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PNP vagy NPN? 

Az olyan PLC szenzorok, amik kapcsolt kimenettel rendelkeznek, lehetnek úgynevezett PNP illetve 

NPN kimenetűek. Ezeknek az érzékelőknek a kimenetét kapcsolhatja egy beépített miniatűr jelfogó, 

vagy egy tranzisztor.  

Abban az esetben, amikor a kimenetre pozitív feszültséget kapcsolnak, bármelyik módszerrel, akkor 

PNP kimenetű érzékelőről beszélünk: 

 

 

Amennyiben a kimenetre 0V-ot kapcsolnak, akkor NPN kimenetű érzékelőről van szó: 

 

A pozitív tápfeszültség vezetékének színe piros vagy barna. 

A kimenet (NO) fekete színű. Amennyiben egy másik kimenettel (NC) is ellátták a jeladót, akkor annak 

a vezetéknek a színe fehér. 

A negatív tápfeszültség vezetékének színe kék. 

Mi van akkor, ha már vannak jeladóink, de pont ellentétes kimenettel rendelkeznek, mint amire 

szükség van? Erre is létezik gyári megoldás. Ebből látható egy a következő ábrán: 

 

 

 



JELADÓK, SZENZOROK 

Mágnessel működtetett:    Induktív: 

 

 

 

  

 

 

 

Kapacitív:      Ultrahangos: 

 

 

 

 

 

 

Optikai adó:      Optikai vevő: 

 

 

 

 

 

 

Reflexiós optikai záró:     Reflexiós optikai záró-nyitó, adó-vevő: 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



A jeladók és érzékelők csatlakozóinak legtöbbször az M8-as és az M12-es csatlakozókat alkalmazzák: 

 

 

Digitális be és kimenetek kialakítása, galvanikus leválasztása 

Egyenfeszültségű bemenet galvanikus leválasztása optocsatolóval: 

 

Váltófeszültségű bemenet leválasztása: 

 

 

 

 

 

 



Kimenet leválasztása jelfogóval: 

 

Tranzisztoros kimenet: 

 

Triakos alkalmazás: 

 



YES 

A lehető legegyszerűbb létradiagramos program látható az alábbi ábrán: 

 

Mit is tud ez a programocska? A nyomógomb zárt időtartama alatt a fogyasztó áramot kap. 

Tekintsünk most el attól az elhanyagolható aprócska ténytől, hogy ezért igazából nincs szükség PLC-

re. 

A fizikai megvalósításhoz először a TM221C16R típusú logikai vezérlőt alkalmazzuk, az alábbi 

kapcsolási rajz szerint: 

 

A Q0-ás kimenetre közvetlenül rákapcsolhatjuk a 230V-os hálózati feszültségről működő izzónkat 

(230V, 60W), mert ennek a PLC-nek 2A-rel terhelhető relés kimenete van. Az energiaellátást a PLC 

ugyanarról az elektromos hálózatról kapja. A PLC tartalmazza azt a tápegységet, amely a belső 

áramkörök működéshez szükséges elektromos energiát szolgáltatja. 

Az I0-ás bemenetre kapcsolódik a nyomógomb (N1), melynek megnyomott állapotát kell figyelnie a 

programnak. Ez csak úgy lehetséges, ha a nyomógombunk feszültségváltozás jelet tud a bemenetre 

juttatni. A nyomógombunkat áramforrással kell ellátni. Ehhez a PLC 24V-os egyenáramú (DCOUT) 

kimenetét használjuk fel. Ez az áramköri kialakítás a következő előnyökkel járt: A fogyasztónk 

galvanikusan le van választva a vezérlő elektronikáról és a nyomógombtól. A pár mA-es nyomógomb 

árammal jelen esetben 260mA-t, illetve a 24V-os vezérlőfeszültséggel 230V-os feszültséget 

kapcsolunk. És nem utolsó sorban programozhatóvá vált az áramkörünk, de csak haladjunk lépésről-

lépésre. 

A programocska a logikai YES (igen) kapura utalva kapta a nevét, hiszen úgy viselkedik. Próbáld ki a 

szimulátor indításával. 

