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1.Bevezetés 

Napjainkban a különböző ipari vállalatok működése elképzelhetetlen lenne PLC-k 

jelenléte nélkül. Hiszen egy ipari automata rendszer központi eleme többnyire PLC 

(Programmable Logic Controller-programozható logikai vezérlő) vagy DCS (Distributed 

Control System-megosztott vezérlő rendszer). Különböző cégek specializálódtak ezen 

vezérlők gyártására annak érdekében, hogy az eltérő ipari folyamatok irányítása minél 

gyorsabban és zökkenőmentesebben menjen végbe (Például: Siemens, Phoenix Contact, 

Wago, Schneider Electric, stb…). Termékkínálataikból több száz vagy akár több ezer 

eszköz közül választhatunk a vezérlőktől kezdve az I/O modulokon keresztül egészen az 

ipari kapcsolókig.  

Dolgozatomban egy elektronikus tananyagfejlesztés valósul meg az irányítástechnikai 

kurzusbővítés kapcsán. Először is az elektronikus tananyaggal szemben támasztott 

követelményeket fogom bemutatni, illetve ismertetem az elméleti kurzusanyag 

tematikáját. A harmadik fejezetben három cég által jól ismert programozható vezérlőt 

fogok bemutatni és ezeket a negyedik fejezet keretein belül fogom összehasonlítani, 

annak érdekében, hogy azt a két feladatot, amelyek a gyakorlati kurzusanyag részei, az 

arra lehető legalkalmasabb PLC-vel tudjam megvalósítani. Továbbá a fejezeten belül 

ismertetem az összehasonlítás során vizsgált szempontokat, illetve azokat a módszereket, 

amelyek közül egyet kiválasztva az elemzés történik. Végezetül pedig az ötödik 

fejezetben bemutatom a két irányítástechnikai rendszer működését és a gyakorlati 

kurzusanyag során szerzett fejlesztési tapasztalataimat fogom taglalni. 
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2. Az elektronikus tananyaggal szemben támasztott 

követelmények, az elméleti kurzusanyag tematikája 

Elsősorban mielőtt még ismertetném az elméleti kurzusanyagot, a tananyaggal szemben 

támasztott követelményeket mutatom be. Ezek során több szempont szerint fogom 

meghatározni azt, hogy mire is kell odafigyelnünk kurzusbővítés során. 

2.1 Az elektronikus tananyaggal szemben támasztott követelmények 

Szakdolgozatom alapvetően az irányítástechnikai kurzus tananyag bővítését célozza meg. 

A hangsúlyt arra fogom fektetni, hogy korábban már tanult programozási nyelvek 

segítségével két feladatot valósítsak meg egy PLC fejlesztőkörnyezetében. Szem előtt 

kell tartanunk, hogy az általunk megcélzott célközönség számára az elméleti illetve 

gyakorlati anyag minél egyszerűbb és érthetőbb legyen. Ennek fényében elengedhetetlen 

minden újabb kurzus vagy jelen esetben ennek a bővítése, fejlesztése során hogy az alábbi 

követelményeknek feleljen meg a tananyag a továbbiakban: 

- Milyen szakirányoknak is lehet hasznos az adott tananyag: Villamosmérnök, 

Mechatronikai Mérnökök és Gépészmérnökök számára is relevánsak lehetnek a 

későbbeikben ismertetett feladatok. 

- A célközönség, vagyis jelen esetben a tanulók minden esetben információt 

nyerjenek a bővített tananyaghoz kapcsolódó képzési folyamattal kapcsolatban 

(Képzés tartalma: milyen szakterületeket céloznak meg az adott feladatok, célja: 

betekintést nyerhessenek olyan gép(ek) működésébe, illetve programozásába, 

amelyek akár az iparban is használatosak). 

- Biztosított legyen a rendszeres aktivitás. Itt arra gondolván, hogy a 

megvalósítandó irányítástechnikai feladatok minél jobban felkeltsék a tanulók 

érdeklődését. 

- Konstruktív és kooperatív munkavégzés. A tanulók 2 illetve több fős 

csoportokban közösen oldják meg a rájuk kiszabott feladatokat. 

- A kurzus felépítése könnyen átlátható és könnyedén érthető legyen. A feladatok 

lépésről lépésre való ismertetése, illetve minden olyan szakkifejezés magyarázata, 

amelyek a tananyag ismertetésével járnak. 
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- Lehetőség szerint a kurzusanyagon belül érvényesüljön az egyes témák egymásra 

épülése. 

- A tanulók számára való tanulási útvonal biztosítása, milyen anyagrészeket 

ismételjenek, illetve mely szakirodalmakat tekintsék át. Például a programozási 

nyelvek átismétlése a könnyebb feladatmegoldás érdekében. 

- Megfelelő eszközök biztosítása a feladatok elvégzése szükségletében (PLC és 

tartozékai, amelyekkel én is megvalósítom a feladatokat a dolgozatom során, 

számítógépes fejlesztőkörnyezet megfelelő működése a hozzájuk tartozó 

licensszel). 

2.2 Elméleti kurzusanyag tematikája 

Az elméleti anyag tematikáját csakis 1 részre fogom osztani a fejezeten belül. Ez 

alapvetően a pneumatikus rendszerek rövid ismertetését fogja tartalmazni, amelyek az 

első feladathoz fognak tartozni. A második feladathoz szükséges tudnivalókat csakis a 

gyakorlati tananyag során ismertetem. 

2.2.1 Pneumatika az Irányítástechnikában  

A pneumatika az irányítástechnika egy részterületének nevezhető. Ezeket a rendszereket 

sűrített levegővel létrehozott mozgást megvalósító elemek alkotják, amelyek többnyire 

egyenes vonalú és forgó mozgás létrejöttére hivatottak. Többrétű felhasználási 

lehetőségei miatt az ipar szerves részét képezik (Például: mozgató, szerelő, csomagoló 

berendezések), melyek szabályozási és vezérlési feladatokat látnak el. Túlnyomó 

többségben ezek állásos szabályozásokat jelentenek. Magyarországon széles körben 

elterjedtek a Festo termékei, amelyek közül több is megtalálható az Informatikai épület 

1-es termében. Későbbiekben a feladatok ismertetése során, ezek közül egyet különböző 

nyelveken fel is fogok programozni a kiválasztott PLC segítségével. A pneumatikai 

munkavégző elemeket rendszeresen alkalmazzák olyan munkakörnyezetben, ahol egy 

adott folyamat erőszabályozott beavatkozást igényel, mivel a sűrített levegő nyomásának 

változása során a munkahenger dugattyúra kifejtett ereje könnyedén előállítható, illetve 

az adott mozgást végző munkaelem két véghelyzetben állítható meg. A sűrített levegő 

előállítási költségei miatt azonban sok esetben elektromos beavatkozó egységek élveznek 

prioritást. Az alkalmazások hatékonyságát az első ábra szemlélteti. Az ábráról tisztán 
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leolvasható, hogy az elektromos hajtás rövidebb idő alatt fejt ki egy bizonyos nagyságú 

erőt, azonban a pneumatikus hajtás habár sokkal több idő alatt, de nagyobb nyomást tud 

kifejteni. [1] 

 

1. ábra: Pneumatikus és elektronikus rendszerek alkalmazásának gazdaságossági  

határa [1] 

2.2.2 Pneumatikus rendszerek felépítése, jellemzői 

A pneumatikus végrehajtó elemek alapvetően sűrített levegővel működtetett eszközök, 

melyek lineáris és forgó mozgás létrehozására képesek. Az ilyen eszközök által alkotott 

rendszerek energiaellátását a kompresszorok biztosítják. A kompresszor tartályában 

nagyobb nyomást állítanak elő, mint ami a működésükhöz szükséges azért, hogy azt az 

adott rendszerhez való felhasználása során nyomás szabályozóval azt a kívánt értékre 

tudják állítani. Az iparban működtetett sűrített levegős pneumatikai rendszerek 2-10 bar-

os, úgynevezett magas nyomástartományon működnek. A légköri nyomáshoz viszonyított 

jellemző tápnyomás értéke 6 bar. [1] 

A pneumatikus rendszereken belül megkülönböztetjük a munkahengerben mozgást végző 

elemet (rendszerint dugattyú), amit szervonak szokás nevezni. A működést 

irányítástechnikai szemszögből tekintve egyértelmű különbségek tapasztalhatók a 

munkahengeres és szervopneumatikus rendszerek között. Az általános munkahengerrel 

végzett feladatokat vezérléssel, míg a szervopneumatikus működtetés esetén 
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visszacsatolással ellátott szabályozórendszer kerül kivitelezésre. Vezérlés esetén fontos a 

rendszert jellemző folyamatok ismerete.[1] 

A pneumatikus rendszerek alapvetően szelepekből, a munkavégzést biztosító elemekből 

és egy táplevegőt biztosító egységből állnak. A kompresszor feladata a felhasználási 

helyszínre juttatni a megfelelő nyomású sűrített levegőt. A levegőből akármilyen 

kicsapódó szennyeződés szűréséért, a felhasználás helye előtt beépített levegő előkészítő 

egység felel, továbbá ezzel a berendezéssel lehet beállítani a kívánt nyomásértéket is. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy az ilyen rendszerek üzembiztonsága érdekében hozták 

létre a sűrített levegő részecskékre, olajra és vízre vonatkozó tisztasági kategóriáját, az 

ISO 8573-1:2011-es szabványt. Ugyebár akármilyen pneumatikus rendszer számára 

elengedhetetlen és megkerülhetetlen a lehető legjobb minőségű sűrített levegő használata, 

ami viszont alkalmazási területektől függően eléggé különböző és más követelményeket 

is jelent. [1] [2] 

A sűrített levegő tisztasági osztályba való sorolása-ISO 8573-1 szabvány: [2] 

Az olyan sűrített levegőt, ami a legjobb minőségű és 100%-ig olajmentes az ISO 8573-

1-es szabvány értelmében a 0. osztályba soroljuk. Manapság ilyen minőséget csak a 

gyógyszeripar, élelmiszeripar, orvoslás és az elektrotechnika használ. Minden olyan 

területen ahol erre igényt tartanak, vagy kiváló minőségű termék előállítására kerül sor, 

vagy természetesen az emberi higiénia igényli ezt (Például: orvoslás). Az ISO 8573-1-es 

szabvány szerinti 0. osztály meghatározza az egyes sűrített levegő termékek kategóriáját. 

