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Fő a biztonság 

 
Olvasd el figyelmesen ezeket a figyelmeztetéseket, és nézd meg a berendezést, 
hogy megismerkedj a készülékkel, mielőtt megpróbálod telepíteni, működtetni vagy 
karbantartani. A következő üzenetek jelenhetnek meg az eszközök dokumentációban 
vagy a berendezésen, hogy figyelmeztessen a lehetséges veszélyekre, vagy felhívja 
a figyelmet a jogszabályok betartására.  

FIGYELEM! 
Az elektromos berendezéseket csak szakképzett személyzetnek szabad telepítenie, 
üzemeltetnie, és karbantartania.  

Az nevezhető szakképzett személynek, aki:  
Tisztában van az elektromos berendezések ismeretével és felépítésével. Alkalmas 
az eszköz telepítésre és annak működtetésére. Rendelkezik a PLC-k területén 
készségekkel és megfelelő szintű ismeretekkel. Balesetvédelmi képzést kapott az 
érintett veszélyek felismerése és azok elkerülésére. 

A Schneider Electric nem vállal felelősséget az eszköz szakszerűtlen használatából 
eredő következményekért. 

Ez a jegyzet a képzés kiegészítésére szolgál. A szoftver megfelelő használatához 
sokszor Neked kell megkeresned a termékhez mellékelt dokumentációkat, 
súgófájlokat, a felhasználói útmutatókat vagy a tudásbázisokat. 

Felhasználói felelősségek 

Az ebben a dokumentumban meghatározott termékek tényleges üzemi körülmények 
között teszteltek. Természetesen a Te egyedi alkalmazási feltételeid eltérhetnek az itt 
ismertetett példáktól. Ebben az esetben a jelen dokumentumban és más kapcsolódó 
dokumentumokban megadott információkat a Te egyedi igényeihez kell 
igazítani. Ehhez meg kell vizsgálnod a hardver és / vagy szoftverösszetevők konkrét 
termékdokumentációját, amelyeket hozzáadhatsz vagy helyettesíthetsz a jelen 
oktatási dokumentációban megadott példákhoz. Különös figyelmet kell fordítanod és 
be kell tartanod a biztonsági előírásokat, a különböző elektromos követelményeket 
és szabványokat, amelyek az alkalmazkodásra vonatkoznak. 
Az itt közölt információk használata és alkalmazása kellő szakértelmet tételez fel az 
automatizált vezérlőrendszerek tervezésében és programozásában. Az 
automatizálási vezérlőberendezések és bármely más kapcsolódó berendezés vagy 
szoftver kiválasztásakor egy adott alkalmazáshoz a felhasználónak vagy tervezőnek 
figyelembe kell vennie a helyi, regionális vagy nemzeti szabványokat és / vagy 
szabályokat is. 

Az ebben a képzési dokumentumban leírt példákban használt főbb szoftverfunkciók 
és / vagy hardverelemek nem helyettesíthetők anélkül, hogy jelentősen 
veszélyeztetnék az alkalmazás megfelelő működőképességét. Továbbá az ilyen 
helyettesítések vagy módosítások teljesen megváltoztatják a tervezett 
architektúrákat, leírásokat, példákat, utasításokat, kapcsolási rajzokat és / vagy 
kompatibilitásokat a különböző hardverkomponensek és szoftverfunkciók között, az 
itt és a kapcsolódó dokumentációban. Tudatában kell lenned a módosítások, 
kiegészítések vagy helyettesítések következményeivel.  
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Üzembe helyezés és tesztelés 
A gyakorlás során és az elektromos vezérlési és automatizálási berendezések 
használata alkalmával a hozzá tartozó funkcionális biztonsági rendszert szakképzett 
személyzetnek kell indítania, hogy ellenőrizze a berendezés megfelelő működését. 
(Az oktatónak előzőleg át kell vizsgálnia az általad épített rendszert) Fontos, hogy az 
ilyen jellegű átvizsgálások megtörténjenek, és hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésre a teljes és kielégítő vizsgálat elvégzéséhez. 
Ellenőrizd, hogy a befejezett rendszer, beleértve a funkcionális biztonsági rendszert 
is, mentes-e az összes rövidzárlattól és alapállapotban van.  

Működés és beállítások 
Hiába a megfontolt és tapasztalt tervezés és gyártás, illetve a minőségi alkatrészek 
kiválasztása, vannak olyan veszélyek, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha az ilyen 
berendezéseket helytelenül telepítik vagy működtetik. 
Bizonyos alkalmazásokban, például csomagológépekben, további kezelői védelmet 

kell biztosítani. Például ez akkor szükséges, ha a kezek és a test más részei 

szabadon behatolnak a gép munkaterébe vagy más veszélyes területekre, ahol 
súlyos sérülések fordulhatnak elő. (Vagy például a véletlen működés elleni védelem, 
a két nyomógombos kezelés a Domino 55-nél) A szoftvertermékek önmagukban nem 
védhetik meg az üzemeltetőt a sérülésektől. Emiatt a szoftver nem helyettesíthető 
vagy helyettesítheti a helyi üzemi balesetmegelőző kialakításokat. 

Győződj meg a berendezés üzembe helyezése előtt, hogy a megfelelő mechanikus / 
elektromos védelmek telepítve vannak és működnek. Az üzemeltetés-védelemhez 
kapcsolódó összes tiltást és biztosító eszközt össze kell hangolni a kapcsolódó 
automatizálási berendezéssel és szoftverrel. 

Megjegyzés: 
A jelen oktatási dokumentációban javasolt példák, nem tartalmazzák a mechanikus / 
elektromos biztonsági zárak kialakítását, telepítését, balestmegelőzési eszközeit és 
annak módjait. 
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Előszó 

 

Ez egy jegyzet, a PLC programozás megtanulását segíti, de teljességre nem törekszik 

(ezt a feladatot tökéletesen megoldja a program súgója, melynek olvasásához az 

angol nyelv ismerete elengedhetetlen). Az írás kifejezetten kezdők számára készült a 

tanórák kiegészítésére, memorizálására, de nem pótolja az önálló gyakorlást. Az 

alkalmazott program a SoMachine Basic vagy az EcoStruxure Machine Expert – Basic, 

melyek bármelyike ingyenesen letölthető a Schneider Electric weboldaláról és 30 

napig kötöttségek nélkül használható. További használata sem jelent anyagi terhet, 

csak egy egyszerű regisztrációt kér a felhasználótól. A fenti programok csak a Modicon 

M221 típusú PLC-k programozására alkalmasak! A nagyobb tudású változat az 

EcoStruxure Machine Expert minden, a Schneider Electrik által gyártott PLC 

programozására alkalmas, de ezért már fizetni kell. Természetesen a Basic 

változatban megírt programok könnyen beilleszthetőek a fejlettebb programba is. A 

gyakorlati működést, programozást, alkalmazást és beállítást két egyszerű PLC 

(TM221C16R és a TM221CE16T) ismertetésén keresztül segíti a jegyzet. Minden 

második oldal azért üres, hogy saját megjegyzéseiddel egészíthesd ki az előző oldalt. 

A gyakorlati feladatok kivitelezésénél ügyelj a fokozott ÁRAMÜTÉS VESZÉLY-re! 

A programok futtatásához szükséges minimális rendszerkövetelmény, ami a fenti 

szoftverek futtatásához szükséges: 

 Intel Core 2 Duo processzor, vagy jobb 

 1 GB RAM  

 Képernyő felbontás 1280 x 768 pixel vagy jobb 

 32 vagy 64 bites verzió az alábbi operációs rendszerekből:  

o Microsoft Windows 7  

o Microsoft Windows 8  

o Microsoft Windows 8.1  

o Microsoft Windows 10  

 

A fentebb leírtak alapján az már látszik, hogy kell egy számítógép, vagy laptop, amin 

egy szoftver segítségével programot lehet írni, majd betölteni egy PLC-be. De,….. 
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Mi az a PLC? 

Röviden: A programozható logikai vezérlő (Programmable Logic Controller,) egy olyan 

mikroszámítógép, amely a beérkező elektromos adatok feldolgozása után a 

technológiai folyamatokat szabályozza, vezéreli és irányítja. Leggyakrabban ipari 

környezetben alkalmazzák gyártósorok és ipari robotok vezérlésére, felügyeletére, de 

otthoni felhasználása is egyre gyakoribb. Például amikor okos házakról beszélünk, 

akkor egy ilyen rendszer elláthatja egy lakás komplett elektronikus felügyeletét és 

vezérlését. (Világítás, redőnymozgatás, fűtésszabályozás, riasztás, stb…) 

A PLC programozás egy olyan számítástechnikai alkalmazás, ahol nem csupán egy 

virtuális alkalmazást csalogatunk a számítógép memóriájából a képernyőre, hanem 

fizikailag létező berendezéseket, gyártósorokat irányítunk. Ez egy igen felelősségteljes 

munka, hiszen a berendezések melyeket a PLC-n keresztül üzemeltetünk több 

százmillió forintba is kerülhetnek, nem beszélve ezen berendezéseket felügyelő, 

működtető emberek életéről. A PLC programozás a programozandó hardver illetve az 

irányítás alá vont gép alapos ismerete nélkül nem lesz sikeres. Az elektronikai alapok 

ismeretének hiánya kudarchoz fog vezetni! Az önálló tanulás és gyakorlás sok 

szabadidőd fogja elrabolni, ha komolyan gondolod ezt a szakmát. Ha még most sem 

sikerült elvenni a kedved a PLC programozástól, akkor „csapjunk a lovak közé”. 

Egy kis PLC „történelem”, avagy hogyan kezdődött? 

Futószalag rendszerű sorozatgyártásról a Ford T-modelljének 1908-as 
megjelenésével (a tervezői csapatban Galamb József és Farkas József) beszélhetünk. 
Természetesen itt még nem találkozunk PLC-vel, de a termelékenység, pontosság és 
a hatékonyság növelése már ekkor kihívás elé állította a szakembereket. A 
gyártósorok irányítói szerepét a művezetők, csoportvezetők látták el, akik a döntéseket 
hozták és felügyelték a gyártás menetét. Gyakran történt figyelmetlenségből eredő 
emberi hiba, amelynek következményei voltak (sérülések, selejtes termék előállítása, 
minőségromlás, stb.) Az idő múlásával egyre bonyolultabb, nehezebb és 
átláthatatlanabb gyártósori problémák merültek fel. A számítógépes korszak 
megjelenése ezeknek a problémáknak a kiküszöbölését segítette elő.  

1968-ban a General Motors autóipari cég pályázatot hirdetett olyan programozható 
vezérlőberendezés fejlesztésére, amely ötvözi a relés, a félvezetős és a számítógépes 
vezérlés előnyeit. 

A pályázat kiírásban az alábbi szempontok szerepeltek: 

 • Egyszerű kivitel, moduláris felépítés, kis méret 
  • Mozgó alkatrészt ne tartalmazzon 
 • Galvanikusan leválasztott bemenetek és kimenetek 
 • Könnyű programozhatóság és újra programozhatóság 
 • Valós idejű működés maximálisan 0,1 s válaszidővel 
 • Nagy megbízhatóság, hosszú élettartam minimális karbantartás       
mellett 
 • Olyan kedvező áron lehessen vásárolni, mely a termék alkalmazását 
vonzóvá teszi. 

 
A pályázatra a Modicon és az Allen Bradley cégek jelentkeztek. 
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A PLC-k fejlődése innentől kezdve folyamatos. 

1969. Az első Modicon PLC megjelenése huzalozott CPU-val 1K memóriával és 128 

I/O-val 

 

1971. A PLC első alkalmazása az autóiparban 

Talán ez az év volt a fordulópont, amikor a gyártási folyamatok automatizálása 

„felpörgött”. Különböző gép-vezérlő eszközök jelentek meg (PLC és CNC), melyek 

leváltották a korábban alkalmazott elektromágneses (relés, mágnes kapcsolós), 

huzalozott készülékeket. 

1973. Az első intelligens (smart) PLC megjelenése aritmetikai (négy alapműveletre 

képes) funkcióval, nyomtatóvezérléssel, mátrixműveletekkel, képernyőkijelzéssel. 

1974. Az első többprocesszoros PLC gyártása időzítő- és számlálófunkcióval, 12K 

memóriával és 1024 I/O-val. 

1975. Az első PID (módosításokon alapuló szabályozás) algoritmussal ellátott PLC 

kibocsátása. 

1976. A távoli modulkezelés kidolgozása és a hierarchikus (egymás alá rendeltség, 

rangsor) konfiguráció bevezetése az integrált gyártórendszerben. 

1977. A mikroprocesszor központi elemű PLC bevezetése. 

1980. Intelligens kommunikációs modulok kifejlesztése, valamint a nagysebességű, 

nagy pontosságú pozícionáló interfész kifejlesztése 

1981.16 bites mikroprocesszor bázisú PLC színes monitorral 

1983. Olcsó „mini” PLC-k megjelenése 

1985. PLC hálózatok kifejlesztése 

A gyártókat folyamatosan ösztönzik az újabb és újabb technológiai fejlődések és az 

ipar elvárásai, mint pedálul az üzembiztonság növelése. Ennek köszönhetően a 

programozható logikai vezérlők fejlődése megállíthatatlan. 

A PLC-k előnyei közé sorolható a vezérlő kis mérete és helyigénye. Kevesebb 

huzalozási munkát igényel és ennek is köszönhetően könnyebb az üzembe helyezése 

és a hibakeresés. Programozása egyszerű, áttekinthető, a berendezés működése 

programmódosítással esetenként szerelés nélkül is változtatható. A programozónak 

nagy segítséget nyújt, hogy a program futtatása szakaszosan is végezhető, illetve 

szimulációval is tesztelhető a program még a berendezés tényleges működtetése 

nélkül. Ahogyan már említettem, felhasználási területe széleskörű. Rendkívül 

megbízható, élettartama hosszú. 

Sok előnye mellett van egy hátránya. A programozó szoftver viszonylag drága 

(természetesen nem a basic változat), de csak egyszer kell megvásárolni. 
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Felépítés szerint két nagy családról beszélhetünk: 

Kompakt PLC 

Fő egységei közös házba építettek. Állandó számú (nem bővíthető) be és kimenettel 

rendelkezik. Kis helyigényű. Kisebb feladatokra használják, ahol kicsi az I/O igény. 

Moduláris PLC 

Van egy CPU, ami lényegében maga a vezérlő, de tápegység, ki és bemenetek nélkül. 

Tetszés szerint bővíthető, így alakítva ki az igényelt feladathoz a megfelelő 

konfigurációt. Az egyes elemek felfogó sínen rögzíthetők, az egységek közötti 

kommunikációt szalagkábel vagy belső BUSZ biztosítja. A közepes és nagyobb 

teljesítményű PLC-kre jellemző ez a kialakítás. 

 

A PLC felépítése 

• Központi logikai ill. feldolgozóegység (CPU); 

A PLC “agya” futtatja a felhasználói programot és vezérli a további 

egységeket. Végzi a kimeneti és a bemeneti egységek címzését, parancsokat 

ad a rendszerben lévő intelligens feldolgozó egységeknek. 

• Bemeneti (input) egységek (digitális, ill. analóg); 

A digitális bemeneti egységek feladata olyan jelek fogadása, melyek csak két 

lehetséges állapotot vehetnek fel. A legismertebbek ezek közül a 

nyomógombok és a kapcsolók. 

Az analóg bemeneti egységek A/D átalakítók segítségével konvertálják 

digitális kóddá a bemenetre kapcsolt analóg jelet. 

• Kimeneti (output) egységek (digitális, ill. analóg); 

A kimeneti egységek feladata a PLC belső jeleinek átalakítása a környezet 

számára. 

A digitális kimenetek vezérlő jeleivel általában mágnes-kapcsolókat, mágnes-

szelepeket, motorokat, lámpákat kapcsolnak be illetve ki. 

Az analóg kimeneti egységen jelenik meg az a feszültség, amit digitális 

jelekből a D/A konverter alakított át analóg jellé. 

• Tápegység 

A feladata, hogy a rendszert megfelelő energiával ellássa el. A hálózati, vagy 

egyéb feszültségforrást a PLC számára átalakítja és stabilizálja. A legtöbb 

esetben külön telepet is tartalmaz, hogy feszültség-kimaradás esetén a RAM 

tartalma (a memóriába töltött program) ne vesszen el. 
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• Memória (ROM, EPROM, RAM); 

A memória, vagyis a programtároló tárolja az összes logikai utasítást. A 

programtároló közli a központi egységgel, hogy mikor olvassa be az adatokat, 

azokat hogyan fűzze össze, és hogy az eredménytől függően mit tegyen a 

kimeneten. 

A félvezető memóriák fajtái: 

- ROM (Read Only Memory): olyan programtároló, melybe az adat betöltése 

után az többé már nem változtatható meg. Ezt csak kiolvasni lehet, és a 

tartalmát a tápfeszültség kikapcsolásakor is megőrzi. 

- RAM (Random Access Memory): olyan tároló, amely a perifériák változó 

állapotát képes követni, ezért tartalmát állandóan felül lehet írni. 

- EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): olyan tároló, amely 

feszültség kimaradáskor a tárolt programot megőrzi, tartalma ultraibolya 

fénnyel törölhető, majd újraírható. 

- EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM): a villamos úton 

törölhető, és újra programozható fix tároló. 