 

A következő kapcsolási rajz funkcióban teljesen megegyezik az előzővel, viszont itt egy tranzisztoros 

kimenetű PLC-t alkalmazunk. 



 

Ez a PLC nem tartalmaz belső tápegységet, így a vezérlő elektronika, a bemenetek és a kimenetek 

energiaellátásáról külső tápegység gondoskodik. A terhelés galvanikus leválasztását a J1 jelölésű relé 

biztosítja. A káros önindukciós feszültség elleni védekezés módját itt a relével párhuzamosan kötött 

D1 jelű dióda látja el. 

Az elektromos felépítés ebben az esetben ugyan bonyolultabb, de a későbbiek során láthatjuk, hogy 

a tranzisztoros kimenetű PLC-k rendelkeznek olyan előnyökkel, amivel a relések nem. 

Térjünk vissza a programunkhoz, melyet az alábbiak szerint kell módosítanod: 

 

A szimulátor segítségével figyeld meg a működésben történt változásokat! 

 

NOT 

 

 

 

Egy másik megoldás: 

 

Az áramkörön még mindig nem változtattunk csak a programot módosítottuk. Ismerkedj meg vele! 



 

Késleltetés 

Itt kezd izgalmassá válni a programozás, mert az áramkörünkön továbbra sem változtatunk, mégis 

teljesen máként fog működni. 

 

A funkcióblokkok közül rögtön az elsőt illesztettük be, a fenti beállításoknak megfelelően. 

Az N1 jelű nyomógombot legalább 5 másodpercig nyomva kell tartanod, hogy a kimenet aktív legyen. 

A nyomógomb elengedése a Q0-ás kimenet azonnali kikapcsolását eredményezi. 

Készíts egy programot az alábbi konfigurációval: 

 

Az első időzítő (TIMER1) teljesen ugyan úgy működik, mint az előző programban. Viszont az utána 

kapcsolt második (TIMER2) időzítő azonnal bekapcsolja a Q0-ás kimenetet 10 másodpercre, ha az 

előző időzítőtől indító jelet kap. A TIMER2-re nincs hatással a TIMER1 kimenetének megszűnése. Az 

áramkörön még mindig nem hajtottunk végre változtatást, de a program módosításának 

köszönhetően az eredeti működétől már lényegesen eltér. 

AND 

Elérkezett a pillanat, hogy az áramkörünket kiegészítsük egy újabb nyomógombbal, amit az I4-es 

bemenetre kell kötni. Gyakorlásként rajzold le az áramkör bemeneti oldalát, hogy egyértelműen lásd 

a módosított új áramkört. Készítsd el az alábbi programot! 

 

A kapcsolási rajz és a program között gyökeres eltérés mutatkozik. A rajzon két egymástól független 

nyomógomb látható, viszont a programban ezek mintha sorba lennének kötve. Ez csak egy 

látszólagos ellentmondás, mert a program logikája szerint a kimenet csak akkor lesz aktív, ha mindkét 

nyomógomb egyszerre nyomva van. Egy logikai ÉS kapu programját készítettük el. Hozd étre egy hat 

bemenetű AND kapu programját! 

 

 



NAND 

Azt a programot, amely úgy viselkedik, mint egy NAND kapu, az eddigi ismereteid alapján képes vagy 

elkészíteni. Sok sikert! Ha elkészültél nézd meg a következő oldalt! 

 

OR 

Folytassuk a jó öreg OR kapuval. Ez sem lesz túl bonyolult. A lényeg, hogy bármelyik nyomógombot 

használod a bemeneteken, a kimenet aktívvá válik. 

 

Most önállóan készítsd el hat bemenettel! A végeredményt ellenőrizd a szimulátorral! 

NOR 

Lássuk ennek a kapunak a programját: 

 

A kimenet akkor aktív, ha egyetlen nyomógomb sincs zárt állapotban. Készítsd el a programot hat 

bemenettel és teszteld! 

XOR 

Ha a bemenetek logikai állapota nem egyezik, akkor a kimenet aktív. Lefordítva, ha mindkét 

nyomógomb meg van nyomva, vagy el van eresztve, akkor a kimenet nem aktív. 