Ez azt a legszigorúbb osztályozást foglalja magában, ami gőz, aeroszol és folyadék általi 

szennyeződésekre vonatkozik. [2] 

A szabvány egyértelműen kimondja, hogy az adott sűrített levegő akkor felel meg az 1. 

minőségi osztálynak, ha a visszamaradó olajtartam kisebb, mint 0,01mg/m3, illetve 

legfeljebb 0,1µm átmérőjű és 0,1 mg/m3 szilárd részecskét tartalmaz. A 

nedvességtartalomnak 𝑎 < −70°𝐶-os harmatpontnak kell, hogy megfeleljen. [2] 

A sűrített levegőben a fő szennyező elemek a víz, a szilárd részecskék és az olaj, amiket 

a sűrített levegő tisztasági kategóriái szerint sorolnak osztályokba. A szennyeződési 

koncentrációt úgy csoportosítják, hogy minden tartomány saját indexet kap a tisztasági 

osztálya szerint. Adott mérési pontban, a sűrített levegő tisztasági osztályának a jelölési 

elve a kővetkező adatokat tartalmazza: ISO 8573-1:2010 [A:B:C]. [2] 

 



 

10 
 

A- részecskeosztályok/0…8,X 

B- nedvességtartalom/0...9,X 

C- olajtartalom/0…4,X 

Például: ISO 8573-1:2010 [5:2:1]. Abban az esetben, ha a szennyeződés az X osztályba 

esne, akkor annak legnagyobb koncentrációját kerek zárójelben szokás megadni. A 

következő példában az olajtartalom koncentrációja túllépte a 0-tól 4-ig tartó értéket. [2] 

Például: ISO 8573-1:2010 [3:6:X(10)].  

A szabványnak megfelelően tehát, egy adott pneumatikus berendezés megfelelő 

működtetése érdekében a következő szempontokat kell figyelembe vennünk: 

- Ismerjük, hogy milyen minőségű levegőt szív be a környezetből, a sűrített levegőt 

előállító berendezésünk 

- Meg kell vizsgálnunk azt, hogy olyan egységek legyenek beépítve (szűrők, hűtve 

szárító berendezés), amelyek biztosítják a megfelelő minőségű levegőt a 

működtetett berendezések felé 

- Tisztában kell lennünk azzal a kockázattal, hogy a rendszerben lévő folyékony 

szennyezők, a levegőhálózaton belül korróziót okozhatnak elő, ezáltal további 

szennyezőket létrehozva 

- Illetve, ha olyan berendezést működtetünk, amely nagyobb igénybevételnek van 

kitéve, gondoskodnunk kell a megfelelő ködolajozásról, hely vagy rendszer 

szinten [2] 

A pneumatikus rendszer legfontosabb elemei 

 

2. ábra: Pneumatikus rendszer elvi felépítése 
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A fentebb látható kép egy alapkapcsoláson keresztül mutatja meg a pneumatikus rendszer 

működését. A különböző elemek szimbólumokkal vannak jelölve, melyeket vonalak 

kötnek össze, ami a sűrített levegő áramlási útját szemlélteti. Az áttekinthetőség 

elősegítése érdekében a sűrített levegőt előkészítő elemek lent, míg maguk a végrehajtó 

elemek a kép felső részén helyezkednek el. [2] 

A rendszer különböző elemeit a második ábra szerint csoportosíthatjuk: 

-Levegő előkészítő egységek 

-szűrők 

-nyomásszabályozók 

-bekapcsoló szelepek 

-Vezérlő szelepek   

-útszelepek 

-különféle vezérlőszelepek  

-logikai szelepek 

-Áramlásszabályzó szelepek  

-fojtó szelepek  

-visszacsapó szelepek  

-fojtó-visszacsapó szelepek 

-Végrehajtó elemek munkahengerek  

-dugattyúrudas munkahengerek  

-dugattyúrúd nélküli munkahengerek  

-forgatóhengerek 

-Pneumatikai csövek, csatlakozók 

-a sűrített levegő továbbításáért, illetve az egyes alkatrészek összeköttetésére 

alkalmas elemek [2] 
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3. A fejlesztés során alkalmazott eszközök 

Jelen fejezet a rendelkezésre álló eszközök ismertetését szolgálja, annak érdekében, hogy 

a későbbiekben megvalósítandó feladatokhoz a lehető legjobb programozható logikai 

vezérlőt tudjam kiválasztani. A későbbiekben ezek a vezérlők kerülnek összehasonlításra 

a negyedik fejezet keretein belül.  

3.1. WAGO PFC 100 750-8101 programozható vezérlő  

A PFC 100-as vezérlő egy kompakt PLC a moduláris WAGO I/O rendszerhez. Ebbe a 

termékcsaládba tartozik a 750-8101-es eszköz is. A hálózati és fieldbus interfészeken 

kívül, a vezérlő minden olyan digitális, analóg és speciális modult támogat, amelyek a 

750/753 szérián belül találhatóak. Két Ethernet interfész és egy integrált kapcsoló teszi 

lehetővé az eszközök soros összeköttetését. Egy integrált webszerver biztosítja a 

felhasználói konfigurációs beállításokat. A feldolgozóipar és az otthonok automatizálása 

mellett, tipikus applikációk az FPC 100-hoz tartalmaznak szabványos mechanizmusokat 

és felszerelési szabályozásokat (Például: csomagolás, palackozás és gyári rendszerek, 

valamint fém és fafeldolgozó gépek. 

A 750-8101 a Wago DIN sínre szerelhető automatizálási eszköze, mely egy PLC 

irányítási feladatait képes ellátni. Az összes rendelkezésre álló I/O modul csatlakoztatható 

a vezérlőhöz, ezzel lehetővé téve azt, hogy minden analóg és digitális jelet fel tudjon 

dolgozni az adott automatizálási környezetből, vagy ezeket az adatokat továbbítani tudja 

egy másik eszközön, valamelyik rendelkezésre álló interfészen keresztül. Az eszköz az 

IEC-61131-3 szabvány szerint programozható CODESYS fejlesztőkörnyezetben.  

A 750-8101 két Ethernet interfésszel rendelkezik és egy integrált/megszakítható 

kapcsolóval, ami a következők közötti kapcsolatot teszi lehetővé: 

- Soros összeköttetésben egy közös MAC cím és IP-cím mindkét interfész esetében 

- két szeparált hálózat lefedése közös MAC címmel és külön IP címmel minden 

egyes interfészhez. 

Az Ethernet interfészeken keresztül Modbus TCP Master/Slave és Modbus UDP 

Master/Slave, terepi busz kommunikáció megvalósítására alkalmas. A vezérlőt mutatja a 

3. ábra. [4] [5] 
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3. ábra: WAGO PFC 100 750-8101programozható vezérlő [5] 

3.2. SIEMENS SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN  

A SIMATIC S7-1500 egy moduláris vezérlő rendszer, ami nagyon széles körben nyújt 

lehetőséget automatizálható eszközök diszkrét automatizálásához. Ehhez a 

termékcsaládhoz tartozik az 1511-1 PN, ami egy Standard központi feldolgozóegység 

(Standard CPU). A SIMTACI S7-1500 a következő paraméterekkel jellemezhető: 

- Bemenetek típusa: Digitális 

- Bemenetek száma: 16 

- Kimenetek típusa: Digitális 

- Kimenetek száma: 16 

- Feszültségkategória: 24 VDC 

- Memória: 4 MB 

- Kimeneti áramerősség: 500 mA 

- Rögzítés típusa: DIN sín 

- Maximális be/kimeneti érték: 16/16 

Az 1511-1 PN Standard CPU kis illetve közepes terjedelmű alkalmazásokhoz 

használható. A feldolgozási memóriája 1.23 MB, a feldolgozási sebessége a bit 

műveletekhez pedig 60 ns. [8] 
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A feldolgozóegység a következő technikai tulajdonságokkal rendelkezik: 

Kommunikáció: 

- Interfészek: A CPU 1511-1 PN-nek egy PROFIBUS interfésze van, ami két porttal 

rendelkezik (X1 P1,X1 P2). A PROFINET interfész rendelkezik egy MAC 

címmel, illetve egyenként a két kapu is rendelkezik egy MAC címmel. A kapuk 

azért rendelkeznek saját MAC címmel, mert szükségesek az LLDP protokollhoz 

(Például: ”Neighbourhood discovery function”). Alapvetően azon felül, hogy 

működését tekintve támogatja a PROFINET alapú kommunikációt, PROFINET 

IO-RT-t (valós-idejű) és IRT-t is támogat. A PROFINET IO kommunikációt vagy 

a valós idejű beállításokat konfigurálni is lehet. Működését tekintve alapvetően a 

PROFIBUS támogatja a HMI-vel való kommunikációt, a konfigurációs 

rendszerrel való kommunikációt, magasabb szintű hálózattal való kommunikációt 

(Router, Internet) illetve egy másik eszközzel való kommunikációt. 

