V: Fotóelektromos kapcsolók (Fotókapcsoló, fénykapu). Száloptikás, adó-vevős, priz-

más, tárgyreflexiós. 

 

126. Prizmás fotókapcsolók esetében mit értünk "fényre be" üzemmód alatt? 

V: Az érzékelő kimenete aktív, ha a fénysugár visszajut az érzékelő vevő egységébe, 

azaz nincs tárgy az érzékelő és a prizma között. 

 

127. Tárgyreflexiós fotókapcsolók esetében mit értünk "fényre ki" üzemmód alatt? 

V: Az érzékelő kimenete aktív, ha a kibocsátott fénysugár nem verődik vissza a vevő 

egységbe. 

 

128. Milyen típusú fotókapcsoló vázlatos elrendezési módja látható az alábbi ábrán? 

V: Tárgyreflexiós fotókapcsoló. 

 
V: Tárgyreflexiós fotókapcsoló. 

 

129. Rajzoljon tárgyreflexiós fotókapcsoló elrendezést. 

V: 
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130. Adó-vevős fotókapcsolók esetében mit értünk kölcsönös interferencia alatt? 

 
V: Ha két pár adó-vevős fotókapcsolót használunk egymás közvetlen közelében, akkor a 

fénysugár oldalszóródása mindkét vevő egységet aktiválni tudja. 

 

131. Milyen eszköz látható az ábrán? 

 
V: Inkrementális jeladó(forgó impulzusadó). Szöghelyzetet mér. 

 
 

8.1.7. Beavatkozó szervek 

 

132. Pneumatikus útváltó szelepek jelölésében hogyan jelenik meg az útváltó állapotainak és 

levegőnyílásainak száma: 

V: n/m jelöléssel, ahol 

n: levegőnyílások száma, 

m: állapotok száma 

 

133. Pneumatikus útváltó szelepek jelölésében mit jelent az n/m jelölés, ahol n és m pozitív 

egész számok 

V: n: levegőnyílások száma, 

m: állapotok száma 

 

134. Mit értünk az alatt, hogy egy pneumatikus útváltó bistabil? 

V: A szelep konstrukciós kialakítása biztosítja, hogy az átkapcsolás után a vezérlőjel 

megszűnése után is megtartja beállított állapotát. 

 

135. Rajzolja le a 3/2-es útváltó szelep szimbólumát 

V: 

 
 

136. Rajzolja le a 4/2-es útváltó szelep szimbólumát 

V: 
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137. Milyen szerkezeti elem működési vázlata látható az ábrán? 

 
V: Relé 

 

138. Milyen szerkezeti elem fényképe látható az ábrán? 

 
V: Ipari relé 

 

8.1.8. Végrehajtó szervek 

 

139 Rajzoljon löketvégi csillapítással ellátott pneumatikus munkahenger szimbólumot. 

V: 

 
 

140. Milyen eszköz metszetét mutatja az alábbi ábra? 

 
V: Löketvégi csillapítással ellátott pneumatikus munkahenger. 

 

141. Milyen eszköz metszetét mutatja az alábbi ábra? 

 
V: Kettős működtetésű pneumatikus munkahenger. 
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142. Pneumatikus munkahengereknél milyen konstrukciós módszerrel oldják meg a löketvégi 

csillapítást? 

V: Löketvégek közelében a kiáramlási keresztmetszetet csökkentik. 

 

143. Rajzolja fel jelleghelyesen az aszinkron motor fordulatszám-nyomaték jelleggörbéjét. 

V:  

 
 

144. Villamos motort működtető mágneskapcsoló segéd-relét mennyi ideig kell meghúzva 

tartani? 

V: 0.1 sec 

 

145. Ismertesse a pólusváltó motor fordulatszámára vonatkozó összefüggést! 

V: 

 

]/[60 percford
p

f
n 

 
Ahol n a motor fordulatszáma 

  f hálózati frekvencia [Hz] 

   p pólus-párok száma.[1] 

 

146. Rajzolja fel a Dahlander motor  

állórész tekercselésének kapocspontjait. 