 

Az XOR grafikus elem használatával egyszerűsíthetünk a feladaton. Az itt látható példában az M0-ás 

helyen tárolt bit értéke került összehasonlításra az I0-ás bemenettel. 

Teszteld magad is ezt az összeállítást! 



 

XORN 

Ennek a kapunak az a tulajdonsága, hogy azonos bemenetek esetén (minden gomb megnyomva, vagy 

mindengomb elengedve) a kimenet aktív lesz. 

 

 

Nézzünk erre egy másik variációt: 

 

 

A két program funkcióban teljesen megegyezik egymással. A második esetben nem közvetlenül 

vezéreltük a kimenetet, hanem a logikai eredmény értékét egy memória rekeszbe (M5) helyeztük. 

Egy újabb létrafok beillesztésénél ezt az adatot bemenetként használtuk fel, így vezérelve a Q0-ás 

kimenetet. 

 

A harmadik példában az XORN grafikus elemem lett alkalmazva: 

 

 

Készítsd el Te is a programot és gyűjts tapasztalatot! 

 

 

 



Öntartó áramkör programja 

Ez a program arra képes, hogy az INDÍTÁS nevű nyomógombbal bekapcsoljunk egy elektromos 

készüléket, majd a LEÁLLÍTÁS nevű nyomógombbal kapcsolhatjuk ki azt. 

 

Készítsd el a programot és teszteld! 

 

Két nyomógomb 

A következő elmét csiszoló feladatban van négy nyomógomb és egy lámpa. 

Az A, B és a C nyomógombok közül bármelyik kettő együttes megnyomásával a lámpánk 

felkapcsolódik. 

Egy, vagy három nyomógomb együttes megnyomása esetén a lámpa nem működik. 

A negyedik nyomógomb (neve legyen KIKAPCS) feladata a lámpa működésének megakadályozása. 

 

Törekedj arra, hogy egy körön belül építsd fel a programot! 

 

 

Teszteld az elkészült létrát! 

 



Alapállapotban nyitott, alapállapotban zárt 

 

A következő feladat az alapállapotban nyitott és az alakállapotban zárt kontaktusok alkalmazásának 

gyakorlására alkalmas. 

 

 

Az N4 kapcsolja fel az összes izzót. A N1 csak az L1-et kapcsolja ki. Az N2 csak az L2-t, az N3 pedig csak 

az L3-at kapcsolja ki. Az N5-N6, ha egyszerre vannak megnyomva, kapcsolják ki az összes lámpát. 

 

 

 

 



Set-Reset 

Itt van egy bekapcsoló nyomógomb (I0), és egy kikapcsoló (I4). Két körben tudjuk megvalósítani a 

kapcsolást.  Érdemes megfigyelni és tapasztalatot gyűjteni a program tulajdonságairól a szimulátor 

segítségével, hogy a későbbi alkalmazásnál ne okozzon problémát a működése.  

 

 

Ki-be egy nyomógombbal 

Megismerkedhetünk a felfutó él érzékelő nyomógombbal. Annyi minden található már ebben a 

programocskában, hogy kész öröm a tanulmányozása. 

 

Készítsd el a kapcsolási rajzot! Meg fogsz lepődni, hogy milyen egyszerű! 

Három alkalmazás egy programon belül 

 

A harmadik kör az analóg bemenet használatát mutatja be az összehasonlító blokk (Comparison 

block) segítségével. Itt megtanulható az összehasonlító blokk használata és az analóg bemenet 

szimulátoros vizsgálata. 



Csillag-delta indító 

 



A kapcsolási rajz egy háromfázisú motor PLC-vel megvalósított csillag-delta átkapcsolású indítását 

ábrázol. A motor tekercseinek átváltását 24V-os mágnes kapcsolók hajtják végre. 

 

Az N2 (I8) nyomógomb megnyomására meghúz a J1 (Q0) fő áramkört működtető mágneskapcsoló és 

a csillag üzemmódért felelős J2 (Q1) mágneskapcsoló. 5 másodperccel azután J2 elenged és a delta 

működést biztosító J3 (Q2) mágneskapcsoló meghúz. Ez az állapot N1 (I0) megnyomásáig áll fenn, 

ami megszünteti a motor elektromos áramellátását. A rendszer N2-vel újra indítható. 