- Integrált Web szerver: A WEB szerver a CPU-ba van integrálva. A következő 

információk olvashatóak ki a WEB szerverrel: 

o Kezdő oldal az általános CPU információkkal; 

o PROFINET topológia; 

o Memória használat, kezelés; 

o Adat napló (ha használjuk); 

o Azonosítási információ; 

- Integrált védelem; 

- Integrált rendszer diagnosztika; 

- Integrált technológia: 

o zárt-hurok rendszer; 

o mozgás vezérlés. 
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 4. ábra: CPU 1511-1 PN elől és oldal nézete [8] 

- 1: Ledek az éppen időszerű operációs módhoz és a CPU diagnosztikai 

státuszához 

- 2: Kijelző 

- 3: Operátori és vezérlő gombok [8] 

3.3. NI cRIO-9031 

A cRIO-9031 egy valós idejű vezérlőegység a National Instruments (NI) CompactRIO 

programozható automatizálási vezérlő platform része. Tartalmaz egy valós idejű 

processzort a determinisztikus, megbízható valós idejű alkalmazások fejlesztéséhez. A 

vezérlő egy 1.33GHz-es CPU-val rendelkezik, továbbá tartalmaz egy 1GB-os DRAM-ot 

és egy 4GB méretű nemfelejtő tárolót is a felhasználói programok és a naplózott adatok 

tárolására. 
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5. ábra: NI cRIO-9031 valós idejű vezérlőegység [6] 

A 6. ábrán látható az NI cRIO-9031. A vezérlő megtáplálása 9-30 V egyenfeszültséggel 

lehetséges. Az eszközön két „tri-speed” RJ-45 Gigabit Ethernet port található, amelyeket 

programozott kommunikáció megvalósítására használhatunk a beépített web- (HTTP) és 

fájlszerveren (FTP). A beágyazott naplózó alkalmazások tárolókapacitásának bővítésére 

használható a Hi-Speed USB port, amellyel külső USB-alapú adathordozókhoz (flash 

drive-okhoz és merevlemezekhez) kapcsolódhatunk. Alapvetően mindkét Ethernet port 

engedélyezett és konfigurálva van, hogy automatikusan IP címet kapjon, illetve mindkét 

port esetében használható DHCP.  Statikus IP cím beállításához az NI Measurement & 

Automation Explorer (NI MAX) alkalmazást kell használnunk. 

Az eszközre való fejlesztés a National Instruments LabVIEW magasszintű grafikus 

fejlesztőkörnyezetével történhet. A LabVIEW egy, az iparban már bizonyított integrált 

fejlesztői környezet, mellyel mérő és vezérlő hardverekhez kapcsolódhatunk, 

elemezhetjük a mért adatokat, publikálhatjuk az eredményeket, és elosztott rendszereket 

hozhatunk létre, mindezt egy grafikus programozási elv alkalmazásával. Az először 

egyszerű műszervezérlésre (GPIB) kifejlesztett szoftver az elmúlt években teljes értékű 

programozási környezetté nőtte ki magát, amelynek segítségével adatgyűjtési, tesztelési 

és szabályozási rendszerek ezreit hozták létre világszerte. Az NI LabVIEW szoftverrel 

programozhatunk Real-Time rendszereket és konfigurálhatunk FPGA áramköröket is. Az 

elkészített programokat hardvereszközök széles skáláján futtathatjuk: beágyazott 

vezérlőktől a több száz csatornás komplex mérőállomásokig. [6] [7] 
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4. Összehasonlító elemzés bemutatása 

Ebben a fejezetben először azokra az összehasonlítási módszerekre fogok kitérni, 

amelyekkel a különböző programozható vezérlők összehasonlíthatók, amik műszaki 

értékelemzésben használt módszereket jelentenek. Ezek után pedig kitérek azokra a 

szempontokra, amelyek alapján a tényleges összehasonlítás során fog el dőlni melyik 

vezérlő felel meg az adott kritériumnak a legmegfelelőbben. 

4.1. A műszaki értékelemzés alapjai 

A műszaki értékelemzési módszereket alapvetően két csoportra lehet elkülöníteni. 

Egydimenziós illetve kétdimenziós modellre. 

Egydimenziós értékelemzési modellek: Ide tartoznak azok a módszerek, amelyek 

minőség szerinti elemzést tesznek lehetővé. 

- Többség módszer; 

- Copeland módszer; 

- Dátum módszer; 

- Rangsor összegzési szabály; 

- Értékprofil; 

- Lexikrográfiai szabály. 

Kétdimenziós értékelemzési modellek: Ide pedig azokat a módszereket soroljuk, 

amelyek mennyiség szerinti elemzést tesznek lehetővé. 

- Portfólió módszer; 

- Műszaki-gazdasági értékelés. [3] 

4.1.1. Többség módszer 

Ezzel a módszerrel megállapíthatjuk, hogy a változatok (Ai) közül melyiknek van a 

legnagyobb számú előnyös helyiértéke. A módszer alkalmazási módja: Az 

összehasonlítandó változatokat (Ai) minden értékelési szempont szerint (Ci) páronként 

értékeljük. 
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Két változat közül az az értékesebb, amely a nagyobb számú kritérium tekintetében 

értékesebb. Ha pedig kettőnél több alternatíva áll a rendelkezésünkre, akkor mindegyiket 

össze kell hasonlítani minden másikkal. 

 

6. ábra: A többség módszer alkalmazása [3] 

Az oszlopokban szerepelnek az értékelési szempontok (C1-C6), míg a meglévő 3 sorban 

az összehasonlítandó párok variációi. A táblázat rovataiba írjuk az egyes értékelési 

szempontok szerint, a változatpárok összehasonlítása alapján a jobb változat azonosítóját. 

Ha az összehasonlított változatpár az adott szempont szerint egyforma értékű, akkor ezt 

a rovatba írt következő jellel lehet dokumentálni: „=”. 

A változat párok lehetséges számát pedig a következő képlettel lehet kiszámolni, ami a 

gráfos ábrázolásból adódik: 

s =
i(i − 3)

2
+ i      

ahol S=a képezhető változat párok (Sorok) számát, i pedig a változatok számát 

jelenti(Oszlopok). [3] 

4.1.2. Copeland módszer 

A Copeland módszer tulajdonképpen egy döntési szabály, ami a többség módszer egy 

változata. Itt páros összehasonlítás történik adott értékelési kritérium alapján. A módszer 

szerint ahányszor az egyik termékváltozat előnyben részesül egy másikkal való 

összehasonlítása során a többségszabály szerint, az egy minősítési értéke a kérdéses 

változatnak.  
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1. táblázat: A Copeland módszer alkalmazása 

 A1 A2 A3 Ai Rangsor 

A1  1 -1 0 2 

A2 -1  0 -1 3 

A3 1 0  1 1 

 

A táblázatból tisztán kiolvasható, hogy e fentebb lévő változók közül melyik jobb, illetve 

rosszabb a másiknál. Vízszintesen sorban összeadjuk a számokat minden változóra, ami 

pedig megadja nekünk a rangsorát. Az eljárás gyenge pontja, hogy a termékváltozatok 

értéksorrendjében az egyes értékek közötti különbséget állandónak veszi, ami általában 

nem igaz. [3] 

4.1.3 Dátum módszer 

A Dátum módszer szintén a többségi módszer egy fajtájának tekinthető, itt is páronként 

hasonlítjuk össze a változókat. Azonban itt a változókat nem egymással, hanem egy 

kiválasztott példánnyal, úgynevezett Dátummal (D) kerülnek összehasonlításra. Ez a 

módszer az előzőknél gyorsabb, mivel kevesebb összehasonlításon alapszik, de a Dátum 

önkényes kiválasztása miatt növeli a bizonytalanságot. 

 

7. ábra: A Dátum módszer alkalmazása [3] 
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A táblázatból kiolvasható hogy az 5 változó közül az A1-es bizonyult a legjobbnak, mivel 

ennek a legtöbb jó értékelése a dátummal szemben. [3] 

4.1.4. Rang módszer 

A rang módszer onnan ismeretes, hogy az értékelt változókat (Ai) növekvő minőségi 

rangsorba állítjuk az összes értékelési szempont függvényében (Ci). Minden változóhoz 

készül egy értékelőlap. Az értékelő lapokat annyiszor kell 00sorba rendezni, ahány 

értékelési szempontot (Ci) veszünk figyelembe. A sorszámokat pedig a Ci oszlopban 

rögzíteni kell. 