• Kommunikációs egység 

Feladata eléggé összetett. Ő a felelős a számítógép-PLC közötti kapcsolatért, 

a PLC-PLC közötti kapcsolatért és a PLC-ember közötti kapcsolatért. 

 

Sok a szöveg, vegyük már kézbe! 

TM221C16R és TM221CE16T bemutatása 

A következő csatlakozók és visszajelzők találhatók a TM221C16R vezérlőn: 

 

Számozás Leírás 

1 Üzemállapot jelző LED-ek 

2 Levehető kimeneti csatlakozó sor 

3 Reteszelő fül 35mm-es DIN sínhez 

4 100-240 VAC bemeneti csatlakozó  

5 USB mini-B programozó port a SoMachine Basic vagy a EcoStruxure Machine Expert – 
Basic szoftverrel megírt programok letöltéséhez 

6 Soros port csatlakozó 

7 SD-kártyahely 

8 Két analóg bemenet 

9 RUN/STOP (programfutás/állj) kapcsoló 

10 Levehető csatlakozó sor, tápfeszültség kimenettel (24VDC, 250mA!) és bemeneti 
rögzítőkkel 

11 Bővítő csatlakozó 

12 Szerviz fedél 
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Számozás Leírás 

13 Védőfedél alatt: SD kártyahely, Run / Stop plombálható kapcsoló és USB mini-B 

14 Záró plomba felhelyezéséi lehetőségét biztosító fül 

15 Analóg bemenetek takaró lemeze 

16 Akkumulátor tartó fedele (BR2032) 
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Üzemállapotapot jelző LED-ek 

A ki és bemenetek állapotáról LED-es visszajelzők tájékoztatnak csakúgy, mint az 

alapfunkciókról. A táblázat a LED-ek értelmezését segíti: 

 

Név Funkció Szín Állapot Magyarázat 

Controller Kommunikáció Végrehajtás 

PWR Energiaellátás Zöld Világít Van energiaellátás 

Nem világít Nincs energiaellátás 

RUN PLC állapot Zöld Világít Alkalmazás fut a vezérlőn 

Villog Alkalmazás van a vezérlőn, de áll 

Nem világít A vezérlő nem tartalmaz programot 

ERR Hiba Vörös Világít (a 

bootolás alatt 
is) 

KIVÉTEL Korlátozott NINCS 

Villog BELSŐ HIBA Korlátozott NINCS 

Lassan 
villog 

Kisebb hiba Van RUN LED 
világít 

Egyszeri 
villanás 

Nincs 
alkalmazás 

Van Van 

SD SD kártya 
információ 

Zöld  Világít Az SD kártya a helyén van 

Villog Hiba az SD kártya működésében 

Nem világít Az SD kártya nem érhető el, vagy nincs 
behelyezve 

BAT Elem információ Vörös Világít Az akkumulátort cserélni kell 

Villog Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony 

Nem világít Jelzi, hogy az akkumulátor rendben van 

SL Soros vonal Zöld Világít A soros vonal kész a kommunikációra 

Villog Adatforgalom a soros vonalon 

Nem világít Nincs soros kommunikáció 

IN Digitális 
bemenet 

Zöld Világít Van bemenő jel 

OUT  Digitális kimenet Zöld Világít Van kimeneti feszültség 
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A hálózati árammal működő változat bekötési rajza 

 

Az ábra a tápfeszültség sorkapcsainak eltávolítását módját mutatja: 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi ábra a hálózati áram bekötését mutatja: 

 

 

Használj lomha olvasós biztosítékot! 
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Egyenfeszültségű áramforrásról működő változat bekötése: 

A lenti ábra mutatja a tápfeszültség sorkapcsainak eltávolítását (megegyezik a 

hálózati változatéval): 

 

 

Az egyenáramú tápegység csatlakoztatásának bekötése látható: 

 

Használj lomha típusú biztosítékot! 

 

 

 

 

SD kártya alkalmazása: 

 

Az SD kártya írásra zárolása és feloldása 
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Digitális bemenetek (TM221C16R, TM221CE16R): 

 

* Lomha biztosíték 

 

 

 

Relés kimenetek (TM221C16R, TM221CE16R): 

 

* Lomha biztosíték 

 

 

 

 

 

 

 

Az SD kártya behelyezése: 
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Induktív terhelés elleni védelem: 

 

 

Ez a védelem AC és DC áramkörökhöz is használható: 

 

 

 

Ez a védelem egyenáramú (DC) áramkörökben alkalmazható: 

 

 

 

Ez a védelem AC és DC áramkörökhöz is használható: 

 

 

 

 

 

C= 0,1 és 1 μF közötti értékű legyen 

R nagysága kb. azonos legyen a terhelés ellenállásának 

értékével 

 

Az alkalmazásra kerülő dióda záró irányú feszültsége az 

áramkör tápfeszültségének tízszeres értékét ne lépje túl. 

A varisztor értéke 20%-kal vagy annál nem sokkal nagyobb 

mértékben haladja meg az induktív alkatrész üzemi 

feszültségét. 
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Analóg bemenetek: 

 

 

 

 

Digitális bemenetek (TM221C16T, TM221CE16T): 

 

* Lomha biztosíték 

A pozitív logika esetén 

B negatív logika esetén 

Logikai 1 szint a bemeneten >=15V (max. 28V) 

Logikai 0 szint a bemeneten <=5V 

 

 

Tranzisztoros kimenetek (TM221C16T, TM221CE16T): 

 

* Lomha biztosíték 
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A következő csatlakozók találhatók a TM221CE16T vezérlőn: 

 

Számozás Leírás 

1 Üzemállapot jelző LED-ek 

2 Levehető kimeneti csatlakozó sor 

3 Reteszelő fül 35mm-es DIN sínhez 

 Ethernet csatlakozó 

5 +24V-os csatlakozó  

6 USB mini-B programozó port a SoMachine Basic vagy a EcoStruxure Machine Expert – 
Basic szoftverrel megírt programok letöltéséhez 

7 Soros port csatlakozó 

8 SD-kártyahely 

9 Két analóg bemenet 

10 RUN/STOP (programfutás/állj) kapcsoló 

11 Levehető csatlakozó sor, bemeneti jelek csavaros rögzítéssel 

12 Bővítő csatlakozó 

13 Szerviz fedél 

 

 

 

 

Indoklold meg, hogy a kimeneti csatlakozósoron (2) miért található egyenfeszültségű 

bemenet!  
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Számozás Leírás 

14 Védőfedél alatt: SD kártyahely, Run / Stop plombálható kapcsoló és USB mini-B 

15 Záró plomba felhelyezéséi lehetőségét biztosító fül 

16 Analóg bemenetek takaró lemeze 

17 Akkumulátor tartó fedele (BR2032) 

 

A TM221 típusú programozható logikai vezérlők jelölései: 

- C Fekvő kivitel 

- E Ethernet csatlakozóval szerelt kivitel 

- G A vezetékek rugós rögzítésűek (egyébként csavaros rögzítésűek) 

- K A vezetékek HE10-es 20 érintkezős csatlakozóval kapcsolódnak 

- M Álló kivitel (book) 

- R Relés változat 

- U Tranzisztoros változat (NPN) 

- T Tranzisztoros változat (PNP) 

- 16 9 digitális be és 7 digitális kimenet 

- 24 14 digitális be és 10 digitális kimenet 

- 32 16 digitális be és 16 digitális kimenet (csak TK jelölésű típusoknál) 

- 40 24 digitális be és 16 digitális kimenet 

Mindegyik típus 2 analóg bemenettel rendelkezik (0V-tól +10V-ig) 

Ethernet csatlakozónál található LED-ek működésének értelmezése: 

 

Jelölés Megjegyzés LED 

Szín Állapot Magyarázat 

1 
AKT 

Ethernet 
aktivitás 

Zöld Nem világít Nem aktív 

Villog Aktív 

2 
LINK 

Ethernet 
kapcsolat 

Sárga Nem világít Nincs kapcsolat 

Villog Van kapcsolat 
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Strukturált programozási nyelv 

A feladatot megvalósító program leírása hasonlít a Pascal vagy C nyelven megírt 

program szintaktikájához. A cél az volt, hogy az ezeket a programozási nyelveket 

már ismerők képesek legyenek PLC program készítésére.  

 

Utasításlistás programozási nyelv 

Az Assembly nyelvű programozás képzi az alapjait. A PLC kialakulásával egyidős. 

Erősen hardverfüggő a programozása. Használata azok számára előnyös, akik már 

számítógépek esetén alkalmazták ezt a nyelvet. 

 

Létradiagramos programozási nyelv 

Ez a programozási nyelv talán a legkedveltebb mind között. Az áramút tervből alakult 

ki. Kinézete erőteljesen hasonlít egy kapcsolási rajzhoz, ahol két tápvezeték közé 

illeszkednek be az áramköri elemek, de az egy szerkezeti egységként működő 

elemek nem kerülnek egymás mellé. A grafikus megjelenésű programban az 

alkatrészek nyugalmi állapotukban vannak behelyezve. 

 

Funkcióblokkos programozási nyelv 

A grafikus megjelenítési formája erősen hasonlít a digitális logikai kapuk esetén 

használt szimbólumokhoz. Alkalmazása erősen függ a hardver összeállítástól. 

 

Sorrendi folyamatábrás programozási nyelv 

Ez a szintén grafikus programozási nyelv a Grafcet nyelv kiegészítésével alkot 

egészet. Kinézete a számítástechnikában alkalmazott folyamatábra és a digitális 

jelképábrázolás ötvözete. Ez a program közvetlenül nem tölthető be e PLC-be. Az 

SFC-ből az előző programozási nyelvek valamelyikét generálják. 

 

 

PLC programozási nyelvek 

 
Szöveges rendszerű 

 

Grafikus rendszerű 

 
Strukturált 

ST 

Utasításlistás 

IL 

Létradiagram 

LD 

Funkció 

blokk 

FB 

Sorrendi 

folyamatábra 

SFC 
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A programozó szoftver ismertetése 

A program kezelői felületének fejléce négy funkció szerint részre osztható. 

 

1 Start menü 

 

A fenti ikonra kattintva lenyílik a Start menü 

 

New project-re (Új feladat, program) klikkelve kezdhetsz bele egy új konfiguráció 

összeállításába és programozásába. Amennyiben egy előző feladatban dolgoztál, 

vagy meg volt már nyitva, a program megkérdezi, hogy az előző programot mentse, 

vagy ne mentse, illetve, hogy visszatérsz-e az előző folytatásához? 

 

Yes (Igen) válasz esetén a program az alapértelmezett vezérlőt állítja be. 
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Open project (Feladat, program megnyitása) választása esetén megnyitja a 

böngészőt, hogy megkeresd a korábban elmentet fájlt. 

Templates (Sablonok) 

Ha egy program korábban sablonként lett mentve, akkor innen hívható be. A 

könnyebb beazonosítás érdekében leírás is tartozhat hozzá. 

 

Help (Segítség) 

Sok magyarázatra nem szorul, viszont nagy segítséget jelent az angol nyelv (vagy a 

telepített nyelv) ismerete. A legördülő menüben érdemes kipróbálni a Contextual 

help funkciót, ami az F1 gombbal is előhívható. 

Recent projects (Legutoljára használt projectek) 

 

Megjeleníti az utoljára használatban volt, vagy megnyitott sablonokat és feladatokat 

a gyorsabb elérés érdekében. A fájl kiterjesztését is mutatja. Ebből látható, hogy 

sablon (.smbe), vagy program (.smbp) a megnyitni kívánt fájl. 

Exit (Kilépés) 

 

A programból való kilépési szándékot a Yes gombra kattintva kell megerősíteni. 
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2 Tabs (Fülek) 

Properties (Tulajdonságok) 

Beírhatóak a megrendelő adatai, elérhetősége, a telepített eszköz környezete, a 

programíró adatai, megadható a jelszavas védelem, képek csatolhatók, feljegyzések 

készíthetők, stb... 

Configuration (Összeállítás) 

Itt határozható meg az alkalmazásra kerülő logikai vezérlő és az esetleges bővítő 

modul vagy modulok. 

Programming (Programozás) 

Itt fejleszthető a program a támogatott programozási nyelv egyikében. (Jelen estben 

a létradiadram vagy az utasításlista programnyelv segítségével.) 

Display (Kijelző) 

A logikai vezérlőhöz esetlegesen csatlakoztatott TMH2GDB típusú kijelző beállítása 

itt lehetséges. (Erről a későbbiekben lesz szó) 

Commissioming (Üzembe helyezés) 

Az EcoStruxure Machine Expert – Basic és a kapcsolatok kezelése, feltöltés / letöltés 

alkalmazások, teszt, firmware frissítés, stb… 

 

3 Toolbar (Eszköztár) 

Az eszköztár a következő gombokkal rendelkezik: 

Ikon Leírás 

 

Start menü 

 

 

Új projekt létrehozása (CTRL + N) 

 
 

Meglévő (már mentett) projekt megnyitása (CTRL + O) 

 

 

Az aktuális projekt mentése (CTRL + S). Kattintson a lefelé mutató 
nyílra a további mentési lehetőségek eléréséhez. 

 

 

Jelentés nyomtatása (CTRL + P). A lefelé mutató nyíl segítségével 
jelölje ki a nyomtatni kívánt jelentést, vagy beállíthatja a jelentés 
tartalmát és formátumát. 

 

 

Kivágás (CTRL + X) 

 

 

Másolás (CTRL + C) 
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Beillesztés (CTRL + V) 

 

 

Visszavonás (CTRL + Z). A programszerkesztő legutóbbi 
műveleteinek visszavonásához kattintson egyszer. 
Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válasszon ki egy műveletet a 
listáról, hogy visszavonja a kiválasztott műveletet. 
Legfeljebb 10 műveletet vonhat vissza egyszerre. 

 

 

Újra (CTRL + Y). A legutóbbi Visszavonási művelet visszavonásához 
kattintson egyszer. 
Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válasszon ki egy műveletet a 
listából, hogy visszaállítsa a kiválasztott műveletet. 
Legfeljebb 10 műveletet állíthat vissza egyszerre. 

 

 

Megnyitja a Rendszerbeállítások ablakot. 

 

 

Kattintson a lefelé mutató nyílra, és válasszon ki egy műveletet a 
listából. Online súgó megjelenítése vagy 
kontextuális segítség, sablonok, kiadási jegyzetek, oktatóanyagok és 
e-learning dokumentumok, 
vagy vegye fel a kapcsolatot a Schneider Electric műszaki 
támogatásával. 

 

 

Indítsa el a logikai vezérlőt (CTRL + M). Csak online módban és 
amikor a vezérlő még nincs a RUNNING állapotban. 

 

 

Állítsa le a logikai vezérlőt (CTRL + L). Csak online módban és amikor 
a vezérlő RUNNING állapotban van. 

 

 

Inicializálja a logikai vezérlőt. Csak online módban érhető el. 

 

 

Program fordítás. 

 

 

Jelentkezzen be (CTRL + G) a kijelölt vezérlőhöz vagy jelentkezzen ki 
(CTRL + H). 
MEGJEGYZÉS: A kiválasztott vezérlő neve a gomb bal oldalán jelenik 
meg. 

 

 

Elindítja (CTRL + B) vagy Leállítja (CTRL + W) a programba épített 
szimulátort. 
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4 Status area (Állapotjelzők) 

 

1  Programállapot: 

Jelzi, hogy a program tartalmaz-e hibákat 

No errors     Nincs hiba a programban. 

Program advisory(ies) detected  A program hiányos. 

Program error(s) detected  A program hibát (esetleg hibákat) tartalmaz. 

 

2  Kapcsolat állapota: 

Jelzi a kapcsolat állapotát az M221 logikai vezérlő vagy a szimulált logikai vezérlő 

között. 

Not connected  Az EcoStruxure Machine Expert - Basic az offline üzemmódban 

fut. 

Online   Az EcoStruxure Machine Expert - Basic online üzemmódban fut. 

 

3  Vezérlő állapota: 

Jelzi a pillanatnyi állapotát a logikai vezérlőnek (RUNNING, STOPPED, HALTED, 

stb…). 

Not Connected  A vezérlő nem csatlakozik az EcoStruxure Machine Expert – 

Basic-hez. 

Halted   A vezérlő le van állítva egy alkalmazáshiba észlelése miatt. 

Stop   A vezérlőben érvényes alkalmazása van, amely leállt. 

  

Run   A vezérlő végrehajtja az alkalmazást. 

Powerless A vezérlőt csak az USB-kábel táplálja, és készen áll a firmware 

letöltésére / feltöltésére USB-n keresztül. 

Firmware download A vezérlő letölti a firmware-t. 

Firmware Error A firmware-hiba észlelése. A vezérlőre letöltött firmware 

verziója régebbi, mint a jelenlegi firmware-verzió. 

No Application A vezérlőben nincs alkalmazás. 

Power Up A vezérlőt be kell kapcsolni  
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4  Szkennelési idő:  

A bemeneti egység frissítési idejének mérését bemenet szkennelésnek (input scan) 

hívják. A kimeneti egység frissítési idejének mérését (output scan) szkennelésnek hívják. 

A programfolyamat a bemeneti egység szkennelésének kezdetétől a kimeneti egység 

szkennelésének végéig tart, melyet szkenciklusnak neveznek. Egy szkenciklus 

végrehajtásához szükséges időt nevezik szkennelési időnek. Egy szkennelési idő 1ms és 

100ms között változik. 