 

Tartály feltöltés 

 

A feladat szerint egy 4000l-es tartályt kell feltölteni egy szivattyúval (Q0), és üríteni egy szeleppel 

(Q1). A tartályban nem lehet több mint a tényleges űrtartalom 80%-a, és nem lehet kevesebb mint 



15%. A főkapcsoló (I0) bekapcsolásával legyen indítható a rendszer, kikapcsolásakor a tartály teljesen 

ürüljön ki! 

A tartály töltöttségi szintjét egy analóg áram jeladóval figyeli a rendszer, mely 800l alatt 4mA-es, 

4000l esetén 20mA-es áramjelet szolgáltat. A TM221CE16R jelölésű PLC-vel rendelkezünk.  

Keress olyan nyomás jeladót, ami megfelel a leírtaknak! A hardver összeállításához válassz megfelelő 

I/O modult! 

 

Nyomás jeladók láthatók a képen. Alatta az elektromos bekötés DIN és M12csatlakozóval. 

 

 



Matematikai műveletek 

Kifejezetten matematikai műveletek, függvények kezelésére alkalmazható az Operation block. 

Az alábbi programocska csak arra szolgál, hogy megismerkedj ennek a műveleti blokknak a 

használatával és lehetőségeivel. 

Írd meg a programot, próbáld ki és gyűjts tapasztalatot a működéséről 

 

Az operation expension beviteli mező végén találsz egy kis négyzetet, amire ráklikkelsz, akkor 

 

a következő ablakban megtalálhatod az alkalmazható műveleteket, és azok jellemzőit:  

 



Be-ki kapcsolgatás 

Az alábbi program az öntartó áramkör indításával (I0) egy szivattyút (Q1) 3 másodpercre bekapcsol, 

majd 5 másodpercre kikapcsolja a szivattyút. Ezt a folyamatot addig ismételgeti, ameddig le nem 

állítjuk (I1). 

 

 

 

Ennél a programnál semmi újjal nem találkozunk, csak az eddigi ismereteink kerülnek alkalmazásra. A 

Rung0-ás öntartóval már korábban megismerkedtünk. A Timer funkcióblokkot is használtuk már, és a 

memória bitet is használtuk nyomógombnak illetve tekercsnek. A program minden eleme ismert. 

Készítsd el a kapcsolási rajzát úgy, hogy a bekapcsolt állapotot egy izzóval jelezd!  

 

Be-ki kapcsolgatás 5-ször 

Fejlesszük tovább a programunkat a cím szerint! A szivattyú be és kikapcsolását ötször hajtsa végre a 

program. 

Új elemként alkalmazásra került a Counter (számláló) funkcióblokk.  

Mielőtt tesztelnéd a programot, a szerkesztő súgójának segítségével állapítsd meg, hogy milyen 

konfigurációs lehetőségeid vannak ennél a blokknál! 

Mi a feladata a programban szereplő Comparison (összehasonlító) blokknak? 

Készítsd el a kapcsolási rajzát úgy, hogy a bekapcsolt állapotot és az öt ciklus végét egy-egy izzóval 

jelezd! 



 

 

Siló 

 



Az „M” jelzésű motor mozgatja, azt a szállítószalagot melyen szállítóedények vannak elhelyezve. A 

szalagnak meg kell állnia, amikor az edény az „E1” jelű érzékelőhöz ér. 

Az „SZ” leeresztő szelep kinyit és a tartályból az anyagot az edénybe ereszti. 

„E2” érzékelő feladata, hogy az edény tele állapotát érzékelje, hogy egy újabb edény kerülhessen a 

tartály alá. 

A rendszerhez tartozó kapcsolótáblán található egy indító és egy leállító gomb. A leállító gomb 

bármilyen éppen végzett műveletet állítson le! 

A tábla három visszajelzővel van szerelve, melyek a berendezés bekapcsolt állapotát, a töltési 

folyamatot és a megtelt edényt kell, hogy jelezzék! 