 

8. ábra: A Rang módszer alkalmazása [3] 

Ez a módszer is megengedi a változok egyenértékűségét. A C5 oszlopban látható, hogy 

az A1 és A2 ugyanazon értékkel rendelkezik ennél a szempontnál. Ennek az oka az, hogy 

az értékelők nem tudtak különbséget tenni a két változó között ennél az értékelésfajtánál, 

ahogy ez más változópárokra is igaz lehetne a táblázat bármelyik pontjában. Látható, 

hogy a két változó minősítés szempontjából is azonos értéket ért el, így az ezek közül 

való választás csakis az értékelő személytől függ. [3] 
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4.1.5 Portfólió módszer 

A portfólió értékelésére több modell is elterjedt. Közülük a legismertebb kettőt a Boston 

Consulting Group és a General Electric fejlesztette ki. A termékstruktúra portfólió 

elemzése során a termékek, termékcsaládok hosszú távú versenyképességét egységes 

külső és belső minősítési szempontok szerint értékelik, az értékelés eredményeit 

számszerűsítik, majd ábrázolják az ún. portfólió-mátrixban. 

A portfólió elemzést a következő szakaszokra bontható fel: 

- Az elemzés fontos feladata az úgynevezett stratégiai egységek kialakítása. Ezek 

meghatározása piaci, technológiai, konstrukciós jellemzők alapján.    

- A vállalatvezetés által fontosnak tartott külső és belső tényezők számbavétele. 

Szakirodalom szerint legalább 6-10 szempont kiválasztása indokolt. 

- Feltételeznünk kell, hogy minden minősítési szempont egyformán fontos, ezért a 

vezetésnek a kritériumokat fontossági sorrendbe kell tenniük és ebből kiindulva 

egy-egy súlyszámot kell hozzájuk rendelni. A súlyszámok összege általában 1 

vagy 100. 

- Ezután következik a stratégiai egységek komplex értékelése a súlyokat is 

figyelembe vevő minősítése külső és belső szempontok alapján. Legtöbbször 

pontozást használnak a komplex értékeléshez, illetve gyakori, hogy egy 4-5 

fokozatú értékelőskálát alakítanak ki előzőlegesen a pontozáshoz. A pontozás 

során valamennyi vizsgált jellemzőhöz hozzárendelnek egy súlyozott pontszámot 

a belső, és egyet a külső kritériumok alapján. [3] 

 

9. ábra: A portfólió mátrixa [3] 
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4.1.6 Műszaki-gazdasági értékelemzés 

A műszaki gazdasági értékelemzés során külön osztályozzuk a termék tulajdonságait 

műszaki és külön gazdasági csoportba. Annak a bizonyos terméknek lesznek jobbak a 

pozíciói, amely a közelebb van az S ideális ponthoz. 

 

10. ábra: Műszaki-gazdasági értékelemzés [3] 

Minden j változat i műszaki tulajdonság-osztályához hozzárendelünk egy eij pontértéket 

(pl. 0-tól 10-ig eijmax=10). A tulajdonság-osztályokat λj súlyszámokkal (pl. 0-tól 1-ig) 

látjuk el. Így tehát egy j változónak a következőképpen számítható az Xj műszaki értéke: 

Xj = [
λ1e1 + λ2e2+. . . +λiei

(λ1 + λ2+. . . +λi)emax
]

j

< 1      

A viszonyítási érték mindig az emax pontszámmal rendelkező ideális megoldás. 

Az Yj gazdasági érték meghatározásánál a viszonyítási érték egy ideális célköltség, amely 

összehasonlításra kerül egy a változatok tényleges K költségértékeivel. Egy változat Yj 

gazdasági értéke a következő képpen számítható ki: 

Yj = [
ideális költségcél

tényleges költség
] 
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Az összértéket pedig a változó műszaki és gazdasági értékének szorzatából vett 

négyzetgyöke fogja megadni: 

√Xj ∗ Yj 

A műszaki-gazdasági értékelemzést Kesselring javasolta, melyet a VDI 2225 szabvány 

részletesen tartalmaz. [3] 

4.2. Programozható vezérlők összehasonlítási szempontjai  

A programozható vezérlőket több szempont szerint is meg kell vizsgálnunk, amik a 

következőket tartalmazzák. A platformhoz elérhető eszközkészlet nagysága, az adott 

fejlesztőkörnyezet kezelhetősége, illetve a vezérlők támogatottsága, ezek adott költségei. 

Továbbá azt is figyelembe vettem, hogy az adott eszköz mekkora mértékben jelenik meg 

az egyetemi oktatásban. Fontos szempont lenne a modularitás is, de mivel csakis 

moduláris vezérlők kerülnek összehasonlítás alá, ezért a táblázatban azonos helyezésű 

értékeléssel szerepelnének, így a végeredmény összegzésénél ennek a jellemzőnek a 

szerepe nem lenne releváns. 

4.2.1. Eszközkészlet 

A platformok eszközkészleténél érdemes először azt megvizsgálni, hogy a fejlesztőcéggel 

termékkínálatában szerepelnek-e azok a ki és bemeneti modulok, amelyek mára már 

egyre ritkábban alkalmazott jelszintekkel és karakterisztikákkal működnek. Illetve ami 

fontosabb, hogy az adott vezérlőnkhöz hány elérhető és megvásárolható modul áll 

rendelkezésre a cég kínálatában, abban az esetben, ha bővítésre lenne szükségünk. Ennél 

a szempontnál a WAGO PFC 100 750-8101-eset találtam a legmegfelelőbbnek. Igaz hogy 

a cRIO vezérlőnk minden S szériás modulhoz kompatibilis, illetve a Siemens adott 

eszközéhez is több szériás modulok állnak a rendelkezésre, de a WAGO PFC 

100 750.8101-nál ez több mint 800 terméket jelent, ami jóval meghaladja a mási kettő 

kapacitását, így egy adott bővítés esetén sokkal nagyobb termékkínálatból választhatunk.  
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4.2.2. Fejlesztőkörnyezet kezelhetősége  

A fejlesztőkörnyezet kezelhetősége fontossága abban rejlik, hogy egy felhasználóbarát, 

könnyen kezelhető felülettel rendelkező fejlesztőkörnyezet sokkal csökkenti a fejlesztési 

időt. Ez a későbbi bővítések és esetleges változtatások esetén is releváns szempont marad. 

A cRIO-9031 LabVIEW grafikus fejlesztői környezetben programozható. A LabVIEW a 

National Instruments magas szintű grafikus fejlesztői környezete, amely az ipari 

alkalmazások fejlesztését szolgálja a tesztelés, vezérlés, mérés és adatgyűjtés területén.  

Mint minden más programnyelveknél, a LabVIEW fejlesztőkörnyezetben is 

használhatunk aritmetikai és logikai műveleteket, függvényeket, elágaztatásokat és 

szekvenciákat és alprogramokat melyek sokaságát bővíthetjük extra eszköztárakkal is. 

Illetve a LabVIEW felülete könnyen kezelhető és az online súgórendszere által a 

fejlesztési idő jelentősen lecsökkenthető, amit a tanulmányaim során is tapasztaltam.  

A vizsgált Wago programozható vezérlő fejlesztése CoDeSys fejlesztőkörnyezetben 

történhet. A CoDeSys az IEC 61131-3 nemzetközi ipari szabvány szerinti programozást 

teszi lehetővé, a szabványban definiált PLC programozási nyelvek közül mindet 

támogatja. A CoDeSys alapvetően egy általános, IEC szabványt támogató 

fejlesztőkörnyezet, de egyes PLC gyártók – így a Wago is – a saját rendszereikre szabták. 

Ez többek között akkor észlelhető, amikor új projekt létrehozásánál a Wago saját vezérlői 

közül választhatjuk ki a megfelelő platformot, továbbá a cégspecifikus verzió, ami az 

e!COCKPIT saját platformra történő fordítóprogramot is tartalmaz. 

A Tia-Portal (TIA-Totally Intagrated Automation) a SIEMENS integrált fejlesztői 

környezete, amivel az 1511-1 PN-t is programozhatjuk. A Tia-Portal egységes platformot 

teremt és közös szolgáltatásokat nyújt minden automatizálási feladathoz, nevezetesen a 

PLC-k, elosztott I/O-rendszerek, ember gép kapcsolati készülékek és SCADA-rendszerek 

programozásához. 

A 3 fejlesztőkörnyezet közül a választásom a LabVIEW-ra esett, hiszen az egyetemi 

óráim keretein belül is már többször találkoztam vele, illetve a súgórendszere jelentős 

mértékben megkönnyíti a feladatunkhoz szükséges elvégzési időt.  
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4.2.3. Terméktámogatottság 

A terméktámogatottság figyelembe vétele is fontos bizonyos platformok esetében, mert a 

későbbi rendszermódosításoknál lényegessé válik. Ez például olyan vezérlők esetében 

válik nélkülözhetetlenné, amelyek akár több mint egy évtizeddel ezelőtt jelentek meg és 

még a mai iparban is használatosak. Így ha ezen eszközök cseréje vagy ezzel kapcsolatos 

szellemi támogatottsága merül fel problémaként, ezek igények kielégítése nincsen 

biztosítva. Ezek alapvetően a technika folyamatos fejlődésének tudhatók be. 