 

 

V:  

 U8 V8 W8 

U4 V4 W4 

: 
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147. Rajzolja fel a csillagkapcsolás hálózatra való bekötését 

V: 

 
 

148. Az ábrán egy két-fordulatszámú motor segédrelés áramköre látható. Tegyük fel, hogy az 

R1 és R3 relék meghúzott állapotban vannak. Mi történik az RS3 és RS4 együttes meghú-

zásakor? 

 
V: A motor megáll. 

 

149. A PLC-s terminológia mit nevez inverternek? 

V: Az AC motorok változó fordulatszámú hajtására szolgáló frekvenciaváltót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS1  RS2  R 1  

R 1  

RS2  RS1  R 2  

R 2  

RS3  RS4  R 3  

R 3  

RS4  RS3  R 4  

R 4  

R 1  

R 2  

R 3  R 1  

R 2  

0  S  

BT  

Jobb  

Bal 

G yors  

Lassú  

 U8 V8 W8 

U4 V4 W4 

R S T  
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150. Milyen gyártmánycsalád tagjai láthatók az alábbi ábrán? 

 
V: OMRON gyártmányú frekvenciaváltókat. 

 

151. Az inverterek milyen módon képeznek az egyen-feszültségből váltakozó feszültséget? 

V: Az egyenfeszültséget impulzusszélesség-moduláció segítségével váltakozó feszült-

séggé alakítják. A kívánt hullámforma a kimeneti tranzisztorok meghatározott frek-

venciával (kapcsolási frekvencia) történő ki- bekapcsolásával hozható létre, ami mint 

kimeneti feszültség tulajdonképpen egy négyszöghullám sorozat. Az impulzusszéles-

ség-moduláció eredményét mutatja az alábbi ábra: 

 
152. Nevezzen meg az OMRON SYSDRIVE frekvenciaváltó konzolról programozható funk-

ciói közül hármat. 

V: Három az alábbi 11 közül: 

Feszültség - frekvencia karakterisztika 

Analóg kimenet, mérendő jellemző választás 

Frekvencia átugrás (kitiltás) 

Felfutási- lefutási idők 

Kimeneti frekvencia szabályozás 

Frekvencia alapjelek 

Átbillenés elleni védelem 

Nyomaték-túlterhelés figyelés 

"S" görbe funkció 

Kúszómenet 

Sebességkeresés 

 

153. Az alább felsorolt funkciók közül melyik nem az OMRON SYSDRIVE frekvenciaváltó 

konzolról programozható funkciója? 

Feszültség - frekvencia karakterisztika, 
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Frekvencia átugrás, 

Frekvencia "S" görbe 

V: Frekvencia "S" görbe 

 

154. Az alább felsorolt funkciók közül melyik az OMRON SYSDRIVE frekvenciaváltó kon-

zolról programozható funkciója? 

Feszültség - frekvencia védelem, 

Frekvencia átugrás, 

Frekvencia "S" görbe 

V: Frekvencia átugrás 

 

155. Az OMRON SYSDRIVE frekvenciaváltónál milyen szolgáltatást biztosít az "S" görbe 

funkció? 

V: A motor sima felfutását biztosítja. 

 

156. Az OMRON SYSDRIVE frekvenciaváltónál milyen szolgáltatást biztosít a "Frekvencia 

átugrás görbe" funkció? 

V: A mechanikai rendszer számára káros frekvenciasávok (pl. rezonanciafrekvenciák 

környezetének) kitiltása, ezeket a frekvenciaváltó a felfutás során átugorja. 

 
157. Az inverterek közvetlenül alkalmasak-e pozíciószabályozásra? 

V: Nem, mert csak szögsebesség szabályzók, a pozíció szabályzáshoz szöghelyzet vagy 

lineáris heyzet szabályzás is kell. 