 

 

 

Be-ki kapcsoló egy nyomógombbal UDFB használatával 

A funkcióblokkok között a lista legalján megtaláljuk az UDFB gombot, de hiába kattintunk rá, nem 

illeszthetünk be semmit a létránkba. Mi ez az UDFB? User-definied function blocks, magyarul a 

felhasználó által létrehozott (definiált) funkcióblokk. Vagyis magunknak kell legyártani egy olyan 

egységet, aminek valamilyen összetett feladatot kell végrehajtania. 

A Task ablakban kattints az User-definied function blocks-ra, majd ugyanitt klikkelj jobb egérgombbal 

és a megjelenő feliratokból válaszd, az Add user-definied function blocks-ot! Erre megjelenik a saját 

funkcióblokk szerkesztő segédfelület. 



 

A program egy bemenetet %I_0 néven a blokkunkhoz hozzá is rendelt. Ez viszont nem valóságos 

bemenet ezért nem módosítható az UDFB1_ létrában, de felveszi a valóságos bemenet értékét. 

További bemenetek adhatók hozzá, az Add Boolen input szöveg előtt található + jelre kattintva. A 

fölöslegessé vált bemenet a blokkból az X jelzéssel törölhető. 

Hasonló az eljárás, ha kimenetet készítünk a blokknak. Az Add Boolen output előtt álló + jelre 

kattintva Q_0 néven jelenik meg a kimenet, ami nem valóságos kimenet, de értéke a valóságos 

kimenetre hatással van. 

A továbbiakban úgy szerkesztjük a funkcióblokk belsejét, mint egy önálló létradiagramot. 

 

 

Menjünk vissza a mester létránkra, ahol most már beilleszthetővé vált az UDFB funkcióblokk. 

Készítsd el az alábbi programot és teszteld! Figyeld meg a funkcióblokkon belüli működést is! 

 



 

Vasúti átjáró 

Már mindenki áthaladt vagy várakozás után - mikor elment a vonat - átment vasúti átjárón. A 

következő példában egy ilyen automata vasúti fénysorompó működését láthatjuk, amely 

kiegészítésre került egy úgynevezett félkarú sorompóval. A működés szempontjából több szakaszra 

bontható a rendszer.  

A legegyszerűbb rész a felváltva villogó fehér fények (nem tévesztendő össze a közlekedési szabályok 

szerinti zöld fényű szabad jelzéssel), működtetése. Közben figyelni kell az érkező vonatra, és 

automatikusan átváltani a fényjelzést villogó pirosra. A sorompót nem lehet ugyanekkor lecsukni, 

mert előfordulhat, hogy jármű tartózkodik még az átjáróban, vagy a sorompó alatt. Biztosítani kell 

egy kis időt arra, hogy a jármű sértetlenül hagyja el az átjárót. A vonat távozása után felnyitható a 

sorompó és ismételten a fehérszínű jelző villoghat. 

A program működésének megértéséhez tanulmányozd a kapcsolási rajzot!  

Az Eb nyomógomb az érkező vonatérzékelőt helyettesíti, a Tj nyomógomb pedig a vasúti átjárót 

elhagyó szerelvény jeladóját. Az S_z és S_ny a sorompóba épített nyitott és zárt állapotot figyelő 

végállás kapcsolók. 

Módosítsd úgy a kapcsolási rajzot, hogy hálózati áramszünet esetén is üzemképes maradjon a 

rendszer! 



 



 

 

 

 



Háromfázisú motor forgásirányváltással 

 

Módosítsd a programot úgy, hogy a Q2 és a Q4 kimenetek felszabaduljanak! 

 



 

Közúti gyalogátkelőhely 

A feladat egyszerűnek látszik. A gyalogosok számára kell kialakítani egy fényjelzéses átkelőhelyet a 

járművak által használt közúton. 

Elsőnek készítsük el az autósok irányítására szolgáló közlekedési lámpákat működtető programot. 

Gondold át, hogy a fények milyen sorrendben következnek! 