4.2.4. Költségigény 

A vezérlők költségei a Wago platform analóg és digitális ki-/bemeneti moduljai esetén 

előnyösebbek, illetve a vezérlő ára is jóval alacsonyabb, mint a mási kettő vetélytársé. 

Példának okáért, amíg a cRIO vezérlőnk milliós árral rendelkezik, addig a WAGO 

esetében ez pár százezer forintot jelent, ami lényeges különbség. A SIEMENS ár arányban 

a kettő között helyezkedik el. Tehát az egyes platformok költségeit összevetve a Wago 

rendszer ilyen módon költséghatékonyabb megoldásnak bizonyul. 

4.2.5. A platform előfordulása a helyi egyetemi oktatásban 

     Az utolsó szempont szerint azt vizsgáltam meg, hogy az egyes platformok milyen 

mértékben jelennek meg az egyetemünk oktatásában. PLC-s vezérlésekkel, 

irányítástechnikai és automatizálási feladatokkal az egyetem több intézeti tanszékén is 

találkozhatunk, azonban elmondható, hogy ezen terület egyetemi bázisát az 

Automatizálási és Infokommunikációs Intézet szolgáltatja. Habár az oktatásunk keretei 

között találkozunk WAGO PLC-vel, több alkalmunk volt SIEMENS eszközökkel 

dolgozni illetve több olyan fejlesztőkörnyezeten belül tanultunk programozni, amiben 

SIEMENS vezérlőkkel dolgoztunk. A cRIO itt azért került az utolsó helyre, mert a 

LabVIEW fejlesztőkörnyezettel még egyetemi oktatásaink elején ismerkedtünk meg, 

azonban szakosodás után már ezekkel nem igazán találkoztunk. 
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4.3. Összehasonlítás kiértékelése 

Választásom azért a rang módszerre esett, mert itt az összehasonlítás kiértékelése 

egyszerűbb és egyértelműbb a többi verzióhoz képest, illetve meg van engedve az is hogy 

a különféle változatok egyes szempontok esetében azonos rangúak legyenek. 

Az értékelt változatok az esetünkben: 

- A1: NI cRIO-9031 

- A2: WAGO PFC 100 750-8101 

- A3: SIEMENS SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN 

- Az értékelési szempontok pedig: 

- C1: a platformhoz elérhető eszközkészlet 

- C2: a fejlesztőkörnyezet kezelhetősége 

- C3: terméktámogatottság 

- C4: költségigény 

- C5: a platform előfordulása a helyi egyetemi oktatásban 

2. táblázat: Kiértékelés 

 

A táblázatból egyértelműen kiolvasható, hogy a változatok közül az a nyertes, amely a 

legkevesebb pontszámot éri el, ami jelenesetben a WAGO PFC-100 750-8101 

programozható logikai vezérlő lett. 

  

 C1 C2 C3 C4 C5 Minősítés 

A1 2 1 1 3 3 9 

A2 1 2 1 1 2 7 

A3 2 2 1 2 1 8 
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5. A feladatok megvalósítása 

Az előző fejezetben az összehasonlítás során a WAGO PFC-100 750-8101-as PLC került 

ki nyertesen, amivel a következőkben két feladat gyakorlati működését fogom bemutatni 

az erre írt program magyarázatának segítségével. Másrészt pedig a feladatok során 

szerzett fejlesztési tapasztalataimra térek ki a fejlesztőkörnyezetben való munkám során. 

5.1. Magáról a fejlesztőkörnyezetről 

A feladatok megvalósításához a Wago cégspecifikus fejlesztőkörnyezetét az e!COCKPIT-

et használtam. Pozitív tapasztalat hogy a cég mindenki számára biztosít egy 30 napos 

próbaverziót, amely során lényegében minden olyan funkciót tartalmaz, amit a szoftver 

tényleges megvásárlásával kapunk. 

- Programozás: Az e!COCKPIT széleskörű szoftverfejlesztési opciókkal 

rendelkezik. Az IEC 61131-3-as szabványnak megfelelően biztosít számunkra 

minden programozási nyelvet, amelyek a következők: ST,LD,FBD,IL,SFC és 

CFC. Minden programozási nyelvet lehet egy másikkal kombinálni. Továbbá az 

általunk létrehozott programok nyomon követhetőek PC-s vizualizáció 

segítségével. Személy szerint a feladatok megvalósításához két nyelvet 

használtam, a Létradiagramos (LD) és a Strukturált (ST) programozási nyelvet. 

- Vizualizáció: Fejlődő felhasználói interfészek a gépek működtetéséhez és 

teszteléséhez alapvetők. Manapság ugyebár a HMI alapú tervezés 

nélkülözhetetlen az automatizált hálózatok minél könnyeb megértéséhez. Az 

e!COCKPIT úgynevezett Drag&Drop-ot (Húzás és ejtés) használ ezzel is 

korszerűsítve a modern felhasználói kezelőfelületet. 

  



 

28 
 

- Diagnosztika: Mindig tudatában kell lennünk az adott automatizált hálózatunk 

státuszáról, ezért fontos, hogy a szoftver a felmerülő hibákat minél gyorsabban 

felismerje és meg is tudja szüntetni azokat. Az e!COCKPIT ennek megfelelően 

széleskörű diagnosztika opciókkal rendelkezik, és minden esetben mutatja 

számunkra  az adott vezérlő rendszer jelenlegi adatait táblázat és diagram 

formájában egyaránt. A programunk készítése közben azonnali és pontos 

hibaüzenetet kapunk a probléma forrásáról. Példának okáért, ha Létradiagramos 

programozási nyelvet használunk és egy adott alkatrészt nem megfelelően 

definiálunk, akkor azt pirossal azonnal jelzi számunkra a program, még ha ezt 

helyileg nem is vesszük észre, a program nevét is aláhúzza nekünk. Továbbá addig 

nem engedi azt leszimulálni, míg ezeket a hibákat ki nem javítjuk 

5.2 A számítógép és a PLC kommunikációjának megvalósítása 

Még a programozás kezdete előtt, összeköttetést kell létesítenünk a PLC és a 

számítógépünk között. Ezt Ethernet (TCP/IP) alapú kommunikációval valósítottam meg. 

Első lépésként a saját számítógépünknek kell egy IP címet adnunk. Miután fizikálisan 

összeköttettük a két eszközt Ethernet kábelen keresztül, válasszuk ki saját hálózatunknál 

a hálózati és internetbeállításokat. Ezután következik az adapterbáállítások módosítása és 

az Ethernet tulajdonságok menüpontján belül válasszuk ki a TCP/IP protokoll 4-es 

verzióját. Alapvetően a PC egy automatikus IP cím kérésére van beállítva. Állítsuk ezt át 

egy megadott IP címre, ami jelen esetben legyen a következő: 192.168.1.2, ezt a 

következő kép mutatja. 
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11. ábra: Számítógép IP címének megadása 

Második lépésként az e!COCKPIT-ben kezdjünk egy új projectet, utána pedig nyissuk 

meg a WAGO Ethernet Settings-t. A Settings fülön belül nyissuk meg a Communication-

t. Itt tudjuk megadni azt, hogy milyen alapú kommunikációt szeretnék kialakítani a két 

eszköz között, ami jelen esetben Ethernet kapcsolat lesz. Másrészt pedig itt tudjuk 

beállítani hogy a szoftver milyen IP című eszközre keressen rá. Ha mindent jól állítottunk 

be, akkor az Identification-nél meg kell jelennie a számítógéphez hozzákötött PFC100-as 

PLC-nek a következő IP címmel: 192.168.1.196 . Előfordulhat, hogy a program mégsem 

képes felismerni a PLC-t, amit ennek a teljes újra indításával lehet megoldani. A sikeres 

kapcsolat a következő képen látható. 
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12. ábra: Kommunikáció létesítése 

Harmadik lépésként magához a PLC-hez kell hozzárendelnünk a számítógépünket. Ehhez 

csak annyit kell tennünk az e!COCKPIT-en belül, hogy a felső sorban a NETWORK 

menüponton belül a Scan opciót választjuk. A két eszköz sikeres kapcsolódása esetén a 

scan result-ban meg kell jelennie a számítógépünknek az előzőekben beállított IP címmel.   

Utolsó lépésként pedig a PLC-hez kell hozzárendelnünk a modulokat. Itt a modulra jobb 

kattintás után újra a Scan opciót választva, aztán accept selection és végül accept all. 

Hogyha ezek után leválasztjuk egymásról a két eszközt attól függetlenül már az egyszer 

felismert PLC-t offline programozhatjuk, a bescannelt moduloknak a ki és bemeneteit is 

szerkeszthetjük, továbbá az elkészített programokat valós hardver nélküli tesztelésére is 

van lehetőségünk. 