Scan Time X µs  A legutóbbi vizsgálati idő mikroszekundumban. 

 

5  Vezérlő utolsó hiba történet: 

A legutóbbi kimutatható hibát jelzi. Az információ extrák a rendszer bitjeiről és 

rendszerszavakról, ha a logikai vezérlő STOPPED vagy HALTED állapotban van. 

No error(s) detected Nincs rendszerhiba a vezérlőben. 

Controller could not switch to RUNNING state A vezérlő nem tudott elindulni 

Battery level low  Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony 

Run/Stop input  A vezérlő leállt a Run / Stop bemeneti parancs miatt. 

Stop command  A vezérlő leállt a Stop utasítás miatt. 

Software error detected A vezérlő a szoftver által észlelt hiba miatt leállt. A vezérlő 

szkennelési ideje meghaladja a felhasználói program által a 

konfigurációban meghatározott időtartamot. 

Stop due to detected hardware error A vezérlő a hardverben észlelt hiba miatt állt le. 

Power outage  A vezérlő áramkimaradás miatt állt le. 

Controller is configured in 'Start in Stop' mode A vezérlő az indítási 

konfigurációjának köszönhetően 

automatikusan elindítja az alkalmazást. 

Init command                         Init hidegindításkor. 

Unknown stop reason          Azonosítatlan ok miatti leállás 
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Kezdjük el a programozást! 

Klikkeljen a Start menüben a New project szövegre. 

Megnyílik a Configuration fül, de ezzel egyelőre ne törődjünk. 

Nyissa meg a Properties fület. 

Az itt beírt, tárolásra kerülő adatok a későbbiekben nagy segítséget nyújthatnak a 

project azonosításában. 

Properties (Tulajdonságok) 

A Properties ablakban adhatod meg az EcoStruxure Machine Expert - Basic 

felhasználójával kapcsolatos adatokat, az alkalmazást fejlesztő cég adatait és a 

projektre vonatkozó fontosabb megjegyzéseket. Ebben az ablakban jelszóval is 

védhető a projektfájl és az alkalmazás. 

A Project Properties (Projekt adatok, tulajdonságok) kitöltése nem kötelező. Ezen 

adatok hiányában is működőképes a program. A későbbiek során viszont nagy 

segítséget nyújthat egy újabb fejlesztés vagy programmódosítás esetén, ha 

elérhetőek a programozói és felhasználói adatok. 

A Front Page (címlap, előlap) a fejlesztővel kapcsolatos általános adatok 

megadására szolgál: 

Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, mobiltelefon szám, e-mail cím, utca, város, 

irányítószám, megye, ország. 

 

 

A táblázat kitöltése után ne felejtsd menteni az Apply (alkalmaz) feliratú gombra 

kattintva, mely a képernyő jobbalsó sarkában található. 

Company (Vállalat) táblázatban a cégadatokat adhatod meg. Ugyanitt lehetőség van 

egy külön ablakban egy kép vagy céglogo mentésére. A véglegesítést itt is az Apply 

gombra kattintva lehet megtenni. 
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A kép feltöltéséhez kattints a Change (Módosítás) gombra, majd a böngészőben 

válaszd ki a feltöltendő fájlt. Az aktuális kép törléséhez kattints az Remove 

(Eltávolítás) gombra. 

 

Project Information (A projectre vonatkozó egyéb fontos adatok) 

 

Project Name (A projekt neve) Pl.: Három futószalag szinkronizált vezérlése 

Description (Leírás) Ebben az ablakban részletezhető a fenti példában szereplő 

szinkronizálás szükségszerűségének indoklása és annak mikéntje. 

Photo (Kép) A már ismert módszerrel ide tölthető fel a kivitelezést elősegítő fénykép, 

vagy egy CAD-kép. 

A végén ne feledkezz el az Apply gombról. 

Project Protection (Project védelem) Jelszóval védhető a projektet. Lehetőség van 

a projektfájl titkosítására és jelszavas védelmére. Ha egy projekt titkosított, akkor a 

program kéri a titkosítás jelszavát a belépéskor. 

Ha a projekt a módosítások ellen védett, alapértelmezés szerint a projekt 

megtekinthető, de a projekt módosításához már be kell írni a jelszavat. 
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Válaszd az Active (Aktív) lehetőséget a titkosításhoz, vagy a módosítás elleni 

védelemhez. A csillaggal (*) jelölt ablakok kitöltése kötelező. 

Project encryption password (Projekt titkosítási jelszó megadása) 

Encryption password confirmation (Titkosítási jelszó megerősítése, ismételt 

beírása) 

Modification password (Jelszó a módosítás engedélyezéséhez, ha szükséges) 

Modification password confirmation (Jelszó megerősítése, ismételt beírása) 

Required fields (Figyelemfelhívás a kötelezően kitöltendő mezőkre) 

Apply (aprojektvédelem véglegesítése az alkalmaz gombbal) 

Inactíve (Ha ezt jelöli be, akkor nincs semmilyen védelem) 

 

Applycation protection (alkalmazásvédelem) 

 

Inactíve (nincs védelem) 

Actíve (védett) 

Password (jelszó megadása) 

Confirmation (jelszó megismétlése) 

A blank password will disable application upload (A jelszó üresen hagyása 

védelem alatt letiltja az alkalmazás feltöltését a vezérlő PC-re) 

A jelszavas védelem megszüntetéséhez válaszd az Inactíve jelölőt. A rendszer kéri, 

hogy add meg a módosító jelszót. Írd be a módosítást engedélyező jelszót, majd 

kattints az Apply gombra. 

Az EcoStruxure Machine Expert - Basic lehetővé teszi, hogy a logikai vezérlőben 

tárolt alkalmazás jelszóval védhető legyen. Ez a jelszó vezérli az alkalmazás 

feltöltését a logikai vezérlőből egy EcoStruxure Machine Expert - Basic projektbe. 

Az alkalmazás jelszavas védelme érdekében kövesd az alábbi lépéseket: 

Válaszd ki az Applycation protection ablakban az Actíve lehetőséget, és hagyd 

üresen a jelszó mezőt, hogy ezzel letiltsd az alkalmazás feltöltését a logikai 

vezérlőből a számítógépre. 

Válaszd az Aktíve lehetőséget, és írd be ugyanazt a jelszót a Password és a 

Confirmation mezőkbe az alkalmazás jelszavas védelme érdekében. Ezt követően 

add meg ugyanezt a jelszót, amikor a program fel akarja tölteni az alkalmazást a 

logikai vezérlőből a számítógépre. 
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A jelszavas védelem eltávolításához kövesd az alábbi lépéseket: 

Válaszd ki az Applycation protection ablakban az Actíve lehetőséget és kattints az 

Apply gombra. (A rendszer kéri, hogy add meg az aktuális jelszót az Inactíve opció 

sikeres végrehajtása előtt, majd írd be a jelszót és kattints az Apply gombra.) 

 

 

Feladat: Ha még nem tetted meg, akkor töltsd fel adatokkal a Properties fület! 

 

Amennyiben úgy döntöttél, hogy kellő információt helyeztél el a beviteli mezőkben, 

akkor hajts végre egy tetszés szerinti programmentést. A beírt adatokat 

természetesen a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy bármikor 

módosíthatja, törölheti vagy kiegészítheti. 

 

Mentés után válaszd a Configuration fület. 

 

Configuration (Összeállítás) 

Kiválaszthatod, módosíthatod és beállíthatod a logikai vezérlőt és a hozzá 

kapcsolódó bővítő modulokat. Négy ablakra van osztva a nyitóoldal: 

1   A Hardverfa nézet. 

2   Az összeállítás ablak a logikai vezérlő és bővítő modulokkal. 

3   A támogatott logikai vezérlő és bővítő modul hardverösszetevőinek katalógusa 

4   A konfigurációban kiválasztott összetevő tulajdonságai, vagy a hardverfa 

kiválasztott elemének tulajdonságai. 

 

A hardwerfa 

 

A hardverfa a baloldalon jelenik meg a Configuration ablakban. A 

hardverkonfiguráció strukturált (szerkezeti, felépítési) nézetét mutatja.  
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Amikor hozzáadsz egy vezérlőt, vagy egy bővítő modult a projekthez, több ág 

automatikusan hozzáadódhat a hardverfához, mint ahogy alsó kép is mutatja a 

TM3AI4/G analóg bővítő modul alkalmazása esetén: 

 

 

 

 

Az összeállítás ablak 

 

Az összeállítás ablakban (a képernyő középső felső részén jelenik meg) a program 

indításakor az alapértelmezett PLC valós fotója jeleneik meg. A nagyító és kicsinyítő 

ikonokkal ennek a fotónak a mérete megváltoztatható. A kuka ikonnak a kijelölt 

modul törölhető a hardver-összeállításból. 

 

A Tulajdonság ablak (a képernyő középső alsó részén jelenik meg) 

Az összeállítás ablakban kiválasztott összetevő tulajdonságai jeleníthetők meg, 

 

vagy a hardverfa kiválasztott elemének tulajdonságai kerülnek ebbe az ablakba. 
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Az alábbi képen a digitális bemenetek lettek kiválasztva, majd a következőn az 

analóg bemenetek: 

 

 

 

 

 

 

Vezérlő és bővítő modulok katalógusa 

A képernyő jobbszélén a program által támogatott logikai vezérlők és bővítő modulok 

katalógusa látható. A felső ablakrészben helyezkednek el a vezérlők és kiegészítő 

modulok. Az alsó ablakrészben a választott egység fotója és annak rövid ismertetője 

tekinthető meg. 
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Feladat: Az összeállítás ablakban a TM221CE16T modult egérhúzással helyezd át!  

A módosítást megerősítést kérő üzenet jelenik meg, a művelet végrehajtásához: 

 

A Yes gombra kattintva a csere megtörténik.  

Amennyiben megtörtént a feladat elvégzéséhez szükséges berendezések 

kiválasztása, megkezdődhet a tényleges programozás.  

 

Menet közben ne felejtkezz el a rendszeres mentésről! 
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Jeladók, érzékelők 

 

Az ebben a fejezetben a leggyakrabban alkalmazott jeladókról és érzékelőkről lesz 

szó.  

Keress az interneten leírást, és a jegyzetoldalon rögzítsd az általad fontosnak tartott 

jellemzőket! 

 

Végálláskapcsolók 

 

 

 

Higanykapcsolók  

 

 

 

Nyomásérzékelők 
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Mágneses közelítésérzékelők 

 

 

 

 

 

 

 

Induktív közelítés érzékelők 
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Kapacitív közelítésérzékelők 

 

 

 

Hőmérséklet jeladók 
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Foto elektromos érzékelők 

 

 

 

 

Ultrahangos érzékelők 

 

 

 

 

Rádiófrekvenciás azonosítók 
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Optoelektronikus forgó jeladók 

 

 

 

Ismertesd a három bites inkrementális tárcsa működését! 

 

 

 

Kutatásaid során milyen jeladókkal találkoztál még? 
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Programming (Programozás) 

 

A PLC programozás nem azonnal a program írásával kezdődik. Nagyon sok 

információra van szükséged mielőtt a tényleges programszerkesztésnek állnál. 

Vegyük sorra ezeket. 

Az első, hogy töviről-hegyére megismerd a feladatot, az alkalmazás körülményeit és 

annak helyszínét. Milyen feltételek állnak rendelkezésre, milyen követelményeket kell 

teljesíteni és milyen előírásoknak kell megfelelni. Ennek ismeretében kell kiválasztani 

az alkalmazásra kerülő PLC-t. 

A csatlakoztatott jeladók (érzékelők) kiválasztása a megvizsgálni, megfigyelni kívánt 

fizikai jellemzőtől függ. A kapható jeladó-kínálat óriási, ezért a választás nem 

egyszerű. Figyelembe kell venni a típust, a méretet, a rögzíthetőséget, az 

alkalmazási környezetet, az árat és az érzékelő által biztosított kimenő jel 

megfelelőségét. A teljesség igénye nélkül pár jeladó: végállás kapcsoló, mágneses 

érzékelő, fény érzékelő, ultrahang érzékelő, áramlás mérő, stb… 

A végrehajtó egységek (a tényleges munkát végző) között is lehet válogatni, hasonló 

megfontolások alapján, mint a jeladók esetén. Ezek közül pár darab: egyenáramú 

motor, váltóáramú motor, mágnes szelep, léptető motor, mágnes kapcsoló, stb… 

A fentiek ismeretében elkezdődhet a program szerkesztése. Egy programírás közben 

óhatatlanul követünk el hibákat. Ezeknek a száma a program méretének arányában 

növekszik. Ajánlatos a részprogramok ellenőrzése és szimulációja menet közben, 

hogy a végső teszteléskor ne vessz el a hibák tengerében. Már most érdemes 

gondolkozni azon, hogy a programunk távoli elérését biztosítsuk-e? Egyszerűbb 

berendezések esetén ez nem biztos, hogy anyagilag megtérül, hiszen itt is sok 

feltételnek adottnak kell lennie ahhoz, hogy a rendszer működjön. 

Végső lépés a telepítés és tesztelés, ami mindig a helyszínen történik. Amennyiben a 

berendezés, gép, gyártósor vagy eszköz minden tekintetben megfelelően és 

biztonságosan működik, akkor készítsünk biztonsági mentést akár több 

adathordozóra is. A mentett programhoz mellékeljük a teljes dokumentációt, hogy 

esetlegesen évekkel később se okozzon gondot egy javítás, vagy egy módosítás a 

programon. A dokumentáció egy részének elkészítésében a SoMachine – Basic és 

az EcoStruxure Machine Expert – Basic programok agy segítséget nyújtanak, főleg 

akkor, ha a Project Properties (Projekt adatok, tulajdonságok) részt is kitöltöttük. Ha 

ezt idáig nem tetted meg, most is van rá lehetőség. 

A következő ábra összefoglalja a fentebb leírtakat. 
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A Programozói felület képernyőképe három fő területre oszlik: 
 

 
 

1 A programozási fa lehetővé teszi, hogy kiválaszd a program tulajdonságait, 
objektumait és funkcióit, valamint számos olyan eszközt, amelyet a program 
megfigyelésére és hibakeresésére használhatsz. 
 

2 A felső központi terület a programozási munkaterület, ahol beírhatod a 
program forráskódját. 
 

3 Az alsó középső rész teszi lehetővé a programozási munkaterületen vagy a 
programozási fában kiválasztott elem tulajdonságainak megtekintését és 
konfigurálását. 

 

Kezdjünk most a sorrendtől eltérően a programozói munkaterülettel. 
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Minden egyes létrafok legfeljebb 255 sorból (row) és 11 ... 30 oszlopból (colun) áll, 2 
zónába rendezve.  
 
Test Zone: Vizsgálati szakasz, ahol a jeladók, az időzítők, a számlálók, a 
generátorok, funkcióblokkok, összehasonlító blokkok, stb. helyezhetőek el. 
 
Aktion Zone: Tartalmazza a kimeneteket, tekercseket és működési blokkokat. 
 
A szerkesztő tartalmának testreszabásához használd a következő ikonokat, melyek a 
Létra szerkesztő tetején helyezkednel el: 
 

 
 

>LD   Átalakítás utasítás listáról (IL) létradiagramra 
 
>IL   Átalakítás létradiagramról (LD) utsításlistára 
 
-   Törölhetsz egy oszlopot a Létra rácsból. A gomb deaktiválódik, ha eléri a minimális 
oszlopszámot. 
 
+   Hozzá adhatsz egy oszlopot a Létra rácshoz. A gomb deaktiválódik, ha eléri az 
oszlopok maximális számát.  
 
Display / hidde comments   Kattints ide a megjegyzések megjelenítéséhez vagy 
elrejtéséhez. 
 
T      Kattints az ikonra, hogy megjeleníthesd vagy elrejthesd a szimbólumokat a 
létrafokon. 
 
DEC/HEX   Csak online módban jelenik meg. Kattints az ikonra a tízes vagy 
hexadecimális formátumok váltásához. 
 
1-New POU   Kattints duplán a képernyőn megjelenő Tools → Mester Task 
területen megjelenő alapértelmezett POU-név szerkesztésére. 
 
Comment   Kattints duplán szöveg beíráshoz, hogy megjegyzést fűzhessen ehhez a 
POU-hoz. 
 
 
Nagyítás csúszka: 

 
A létraszerkesztő méretének megváltoztatására alkalmas. 
 

Feladat: Próbáld ki a fenti műveleteket! 
 

A létradiagram grafikus elemei 
A létradiagramok utasításai (grafikus elemei) a programozási munkaterület fölött 
megjelenő eszköztárról húzással és kattintással helyezhetők be a rácscellába. 
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Feladat: Egy grafikus elem beillesztése egy sorba lépésenként: 
 

1 A beszúráshoz kattints az eszköztár grafikus elemére. Ha a grafikus elem egy 
menü, akkor kattints a beszúrandó menüelemre. 

2 Mozgasd az egeret a lépcsőn lévő pozícióba a grafikus elem beillesztéséhez 
és kattints. 

3 Szükség esetén kattints a  Selection mode (Kiválasztás) grafikus elemre 
az eszköztáron a választás visszaállításához. 

 

Na de mik is ezek a grafikus elemek (ikonok, jelképek)? A haladás érdekében 
kötelező tanulmányozni őket. 

 

Rugs (Létrafokok, lépcsők) 

Jelkép Név Leírás 

 

 

Add a new  rung 
Létra készítés 

Új üres létrafokot helyez be a program a munkaterület 
vége alá. 
 