A következő lépés legyen az, amikor a gyalogosok áthaladását az úttesten a zöld fényű lámpa 

engedélyezi. Ne feledkezz el az áthaladási engedély végét jelző villogtatásról. 

A gyalogosok áthaladását a piros lámpa működése tiltja. 

A vakok és gyengén látók közlekedését segítő hangjelző berendezés működtetése sem maradhat ki a 

programunkból. 

 

 

Írd meg a programot! Menet közben használd a szimulátort! 

Az eddig megírt program működése semmilyen módon nem befolyásolható, magától fut. A kapcsolási 

rajzon látható két jelöletlen nyomógomb, melyeknek a programban nincs funkciója. Módosítsd úgy a 

programot, hogy a zebrához érkező gyalogosok a lámpákat tartó oszlopon elhelyezett gomb 

megnyomásával jelezhessék áthaladási szándékukat. Így az autósoknak hamarabb legyen tilos jelzés. 

Viszont ha nem nyomják meg a gyalogosok a gombot, akkor az autósoknak legyen hosszabb ideig 

szabad jelzésük, de a program időnként a gyalogos jelzőgomb használata nélkül is állítsa meg az autós 

forgalmat (gyengén látók és vakok). 

A program megírása előtt feltétlen tanulmányozd a kapcsolási rajzot és jól gondold át a jelzőfények 

működtetését, nehogy balesetet okozz! 

A relék számozása a könnyebb rajzolvasás érdekében megegyezik a PLC kimenetek számozásával. A 

J4-es relével jelenleg szándékosan nem működtetünk semmit, hogy a rajzolvasás így könnyebb 

legyen. Ha kedved van, egészítsd ki a rajzot. 



 

 

 

 

 



Az autóforgalmat irányító jelzőfények programja: 

 

 

 

 

 

 



Gyalogosok szabad jelzését irányító program: 

 

 

Tilos jelzés a gyalogosoknak: 

 



Hangjelzés: 

 

 

Iskolai csengető óra 

Vannak olyan esetek, amikor a PLC működésének szigorúan igazodnia kell a pontos időhöz. Erre 

mutat jó példát a címben szereplő program: 

 

 

 

Az I0-ás bemeneten egy kapcsoló van elhelyezve, melynek az a feladata, hogy engedélyezze a 

memóriából kiolvasott bitek eljutását az időzítőig és tiltsa a csengető gomb működését. Aktív 

állapotát a Q6-os kimenetre kötött zöld színű LED világítása jelzi. A csengető gombbal akkor adhatunk 

hangjelzést, ha a kapcsoló kikapcsolt állapotban van. Erre például rövidített órák esetén lehet 

szükség. 

Az időalapú programok üzembiztos működéséhez elengedhetetlen, hogy a PLC-ben egy jól töltött 

elem legyen elhelyezve. Jelen esetben egy 3V-os gombelemről beszélünk, ami előreláthatólag négy 

éven keresztül biztosítja a belső óra számára a villamos energiát. Cseréjét ajánlatos a lemerülés előtt 

megtenni. A cserérét két perc alatt kell végrehajtani, hogy ne veszítsünk adatokat. 



A csengetési idő a Tools-Software Objects-Schedule Blocks megnyitása után válik szerkeszthetővé. 

 

 

 

A mintaprogramba az iskolánk által használt órarend szerinti idők kerültek bevitelre: 

 

Látható, hogy itt a kapcsolási időtartamok pontossága nem másodperc, hanem perc alapú. Ez 

indokolja a programban a két időzítő (TIMER1, TIMER2) beillesztését. Így a csengetések hossza 10 

másodperc lesz az egy perces lehetőség helyett. 

Módosítsd úgy a programot, hogy a nagyszünet a harmadik óra után kezdődjön, január 3-al induljon, 

és december 23-án legyen vége! 

Ne feledkezz el a véglegesítésről se! 

 

 



Az alábbi programképet a szimulátor működése közben készítettem. Látható, hogy a kapcsoló aktív (a 

zöld jelzőfénnyel együtt), a %M1 bit is bekapcsolt és Q0 kimenet is aktív. 