5.3 Vákuumkaros feladat megvalósítása 

A második fejezet kapcsán már említettem, hogy az Informatikai épület 1-es termében 

számos pneumatikai berendezés található, amelyek PLC által felprogramozhatók.  Ezek 

közül fogok egyet bemutatni, amit egyrészt Létradiagramos (LD), másrészt Strukturált 

(ST) programozási nyelv használatával is megvalósítottam. Maga a pneumatikus 

vákuumkar a következő képen látható. 
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13. ábra: Pneumatikus berendezés 

5.3.1 Vákuumkaros feladat megvalósítása létradiagramos nyelv 

használatával 

Tanulmányaink során az Irányítástechnikai programrendszerek óra keretein belül 

sajátítottuk el a Létradiagramos programozási nyelv alapjait, amely során Simatic 

Manager használatával programoztunk Siemens vezérlőket. A feladat megvalósítása 

során természetesen most egy WAGO PLC-t fogok felprogramozni e!COCKPIT 

segítségével. A programot a fejlesztőkörnyezetben fogom részletesen bemutatni 

természetesen a programkód egyes részeinek segítségével. Első lépésként nyissuk meg a 

korábban létrehozott projektünket és fent a Device structure-nél kattintsunk a 

Programming fülre. 

Ez után az Application-re jobb kattintással pedig válasszuk a POU opciót. Itt 

választhatjuk ki milyen nyelven szeretnénk programozni és adhatjuk meg a program 

nevét is. Ezt a 14. ábra mutatja. 
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14. ábra: Új program létrehozása 

A fentebb látható kép mutatja, hogy négy programot hoztam létre, a két plusz programra 

tesztelés miatt volt szükség, amit a későbbeikben taglalok. Megnyitva a „VakumosLD” 

programot látható a teljes programkód, fentebb pedig a feladathoz felhasznált változók 

egy része. A jobb oldalt található Toolbox fül lenyitásával pedig minden felhasználható 

elemet megtalálunk. A feladat során tizenegy időzítőt, négy markert, illetve azt az öt 

kimeneti és négy bemeneti érzékelőt használtam fel, amelyek elengedhetetlenek a gépezet 

fizikai működése érdekében. Mind a két programhoz és tesztprogramhoz felhasznált 

globális változók a 16. ábrán láthatók. 
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15. ábra: Vákuumkaros feladat globális változói 

A program működése: A cél az, hogy a vákuumkar a piros kockát A pontból B pontba 

jutassa különböző irányú mozgások segítségével. Továbbá a berendezésnek vissza kell 

állnia alapállapotába és újra kell indulnia. A működéshez szükséges bemeneti és kimeneti 

érzékelők az alábbi feladatot látják el. 
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3. táblázat: Bemeneti és kimeneti érzékelők 

Érzékelők Feladat 

I1.1 Forgó vákuumkar véghelyzeti érzékelő 

I0.5 Vákuum megfogó alaphelyzeti érzékelő 

I0.2 Vákuum megfogó véghelyzeti érzékelő 

I0.3 Vákuum kar véghelyzeti érzékelője 

Q0.1 Vákuumkar lefelé történő mozgása 

Q0.2 Vákuumkar előre történő mozgása 

Q0.3 Vákuumkar elforgása 90 fokkal 

Q0.4 Vákuum bekapcsolása 

Q0.5 Beszorítók bekapcsolása 

 

16. ábra: Vákuumkar előre történő mozgása 
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1. állapot (0 0 0 0): Mivel a LAD nyelvben megszokhattuk, hogy minden program 

szekvenciálisan működik, ezért úgynevezett merkerekre (tárolókra) volt szükség. Ezek 

ugyebár globális változóként vannak definiálva és értelemszerűen a fizikai működéstől 

nem függenek a bemeneti érzékelőkkel ellentétben. Céljuk csupán az, hogy meggátolja 

egy adott sor újbóli elindulását, aminek következtében a program rendellenesen 

működne. Az első sorban látható, hogy minden elem negált kapcsolóval van feltüntetve, 

ezért a jel akadály nélkül végig futhat és kapcsolja a T1-es időzítőt és a Q02-es kimentet,   

ami következtében előre mozdul a vákuumkar. Az időzítő pedig egy igaz értéket ad az 

M04-es merkernek, ezért az első sor megszakad és addig nem fog újra lefutni, míg a 

program végig nem ér. Azon kívül, hogy az időzítők kétállapotú tárolókat kapcsolgatnak, 

fontos szerepük van a tényleges késleltetésben is. Erre azért volt szükség, mert egyes 

folyamatok túl gyors lezajlása esetén fizikailag nem teljesülnek, illetve a program 

működése sokkal áttekinthetőbb lett. 

17. ábra: Vákuumkar lefelé történő mozgása 

2. állapot (0 0 0 1): Az előző sorból adódóan látható, hogy az M04.es tároló az időzítő 

által kap igaz értéket, az I03-as bemenet pedig a Q02-es kimenet teljesülése végett válik 

igazzá. Igy a jel szabad utat kap és a Q01es kimenet aktiválódásával a vákuumkar lefelé 

mozdul el és felkészül a kocka felvételére. Az egész program során ebben az egy esetben 

kapott nagyobb késleltetést az időzítő személyes tapasztalat alapján, hogy a vákuumkar 

biztosan fel tudja venni a kockát. Természetesen az időzítő itt is a tárolók kapcsolásával 

előkészíti a következő esetet. A továbbiakban már csak a program bizonyos részeit 

mutatom be, hiszen a többi sor működése a fentebb leírt információk alapján 

értelmezhető. 
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18. ábra: Kimenetek közös kikapcsolása 

10. állapot (1 0 0 1): Ebben az esetben egyszerre két kimenet egyesül egy időben. A 

vákuumkar visszaáll eredeti helyzetébe és a beszorító tüskék, amik a helyén tartották a 

kockát kikapcsolnak. 

19. ábra: Vákuumkar alapállapotba történő visszaállása 

11. állapot (1 0 1 1): Az utolsó esetben a vákuumkar jobbra fordul 90 fokkal és visszaáll 

eredeti kezdő pozíciójába. A T11-es időzítő reset coil segítségével kikapcsolja az M01es 

és M03as merkert, aminek következtében az összes tároló visszaáll zárt állapotába, így a 

program újra indul és egészen addig ismétlődik, amíg azt magunk manuálisan meg nem 

szakítjuk. 
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5.3.2 Feladat megvalósítása strukturált nyelv használatával 

Manapság az iparban többnyire a PLC-k programozására már Strukturált programozási 

nyelvet használnak. Ez egy C-re emlékeztető, blokkszervezésű, magas színtű 

programozási nyelv. Elég nagy rugalmassággal rendelkezik, engedélyezi az összetett 

utasításokat, matematikai függvényeket és a ciklikus végrehajtást is (If-Then-Else, Case). 

Illetve változó és adattípusokat használ. Az utasítások lehetnek értékadók, aminek az 

operátora: „:=”, illetve funkcióblokk hívás, ami névvel és zárójelbe írt paraméterekkel 

valósul meg. 

Egyrészt azért döntöttem a mellett, hogy a feladatot ST nyelven is megvalósítom, mert 

tanulmányaink során csak felületesen találkozunk ezzel a programozási nyelvvel. 

Másrészt összehasonlításként az LD-vel következtetéseket lehet levonni arra 

vonatkozólag, hogy az ilyen jellegű feladatokat melyik nyelvben lehet egyszerűbben, 

gyorsabban és hatékonyabban megvalósítani. A következőkben a programkód egy 

részének segítségével fogom ezt részletezni és bemutatni. 

Első lépésként ugyanúgy, mint az előző feladatban az Applicationre kattintva hozzunk 

létre egy új programot ST nyelven. Jelen esetben ez nálam az „STgyak” nevű program 

lesz. A feladathoz 12 időzítőt használtam, illetve természetesen ugyanazokat a fizikai 

bemeneti és kimeneti változókat, mint a másik program során. Annyiban különbözik, 

hogy 4 tároló helyett itt 11-et használtam a könnyebb átláthatóság tekintetében. 
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20. ábra: Feladatrészlet a strukturált nyelvű programkódból 

A fenti képen a berendezés első két fizika tevékenységének programrészlete látható. Tehát 

a vákuumkar előre illetve a szívóberendezés lefelé történő mozgása. A program elindulása 

annyiban különbözik a Létradiagramos programétól, hogy itt egy időzítővel aktiváljuk az 

M11-es tárolót mivel alapvetően hamis értéket kap a változó meghatározásakor. A 

folyamatok mindegyikét IF ciklusokkal oldottam meg. Tulajdonképpen minden kimenet 

esetében egy értékadó utasítás történik és csak akkor teljesülnek, ha minden bementi 

paraméter igaz értékű, amit az és kapcsolatok tesznek lehetővé. Az aktuális kimenettel 

egy időben kapcsol az időzítő, illetve az adott sor tárolójának adunk egy hamis értéket, 

hogy a sor addig újra ne indulhasson még egyszer, amíg a program le nem futott. Továbbá 

az időzítő kapcsolja a következő folyamathoz szükséges tárolót. Értelemszerűen, ha 

valamelyik kimenetnek false értéket adunk meg, akkor az alaphelyzetébe fog visszaállni. 

Ezek főként a program végén következnek be. 