 

8.1.9. RFID 

 

158. Nevezze meg az ábrán látható (A, B, C, D, E, F, G, H, J jelű) elemeket. 
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

J 

V:  

A: Termék (mdb) B: Adattároló C: DC memória 

D: Olvasási folyamat E: Író-olvasó fej F: Csatlakozó kábel 

G: ID Controller unit H: OMRON CQM1 J: Adatmemória 

 

159. Vázolja fel jelleghelyesen az RFID olvasófej érzékelési tartományát. 

V: 

 
 

160. Az RFID adattároló memóriája hány bites szavakból van szervezve? 

V: 8. 

 

161. Nevezze meg az ID Controller író és olvasó utasításait! 

V: IDWT (62) Írás a tárolóba; IDRD (61) Olvasás az adattárolóból. 

 

162. Ismertesse az IDRD utasítás szintaktikáját! 

V: 

 
Funkciója: 

Az IDRD(61) utasítás adatokat olvas az adathordozóról és azokat a vezérlő memória-

területén elhelyezi. 

 S. (Source) Az olvasandó adatblokk kezdőcíme az adathordozó memóriájában. 

 

 

B  =?

E = ?

D  = ?

F =  ?

PO W ER
C PU

IN P
IN P O U T

ID

H  = ?

A  = ?

0010

0011

0012

0013

0014

C  =?

D M 0100

D M 0101

D M 0102

J =  ?

G  = ?
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 C: Control Adat: 

Bit Funkciók Értékek 

00 – 

11 
Kiolvasandó byte-ok száma 1 tól 256  BCD 

12 Nincs 0 

13 
Kiolvasás a forráscsatorna me-

lyik byte-jától kezdődjön 

0: Baloldali (felső) byte-tól 

1: Jobboldali (alsó) byte-tól 

14 Nincs 0 

15 Nincs 0 

 D (Destination) Cél: A céltartomány első szava a PLC memória-területén, ahonnan 

kezdve a kiolvasott adatokat tárolni kívánjuk. 

 

163. Sorolja fel az RFID programozásával kapcsolatos utasításokat. 

V: IDRD(61); IDWT(62); IDAR(63); IDAW(64); IDCA(65); IDMD(66). 

 

164. Ismertesse azokat a Flag-eket, melyek az ID controllerrel való kommunikáció során sze-

repet kapnak! 

V: SR233.00 ID Ready Flag: 1, ha az olvasás megkezdődhet. 

 SR233.01 ID Completed Flag:  1, ha az olvasás lezajlott. 

 SR233.02 ID Error Flag:  1, ha a kommunikáció nem történt meg. 

 

165. Milyen módon éri el, hogy az RFID adattároló a legnagyobb írásvédett területtel rendel-

kezzen. 

V: Az adattárolón kijelöljük az írásvédettséget, de az írásvédett tartomány felső címha-

táraként 0 értéket adunk. 

 

166. Írásvédett-e az RFID adattároló 17-es című byte-ja, ha 0-ás című byte-jának bináris tar-

talma a következő: 10010000 ? 

V: Nem, mert az írásvédettség felső címhatára decimálisan 16-ra van állítva. 

 

167. Írásvédett-e az RFID adattároló 17-es című byte-ja, ha 0-ás című byte-jának bináris tar-

talma a következő: 00100000 ? 

V: Nem, mert nincs írásvédelem kijelölve. 

 

168. Írásvédett-e az RFID adattároló 17-es című byte-ja, ha 0-ás című byte-jának bináris tar-

talma a következő: 10100000 ? 

V: Igen, mert az írásvédettség felső címhatára decimálisan 32-re van állítva. 

 

8.1.10.Szabályozó utasítás 

 

169. Mit jelent a "PID Controller" kifejezés (magyar jelentés)? 

V: Proporcionális (Arányos), Integráló, Differenciáló típusú szabályozó. 

 

170. Rajzolja fel a PID tag hatásvázlatát. 

V: 
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171. Írja fel a PID tag átviteli függvényét. 

V: sA
s

A
AsT

sT
AsY D

I

PD

I

PPID 















1
1)(  

 

172. Írja fel a PID tag frekvencia függvényét. 