 

 

Ez ugyanígy látható a szimulátor ablakon: 

 

 

Kattints a szimulátor felső zöld sávján jobb egérgombbal. Válaszd a Time Management feliratot, ahol 

beállíthatod a vizsgálni kívánt időtartamot, és megnézheted, hogy a beállított időpillanatban 

(2020.01.03.  8óra 0perc 2másodperc) milyen bemenetek aktívak, hogyan állnak az időzítők és mit 

művelnek a kimenetek. Az színes idővonal alatt található háromszög mozgatásával megvizsgálhatod, 

hogy a programozott időtartamok helyesen működnek-e? 

 

 



Távvezérelt toló kapu  

A következő példában egy rádiós távvezérlővel nyitható, toló kapus kocsi kijárót működtetünk: 

 

 

A kapu mozgatását egy egyenáramú motor végzi. A teljesen nyitott állapotot a VK1 jelű végállás 

kapcsoló érzékeli, a zárt helyzetről a VK2 jelölésű végállás kapcsolóad jelet. 

 

Az IVA jelű infravörös fényadó (a kapcsolási rajzon nem szerepel) jelének akadálymentesen el kell 

jutnia az IVV infravörös fényérzékelőhöz. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az azt jelenti, hogy 

a fény útjába valamilyen akadály került. Például nem hagyta el a kaput a jármű, vagy valaki 

tartózkodik a kapuban, stb.. Ebben az esetben a kapu záródása álljon le és nyitódjon teljesen.  

A kapcsolási rajzon a rádiós távirányító kapunyitó utasítására TIRNY záródik, a kapuzáródás utasításra 

pedig a TIRZ zárja az áramkört 0,7 másodpercre (ez az időtartam a távvezérlő típusának megfelelően 

változhat). A programunk kiindulási pontja a kapu zárt állapota legyen, amikor is a távirányítótól 

nyitási utasítás érkezik, TIRNY érintkező zár.  



Vizsgáljuk meg magát a programot: 

 

 

 

 

Étellift 

A következő feladatban agy szállodai étellift működését kell megoldani PLC segítségével. 

Az alsó szinten lévő konyhából liften kell az ételt feljuttatni a felette lévő étterembe. 

A feladat szerint a lift nyitott tolóajtókkal nem működhet (balesetvédelmi okokból). A liftet fel illetve 

lefelé mozgatni mindig csak arról a szintről lehet, ahol éppen áll. A liftajtó csak a zöld színű lámpa 

jelzésére szabad kinyitni. Az ajtó nyitásának tiltását piros színű lámpa jelzi. 

A feladat megértésében segít a következő ábra és kapcsolási rajz: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M   Háromfázisú villanymotor 

EA   Éttermi zárt liftajtó érzékelő 

EE   Az ételkabin éttermi pozíció érzékelője 

EP   Éttermi piros lámpa (ajtónyitás tilos) 

EZ   Éttermi zöld lámpa (ajtót nyitni szabad) 

LE   A kabint leküldő nyomógomb 

KA   Konyhai zárt liftajtó érzékelő 

KE   Az ételkabin konyhai pozíció érzékelője 

KP   Konyhai piros lámpa (ajtónyitás tilos) 

KZ   Konyhai zöld lámpa (ajtót nyitni szabad) 

FEL   A kabint felküldő nyomógomb 



 

 

Írd le a program működését! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bolti ajtó 

 

Mindenki látott már az áruházakra jellemző két irányba nyíló üvegajtót. 

A mostani feladat ennek az ajtónak a létradiagramos programjának megírása. 

 

 

Dobozoló 

A feladat szerint az M2 motorral mozgatott szállítószalag viszi azokat a dobozokat, melyeket tíz 

darabáruval kell feltölteni. A számlálást az Opt optikai jeladó segíti. Az E jelű érzékelő jelzi, hogy az 

üres doboz a helyén áll. Ekkor az M1 jelzésű motorral mozgatott szalag az árukat a dobozba 

pottyantja. Az adagolás 10 db után leáll, amíg az újabb üres doboz a helyére nem kerül.  



 

 

 

https://www.docufreezer.com