 

 

Insert a rung 
Létrafok beszúrás 

Egy új, üres létrafokot beilleszt be a kiválasztott részre. 

 

 

Delete the rung 
Létrafok törlés 

Eltávolítja a kiválasztott létrafokot a programból. Ha a 
kiválasztott lépcső nem üres, akkor meg kell 
erősítened, hogy törölni szeretnéd. 

 

Branching modes (Elágazások) 

Jelkép Név Leírás 

 

 
 

Normal mode 
Sorba rendezett 

Lehetővé teszi a programozó elemek (például 
érintkezők, tekercsek, stb. a funkcióblokkok kivételével) 
egy vonalba rendezését. 

 

 
 

Branching mode 
Elágazás  

Lehetővé teszi a programozó elemek (pl. érintkezők, 
tekercsek stb. a funkcióblokkok kivételével) 
elhelyezését a szomszédos vonalon. 

 

Selections and Lines (Kiválasztás és vonalszerkesztés) 

Grafikus elemek kijelölése és vonalak rajzolása 

Jelkép Név Leírás 

 

 
 

Selection mode 
Kiválasztó eszköz 

 
Kiválasztó eszköz 

 

Draw line 
Vonal rajzoló 

Rajzol egy vezetéket két grafikai elem között 

 

Erase line 
Vonal törlő radír 

Törli a vezetéket 
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Contacts (Kapcsolók) 

Alkatrészek beillesztése 

Jelkép Név Utasítás Leírás 

 

 

Alapállapotban 
nyitott 
kapcsoló 

 
LD 

Záráskor logikai 1 szintet eredményez a 
kimeneten 

 

 

Alapállapotban 
zárt kapcsoló 

 
LDN 

Nyitáskor logikai 0 szintet eredményez a 
kimeneten 

 

 

Felfutó él 
vezérlés 

 
LDR 

Felfutó él észlelése 0 logikai szintről 1-re 
vált a kimeneten 

 

 

Lefutó él 
vezérlés 

 
LDF 

Lefutó él észlelése 1-es logikai szintről  
0-ra vált a kimeneten 

 

Comparison Block (Összehasonlító blokk) 

Az összehasonlító blokkok grafikai eleme 2 cella nagyságú (1 sor magas, 2 

oszlop széles). 

Jelkép Név Utasítás Leírás 

 

 
 

Összehasonlító 
blokk 

Minden 
összehasonlító 
kifejezés 

 

Az összehasonlító kifejezés két 
operandust hasonlít össze. 
A kimenet 1-re változik, azonosság 
esetén. 

 

Boolean Operations (Boole műveletek) 

A logikai műveletek grafikus eleme 1 cellát vizsgál (1 sor magas, 1 oszlop széles) 

Jelkép Név Operátor Leírás 

 

 
 

 

XOR 
utasítás 

XOR 
 XORN XORR 

 XORF 

Az XOR utasítás exkluzív OR műveletet 
hajt végre az előző utasítás operandus 
és a Boolean eredmény között. 
Az XORN utasítás exkluzív OR 
műveletet hajt végre az operandus 
inverzje és az előző utasítás Boolean 
eredménye között. 
Az XORR utasítás exkluzív OR 
műveletet hajt végre az operand 
emelkedő élének és az előző utasítás 
Boolean eredményének között. 
Az XORF utasítás exkluzív OR 
műveletet hajt végre az operand eső 
széle és az előző utasítás Boolean 
eredménye között. 
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Funktions blocks (Funkció blokkok) 

A funkcióblokkok mindig a Ladder Diagram (létra diagram) programozási rács 

első részében kerülnek elhelyezésre. 

A funkcióblokkok grafikus elemei csak a teszt zónában helyezhetők el. 

Jelkép Név Leírás 

 

 
 

Időzítők, számlálók, 
regiszterek, stb. 

Mindegyik funkcióblokk olyan bemeneteket és 
kimeneteket használ, amelyek lehetővé teszik 
a kapcsolódást a többi grafikai elemhez. 
MEGJEGYZÉS: A funkcióblokkok kimenetei 
nem kapcsolhatók egymáshoz. 

 

A funkcióblokkok használatának külön fejezetet szántam ugyan ilyen címmel. 

Coils (Tekercsek) 

A tekercs grafikai elemei csak a cselekvési zónába helyezhetők el, és 1 cella 

terjedelmű lehet (1 sor magas és 1 oszlop széles). 

Jelkép Név Operátor Leírás 

 

 

Direct coil 
tekercs 

 
ST 

A tekercs addig lesz bekapcsolva, amíg 
a bal oldalon logikai TRUE van 

 Inverse coil 
fordított 
tekercs 
 

 
STN 

A tekercs addig lesz bekapcsolva, amíg 
a bal oldalon logikai FALSE van 

 

Set coil 
beíró 
tekercs 

 
S 
 

A tekercs bekapcsolt állapotba kerül, ha 
a baloldali ág vezet, és úgy is marad a 
RESET-ig 

 

 

Reset coil 
reset 
tekercs 

 
R 

A tekercs kikapcsolt állapotba kerül, ha a 
baloldali ág vezet, és úgy is marad a 
SET-ig 

 

Grafcet (Lista) utasítások 

Használja a következő grafikus elemeket a fiók létesítéséhez a létradiagramban: 

Jelkép Név Operátor Leírás 

 

 

Grafcet lépések 
aktiválása / 
Aktuális lépés 
kikapcsolása 

 
 

# 

Deaktiválja az aktuális lépést, és adott 
esetben aktiválja a Grafcet program 
egy másik lépését. 

 

 

Grafcet lépést 
deaktivál 

 
#D 

Az aktuális lépés deaktiválása mellett 
kikapcsolja a Grafcet program egy 
lépését. 
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Operations Blocks (Működési blokkok) 

A műveleti blokk elem a cselekvési zónában helyezkedik el, és 2 oszlopot foglal el 

1 sorban: 

Jelkép Név Operátor Leírás 

 
 

 

 
Operations 
Blocks 
Működési 
blokk 

Bármely 
érvényes 

üzemeltető vagy 
hozzárendelési 

utasítás 

Használd a Működési blokk grafikus 
szimbólumot az utasításlisták 
műveletek és hozzárendelési 
utasítások beillesztéséhez a 
létradiagram sorba. 

 

Egyéb létraelemek  

Ezek ismertetésével külön fejezetben foglalkozom. 

Messages (üzenetek) 
 
A program szerkesztésekor az EcoStruxure Machine Expert - Basic elemzi a 
forráskódot a Programming (Programozás) lapon. 
Ha hibákat talál vagy figyelmeztet valamire, piros alapon egy x jelenik meg a 
Programming fülön: 

 

 
 

Az ikonra kattintva megnyílik az Messages (Üzenetek) ablak. 
 
A sárga háromszögben, vagy a sárga körben felkiáltójelet tartalmazó ikon 
figyelmeztető funkcióval bír. Pl.: Hiányzik egy utasítás, aminek szerepelnie kellene. 
A piros kör egy x-el a belsejében szintaktikai hibát jelez. 
Ha mindkét hiba fennáll, akkor csak a piros ikon jelenik meg. 
Az hibajelzés megjelenik a Tools (Eszközök) lapon a Messages (Üzenetek) mellett 
is: 
 

 
 

A hiba- és figyelmeztető üzenetek listája megjeleníthető a Programming fül melletti 
ikonra kattintva, vagy a Tools → Messages feliratra kattintva. 
Az üzenetek listája megtekinthető a programozói ablak alsó középső részén. 
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Az EcoStruxure Machine Expert - Basic az egyes lépcsők állapotát egyenként is 
megjeleníti. 
 

A figyelmeztetések és a hibajelzések megjelenítésre kerülnek a Tasks (Feladatok) 
lapon is: 
 

 
 
 
 
 

Ha a lépcső szintaktikailag érvényes és teljes, nincsenek megjelenítendő üzenetek, 
és egy zöld pipa szimbólum jelenik meg: 
 

 
 

Egyébként itt is látható a piros jelzés: 
 

 
 

Mi most akkor a hiba, hiszen még nem írtál be semmit?  
Pontosan az, hogy nem került még semmilyen program beírásra. 
 

 
Feladat: Tanulmányozd az alábbi kapcsolási rajzot: 
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Ez egy nagyon egyszerű rajz. Az N1 jelű nyomógombbal működtetni kell az L1 jelű 

izzót. 

Csakhogy PLC-vel szeretnénk működtetni ezt az izzót. Visszalapozva a 14.-ik 

oldalra, észre kell venni, hogy a bemenetek (I) és a kimenetek (Q) 24V-os 

rendszerűek. Az L1 viszont 12V-os. 

Minek ehez PLC?  

Itt a PLC nélküli megoldás: 

 

Az N1 jelű nyomógomb áramot kapcsol a 24V-os J1 jelölésű relére, ami ekkor 

meghúz. Zárja a tőle független (galvanikusan leválasztott) elektromos hálózatot és az 

L1 jelölésű izzó világít. Amikor az N1 jelű nyomógombot elengedjük, az L1 kialszik. 

Tökéletes! Működik!  

Most nézzük meg ennek az áramkörnek a TM221CE16T típusú PLC-vel 

megvalósított változatát: 
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A választott PLC a TM221CE16T jelőlésű. Az I0 bemenetre kötött nyomógomb mint 

jeladó szerepel, pozitív logika szerint. A Q0 kimenetre kötött J1 relé abban az estben 

működteti a 12V-os áramöri részt, ha az N1 jeladó végrehajtandó műveletet jelez. Ezt 

érzékeli a PLC és behúzó áramot kapcsol a J1 relére, hogy az L1 izzó az N1 jeladó 

zárt állapotának fennmaradásáig világítson. 

Ez létradiagramban így néz ki: 

 

Azonnali hibajelzést kapunk! 

 

A Messages feliratra kattintva két alapvető hibát jelöl meg a program: 

 

Az alapállapotban nyitott kapcsolónak és a tekercsnek nincs címzése (addressing 

missing), hiányzik. 

Kattints duplán először a kapcsoló feletti Address (címzés) feliratra. A megjelenő % 

jel után üss be egy I betűt (ami itt az inputra, bemenetre utal), majd a legördülő 

menüből válassz. Jelen esetben legyen ez a %I0.0 cím (ahogy arajzon is az I0-ás 

bemenetet haszláljuk). 

Kattints a felette található Symbol feliratra. Megjelenhet kék háttérrel egy No 

suggestion (nincs javaslat) felirat, így hát bármilyen névvel illethetjük ezt a 

bemenetet. A példában az N1 nevet adtuk. Megerősítést vár a műveletre a program: 

 

A Yes gombot választva beírásra kerül az elnevezés. 

Most kattints az N1 felett található Comment feliratra. Ide olyan megjegyzést 

érdemes irnunk ami a nyomógombunk tényleges funkciójára utal. A példában a 

Megnyomásra zár szöveg került. 
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A programozási fa ablakban a Digital Inputs (digitális bemenetek) feliratra klikkelve, 

a képernyő alsó részén megjelenik az ide vonatkozó adattábla: 

 

Látható, hogy csak a %I0.0 digitális bemenetet foglaltuk le idáig (Used alatt a szürke 

négyzetben pipa), a többi még szabadon felhasználható. 

 

Feladat: Add meg a tekercsre vonatkozó adatokat, oly módon, hogy az alábbi 

eredményt kapd! 

 

Van még egy name és egy Comment felitat is.  

Az alábbiak szerint módosítsd az eredeti szöveget és mond meg, hogy a válltoztatás 

mire volt hatással. 

 

 

Feladat: Itt is hajts végre módosításokat! 

Feladat: Készíts kapcsolási rajzot a TM221C16R típusú PLC-vel ahol 

váltófeszültséggel kell működtetni egy 230V 60W-os izzót! 
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Commissioning (Üzembe helyezés, működtetés) 

Szimuláció  

(A fizikailag megvalósított eszköz várható működésének ellenőrzése számítógépes 

modellen) 

A szimulációt akkor végzünk, ha meg akarjuk vizsgálni az általunk készített program 

helyes működőképességét a hardwer használata nélkül. Az esetleges hiba nem okoz 

az üzemeltetni kívánt berendezésben kárt, illetve a működtető személy testi 

épségét nem veszélyezteti. Egy berendezés készítésénel ez az elsődleges 

biztonsági szempont. A programokba a későbbiek során biztonsági protokollokat kell 

beépíteni. (Pl.:Kétkezes indítás) 

Klikkelj a Commissioning (Működtetés) fülre 

A megjelenő ablakban a következőkre van lehetőség: 

Connect  
Be vagy kijelentkezés a logikai vezérlőből. 
 
 

Controller Update  
A logikai vezérlő firmware-jének frissítése, vagy visszaállítása régebbi verzióra. 
 
Memory Management  
A logikai vezérlő memóriájának kezelése (például biztonsági mentés és a 
visszaállítási műveletek végrehajtása). 
 
Controller Info  
A logikai vezérlő, a bővítő modulok (referenciák és a TM3 bővítőmodulok, firmware-
verziók) és a csatlakoztatott egységek megjelenítése. 
 
RTC Management  
A valós idejű óra beállítása (RTC). 
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A Launch simulator (szimulátor indítása) gombra kattintva az ablak tartalma 
kiegészül: 
 
 

 
 

Zöld keretben, zöld körben pipa jel jelenti, hogy a PC-n és a vezérlőben lévő 

alkalmazások azonosak, a kapcsolódás sikeres volt. Természetesen a szimulációban 

könnyen kapcsolódott a két eszköz (  ). 

Sokkal érdekesebb a másik megjelenő kép. 

Megjeleníti a kontroller típusát, zöld PWR felirat jelzi, hogy a PLC kap 

tápfeszültséget, és a villogó RUN felirat utal arra, hogy a programunk nem fut. Az IN 

ablakocskában jelennek meg a digitális bemenetek, az OUT ablakban a digitális 

kimenetek. A többivel később foglalkozunk. 

Kattints a Start Controller gombra 

 

A figyelmeztető felitat, a kontroller elindításának megerősítését kéri az OK gombbal. 

A RUN felirat zöldre váltott, jelezve, hogy a PLC-n fut a program. 

 

Ismételjük át egy kicsit amit a szimulátorunkról tudni kell: 

Az EcoStruxure Machine Expert-Basic szimulátora az alábbiakra alkalmas: 

- Szimulálja a kapcsolatot a PC, a logikai vezérlő és a bővítő modulok között. 

- Futtatja és teszteli a logikai vezérlő és a bővítő modulok nélküli programot, 

amelyek fizikailag jelenleg nem csatlakoznak a számítógéphez. 
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A szimulátor a logikai vezérlő viselkedését valósághűen utánozza úgy, hogy virtuális 

logikai vezérlőt hoz létre, amely az EcoStruxure Machine Expert-Basic programmal 

van működtetve. 

Miután elindítottad a szimulátort, csatlakozhatsz, futtathatsz, leállíthatsz és más 

kapcsolódó műveleteket végezhetsz, amelyeket a tényleges logikai vezérlőhöz 

csatlakoztatva érhetnél el. 

A szimulátor indítása az alábbi módszerek bármelyikével lehetséges: 
- Kattints a Lauch simulator (Szimulátor indítása) feliratú gombra. 
- Nyomd meg a CTRL + B gombot a Commissioning-Connect (üzembe 

helyezési-kapcsolódási) ablakban. 

- Kattints a  (Lauch simulator) ikonra az EcoStruxure Machine Expert - 
Basic eszköztárban. 

 
Miután a számítógép és a virtuális logikai vezérlő közötti kapcsolat sikeresen 
megtörtént, a szimulátor I / O kezelő ablaka jelenik meg a képernyőn: 
 

 
 

A szimulátor I / O kezelő ablakának összetevői: 
 

- LED állapot: 
A vezérlő szimulált LED-jeit megjelenítő szöveg. (PWR, RUN, ERR, STAT) Ha zöld 
színű akkor az azt jelenti, hogy a vezérlőn a felirathoz tartozó LED világít. 

- Bemeneti / kimeneti állapot: 
A bemenetek és kimenetek vezérlése a program futásakor. Hasonló a működés, mint 
az előbb. A zöld szín jelentése, hogy aktív az aktuális ki vagy bemenet. 
 
A szimulátor I / O kezelő ablakának megjelenítési módjai: 
 

Becsukott ablak:                                                                            
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Felnyitott ablak: 

 
 

A PWR, RUN, ERR és STAT LED-ek a szimulátor I / O kezelő ablakában ugyanúgy 
működnek, mint ahogy azok a valós vezérlőn megjelennek. 
 

A szimulált logikai vezérlő szimulátor I / O kezelő ablakában megjelenő LED 
állapotok a következők: 
PWR Jelzi, hogy a szimulált logikai vezérlő bekapcsolt állapotát. 
RUN A szimulált logikai vezérlő programfutási állapotát jelzi. 
ERR Jelzi a szimulált logikai vezérlő valamilyen hibás állapotát. 
STAT Ennek a LED-nek a működését a felhasználói program határozza meg. 
 
 
Be és kimenetek: 
A szimulátor I / O kezelője ablak segítségével ellenőrizheti és módosíthatja a vezérlő 
és a bővítő modul I / O be és kimeneteit, amikor egy program fut. 
A bemenetek és kimenetek a számlistában jelennek meg. Ez a lista a kiválasztott 
vezérlő és bővítő modul I / O-jától függ. Például, ha a vezérlő n digitális bemenettel 
rendelkezik, a számlista 0 ... (n-1) -től kezdődő számot jelenít meg, ahol minden 
szám megfelel a megfelelő bemeneti csatornán lévő digitális bemenetnek. 
 