V: 
D

I

PPID Aj
j

A
AjY 


 )(  

173. Írja fel a PID tag átmeneti függvényét. 

V: )()(1)( tAtAtAtv DIP  , 

 ahol: )(1 t  egységugrás függvény 

  )(t )(1 t  Dirac-delta függvény 

 

174. Milyen módon éri el, hogy a PID szabályozó utasítás arányos tagként funkcionáljon? 

V: Az integráló és a differenciáló tagot kikapcsoljuk a PID utasításban. 

 

175. Milyen módon éri el, hogy a PID szabályozó utasítás arányos-integráló tagként funkcio-

náljon? 

V: A differenciáló tagot kikapcsoljuk a PID utasításban. 

 

176. Miért nem alkalmazható a PID utasítás szubrutinokban? 

V: Mert a PID utasítás végrehajtásához több PLC ciklusra van szükség, míg a szubruti-

nok egy PLC ciklusban hajtódnak végre. 

177. Rajzolja fel a PID utasítást és bemeneti-kimeneti jeleinek értelmezését. 

V: 
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8.1.11. Szubrutinok 

 

178. Nevezze meg a szubrutin-szervezés három utasítását! 

V: SBS (91) Subroutine Entry (Szubrutin-hívás); SBN (92) Subroutine Define (Szubru-

tin definíció; RET (93) Return; 

 

179. Mi történik, ha egy szubrutin végrehajtás közben inaktívvá válik az a feltételrendszer, 

amely a szubrutin hívását eredményezte? 

V: A szubrutin végrehajtása megszakad, a PLC program a hívás helye után következő 

utasítástól folytatódik. 

 

180. Maximum hány szubrutinhívás ágyazható egymásba? 

V: 16. 

 

181. Maximum hány szubrutin deklaráció ágyazható egymásba? 

V: 0. Egy sem, mert szubrutin deklarációk nem ágyazhatók egymásba. 

 

182. Egy PLC programban maximum hány szubrutin deklaráció helyezhető el. 

V: 256. 

 

183. Egy PLC programban maximum hány szubrutinhívás helyezhető el. 

V: Nincs korlátozva. 

 

184 Miben különbözik az interrupt-ot kiszolgáló szubrutin deklarációja a közönséges szubru-

tin deklarációtól? 

V: Semmiben. 

 

185. Sorolja fel az interrupt típusokat! 

V: Bemenetek által, intervallum-időzítő által, gyorsszámláló által generált interruptok. 

 

186. Szintaktikailag helyes szubrutin deklaráció-e az alábbi? 

 
V: Nem, mert egy PLC szubrutin közvetlenül nem hívatja saját magát. Közvetlen rekur-

zió nem megengedett. 

 

187. Szintaktikailag helyes szubrutin deklaráció-e az alábbi? 
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V: Igen. Valamely szubrutin deklarációban egy másik szubrutin hívása megengedett. 

 

188. Megszakad-e egy szubrutin futása, ha a meghívását kiváltó feltétel hamissá válik? 

V: Igen 

 

189. Sorolja fel az interrupt rutinok írásának lépéseit! 

V: Az adott bemenet interrupt-bemenetként való definiálása (kijelölése). DM 66** csa-

torna beállítása, 

Interrupt működési mód és paramétereinek beállítása, 

Interrupt engedélyezése (INT utasítás), 

Interrupt kiszolgáló rutin írása. 

 

190. Megszakad-e az interrupt kiszolgáló szubrutin futása, ha az interrupt-ot kiváltó feltétel 

hamissá válik? 

V: Nem. 

 

191. Egy interrupt-ot kiszolgáló szubrutint milyen események szakítanak meg? 

V: 1. Egy magasabb prioritású interrupt. 

2. PLC lekapcsolása. 

 

192. A CQM1 vezérlő IR 0.0 bemenete milyen üzem-módokban használható? 

V: Normál fizikai input; Normál módú interrupt bemenet; Számláló módú interrupt be-

menet. 