Az egész mechanizmus újra indulását az utolsó időzítővel érjük el, amikor az M11-es 

tárolónak újra igaz értéket adunk. A program teljes egészének a működése a fentiek 

alapján értelmezhető. 
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5.3.3 Vákuumkaros programok tesztelése és vizualizációja 

Mielőtt még a programokat ténylegesen kipróbáltam volna a vákuumkaros berendezésen, 

teszteléseken keresztül és vizualizáció segítségével bizonyosodtam meg róla, hogy azok 

hiba nélkül működnek. Mivel mindkét programkód esetén ugyan arról a feladatról van 

szó, így elég volt egy vizualizáció használata, amit az Application-re jobb kattintás után 

az utolsó fülnél (Visualization) lehet létrehozni. A felhasznált elemeket a következő kép 

mutatja be. 

21. ábra: A két programkód közös Vizualizációja 

Mivel a programokat a berendezés nélkül fizikai változókkal nem lehet leszimulálni, ezért 

az összes bemenet és kimenet helyett globális változókat hoztam létre, amelyek a 17. 

ábrán láthatók. A bemeneteknek négy kétállású kapcsoló felel meg, a kimeneteknek pedig 

öt lámpa, amelyeket a programon belül jobb oldalt a toolbox fül lenyitásával 

választhatunk ki. Ezután az adott elemekre kattintva és toolbox felett a properties opciót 

választva testre szabhatjuk azt. Itt adhatjuk meg, hogy melyik változóra reagáljon az adott 

elemünk, a képernyőn való elhelyezkedést, a megjelenését és még sok mást. 

Értelemszerűen a fentebb látható képen az elemek melletti szövegdobozok határozzák 

meg, hogy a kapcsolókkal melyik bemenetet lehet változtatni, illetve a lámpák melyik 

kimenet értékének változására reagálnak. 
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Miután kész vagyunk a vizualizációs elemekkel, kezdhetjük a program tesztelését. 

Először is a Task Configuration-ön belül válasszuk a PLC_TASK-ot. Ezen belül az Add 

Call használatával adhatjuk hozzá azt a programot, amelyiket nyomon szeretnénk 

követni. Ha ezzel kész vagyunk, a Program opción belül válasszuk a Simulate 

Application-t utána pedig a Start-ot. A tesztelést a Létradiagramos programkód egy 

részével mutatom be. 

22. ábra: Program tesztelése 

A fenti képen látható, hogy a vákuumkar addig nem végzi a lefelé történő mozgást, amíg 

a forgó vákuumkar véghelyzeti érzékelőjének megfeleltetett globális változó értékét nem 

állítjuk át igaz értékre a kétállású kapcsoló segítségével. Természetesen a program 

tényleges fizikai tesztelése során ekkor már a bemenet magától kapcsol és a folyamat 

automatikusan halad tovább a következő műveletre. 
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23. ábra: a program jelenlegi állása 

A 24. ábrán látható vizualizáció pedig megmutatja számunkra, hogy melyik bemenetek 

és kimenetek aktívak ebben a pillanatban. A program éppen a hatodik folyamat elvégzésre 

vár, ami akkor teljesül be, ha az I11-es kapcsolót az igaz értékbe állítjuk. Egyrészt a 

programnak azért ezt a részét választottam, mert ebben az esetben látható egyidejűleg az 

egy folyamat alatt lévő legtöbb aktív bemenet és kimenet. Másrészt miután ez a feltétel 

teljesül a jel magától végigfut, mert a következő sorokban mind olyan bemeneti változók 

vannak jelen, amelyek abban az esetben igaz értékűek. 

Végezetül a programokat a PF100-as PLC-n keresztül feltöltöttem a pneumatikai 

berendezésre. Mind a létradiagramos és strukturált programkóddal megfelelően 

szekvenciálisan működött, amíg azt fizikailag meg nem szakítottam. 
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5.4 Négyágú kereszteződés forgalmának megvalósítása jelzőlámpák 

segítségével 

Dolgozatom második feladataként egy négyágú kereszteződés forgalmának az irányítását 

valósítottam meg összesen nyolc jelzőlámpa segítségével. A program elkészítéséhez 

természetesen egy új projektet hoztam létre, a program létrehozásának metódusát, pedig 

a 4.3.1-es alfejezet keretein belül részleteztem. Hasonlóan, mint a vákuumkaros 

berendezés működtetése során ezt a feladatot is kétféle programozási nyelven 

valósítottam meg (LD, ST), azonban itt a strukturált programkód lényegesebben el fog 

térni a létraprogramozásétól. Ellentétben azonban ennek a feladatnak nincsen fizikai 

megvalósulása, ezért nem volt szükség különböző I/O modulok használatára. A négyágú 

kereszteződést a 25. ábra szemlélteti, amelyet a CorelDRAW 2018 program segítségével 

készítettem el. 

 

24. ábra: Négyágú kereszteződés 



 

43 
 

A képen minden információ megtalálható a program megvalósításához. A jelzőlámpák a 

különböző változók hozzárendelése végett vannak megszámozva, nem a forgalmi 

sorrendet ábrázolják. A forgalmi irányok teljes mértékben kivehetők és értelmezhetők, 

továbbá a kerülő utakat is ábrázoltam, amelyek a kép sarkaiban láthatók. A nyolc 

jelzőlámpából hat felel a járművek, kettő pedig a gyalogosátkelőhely forgalmának 

irányítására. A feladatnak számos megoldási lehetősége van, igazából akármelyik ágon 

kezdődhet, vagy végződhet a forgalom, természetesen annak függvényében, hogy az elvi 

hibákat ne tartalmazzon. A program sorrendi lefolyását jelen esetben tíz főbb lépésre 

bontottam: 

1. Minden lámpra piros a program elindulásakor 

2. Egy időben az ötös és nyolcas számú lámpákkal jelzett utak kapnak először zöld 

jelzést és párhuzamosan elindul egymás mellett a forgalom 

3. Pár másodperces késést követően az egyes lámpával jelzett gyalogosátkelő is 

zöldet kap, szabaddá téve az emberek áthaladását 

4. Az egyes gyalogosátkelő rövidebb idő után piros jelzést kap, amit kisebb késéssel 

az ötös és nyolcas lámpák követnek 

5. Egy időben a négyes és hetes lámpákkal jelzett balra forduló útszakaszok kapnak 

zöld jelzést 

6. Bizonyos idő elteltével a négyes és hetes lámpák pirosra váltanak és megáll a 

forgalom 

7. Egy időben kap zöld jelzést a hatos és a kettes lámpa, ahol a járműveknek 

elsőbbséget kell adnia a gyalogosokkal szemben 

8. Először a kettes gyalogosátkelő kap pirosat, amit pár másodperces késéssel a hatos 

lámpa követ 

9. Utolsóként kap egyedüli zöld jelzést a hármas lámpa, ami egy adott idő után 

visszaáll pirosra 

10. A feladat ciklikusságából következően az 1.-es lépéstől újraindul a forgalom 
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5.4.1 Négyágú kereszteződés feladat megvalósítása létradiagramos 

nyelv használatával 

Mivel a feladat nem igényelt fizikai változókat, ezért a vákuumkaros programokhoz 

képest itt négy helyett kettő elégnek bizonyult. A létradiagramos feladat 

megvalósításához öt merkerre, huszonkét kimenetre, huszonhat időzítőre és két 

számlálóra volt szükség. Az összes felhasznált globális változót a 26. ábra mutatja. 

 

25. ábra: Négyágú kereszteződéses feladat globális változói 

A globális változó táblázat és a 26. ábra egyeztetésével kaphatjuk meg, hogy mely 

kimenetek melyik lámpa működéséért felelnek. Az _1-es változók a zöld, az _2-esek a 

sárgának és az _3-asak pedig a piros lámpáknak feleltethetők meg. 
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A következőkben a programkód egyes részeinek bemutatásával fogom ismertetni a 

működését, ami alapján a program sorrendi lefolyása értelmezhető és adaptálható. Fontos 

megemlítenem, hogy a 4.4-es fejeztben meghatározott tíz lépés csak egy iránymutató. 

Valójában ezen a programon belül huszonhárom merkeres állapotra volt szükség.  

 

26. ábra: Lámpák piros alaphelyzetbe való állítása 

1. állapot (0 0 0 0 0): A korábban definiáltak szerint minden piros lámpa, vagyis az _3-

as kimenetek aktiválásra kerülnek, így minden lámpasor piros lesz. Továbbá az időzítő 

által aktivált M05-ös merker biztosítja a következő sor megfelelő működését és az első 

sor megszakítását. A mellékletben látható teljes programkódban látható, hogy az időzítők 

túlnyomó része 3 másodperces késleltetést eredményez, ami a feladat viszonylag gyors 

áttekinthetőségét segíti elő. 
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27. ábra: Párhuzamos forgalom elindulása 

3. állapot (0 0 0 1 0): Ebben a sorban történik az ötös és nyolcas lámpasorral jelzett utak 

zöld jelzést kapnak és a párhuzamos forgalom elindul. Természetesen ezzel egy időben 

kell kikapcsolnunk a két lámpához tartozó piros és sárga lámpák kikapcsolását. A T3-as 

időzítő pedig biztosítja a 4.eset elindulását az M05-ös merker újbóli bekapcsolásával. 