 
A vezérlő esetében a megjelenített I / O: 
IN: Digitális bemenetek. 
OUT: Digitális kimenetek. 
ANA: Analóg bemenetek. 
 
 
Bővítő modul esetén a megjelenített I / O: 
IN: Digitális / analóg bemenetek. 
OUT: Digitális / analóg kimenetek. 
 
 
A digitális I / O állapotot az I / O számok színe adja meg: 
Zöld: I / O értéke 1. 
Fekete: I / O értéke 0. 
Az analóg I / O állapotot számértékkel jelenítik meg: 
- (kötőjel): Az I / O nincs konfigurálva. 
Szám: Az I / O aktuális értéke. 
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Analog Inputs (Analóg bemenetek) 

A digitális bemenetekkel már foglalkoztunk korábban. Itt az ideje az analóg 

bemenetek kezelését is megtanulni. 

Az analóg bemeneti szóobjektumok a logikai vezérlőhöz csatlakoztatott analóg jel 
digitális értékei. 
Két 0-10V-os analóg bemenettel rendelkezik a logikai vezérlőnk. A beágyazott 
analóg bemenetek 10 bites felbontású konvertert használnak, így minden egyes 
lépés kb. 10 mV. Miután a rendszer érzékeli a 1023 értéket, a csatorna telítettnek 
tekintendő. 
 
 
Az analóg bemenetek tulajdonságainak megjelenítéséhez kövesd az alábbi 
lépéseket: 

- Válaszd ki a Tools (Eszközök) fület a Programming (Programozás) ablak bal 
oldalán. 

- Kattints az I / O objects → Analog inputs elemre. 
 
 
 

Az analóg bemenetek tulajdonságai megjelennek a képernyőn. (Csak mintaalkalmazás) 
 

 
 

Ez a táblázat az analóg bemenet tulajdonságait írja le: 
 
Paraméter Szerkeszthető Értéke Alapérték Leírás 

Used Nem True/False False Jelzi, hogy a bemeneti csatornát a 
program használja-e? 

Address Nem %IW0.i  Megjeleníti az analóg bemenet 
címét a vezérlőn, ahol i a csatorna 
számát jelöli. 
Ha a vezérlő n analóg bemeneti 
csatornával rendelkezik, akkor i 
értéke 0 ... n-1. 

%IW0.x0y  Megjeleníti a patronon lévő analóg 
kimeneti csatorna címét, ahol x a 
patron száma, és y a csatorna 
száma. 

Symbol Igen   Kattintson duplán a Szimbólum 
oszlopra, és írja be a szimbólum 
nevét, hogy társítsa ezzel a 
bemenettel. 

Comment Igen   Kattintson duplán a Comment 
(Megjegyzés) oszlopban, és írjon be 
egy tetszés szerinti szöveget, amit 
hozzá kíván rendelni ehhez a 
címhez. 
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Funkcióblokkok 

A funkcióblokk egy olyan objektum, amelynek egy vagy több bemenete van, és egy 
vagy több kimenettel rendelkezik. 
A létradiagramokban legfeljebb öt funkcióblokkot helyezhetünk sorba. A 

funkcióblokkok nem helyezhetők el párhuzamosan. 

A funkcióblokk paraméterei nem érhetők el, ha: 
- a vezérlő nem támogatja a funkcióblokkot, 
- a funkcióblokk nincs konfigurálva. 

 
Funkcióblokk használata a létradiagramban: 

- Helyezd be a funkcióblokkot egy létrafokra. 
- A szükséges be és kimeneteket csatlakoztasd. 
- Konfiguráld a blokkot a paramétereinek megadásával. 

 
 
Funkcióblokk behelyezésének menete: 

- Hozz létre egy új létradiagramot a SoMachine Basic programozási 
munkaterületén. 

- Kattints a Function gombra a programozási munkaterület tetején található 
grafikus eszköztáron. Megjelenik a rendelkezésre álló funkcióblokkok listája 
(lásd az alábbi táblázatot). 

- Válaszd ki az alkalmazni kívánt funkcióblokkot. 
- Mozgasd a funkcióblokkot a kívánt helyre, majd kattints rá a beillesztéshez. 

Minden sorba legfeljebb öt funkcióblokkot lehet beilleszteni. 
 
 

 
 
 

A funkcióblokkok közül most csak azokkal foglalkozunk, amelyek működésének 
megismerése a kezdő programozó számára nem okoz nehézséget. 

 

Timer (időzítő) 

LIFO/FIFO Register (regiszter) 

Shift Register (sift regiszter) 

Step Counter (lépés számláló) 

Counter (számláló) 

Fast Counter (gyors számláló) 

High Speed Counter (nagy sebességű számláló) 

Drum (dob) 

Real-Time Clock (valós idejű óra RTC) 

Pulse (impulzus) 

Pulse Width Modulation (impulzus szélesség moduláció PWM) 

Message (üzenet) 

Data Logging (adatnapló) 

Pulse Train Output (impulzus sorozat kimenet PTO) 

Drive objects (meghajtó objektum) 

Communication function blocks (kommunikációs funkcióblok) 

User-defined function block (Felhasználó által definiált funkcióblokk) 
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Timer (Időzítő) 

 
 

Most térjünk vissza az eredeti feladathoz egy kis módosítással. A 12v-os izzónk csak 

akkor kapcsolódjon fel, ha legalább 5 másodpercig nyomva tartjuk az N1 jelölésű 

nyomógombot.  

A már ismert módszerrel készítsd el a létrát és a két objektum közé egérhúzással 

illeszd be Function Blocks ablakból a Timer nevezetű blokkot. 

 

 

Kattints a Timer objektumra annak konfigurálásához. Megjelenik a beállító ablak: 

 

Válaszd az időzítés módjánál (Type) a TON lehetőséget, ami itt azt jelenti, hogy a 

kimenet a letelt idő után aktívvá fog válni. 

A Preset ablakba írj 5-öt, vagyis a számolni kívánt idő maximális értékét. 

A Time Base esetén válaszd a legördülő menüből az 1s-ot. Így másodpercenként 

növeli a számláló értékét, vagyis 5 másodperc után a kimenet aktívvá válik. Az így 

elkészített programot a szimulátoron próbáld ki. 

A kimeneti szintet egészen addig megtartja, ameddig az N1 nyomógomb nyomva 

van. A Comment és a Symbol a már ismert módon megváltoztatható. 

Amennyiben a Type legördülő menüből a TOF funkciót választod, akkor a program 

úgy módosul, hogy a nyomógomb egy pillanatnyi megnyomására is azonnal 5 

másodpercig aktív lesz a tekercs. 

Figyeld meg, hogy ha a Retentive ablak nincs kijelölve, akkor az időzítés alatti 

ismételt gombnyomás nullázza a számláló tartalmát. Amennyiben kipipálod az 

ablakot, akkor az ismételt gombnyomás időtartamáig áll a számláló. 

Alkalmazd A TP időzítési módot, ismertesd a működést! 
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Drum (Dob) 

 

A Drum egy nagyszerű eszköz (funkció blokk), ha egyszerű eseménysorozatot kell 

végezniük, amelyeket meghatározott időközönként vagy előre meghatározott 

események eredményeként kell végrehajtani. 

A Tasks (Feladatok) ablakban jobb egérgombbal az 1-New POU-ra kattints, majd 

válaszd a Rename POU-t, és nevezd át Futófényre. A létrafokot is módosítsd 

ugyanerre a névre. (Klikkelj jobb egérgombbal a Rung0 feliratra és válaszd a 

Rename rung lehetőséget, vagy kattints a körön belül a name feliretra duplán az 

átnevezéséhez.) 

Készítsd el az alábbi programrészletet: 

 

 

 

A beillesztendő funkcióblokk neve Drum. 

 

Kattints a funkcióblokkra majd annak azonosítójára (%DR0). A Drum táblában adj 

nevet (Symol) és ne felejtsd el a változtatást az Apply gombbal érvényesíteni.  

 

 

Klikkelj a hozzá tartozó Configuration gombra. Megjelenik a Durm kialakítását 

segítő táblázat. 

A Numer of steps ablakban a műveleti lépések számát határozhatja meg. 

Alapértelmezett a 8 lépés.  
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Az alábbiak szerint állítsd be a táblát: 

 

 

Az Ok gombbal kiléphetsz a Durm segédből. 

 

Most indítsd el a szimulátort, és mond el a tapasztalataid alapján a program 

működését. 

Programozd át úgy, hogy oda-vissza fusson a fény! 

 

Módosítsd a LÉPTETÉS nevű gomb címét %I0.1-ről %S6-ra. 

Azonnal észrevehető, hogy ez a tárhely foglalt SB_TB1S névvel. Kattints a 

bemeneten, hogy megjelenjen a System Bit tábla. Keresd meg %S6-ot, hogy 

megtaláld ennek a tárhelynek a leírását: Time base of 1s generated by an internal 

clock (Belső óra által létrehozott egy másodperces órajel).  

 

 

Indítsd újra a szimulátort, és szerezz tapasztalatot a működésről. 
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Gyakorlásként változtasd meg a kimenetek működését az alábbiak szerint: 

 

 

Derítsd ki, hogy működik a Drum nevű funkcióblokk F kimenete. Köss rá egy 

tekercset és figyel meg, hogy mikor működik. 

 

Counter (számláló) 

Illessz be egy Counter-t (Számlálót) és a számláló minden bemenetéhez kapcsolj 

egy Contact-ot (alapállapotban nyitott), és minden kimenethez egy Coil-t (tekercset). 

A bemenetek és a kimenetek címeit a következő ábra alapján írd be. 

 

 

A számláló Preset konfigurációs ablakába írj 10-et. 
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A számláló beállításáról további ismeretet szerezhetsz a Help (segítség vagy súgó) 

legördülő menüjéből, a Contextual Help-et választva. A kérdőjellé változott egérrel 

kattints a számlálóra. A súgó Counter-re vonatkozó oldala nyílik meg. Tanulmányozd 

a leírást és a hozzá tartozó beállítási lehetőségeket. 

Hozz létre egy új kört (létrafokot), ide illessz be jeladóként egy Comparison block-ot 

(Összehasonlító blokk) és adatként írd be a %C0.V<5 összehasonlító értéket. 

 Kimenetként alkalmazz egy normál tekercset %Q0.3 címmel. 

 

 

 

Indítsd el a szimulátort a Lauch simulátor gombra kattintva. Megjelenik a szimulátor 

ablak villogó RUN felirattal. Kattints a Start controller ikonra, hogy a program fusson 

a virtuális PLC-én.  

 

A megerősítés után RUN felirat zöldre vált. 

A Q0.3-as kimeneti tekercs azonnal működik, mert az összehasonlító blokk alatt a 0 

< 5 jelenik meg ami igaz. 

Változtasd meg a %I0.5 bemenet állapotát. Figyeld meg ez milyen változásokat 

eredményez. 
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Állítsd alapállapotba a %I0.5-öt. Figyelj a módosulásokra. (Lefelé számol) 

A szimulátor ablakában kattintgatással módosítsd a nyolcadik bemeneti szintet. A 

változásokat kövesd nyomon. Figyeld meg a számláló és az összehasonlító 

változásait. A 0 számlálási értéket elérve folytasd a bemenet módosítását. Nézze 

meg, hogy mi történik. 

Az újra számlálás nem 10-től, hanem a maximumról (9999) indul. 

Próbáld ki, hogy a %I0.6 bemeneti változásai hogyan módosítják a számlálást. 

(Felfelé számol) 

Nézd meg a %I0.4 hatását. (Nullázza a számlálót) 

Illessz be egy alapállapotban zárt kapcsolót a %I0.6 és a számláló közé. A kör 

módosítását narancssárga színre való változással jelzi a program. Az új elemet 

%C0.D címmel lásd el.  

A módosított programot a Send (küld) gombra való kattintással lehet betölteni a 

vezérlőbe. Figyeld meg a működésben fellépő változásokat. 
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Hozz létre egy új kört, melynek bemenetére Rising Edge Contakt (felfutó él 

érzékelő) kerül %I0.3 címmel, kimenete pedig Operation block legyen a 

%MW33:=%MW33+1 adattal. Vagyis a bemenet felfutó élére a %MW33 

memóriacímen található érték mindig növekedjen eggyel. 

Ismételten hozz létre egy újabb kört. A bemeneten legyen egy Comparison block 

%MW33>5 értékkel, a kimeneten helyezz el egy Operation block-ot %MW33:=0 

művelettel. 

 

Figyeld meg és gyűjts tapasztalatot a végleges program működéséről. Mentsd a 

programot. 
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 „Három szállítószalag” alkalmazás 

 

Egy egyszerű programot írunk, ahol három szállítószalag összehangoltan kerül 
alkalmazásra. A vezérlés biztosítja az indítást, a leállást és a hibaellenőrzést. 

 

 

Az indításvezérlő mindhárom szállítószalagot egyszerre indítja el. (Bár az a jobb 
vezérlési módszer, ha a szalagok motorjait egymás után indítjuk, hogy ne egyszerre 
terhelje a hálózatot a három motor indítási árama.) A leállítás időzített. Így lehetőség 
lesz az időzítő programozásának bemutatására. 

A hibafigyelő programrész feladata, hogy meghatározza van-e probléma, és ennek 
függvényében a vezérlő megteszi a megfelelő lépéseket a kiömlés vagy károsodás 
megelőzése érdekében. Illetve, ha mégis történne valami malőr, akkor állítsa le a 
motorokat.  

A sebességellenőrző programrészben az analóg érték beállítását (konfigurálását) és 
az analóg bemenet használatát ismerjük meg. 

Ahhoz, hogy valamilyen vezérlőeszközt kezdjünk programozni, az elektromos 
felépítésével és annak működésével tisztában kell lenni. Erre legalkalmasabb a 
kapcsolási rajz tanulmányozása.  

Az egyértelmű volt idáig is, hogy a szállítószalagokat motorok hajtják. A rajzon már 
az is látható, hogy ezek háromfázisú motorok melyekre mágnes-kapcsolókkal adunk 
áramot. A működés és hibajelző izzók AC230V-ről működnek.  

A rendszerben öt automata biztosítékot alkalmazunk. Mond meg, hogy az egyes 
biztosítékoknak mi a feladata!   

A jeladók áramforrása a PLC DC 24V-os kimenete. (Gondolkozz el azon, hogy mit 
kell figyelembe venni, ha ezt a módszert alkalmazod.) 
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A következő ábra alkalmas ugyan ennek az alkalmazásnak a vezérlésére. Melyik 
áramkörnek mi az előnye és mi a hátránya a másikkal szemben? 
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A második rajzon öt relét és egy 24V-os egyenáramú áramforrást építettek be. 
  
Mi ezeknek az alkatrészeknek a feladata?  

Lehet, hogy feleslegesek?  

Esetlegesen valamilyen plusz lehetőséget biztosítanak? 

Egyik rajzon sem láthatóak az ajánlott áramkörvédelmi megoldások. Megtudnád 
mondani, hogy melyek ezek? 

Te melyiket alkalmaznád? 

A „Hiba” jeladók NPN vagy PNP típusúak legyenek? 

A „Sebesség” jeladó milyen nagyságú feszültségjelet szolgáltathat a kimenetén? 

Hogyan alakítanád át az áramkört, ha a TM221C16R helyett a TM221CE16T típusú 
vezérlőt kellene használnod? 

Sikerült elidőznünk ezeknél a kérdéseknél egy kicsit. Beláthatod, hogy a PLC 
programozói tudás kevés lesz az alkatrészek és az áramkör működésének ismerete 
nélkül. 

 

 

Térjünk vissza a „Három szállítószalag” alkalmazáshoz. 

 

 

 

Az M221 logikai vezérlők címzésre a következő formátumot használják: 
 

 
 

A címnek mindig a % karakterrel kell kezdődnie. Ez azt mondja a logikai vezérlőnek, 
hogy ez egy cím, nem más információ. 

Ezt követi a cím típusának valamelyik betűjele az öt közül: 

I A cím fizikai bemenet a vezérlőn vagy egy bővítő modulon. 

K A cím egy belső memóriahely a vezérlőn belül. Az érték fix, és nem módosítható. 

M A cím egy belső memóriahely a vezérlőn belül. Tartalmát a program módosíthatja. 

Q A cím fizikai kimenet a vezérlőn vagy egy bővítő modulon. 

S 

A különböző funkciók végrehajtására és a vezérlő felügyeletére használt belső 

rendszer helyek. 
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A típust ezután egy típusazonosító követheti, amely a következők valamelyike lehet: 

(nem jelölt) 
A cím egy olyan értéket tartalmaz, amely egy vagy több bit, 
amelynek értéke 0 vagy 1. 

W A cím egy szó, amelynek étéke 0 és 65535 között van. 

D A cím dupla szó, melynek értéke 0 és 4294967295 között van. 

F 
A cím lebegőpontos formátumú értéket tartalmaz, nagysága 0 és 
65535 között van. 