 

193. A CQM1 vezérlő IR 0.4 bemenete milyen üzemmódokban használható? 

V: Normál fizikai input; Irányfüggő gyorsszámláló interrupt bemenet "A" fázisú pontja; 

Inkrementáló gyorsszámláló interrupt bemenet. 
 

8.1.12. Labor 

 

194. Nevezze meg a Tanszék nagylaborjának azokat a berendezéseit, melyeket PLC vezérel! 

V: Hat berendezés: frekvenciaváltó; "Bakony" szerelő–anyagmozgató rendszer; görgő-

sor; konvejor; robot; egységrakomány átadó. 

 

195. Rajzolja fel a tanszéki nagylaborban üzemelő "Bakony" szerelő, anyagmozgató berende-

zés lehetséges pályamozgásait. 

V: 
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196. Milyen szerkezeti elem látható az ábrán? 

 
V: Golyósorsó 

 

197. Milyen szerkezeti elem látható az ábrán? 

 
V: Levegőszűrő nyomásszabályozó szeleppel. 

 

8.1.13.  Modellezési eszközök 

 

198. Sorolja fel a magas-szintű modellezési módszereket. 

V: Állapotgráfok, Petri-hálók, Grafcet ábrák. 

 

199. Sorolja fel a Petri hálók szerkezeti elemeit. 

V: Helyek, Átmenetek, Input élek, Output élek. 

 

200. A Petri hálók mely alosztálya elemezhető analitikus módszerekkel? 

V: A tiszta és egyszerű hálók, azaz amelyek önhurok-mentesek és nem tartalmaznak 

többszörös éleket. 

 

201. Tüzelhet-e az ábrán látható 1
t  tranzíció? Miért? 

 

1
p

 
1

t  
3

p  

2
p  
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V: Igen. Mert a bemeneti éleihez tartozó helyeken legalább annyi token található, mint 

az él súlya. A nem feltüntetett élsúlyok alapértelmezett értéke 1w . 

 

202 Tüzelhet-e az ábrán látható 
1

t  tranzíció? Miért? 

 
V: Nem. Mert a 

2
p  helyről vezető él tiltó él és ott egy token van jelen. 

 

8.2. Programozást segítő gyakorlati feladatok 

 

MYFIRST 

 

KEEP tartó-relé 1. 

A KEEP tartó-relén keresztül egy kimenet működtetésének programozása. 

 

1. 
A 0.0 és a 0.1 bemeneti biteken megjelenő jelekkel a 

KEEP tartó-relét inicializáljuk (SET). A 0.3 

bemenettel pedig RESET-eljük. 

 
2. A KEEP 10.0 bitje működteti a 100.1 kimenetet. 

 

3.  

 

Figyeljük meg, hogy a 0.0 és 0.1 bemenetek (SET ágon) bármelyike megszűnése esetén 

is a KEEP 10.0 tartó-relé továbbra is megtartja 1-es állapotát (Erről van működtetve a 100.01 

kimenet). A kimeneti jel akkor szűnik meg, amikor a 0.3-as bemenettel a KEEP-et RESET-

eljük. 

 

KEEP tartó-relé 2. 

A KEEP tartó-relén keresztül egy kimenet működtetésének programozása. 

 

1. 

A KEEP tartó-relét egy ÉS kapcsolattal (0.1 és 0.2 be-

meneteken keresztül) HR területre inicializáljuk, 0.3 

bemeneten pedig RESET-eljük. 

Áramkimaradás esetén, a KEEP tartó-relé - függetlenül 

a SET feltételek meglététől - megtartja SET állapotát, 

ezért az alaphelyzetbe való visszaállás érdekében a 

RESET ágba a tényleges RESET jellel párhuzamosan 

253.15-öt kell programozni. A 253.15, bekapcsoláskor 

egyetlen PLC ciklusideig meghúzó érintkező. 

 
2.  

 
3.  