 

28. ábra: Zöld lámpa villogtatása létradiagramos nyelven 
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6. állapot (0 0 1 0 1) és a számláló működése: Mivel a gyalogosátkelő lámpáknál 

többnyire csak zöld és piros lámpákat használnak, ezért a zöld lámpa villogása jelzi a 

gyalogosok számára a piros váltás bekövetkezését. Mielőtt még a tizenegyedik sorhoz 

érnénk, fontos megemlíteni, hogy az előtte lévő lépés a zöld lámpa kikapcsolása volt, 

amit egy 1 másodperces időzítő léptetett a következő sorra. A 11. sorban lévő két időzítő 

egymásba kötése teszi egyrészt lehetővé a lámpa villogását. Másrészt a tizenkettedik 

sorban látszik, hogy ugyanaz az a kimeneti változó, vagyis a zöld lámpa van ki-be 

kapcsolgatva attól függően, hogy a T6-os időzítő kimenet mikor igaz és mikor hamis. A 

CTU (Counter UP-C1) addig számol felfelé, amíg el nem éri az ötös Preset Value értéket, 

tehát a lámpa ötször fog ki és be kapcsolni mielőtt még pirosra váltana. Ezután a számláló 

a saját kimenetével reseteli magát és a villogás megáll. Végezetül pedig a 14. sorban a két 

merker jelet kap a számoló kimenetétől, amelyek a rákövetkező sorban pirosra váltják a 

lámpát. Itt az időzítések egy másodperce vannak állítva, a lámpa minél gyorsabb 

villogásának elérése érdekében. A fentebb leírtak alapján a program egésze megérthető 

és az utolsó sorban a megfelelő merkerek aktiválásával visszaállítódnak a kezdőállapotba. 

A program addig folyamatosan fut, amíg azt a szimulációs gombbal meg nem szakítjuk. 

5.4.2 Négyágú kereszteződés feladat megvalósítása strukturált nyelv 

használatával 

A feladat strukturált nyelven való megvalósításához a 27. ábrán látható kimenetekre, 38 

időzítőre és egy i-vel elnevezett integer változóra volt szükség. Az előző programkóddal 

ellentétben itt csak 21 lépésre volt szükség a merkerek használata nélkül, viszont jóval 

több időzítő használata bizonyult megfelelőnek. Továbbá csökkenthető lenne az időzítők 

száma, ha a feladaton belül több kis esetet használtam volna, azonban az átláthatóság 

miatt döntöttem a több időzítő mellett. 
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29. ábra: A strukturált program első három lépése 

Az azonos működés értelmében az időzítők késleltetései összeegyeztethetők a 

létradiagramos programkóddal. A feladat leegyszerűsítésében sokat segített egy integer 

változó használata. Tulajdonképpen egy CASE szerkezeten belüli lépés lebontásban, 

feltétel vizsgálatok segítségével a program kimeneteinek vezérlése az alábbi 3 lépéshez 

hasonlóan megvalósítható. Első lépésként megadjuk a lépésben szereplő kimeneteknek 

azt az értékét, amire jelen állapotban szükségünk van. Második lépésként az időzítés 

értékadásával, majd annak kimenetének vizsgálatával adjuk meg az integer változónak a 

következő lépés sorszámát. Ha pedig a feltétel, vagyis az időzítő kimenete teljesül a 

program a következő állapotba lép. 
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30. ábra: Zöld lámpa villogtatása strukturált nyelven 

A két gyalogosátkelő zöld lámpájának villogását IF ciklusokkal oldottam meg. 

Lényegében a negyedik állapot ugyan úgy működik, mint a program bármelyik része, 

annyi különbséggel hogy egy másodperces késleltetésekkel változik a lámpa kimenetének 

állapota, amit minden esetben az előző sor időzítőjének kimenete aktivál. Természetesen 

szintén úgy, mint a létradiagramos programban a lámpa itt is ötször villan fel mielőtt még 

pirosra váltana. Összességében összehasonlítva a két feladat működését a két 

programozási nyelv szempontjából, személyes tapasztalat szerint a strukturált nyelvvel 

való programozás sokkal letisztultabb, illetve a ciklikus végrehajtások végett sokkal több 

megoldási lehetőséget rejt magában. Azonban mindenféleképpen érdemesebb először az 

ehhez hasonló feladatokat LD nyelv használatával megoldani, és azt adaptálni ST 

nyelvbe, a könnyebb megérthetőség érdekében. 
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5.4.3 Négyágú kereszteződéses programok tesztelése és vizualizációja 

Mivel a két programkód működésében szinte teljesen azonos, így hasonlóan a 

vákuumkaros feladathoz itt is elég volt egy vizualizáció használata. A vizualizáció 

elkészítéséhez 26 lámpát, 9 text field-et 16 vonalat és egy kétállasú kapcsolót használtam 

fel, amit a 32. ábra szemléltet. 

 

31. ábra: A négyágú kereszteződés vizualizációja  

A két program egyetlen egy dologban különbözik, az pedig a bal felső sarokban található 

kétállású kapcsoló. A létradiagramos programkódot ezzel indíthatjuk el, miután a bal felső 

sarokban rákattintunk a program szimulációjára. A strukturált kód esetében nincsen  

szükség a kapcsolóra, miután elkezdtük a szimulációt a program automatikusan lefut. A 

fenti képen éppen a strukturált programkód a 4 állapotában látható. Az időzítők 

segítségével ebben a pillanatban kapcsolja ki és be a Q1_1-es kimenetet öt alkalommal. 
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6. Összegzés 

Szakdolgozatom célja az volt, hogy megvalósítsak két programot egy adott PLC-hez 

elektronikus tananyagfejlesztés céljából, úgy hogy a feladatok részletes bemutatásából 

elsajátíthatók legyenek az adott nyelven való programozások és a fejlesztőkörnyezet 

használata. A választás végül egy WAGO PFC100as PLC-re esett, amihez e!COCKPIT-

en belül készítettem el a programokat, ami támogatja az IEC 61131-3 szabvány szerinti 

mind a hat (LD,ST,IL,SFC,CFC,FBD) programnyelv használatát. Egyrészt ismertettem a 

tananyaggal szemben támasztott követelményeket és a feladatokhoz tartozó elméleti 

anyagot. Másrészt elvégeztem egy összehasonlítást három vezérlőn egy kiválasztatott 

módszerrel a megfelelő szempontok alapján. A programok megírásához alapvetően 

szükségem volt irányítástechnikai, PLC, illetve HMI ismeretekre, ezért is volt újdonság 

számomra az e!COCKPIT fejlesztőkörnyezete, a tanulmányaim során használtakhoz 

képest. Tapasztalataim alapján az e!COCKPIT könnyen kezelhető, letisztult és használata 

gyorsan adaptálható, továbbá rendelkezik valós hardver nélküli szimulációval, 

Drag&Drop funkcióval és még sok mással. 

Két programot készítettem. Az első egy pneumatikus berendezés ciklikus működését 

szolgáltatja, amelyet létradiagramos és strukturált programnyelven is megvalósítottam. A 

program működése mellett bemutattam az eszközök közötti kommunikáció létesítésének 

módját, illetve a fejlesztőkörnyezet megfelelő használatát útmutatás érdekében. A 

második programomban egy négyágú kereszteződés forgalmának irányítását készítettem 

el. Hasonlóan az első feladathoz, ezt is mindkét fentebb lévő nyelven megvalósítottam. A 

program elkészítése során felhasználtam az addig meglévő és az első feladat során 

elsajátított tapasztalataimat. Törekedtem arra, hogy a programkódok működését a lehető 

legrészletesebben magyarázzam el annak érdekében, ha diákok a későbbiekben ezeket a 

programozási nyelveket szeretnék felhasználni saját feladataik elkészítéséhez. A 

programok működőképességéről az e!COCKPIT tesztelő funkciójával győződtem meg. 
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7. Summary 

The aim of my thesis was to implement two programs for a particular PLC in purpose of 

developing an electronic curriculum, so that the detailed description of the tasks can be 

used in the programmings of the given language and in the handling of the development 

environment. My choice finally was the WAGO PFC 100 750-8101 PLS, for which I 

made the programs in e!COCKPIT, which supports the use of all the six (LD, ST, IL, 

SFC, CFC, FBD) programming languages in the IEC 61131-3 standard. On the one hand 

I presented the curriculum requirements and the theoritical material for the tasks. On the 

other hand I made a comparison on three controllers using a selected method based on 

the appropriate criteria. Basically, for the writing of the programs I needed the knowledge 

of Control Technology, PLC and HMI, and this is why the development environment of 

e!COCKPIT was a novelty for me, compared to those I used in my studies. Based on my 

experiences e!COCKPIT is easy to handle, it is clean and its’ handling can be quickly 

adopted, furthermore it has an option for simulation without real hardware, Drag&Drog 

function and a lot more. 

I developed two programs. The first one provides the cyclic function of a pneumatic 

device, which I implemented in ladder logic and in structured programming language as 

well. Besides the operation of the program, I presented the method of establishing 

communication between the devices and the proper use of the development environment 

for guidance. In my second program, I created the control of a four-way crossroad. 

Similarly to the first task, I implemented this one in both languages mentioned above. In 

the course of making the program I used my experiences I gained earlier and during the 

first task. I have endeavored explaining the operation of the program codes as detailed as 

possible in case of students want to use these programming languages later to make their 

own projects. I have verified the functionality of the programs with the test function of 

e!COCKPIT.  
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