 

A cím numerikus része tartalmazza a helyet. Ez a hely a cím típusától függően 
kétféle formátumú lehet. Az nnnn formátumot a belső memóriák esetében 
használják. Az xy formátumot olyan bemenetekhez és kimenetekhez használjuk, 
ahol az első rész (x) azonosítja a modul pozícióját a rackben. A nulla a bal oldali 
nyílás a processzorral. Vagyis Ö a legelső. 
A második rész (y) azonosítja a modul bemeneti vagy kimeneti számát. 
Így a % I1.2 cím az első (második a rackben) bővítő modul harmadik bemenetére 

utal (a számozás nullától kezdődik). 

 

I / O lista 
A következő I / O kerül használatra az alkalmazásban. 

Bemenetek: 

CÍM LEÍRÁS 

% I0.2 Szállítószalag 1 hibajel 

% I0.3 Szállítószalag 2 hibajel 

% I0.4 Szállítószalag 3 hibajel 

% I0.6 Leállító gomb 

% I0.7 Indító gomb 

 
 
Kimenetek: 

CÍM LEÍRÁS 

% Q0.2 Szállítószalag 1 működtetés 

% Q0.3 Szállítószalag 2 működtetés 

% Q0.4 Szállítószalag 3 működtetés 

% Q0.6 Működés jelző 

% Q0.7 Hiba jelző 
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Analóg bemenet: 

CÍM LEÍRÁS 

% IW0.0 Szállítószalag sebesség 

 

Regiszter lista 
A következő belső tárhelyeket fogjuk használni az alkalmazásban: 

CÍM LEÍRÁS 

% M100 A Relé működtetés 

% M101 1-es szállítószalag leállítás 

% M102 2-es szállítószalag leállítás 

% M103 3-as szállítószalag leállítás 

% M104 Nem használt 

% M105 1-es szállítószalag hiba 

% M106 2-es szállítószalag hiba 

% M107 3-as szállítószalag hiba 

% M108 Nem használt 

% M109 Leállító relé 

% M110 Távoli indítás 

% M119 Távoli leállítás 

% M120 Sebesség OK 

% M121 Sebesség magas 

% M122 Sebesség alacsony 

  

% MW1 Lassú alapjel 

% MW2 Gyors alapjel 

% MW3 Méretezett sebesség 

 

Most hozz létre egy új alkalmazást, és válassz a feladathoz megfelelő vezérlőt. 

Hozd létre az első létrafokot az alábbi ábra szerint, és töltsd ki a beviteli mezők 

segítségével az objektumok adatait: 
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Összefoglalva az eddigieket:  

Beillesztettél egy alapállapotban nyitott kapcsolót a vezérlő nyolcadik bemenetére és 

egy alapállapotban zárt kapcsolót a vezérlő hetedik bemenetére. 

A hetes számú kimenetre egy relét kapcsoltál. 

Mentsd az alkalmazást „Szállítószalagok” néven. 

(Ajánlatos megszoknod, hogy programozás közben is mentsd rendszeresen a 

munkádat, hogy az egy esetleges géphiba vagy áramszünet miatt ne vesszen el.) 

Hogy a vezérlő egységet ne kelljen csatlakoztatni, a programod teszteléséhez indítsd 

el a szimulátort. 

A szimulátort a Launch simulator (szimulátor indítása) gomb használatával indítsd 
el a Commissioning (üzembe helyezés) lapon. 

 

 

A szimulátor ablak lehetővé teszi az alkalmazás bemeneteinek működtetését. A 
vezérlő típusa a bal oldalon látható, a teljesítmény, a futás, a hiba és az állapotjelzők 
mellett. 

 
 
A PWR jelző zölden jelzi, hogy a szimulátor üzemkész. A RUN jelző villog, ami azt 
jelenti, hogy az alkalmazás nem fut. Ha folyamatos zöld színű, az alkalmazás fut. Az 
ERR és STAT LED-ek jelenleg nem használhatók. 

Az IN oszlop a vezérlő bemeneteiről ad tájékoztatást. Ezeket nulláról számozzuk a 
vezérlő által támogatott bemenetek teljes számáig. A bemenetek állapotának 
megváltoztatása (be- és kikapcsolására) rákattintással lehetséges. Amikor a 
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bemenet bekapcsol, zöld a színe. A kikapcsolt (bemenőjel nélküli) bemenet fekete 
színű. 

Az OUT oszlop a vezérlő kimeneteinek állapotát mutatja. Ezeket nullától számozták 
egészen a vezérlő által támogatott kimenetek teljes számáig. 

Az ANA oszlop a vezérlő analóg bemenetein található értékeket 
mutatja. Megjeleníteni és módosítani úgy lehet, hogy duplán kattintasz az analóg 
bemeneten. Megnyílik egy másik ablak, amely lehetővé teszi az analóg bemenetek 
értékeinek módosítását. 

 

Módosítani az analóg érték kiválasztásával és az ablak alján lévő csúszka 
mozgatásával lehet. Ha pontos értékre van szükség, akkor a Change value (érték 
megváltoztatása) oszlopban bebillentyűzheted, beírhatod. 

A Run controller vagy a Start Controller gombra kattintva futtathatod az 
alkalmazást. 

A szimulátor ablakban kattints az utolsó bemenetet képviselő 7-es számra. A 
bemenet zöldre vált, mutatva, hogy van bemenő jel. 
 

 
 

A 6. kimenetnek be kell kapcsolnia. Ezt a program ellenőrzi. Ha a 7. bemeneten van 
jel, és a 6. bemenet kapcsolója alapállapotban van (kikapcsolt), akkor a 6-os 
kimenetnek be kell kapcsolnia. 

Ha a 6-os kimenet nem kapcsol be (nem lesz zöld színű), akkor gondosan ellenőrizd 
az általad írt programot. 
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Váltás a programozási fülre és figyeld meg a program állapotát. Az alapállapotban 
nyitott érintkező zöld színű lesz, és igazként (True) jelenik meg, jelezve, hogy a 7-es 
bemeneten jel van. Az alapállapotban zárt érintkező bár hamisként (False) jelenik 
meg, de a zöld szín egyértelműen jelzi annak vezetőképes állapotát. A kimeneti 
tekercsnek is zöld színűnek kell lennie. 

A True / False jelzés mutatja a bemenet állapotát, de nem a tekercs vagy érintkező 
állapotát. Ez zavaró lehet az invertált érintkezők és tekercsek esetében, de a zöld 
szín mindig jelzi az áramfolyást vagy a bekapcsolt állapotot. 
 

 

Módosítsd a két bemenetet, és figyeld meg a kimenetre gyakorolt hatását. 

Állítsd le a szimulátort a Stop Simulator gombbal. 

A következő példában van egy szakasz a középső részen, ahol a teljesítmény jobbról 
balra halad. Ezt fordított teljesítményáramnak nevezzük.  
 

 
 
A SoMachine Basic nem tudja értelmezni a fordított teljesítményáramlást, ezért 
ügyelj arra, hogy ezt elkerüld, amikor egy lépcsőt összeállítasz. 

 
 
Foglalkozzunk a szimbólumok használatával. 
 
A szimbólumok az objektumok elnevezésének és könnyebb azonosításának módját 
segítik elő. Ha egy objektum % I0.7 címmel rendelkezik, akkor nem lehet 
meghatározni, hogy mit csinál az objektum az alkalmazás dokumentációjára való 
hivatkozás nélkül. Ha az objektumon a "Start_Button" szimbolikus (jelképes) nevet 
is szerepeltetjük, akkor a program olvasója tudni fogja, hogy mi lehet annak a 
feladata (funkciója). 
Az értelmes szimbólumnevek választása segíthet a program öndokumentálásában, 
ahol leírható, hogy az egyes objektumok mit csinálnak, illetve mire valók. A kimeneti 
objektum jó névválasztása is segít abban, hogy milyen eszközt (alkatrészt) fog 
működtetni. 
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Szimbólumok hozzáadása 
 
A szimbólum betűket, számokat és aláhúzás karaktert tartalmazhat. Szóköz 
használata nem engedélyezett. 

A szimbólumnév megadásának egyik megoldásaként az objektum tulajdonság 
mezője megjeleníthető a képernyő alján, a Tools (Eszközök) fül kiválasztásával, a 
modul programozó fán az I/O objects (bemeneti vagy kimeneti) típus választásával.  

 

Válaszd a Digital inputs (Digitális bemenetek) lehetőséget. 

 

Válaszd a %IO.6 Address (cím) mellett a Symbol oszlopot. A megjelenő beviteli 
mezőbe adhatsz a digitális bemenetednek nevet. A szimbólumnév bevitele után az 
Apply (Alkalmaz) gomb megnyomásával véglegesíted a módosításokat. A 
táblázatban minden digitális szimbólumnak adhatsz nevet a módosítások elfogadása 
előtt. 
A másik lehetőség, hogy a létraszerkesztőben nevezed el a szimbólumot. A 
létraszerkesztőben kattints duplán az objektum fölötti "Symbol" szóra. Ez megnyit 
egy ablakot, ahová a szimbólum neve beírható. 
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Írd be a START_BUTTON nevet és nyomja meg a Enter gombot . 
Ekkor megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy szeretnéd-e társítani a 
"START_BUTTON" nevet a %I0.7 digitális bemeneti szimbólummal. 

 

A megerősítéshez kattints a Yes gombra. 
 

A %I0.6 bemenetnek add a „STOP_BUTTON” nevet. 
Adj „CONVEYORS_RUNNING nevet a %Q0.6 digitális kimenetnek, de ne kattints az 
APPLY gombra. 
 
A modul programozási fában válassz egy másik szimbólumkezelőt, a példa kedvéért 
az analóg bemeneteket. A következő üzenet jelenik meg: 

 
 
Figyelmeztet, hogy a nem mentett módosítások elvesznek, ha elfelejtetted 
véglegesíteni a módosításokat, és megpróbálsz elnavigálni az oldalról. 

A módosítások érvényesítése érdekében kattints a Yes gombra. 

Itt az ideje, hogy ismételten mentsd az alkalmazást. 

A szimbólumok módosítására, törlésére vagy újak létrehozására alkalmas ablak 
nyílik meg a hardverfa Symbol list ikonjára kattintva. Az alábbi táblázatnak 
megfelelően készíts szimbólumokat, melyeket a továbbiakban az alkalmazásban 
használni fogsz. 
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Sokat dolgoztál, ezért ismét mentsd az alkalmazást. 

A POU-k 

A programműveleti egységek (POU-k) a kódok rendezésének egyik módja, ami 
megkönnyíti, hogy bizonyos vezérlési funkciók könnyebben találhatók legyenek. 
Bár a SoMachine Basic-ben van egy keresési funkció, a kódrészek ilyen módon 
történő csoportosítása segít abban is, hogy a lépcsők egymással kölcsönhatásba 
léphessenek. 

Például a „Szállítószalagok” programunk három POU-val rendelkezik: 

Vezérlés  
Hibakezelés  
Sebességfigyelés 

Ha tehát egy programozó meg akarja nézni a szalagsebesség alapértékeit, akkor 
érdemes a programkódot a sebességfigyelő POU-ban keresni. Ha nem működik a 
jelzőfény, akkor a vezérlés részben kell körbenézni (bár talán az első feladat az izzó 
ellenőrzése ). 

POU-k és lépcsők hozzáadása  

Új POU létrehozásához kattints jobb gombbal a Mester Task ikonra, és a menüből 
válaszd az Add POU (POU hozzáadása) lehetőséget . 
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Hozz létre újabb létrafokokat és a Rename rung funkcíóval az alábbiak szerint 
nevezd át őket. 

 

A „Vezérlés” nevű kört így módosítsd: 

 

Készítsd el a „Szalag1” létrafokot 
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Gyakran előfordul, hogy egy létrafok alig különbözik a másiktól. Munkádat 
meggyorsítja, hogy lehet őket másolni és be lehet illeszteni egy másik sorba. 

Jobb egérgombbal kattints a „Szalag1” zöld színű felületén. A felnyíló lehetőségek 
közül válaszd a Copy rung-ot. Jelöld ki a „Szalag2” kört. A zöld felületen klikkelj és 
alkalmazd a Paste rung-ot. Módosítsd a kimenetet %Q0.3-ra, és a kört írd át 
Szalag2-re. A műveleteket ismételd meg „Szalag3” esetén is. 

Más módszer is alkalmazható. A másolandó kör kockáinak kijelölése (Ctrl+bal 
egérgomb katt) után a jobb egérgombbal klikkelni és a Copy-t választani. 

 

Menj a „Szalag3” körre, jobb klikk, Paste. Ennek a módszernek az az előnye, hogy 
nem másolja a teljes létrafokot, csak a kijelölt elemeket. 

Módosítsd értelem szerűen a „Szalag3”-at 

A RUN jelzőfény programját készítse el az alábbiak szerint. 

 

Mentsd az alkalmazást 

 

 

A Stop Control a szállítószalagok szabályozott leállítását végzi. 
Időzítőket használunk annak biztosítására, hogy a termék elhagyja a 
szállítószalagokat, mielőtt mindegyik leállna. Mindegyik szállítószalagnak saját 
időzítője van, amely igazodik a különböző szállítószalag-hosszúságokhoz és 
sebességekhez. 
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Készítsd el a leállítás létrát 

 

Készítsük el a leállítási időzítőt az első szállítószalaghoz.  
A Stop 1 létránál helyezz el egy normálisan nyitott érintkezőt a lépcső elején. Kattints 
a Symbol feliratra, és írd be a STOP szavat. Megjelenik a STOP karaktereket 
tartalmazó korábban felvett szimbólumok listája. 

 

Válaszd a "STOP_RELAY" szimbólumot. Figyeld meg, hogy a hozzá társított cím 
automatikusan beíródik. 

A funkcióblokkok között keresd meg az időzítőt (Timer) és illeszd be a 
STOP_RELAY után. 

A Tools fülön keresd meg az Software Objects-ek között a Timer eszközt. 
Megnyílik a Timer Properties (Időzítő tulajdonságok) konfigurációs ablak. Kattint 
duplán a %TM0 sorában a Time Base oszlop alatti 1min feliratra. 
 

 
Válaszd az 1min értéket (ami amúgy is az alapbeállítás). 
 
Most kattints duplán a Prest (Előre beállított) oszlopra a % TM0-t tartalmazó 
sorban, és adj meg egy 2-es értéket. Ezzel az időzítőt 2 percre állítottad be. 
Véglegesítsd a változtatásokat. 
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A STOP1 létra elemeit másold be a STOP2 és a STOP3 létrába. A tulajdonságokat 
az alábbi ábrák szerint módosítsd. 

 
 
 

 

 

Módosítsd a Szalag1, a Szalag2 és a Szalag3 létrákat, hogy a leállítás is 
szerepeljen. 
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Mentsd az alkalmazást, majd töltsd le a vezérlőbe és próbáld ki. 

Amikor az indító bemenet, a % I0.7 működik (START_BUTTON megnyomása), az 
összes szállítószalag kimenete egyszerre fog bekapcsolódni (%Q0.2, %Q0.3, 
%Q0.4). 

A leállító bemenet (STOP_BUTTON) működtetésekor a kimenetek időzített 
sorrendben kikapcsolnak: 

A %Q0.2 két perc múlva kikapcsol. 

A %Q0.3 öt perc elteltével kikapcsol. 

A %Q0.4 kilenc perc után kikapcsol. 

Ha a program nem a várt módon működik, gondosan ellenőrizd a programozást a 
hiba (hibák) megtalálásának érdekében. Javítsd ki, és próbáld újra. 

Kivételes (rendkívüli, nem tervezett) leállás, kivételezés 
A kivételezés kezelése minden alkalmazás fontos része. Ha a probléma 
azonosítható és megfelelően kezelhető, megakadályozhatja a berendezés 
károsodását vagy a gyártás leállását. 
A tipikus kivételezéses esetek az alábbiak: 

A készülék be van kapcsolva, de nem működik (például áll a szállítószalag).  
A motorok nem forognak a megfelelő fordulatszámmal.  
Nem megfelelő termék keletkezik. 
Nincs palack vagy kupak egy palackozó géphez (kifogyott). 
A tárolótartály túltöltése (pl.: egy magasságszint érzékelő meghibásodik).  
Termékmentés szállítószalag (nincs mit szállítani). 

Ide tartozik az is, ha nincs elegendő hely a szállítószalagon, a termékek feltorlódnak, 
és ha nem áll le a rendszer, leborul a szállított anyag. 

Az alábbi gyakorlatok az első kettő probléma megoldására mutatnak egy-egy 
lehetséges megoldást. 
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Megjegyzés: 

Ha a fizikai kivételek bármelyike előfordul, a mérnökök gyakran hivatkoznak hibára. A 
hibát nem a vezérlőrendszer okozta, de ha megfelelően van megírva a program, 
akkor a vezérlőrendszer szabályozott módon tudja kezelni a hibát. Persze ezekre a 
hibákra előre fel lehet (sokszor fel is kell) készíteni a programot.  
 

Kivételezés 
A kivétel kezelése mellett a programnak valamilyen jelzést is kell adnia az 
üzemeltetőnek, hogy megtegye a megfelelő lépéseket a hiba megszüntetésére. Ez 
lehet jelzőfény, és / vagy hangjelző, esetlegesen monitor a hiba konkrét grafikus vagy 
szöveges leírására.  A programot a megfelelő körülmények között ezeknek a 
kimeneteknek a működtetésére is fel kell készíteni. 
 