 

Számláló, Időzítő 

10-et számlálunk egy számlálóval, majd egy kimenetet működtetve 10 sec múlva 

RESET-eljük a számlálót, amely megszünteti a kimenetet. 

1
p

 
1

t  
3

p  

2
p  



172                              ANYAGMOZGATÁS IRÁNYÍTÁS- ÉS AUTOMATIZÁLÁSTECHNIKÁJA 

www.tankonyvtar.hu   Kulcsár Béla, Pápai Ferenc, BME 

 

 

 

1. 
10-ig számlálunk, a számláló impulzusokat 0.1 bemene-

ten inicializáljuk 

 

2. 
A CNT számláló 0 értéke egy időzítőt indít, amely 10 

sec (#0100) késleltetéssel RESET-eli a számlálót. 

 
3. A számláló kontaktusa működteti a kimenetet. 

 

4.  

 

 

DIFU-KEEP-TIMER 

Üzemállapot adott ideig való fenntartásának programrészlete. 

Ha egy üzemállapotot adott ideig kívánunk fenntartani, akkor egy összehangolt KEEP - 

TIMER párost hozunk létre. 

 

 

1. 

Az  üzemállapot jelző-reléje. 

Saját idejének lejárta TIM001 reseteli (kapcsolja le). 

A KEEP 010.01 -re programozunk minden olyan 

kimenetet, melyeknek az üzemállapotban bekapcsoltnak 

kell lenniük. 

 

2. 
Az üzemállapot időtartamát meghatározó Timer. Saját 

üzemállapot jelzője (KEEP 10.1) indítja. 

(Az üzemállapot 10*0,1 sec = 1 sec-ig marad fenn "#10") 

 

 

Ütemdiagram: 

 
 

(Az indítójel kapcsolja be a tartó-relét, a tartó-relé bekapcsolása egyidejűleg indítja a 

timert.) 

Az időközben beérkező újabb 'indítójel azért hatástalan, mert az a tartó-relé állapotán 

nem változtat, emiatt a timer újraindítását sem okozza. 

(A timer a számlálást a bemenetén megjelenő jel időpontjában kezdi; és csak addig foly-

tatja, míg a bemenete aktív. Ha a timer bemenetén megszűnne a jel, akkor a számlálást egy 

újbóli megjelenésnél újra kezdené.) 
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Négyszögjel generálás 

 
 

 
 

  

Páros-Páratlan 

Görgősori feladatként felmerülhet, hogy az érkező rakományok közül a párosakat az 

egyik, a páratlanokat egy másik oldalpályára kell irányítani. A rakományok érkezését egy 

fénykapu (F0) jele detektálja. Megmutatjuk, hogyan lehet a COM (Complement) utasítást 

használni a páros-páratlan megkülönböztetésére. 

A COM (29) utasítás egy megadott csatorna tartalmát negáltja bitenként. Egyetlen pa-

ramétere van, a csatorna azonosítója. 

 

 

1. 

A program indulásakor a start keep segítségével 

#0 értékre inicializáljuk a DM 0000 csatornát. 

Ebben a DM 0000-ban  fogjuk nyilvántartani, 

hogy páros, vagy páratlan sorszámú rakomány 

érkezett. 

 

2. 

Rakomány érkezésekor (melyet itt az F0 

bemenetre érkező jel jelez) a COM utasítás 

segítségével negáljuk a DM 0000 csatorna teljes 

tartalmát. 

Tehát rakomány érkezésénél annak mind a 16 

bitje átbillen 0 és 1 között. 

 

3. 
Páratlan sorszámú rakománynál indítandó 

oldalpálya üzem keep-jének set feltétele. 

 

4. 
Páratlan sorszámú rakománynál indítandó 

oldalpálya üzem keep-jének set feltétele. 

 

Érdemes az F0 fénykapu jelre egy DIFU-t definiálni. Ekkor a fenti programrészletben 

minden F0-ra való hivatkozást lecserélünk a DIFU jelére. 

T1=3 

sec 

T2=2 

sec 

10.0, 

100.0 
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