Folytassuk a szállítószalag alkalmazással 

A program ezen részéhez a %I0.2, %I0.3 és a %I0.4 bemenetek szimulálják a 
szállítószalagon előforduló hibáit. Mindegyik szállítószalag számára kivárási idő áll 
rendelkezésre, és ha a bemenet ezen idő után aktiválódik, kivételt generál a 
program. 
A megfelelő szállítószalagot az összes szállítószalaggal együtt leállítjuk, hogy 
megakadályozzuk a termék a megállt szállítószalagba való ütközését. 

A szállítószalag sebességét is ellenőrizni fogjuk. Ezt a sebességet a %IW0.0 
bemenet analóg értéke mutatja. Alacsony és magas alapjelet állítunk be, és ha a 
szállítószalag sebessége az alapjelek tartományán kívül esik, akkor az 
üzemeltetőnek jelzést kell kapnia. Más automatizálási vezérlést most nem 
alkalmazunk. 

A hibajelző kimenet a %Q0.7-en jelenik meg: villogó fényjelzés lesz látható a 
szállítószalag hibája miatt, és a szállítószalag fordulatszám-hibája esetén is. 

Set és Reset tekercsek 

Set és Reset tekercsek kissé másképp működnek, mint a normál tekercsek. 
Amikor az előző logika úgy dönt, hogy logikai szinte igaz, a Set coil bekapcsolja a 
kimenetet. A kimenet akkor is bekapcsolva marad, ha az előző logika állapota 
megváltozik, és hamis lesz. A tekercset Reset coil segítségével lehet visszaállítani. 

Amikor az előző logika True (igaz) szinten van, a Reset coil kikapcsolja a 
kimenetet. Ha az előző logika False (hamis), a Reset coil nem változtatja meg a 
kimenet állapotát. 

 

Ezek általában önállóan működnek különálló létradarabokban; az egyetlen kapcsolat 
ezek között az, hogy ugyanazt az objektumot működtetik. 
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Megjegyzés: 
Ha ugyanazt az objektumot a programban később normál tekercsként alkalmazod, a 
Set és a Reset figyelmen kívül marad. 

 

Hozz létre három újabb létrafokot a Hibakezelés POU-ban és konfiguráld az 
alábbiak szeint: 

 

 

Most készítsünk egy létrát, ami a hibák megszűnése után visszaállítja a tekercseket. 

Minden beállított tekercshez tartozik egy visszaállító tekercsnek. Úgy programozzuk, 
hogy állítsák vissza az áramköröket, ha az összes hiba megszűnt, és a start gomb 
megnyomásával induljon újra a rendszer. 
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Készítsünk egy programot a hibajelző lámpa számára, amely bármelyik 
szállítószalag meghibásodása esetén működésbe lép. 

 
 
 
Mentsd az alkalmazást 

Operation block  

A szállítószalag sebesség alapértékeit a programnak indításkor kell beállítanod. A 
SoMachine Basic ezen funkciója a numerikus értékek beállítására szolgál. Ezt 
magyarul műveleti blokknak nevezik. Egy számítás vagy más matematikai jellegű 
művelet végrehajtására használjuk, és az eredményt tároljuk. 

A Műveleti blokk eszköz az Other Ladder items (egyéb elemek) gomb mellett 
helyezkedik el az eszköztáron. Ez egy négyszög, amelyen belül három pont 
található. 

 

Az Operation block csak a létra jobb oldalán lehet elhelyezni. 
 
Műveleti blokk használata a szállítószalag alkalmazásban 

A szállítószalag sebességét ellenőrizni kell. Ezt a sebességet a %IW0.0 bemenet 
analóg értéke mutatja. Alacsony és magas alapjelet fogunk beállítani, és ha a 
szállítószalag sebessége az alapjelek tartományán kívül esik, akkor az 
üzemeltetőnek jelzést kell kapnia a szállítószalag nem megfelelő sebességéről. 
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A Sebesség ellenőr POU-ban hozz létre egy létrafokot és add neki az „Alapjelek” 
nevet. 

Illessz be két Operation block-ot a jobb oldalra. Kattint a felső blokk operation 
expression feliratára. 

 

A megnyíló beviteli mezőbe írd be a %MW1:= 625 kifejezést. 
Figyeld meg, hogy ez kettőspont-egyenlő, és nem csak egyenlő. 

Az alatta lévőbe a %MW2:=400 kerüljön. 

Néha az alapértékeket a folyamat állapotától függően kell megváltoztatni, ezért jobb, 
ha a program indításakor egyszer beírod ezeket. Ezután az alapjeleket a program 
felülírása nélkül meg tudod változtatni. 

A %S13 rendszerbit egyetlen impulzust szolgáltat, amikor a program elindul, és 
ezután kikapcsol. Ez használható a program bármilyen inicializálására (kezdőértékek 
megadása). 

Most így néz ki ez a létrafok: 

 

Mentsd az alkalmazást 
 
Numerikus értékek összehasonlítása 
Néha szükség van az értékek összehasonlítására, hogy lássuk, hogy az érték egy 
másik felett, vagy alatt van-e? Vegyünk például egy 200 kg-os súlyú tároló silót, és a 
siló 100 kg-ot tartalmazhat. Ha a siló teherbíró cellával van felszerelve, akkor a súly 
mérhető. Ha a tömege meghaladja a 290 kg-ot, akkor a tároló siló telinek tekinthető, 
és a vezérlőrendszer biztosítja, hogy ne kerüljön több termék a silóba. 
A numerikus értékek összehasonlítása a SoMachine Basic-ben az összehasonlító 
blokk használatával érhető el. 

A Comparison block (összehasonlító blokk) eszköz a XOR függvények melletti 
eszköztáron található. Ez egy négyzet, amelynek belsejében egy kisebb jel (<) van. 

 

Az összehasonlító blokk létrehozásához válaszd ki a szerszámot, és helyezd az 
objektumot a létrafok bármelyik pozícióba, kivéve a jobb oldalt. 
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Egy bejegyzés mező megnyitásához és a kívánt kifejezés megadásához kattints 
duplán a blokk fölötti Összehasonlítás kifejezésre. 

Összehasonlító blokk a szállítószalag alkalmazásban 
 

Készítsd el a Gyors szállítószalag létrafokát az alábbiak szerint: 

 

A Comparison block összehasonlításra kerülő adatait úgy tudod beírni, hogy a 
Comparison Operation expression (összehasonlító művelet) feliratra kattintasz. 

Következzen a Lassú létrafok: 

 

Mentsd az alkalmazást. 

A programrészek összekapcsolása 

 
Ebben a végső gyakorlatban a különálló POU-k programjai összekapcsolódnak 
egymással, hogy kontaktusokat adnak hozzá a korábban létrehozott lépcsőkhöz. Ez 
a kapcsolat jellemző arra, ahogyan egy programot új funkciókkal fejlesztenek ki, és 
néha a meglévő alkalmazáshoz való csatlakozásnak is nevezik. 
A fordulatszám-hibákat egyetlen érintkezőbe egyesítik, és a kapcsolatot a hiba 
jelzőfény villogására használják. A hibajelző relék is használhatók a szállítószalagok 
leállítására. 

Módosítsd a Hibajelző lámpa létrát, hogy így nézzen ki: 
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A %S6 címen egy kapcsoló elem található. Ez egy rendszerbit, amely 1 
másodpercenként be- és kikapcsol. Olyan ciklikus műveletek létrehozására 
használják, mint például a fény villogtatása. Jelen esetben is ez történik. 
 
Módosítsd a Szalag nevű létrafokokat, hogy a szállítószalagok megálljanak hiba 
esetén 

 
 

Mentsd az alkalmazást 
 
 

Hibakeresés 

Az alkalmazás összeszerelése és a program írása után előfordulhat, hogy a rendszer 

nem működik, vagy nem megfelelően működik. A problémát okozhatja maga az 

M221-es logikai vezérlő, a helytelenül írt program, az összekötő kábelek, vagy az 

egyéb eszközök hibás működése. A hiba felderítése a programozó feladata. 

Tekintsük át lehetőségeinket. 

Visszajelzők 

A kontrolleren lévő LED-ek vizuálisan jelzik az M221 logikai vezérlő állapotát.  
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PWR LED 
Az első LED az M221 vezérlő áramellátásának állapotát mutatja. Ha a PWR LED 
kialszik, akkor az M221 24V-os tápegysége nem működik. Az első dolog, amit 
ellenőrizni kellene, a kábelezés és a tápegység. 
Ha a PWR LED nem világít, nincs értelme más problémát keresni, mivel ezt először 
meg kell oldani. 

Normál üzemmódban a LED-nek folyamatosan bekapcsolt állapotban kell lennie. 

RUN LED 
A következő LED a RUN LED. Ha ez állandóan be van kapcsolva, akkor a program 
fut, és minden hiba valószínűleg magában a programban lesz. 
Ha a RUN LED lassan villog (és az ERR LED nem világít), akkor az M221 Stop 
üzemmódban van. Ez több okból is lehetséges, de az első dolog, amit ellenőrizni kell, 
az M221 elején található RUN / STOP kapcsoló. Ennek a kapcsolónak a program 
futtatásához RUN állásban kell lennie. Megpróbálkozhatsz a RUN / STOP kapcsoló 
STOP állásba történő mozdítására, majd vissza a RUN-ra állásra, hogy a vezérlő 
futás módban legyen. 

Ha a RUN LED nem világít, az M221 Logic Controllerben nincs alkalmazás. Normál 
üzemmódban a LED-nek folyamatosan világítania kell. 

ERR LED 
Az ERR LED különböző hibákat jelez az M221 Logic Controllerben. 
Ha állandóan be van kapcsolva, azt jelzi, hogy az M221 kivétel (programsérülés, 
programhiány) van, ami miatt megállt. A program nem futtatható, és nem lehetséges 
kommunikáció az M221-tel. A helyreállításhoz a firmware-t újra be kell tölteni az 
M221-be. 

Ha az ERR LED villog, ez azt jelzi, hogy az M221 érvényes alkalmazással 
rendelkezik, de belső hiba lépett fel. Ha a RUN LED világít, akkor a RAM-ban lévő 
program nem azonos a tárolt programmal. Ez általában akkor fordul elő, ha on-line 
módosítás történt, és nem mentették az M221-re. Ha a RUN LED ki van kapcsolva, 
akkor ez belső hibát jelez.  

Az M221 tápellátásakor egyetlen felvillanás jelzi, hogy nincs alkalmazás betöltve a 
vezérlőbe.   

Normál üzemmódban az ERR LED-nek nem szabad világítania. 

SD LED 
Az SD LED azt jelzi, hogy az M221 Logic Controller az SD kártyát érzékeli. Ez 
általában firmware frissítés vagy adatátvitel során történik. 
Normál üzemmódban az SD LED nem világít. 

BAT LED 
A BAT LED jelzi az akkumulátor állapotát. A lassú villogás azt jelzi, hogy az 
akkumulátor feszültségszintje alacsony. Ha a LED folyamatosan világít, az azt jelzi, 
hogy az akkumulátor lemerült. 
Normál üzemmódban a BAT LED sötét. 

SL LED 
Az SL LED azt jelzi, hogy az M221 logikai vezérlő kommunikál a soros porton 
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keresztül. Ha az M221-nél több soros port van, akkor két LED-et találunk: SL1 és 
SL2, amelyek jelzik az 1-es és 2-es portokon történő adatátvitelt. 
Normál működés közben a LED állapota az alkalmazástól függ. 

Program vizsgálat 

Ha a SoMachine Basic csatlakozik az M221-hez, az objektumok értéke megjelenik a 
lépcsőn. Ha a kimenet nem kapcsol be, a logikusan ellenőrizhető és meghatározható 
az oka. 
Az érintkezők színe az áramfolyást jelzi. A zöld színezés azt mutatja, amikor egy 
érintkezőn áram folyik. A nem színezett érintkezőn áram nem folyik. 

 

A True / False (Igaz/Hamis) jelzés mutatja a bemenet logikai állapotát, és nem a 
tekercs vagy érintkező állapotára utal. A zöld színezés a kapcsolat állapotára utal. Ez 
zavaró lehet az invertált érintkezők és tekercsek esetében, de a zöld szín mindig az 
áramfelvételt / áramfolyást, vagy a bekapcsolt állapotot jelzi. 
 

A programlépcső elemzése 

 

A fenti példában a kimenet nem működteti a 2-es szállítószalagot. A kijelzőn 
megjelenő értékeket tekintve a % M100, amely a Run Relay, True (igaz), így a 
szállítószalagnak forognia kell. Azonban a % M107, amely a 3-as szállítószalag 
hibajele, szintén igazként jelenik meg, és az alapállapotban zárt érintkezők most 
nyitottak, nincs áramfolyás.  

Annak ellenére, hogy a 2-es szállítószalagban rendszerében nincs hiba, egy másik 
szállítószalag meghibásodása is megállítja a 2-est. A programot úgy írták meg, hogy 
így viselkedjen. A létrafok ilyen elemzési módszere segíthet annak megállapításá-
ban, hogy miért nem történik valami a várt módon, különösen akkor, ha a program 
egy másik részében keletkező probléma a kiváltó ok. 
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Firmware frissítés letöltése SD-kártya használatával 

Ez a táblázat végigvezet a firmware letöltési folyamatán, ha SD kártyát használsz: 

1 Kapcsold le a logikai vezérlő áramellátását. 
2 Helyezz be egy üres SD kártyát a SoMachine Basic programot futtató számítógépbe. 

Keresd meg az SD Card image mappát, és annak tartalmát másold át az SD kártyára 
 

 
3 Vedd ki az SD kártyát a számítógépből, és helyezd be a logikai vezérlő SD 

kártyanyílásába. 
4 Kapcsold be logikai vezérlőt. 

Amikor bekapcsolod az M221-et, akkor ellenőrizni fogja hogy az SD kártya 
csatlakoztatva van és arról bootol. A rendszerindító fájl tartalmazza az operációs 
rendszer fájlait és a másolásához szükséges parancsot az M221-hez. Ezek a fájlok 
átmásolódnak, és az M221 újrakezdi a betöltést az új firmware-vel. 
A művelet hosszabb időt is igénybe vehet. 
Több LED is villogni fog a frissítési folyamat során, beleértve az SD LED-et is. Hagyd 
az M221-et addig dolgozni, amíg a LED-ek kialszanak, és várj legalább 15 
másodpercet. Ezután el lehet távolítani az SD kártyát. 
Ne kapcsold le az áramforrást a frissítési folyamat alatt, mert a firmware 
megsérülsérül, és az M221 nem lesz képes másik firmware frissítésre. Az eszközt 
vissza kell küldeni a Schneider Electric részére javításra. 

5 Ha az SD figyelő LED-je elalszik, vedd ki az SD-kártyát. 
 

 

A későbbiek során hasonlóképpen járhatsz el, amikor a TM3-as bővítő modulokat 

vagy a TMH2GDB grafikus kijelzőt akarod frissíteni. 

 

 

 

 

 

 



     88 
Ha nem szeretnél tanulni, senki sem segíthet. Ha elhatározod, hogy tanulni fogsz, senki sem állíthat meg. (Anonymus) 

Firmware frissítése az Executive Loader Wizard segítségével 

Zárj be minden Windows alkalmazást, beleértve a virtuális gépeket is. 

A vezérlő frissíthető a letöltő varázsló segítségével is. Elérési útvonalát itt találhatod: 

 

 

Zárj be minden Windows alkalmazást, beleértve a virtuális gépeket is. 

Futtasd az ExecLoaderWizard. exe fájlt. Innentől kezdve a varázsló négy lépésben 

nyújt segítséget a letöltésben USB kábelen keresztül. 

 

Talán még gyorsabb az alábbi módszer, mely ugyan oda vezet: 
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Gondolatébresztő egy PLC kiválasztásához. 

Komoly feladat előtt áll az, aki manapság PLC-t kíván vásárolni, mert széles 
kínálati palettából lehet választani. Olyan ez, mint az autóvásárlás. Az 
alapfelszereltségű járművektől a teljesen luxusmódon felszerelt kategóriákig a 
gyártók minden igényt kielégítenek. A PLC-k összehasonlítása szintén nagyon nehéz 
feladat, jelentős átfedések vannak az alkalmazási területek között. Ezen kívül nem 
egy-egy terméket hasonlítunk össze egymással, hanem konfigurációkat, 
vezérlőeszköz összeállításokat. 

Milyen szempontokat érdemes összehasonlítani, ha PLC-t szeretnénk 
választani? 

Fizikai bemenetek száma, típusa: 
           Pontosabban, mennyi digitális bemenetre van szükségünk? Ezen 
bemenetekhez milyen feszültségszint tartozik? Esetlegesen számláló bemenetre 
van-e szükség, ha igen, akkor milyen frekvencián szeretnénk az impulzusokat 
számolni. Lehetnek speciális kétállapotú bemenetek (NPN, PNP) is. Van-e 
szükségünk analóg bementekre? Ha igen, akkor áram- vagy feszültségbemenetre, 
és milyen felbontás mellett. (Ez azt jelenti, hogy hány bitre bontjuk az adott mérési 
tartományt 2n, ha n=10, akkor 210=1024 egységre osztjuk a mérési tartományt, 
vagyis ha egy analóg kimenetű érzékelővel 1 m távolságon belül szeretnénk 
megállapítani egy tárgy pozícióját 10 bites felbontás mellett, ezt nagyjából mm 
pontossággal tehetjük meg. Ha a felbontás 12, akkor 4096 egyenlő részre oszthatjuk 
a részt, és így 0,25 mm osztásközzel tudjuk megmondani az adott tárgy helyzetét.) 
Meg kell vizsgálnunk, hogy van-e szükség speciális analóg bemenetre? 

  
Fizikai kimenetek száma és típusa: 
            Kétállapotú kimenetek feszültség szintje és kivitele: ez lehet relés, 
tranzisztoros, tirisztoros. A relés kimenetek termikusáram-terhelhetősége szintén 
nagyon fontos paraméter, tudniillik, hogy mekkora áramerősséget kell kapcsolni. 
Gyors számlálókimenetek nincsenek, de speciális kimenetnek számít a PLS, PWM, 
melyeket mozgásvezérléshez alkalmaznak, léptetőmotor esetleg szervomotor-
vezérlés. A PLS funkcióblokk rögzített hányadosú impulzusokat generál. Néhány 
esetben a frekvencia rögzített lehet, más esetekben változó. Lehetséges a PLS 
blokkprogramozása annak érdekében, hogy meghatározott számú impulzust 
lehessen generálni. A PWM funkcióblokk rögzített frekvenciájú impulzusokat generál, 
változtatható kitöltési tényező mellett. 
             Analóg kimenetek: áram- és feszültségkimenetek léteznek, ezeket konkrét 
vezérlési feladatokhoz szokták alkalmazni (pl. mágnesszelep-mozgatás, sebesség- 
szabályzás stb.). Az analóg kimenetek esetében is nagyon fontos a felbontás 
(például, ha egy motor fordulatszámát lineáris karakterisztika alapján vezéreljük, és a 
beállítható fordulatszám 0-1000 RPM, akkor 10 bites felbontás esetében (1024) kb. 1 
RPM egységgel lehet változtatni a motor fordulatszámát. Ha a felbontásunk azonban 
16 bit, akkor 216=65 536 egyenlő részre osztható a fordulatszám-tartomány, és ezen 
belül történhet a fordulatszám vezérlése, szabályozása.) 

Óra, naptár: 
          Természetesen az I/O felületeken kívül nagy jelentőséggel bír az óra- és a 
naptárfunkció megléte is. Ezek segítségével lehetséges ütemezett feladatokat 
végrehajtani a PLC-ben. Szintén fontos szempont lehet az automatikus téli/nyári 
időszámításváltás is. Ezek a funkciók adott alkalmazások megvalósításakor lehetnek 
szükségesek (pl. ütemezett feladatok esetén, reggeli gép felfűtés, öntözőrendszer 
stb.). Abban az esetben, ha több PLC egy ipari kommunikációs hálózatra van kötve, 
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ezeket a belső óra-jeleket szinkronizálni szokták egymáshoz, és a kommunikációs 
hálózat működésének ellenőrzéséhez a "MASTER" figyeli a többi PLC órajelének 
változását. 

Processzorok: 
           Egy adott termékcsaládban általában több processzor található meg, melyek 
eltérhetnek egymástól memóriakapacitásukban, bővíthetőségükben (I/O kártyákkal), 
esetleges integrált kommunikációs csatoló felületeikben, programozó felületeikben. 
Célszerű megbecsülni azt is, hogy mekkora alkalmazást írunk a processzorba, ennek 
mekkora a memóriaigénye, ha esetleg bővíteni kell a processzor memóriáját, milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésünkre (pl. memóriabővítő kártya, vagy processzort 
kell cserélni). 

Programnyelv: 
          Általában a programozóknak megvan az a programnyelvük, melyen szeretik 
elkészíteni alkalmazásaikat, de ettől adott esetekben a megoldandó feladat 
bonyolultságának függvényében eltérhetnek. (A legelterjedtebb programnyelvek a 
következők. Utasításlista (gépikódhoz hasonló nyelv), Létradiagram 
(áramúttervezéshez közeli nyelv), SFC/grafset (sorrendi folyamatábra technológia-
szemléletű nyelv.)) 

Csatlakozó felületek: 
          Fontos szempont lehet a készülékek kiválasztásnál, hogy milyen felületen 
keresztül lehet csatlakoztatni ezeket PC-hez/Notebookhoz. A klasszikus RS-232C 
portok egyre kevesebb Notebook-on találhatók meg, így előtérbe kerültek az egyéb 
portok, pl. USB, Ethernet (RJ45), illetve a vezeték nélküli kapcsolat lehetősége pl. 
Bluetooth. A Blutooth számos előnyt rejt a felhasználók számára, akár 10 m 
távolságból is lehet programozni az eszközt anélkül, hogy ki kellene nyitni a 
vezérlőszekrény ajtaját. 

Fejlesztőszoftver: 
           Az adott fejlesztőszoftver általában csak az adott PLC-családhoz 
alkalmazható. Fontos szempont természetesen a fejlesztő környezetbe történő 
beruházás nagysága is: hiszen a fejlesztőszoftverek és a programozókábelek ára 
között is jelentős különbségek vannak. 

Környezeti feltételek: 
          A környezeti feltételek ismerete a kiválasztás egyik szempontja (pl.: milyen 
környezeti hőmérsékleten fog üzemelni a PLC). Szekrényben szokták a PLC-ket 
általában elhelyezni. Bizonyos alkalmazási területeken a PLC-ket külterületen 
használják, ahol a környezeti hőmérséklet jelentősen ingadozhat. Ebben az esetben 
megoldandó a vezérlőszekrény fűtése/hűtése, vagy lehet olyan kivitelű PLC-t 
választani, ami szélesebb környezeti hőmérséklettartományban alkalmazható.  

Árak: 
          A PLC kiválasztásának alapja az árak összehasonlítása is (főleg egy oktatási 
intézménynél), általában az adott alkalmazáshoz megfelelő funkciókkal rendelkező 
processzort és a legköltséghatékonyabb I/O konfigurációt próbáljuk meghatározni. A 
ténylegesen kiszámított fizikai I/O felületekhez célszerű 10% biztonsági többletet 
hozzá- rendelni, és így vizsgálni a költségeket. A későbbi esetleges 
karbantartás/cserealkatrész-készlet kialakítása végett pedig célszerű ugyanolyan I/O 
modulokból építkezni. 
 

 



     91 
Ha nem szeretnél tanulni, senki sem segíthet. Ha elhatározod, hogy tanulni fogsz, senki sem állíthat meg. (Anonymus) 

A megfelelő M221 típusú kontroller kiválasztása 

 

Az előző fejezet figyelembevételével vizsgáljuk meg, hogy a TM221 néven a  

Schneider Electrik által gyártott PLC-k mire alkalmasak? 

 

- A cikkszám első öt karaktere (TM221) határozza meg, hogy ez egy M221 

Logikai vezérlő 

- A következő karakter határozza meg, hogy a vezérlő M221 logikai fővezérlő 

(C) vagy egy M221 alvezérlő (M) 

- Ha ezt követi az "E" betű, a vezérlő Ethernet porttal van felszerelve 

- A következő két szám határozza meg a digitális I / O mennyiségét. 

- A következő karakter határozza meg, hogy a kimenetek (R) relések vagy (T) 

tranzisztorosak 

- Az alvezérlőknél a G jelöli, hogy a rugós I / O csatlakozók helyett csavaros 

csatlakozók vannak 

- Az alvezérlőknél a K jelöli, hogy HE10-es csatlakozókkal van szerelve. A 

nagyszámú 32 I / O egységet a helymegtakarítás miatt használják. 

 

Az M221 logikai vezérlőnek számos kialakítása van annak érdekében, hogy 

megfeleljen a különböző elvárásoknak. Ezen elvárások alapján változhat a 

kimenetek és bemenetek száma, a tápegység típusa és, hogy szükséges-e Ethernet 

kapcsolat. 

 

C sorozat: 

Kontroller Bemenet Kimenet Táplálás Ethernet 

TM221C16R 9 7 100-240VAC nincs 

TM221C16T 9 7 24VDC nincs 

TM221C24R 14 10 100-240VAC nincs 

TM221C24T 14 10 24VDC nincs 

TM221C40R 24 16 100-240VAC nincs 

TM221C40T 24 16 24VDC nincs 

TM221CE16R 9 7 100-240VAC van 

TM221CE16T 9 7 24VDC van 

TM221CE24R 14 10 100-240VAC van 

TM221CE24T 14 10 24VDC van 

TM221CE40R 24 16 100-240VAC van 

TM221CE40T 24 16 24VDC van 
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M sorozat: 

Kontroller Bemenet Kimenet Kapcsolat Ethernet 

TM221M16R 8 8 relés Csavaros nincs 

TM221M16RG 8 8 relés Rugós nincs 

TM221M16T 8 8 tranzisztoros Csavaros nincs 

TM221M16TG 8 8 tranzisztoros Rugós nincs 

TM221M32TK 16 16 tranzisztoros HE10 nincs 

TM221ME16R 8 8 relés Csavaros van 

TM221ME16RG 8 8 relés Rugós van 

TM221ME16T 8 8 tranzisztoros Csavaros van 

TM221ME16TG 8 8 tranzisztoros Rugós van 

TM221ME32TK 16 16 tranzisztoros HE10 van 
 

 

 

Bővíthetőség újabb I/O modulokkal: 

Az M221 vezérlőhöz az oldalsó csatlakozók segítségével kapcsolódnak 

elektromosan az I / O bővítő modulok. Mechanikus rögzíttésről a műanyag kapcsok 

gondoskodnak. A rendszert nem arra tervezték, hogy többször szét illetve 

összeillesszék az egységeket őket. Kerüljük a felesleges csatlakozást! 
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Kétféle modul kapcsolható az alapgéphez. A TM2 és a TM3 jelölésű. 

 

A TM2 modulok a Twido alkalmazás számára fejlesztett modulok, amelyek 

hozzáilleszthetőek az M221-es hardwerekhez. A TM2 az M221-hez könnyen 

kapcsolódik. A SoMachine Basic szoftver tartalmazza ezen egység utasításait is. 

A TM3 modulok egy új sorozat részei. Ezeket kifejezetten az M2xx logikai 

termékcsaládhoz lettek kifejlesztve. A vezérlők az I / O bővítő buszon keresztül 

kommunikálnak az új képességeket nyújtó TM3 modulokkal, amelyeket a Twido még 

nem képes működtetni. 

 

A TM2 digitális modul: 

A TM2 digitális modulok 8, 16 vagy 32 I/O be-ki menettel rendelkeznek kiépítéstől 

függően. Mint az M221, a kimenetek lehetnek tranzisztorosak vagy relések. 

A vezetékek csatlakoztathatók csavarral, rugós érintkezővel vagy MIL csatlakozókkal 

rögzíthetők. Az utóbbit a sokérintkezős (32 I/O) modulhoz használják. 

Ezek a modulok használhatóak a Twido vezérlőhöz is. 

 

A TM2 analóg modul: 

A TM2 analóg modulok 2, 4 vagy 8 I/O bemenettel, 1 vagy 2 kimenettel rendelkeznek 

kialakítástól függően. A bemenetek egy sor érzékelő kapcsolható, beleértve a 

termoelemeket, az NTC szondákat és a PT100 / PT1000-et. A kimenetek 

tulajdonságai konfigurálhatóak 0-10V DC vagy 4-20mA értékre. 

Mindegyik csavaros csatlakozóval rendelkezik, a PT100 / PT1000 kivételével, melyek 

RJ11 csatlakozóval ellátott modulok. 

Ezek a modulok alkalmasak a Twido vezérlőhöz is. 

 

A TM3 digitális modul: 

Ezek modulok 8, 16 vagy 32 I/O be-kimenettel rendelkeznek típustól függően. Mint 

az M221, a kimenetek lehetnek tranzisztorosak vagy relések. 

A vezetékek rögzítése csavarral vagy HE10 csatlakozóval lehetséges.  

Az első opció a 16 I/O modulhoz, a második a sokvezetékes 32 I/O modulhoz lett 

kialakítva. 
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A TM3 analóg modul: 

A TM3 analóg modulok számos variációs lehetőséget kínálnak. Lehetnek 2, 4, vagy 8 

bemenet és 2 vagy 4 kimenettel rendelkezőek. Mindegyik bemenet és kimenet lehet 

feszültség vagy áramfigyelő.  

 

A TM3T modulokat felkészítették hőmérséklet mérő bemenetekkel is, és 4 vagy 8 

bemenettel rendelkezhetnek.  

 

A TM3 EXPERT modul: 

Ez a modul lehetővé teszi a legfeljebb négy Tesys motorindító illesztését. Az 

adóvevő modul lehetővé teszi az M221 I/O bővítését még további 7 I/O modul 

hozzáadására. Csak egy adóvevő egység használható egyetlen M221-hez. 

 

Maximális I/O lehetőség: 

Maximum hét I/O modul adható az M221-hez. Ezek lehetnek TM2 vagy TM3 

modulok vagy a kettő keveréke. 

Egy M221 összesen akár 144 ki-bemenetet is kezelhet. 

A relés kimenetek számát a beépített CPU tudásszintje határozza meg. További 

információkért tanulmányozni kell az egyes CPU-k adatlapját. 

 

Speciális bővítő egységek: 

A bővítő egységek az M221 Logic Controller képességeinek növelését szolgálják 

több I/O vagy csatlakozási lehetőség hozzáadásával. Konkrét megoldásokat kínálnak 

olyan alkalmazásokhoz, mint a szállítás, emelés és csomagolás. Csatlakoztatni 

ezeket az egységeket az M221 Logic vezérlő előlapján lehetséges. A speciális 

bővítők egyéb lehetőségeket kínálnak, amelyekre a TM2 vagy a TM3-as vezérlőket 

nem készítették fel. A teljes listája az alábbiakban található: 

Egység Funkció 

TMCAI2 2 analóg feszültség vagy áram bemenet 

TMCAQ2C 2 áram kimenet 

TMCAQ2V 2 feszültség kimenet 

TMC2CONV01 Soros vonali alkalmazások illesztéséhez 

TMC2HOIS01 2 feszültség vagy árambemenet a terhelhetőségért 

TMC2PACK01 2 feszültség vagy árambemenet csomag 

TMC2SL1 1 soros vonal 

TMC2TT2 2 analóg hőmérsékletmérő bemenet 
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A kontroller elhelyezése, rögzítése, helyigénye: 

 

Az M221-et vízszintesen 35 mm-es DIN sínre kell felszerelni legalább 20 mm 

távolságot tartva felül és alul, és legalább 40 mm távolság legyen mindkét oldalon. 

Az M221 logikai egység elülső része és a szekrény ajtaja között legalább 80 mm 

távolság legyen. 

 

 

 

A dugaszolható csatlakozók és a kivehető I / O sorkapcsok biztosítják, hogy az M221 

könnyen eltávolítható és cserélhető legyen, anélkül, hogy a kábeleket ismételten 

szerelvényezni kellene. 

 

 

 

Display TMH2GDB (Kijelző, 240x160 pixeles monokróm kijelző) 

 

Ez az a rész, ami már nem kezdőknek szól. Ezért is hagytam szándékosan a jegyzet 

legvégére. Talán feltűnt, hogy van egy Display ablak a programban, amit idáig 

kihagytam. Következzen egy rövid kedvcsináló. 
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Először ismerkedjünk meg a TMH2GDB kijelző kinézetével, mechanikai felépítésével 

és a kezelőszervekkel: 

 

 

1 F1 nyomógomb (Végrehajtja a programozó szoftverrel meghatározott 

műveleteket.) 

2 MOD nyomógomb (A következő választható objektumra ugrik.) 

3 ESC nyomógomb (Visszatér az előző oldalra.) 

4 R1, R2, R3 és R4 nyomógombok (Konfigurálható gombok.) 

5 Grafikus képernyő 

6 Home nyomógomb (Visszatér a kezdőlapra.) 

7 Információs nyomógomb (Megjeleníti a kontextusos súgót.) 

8 F2 nyomógomb (Végrehajtja a programozó szoftverrel meghatározott 

műveleteket.) 

9 Navigáló nyilak középen OK gombbal (Fel / le: válassza ki a következő / előző 

elemeket) 

(Bal / jobb: válassza ki a következő / előző választható objektumot) 

(OK: Megnyit egy menüt, almenüt vagy oldalt. Lehetővé teszi számértékének 

módosítását) 

(Bizonyos oldalakhoz való hozzáférés korlátozható jelszóval.) 

10 Elfordulás gátló tüske 

11 Rögzítő csavar 

12 Csőkulcs a csavarhoz 

13 RJ45 soros vonali csatlakozó 

14 Földelő csatlakozó 

 

A grafikus kijelző használata előtt ellenőrizni kell a kompatibilitását a programozó 
szoftver verziójával, a vezérlő firmware verziójával és az alkalmazás verziójával. A 
szoftver verziójának legalább 1.3-nak kell lennie. A jegyzet írásakor az 1.6-os verziót 
használtam. 
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A PLC-hez illeszthető megjelenítő egység beállító felülete a Display fülre kattintva: 

 

 

 

1   Funkció fa 

2   Gombok 

3   Megjelenítési terület 

4   Szerkeszthető terület 

 

 

 

A kezdő programozóknak szóló jegyzet írását itt fejeztem be. 

 

Jöjjön a sok-sok gyakorlás az aprócska mintaprogramokkal, hogy eljuss az önálló 

PLC fejlesztéshez! 

 

 

 

Ha nem szeretnél tanulni, senki sem segíthet.  

Ha elhatározod, hogy tanulni fogsz, senki sem állíthat meg. 
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