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1. BEVEZETÉS
A választott téma a PLC vezérelt gyártóberendezések legalapvetőbb és legrégebben létező programozási
technikájának vizsgálatával foglalkozik. Alapvető fontosságúnak érzem a témát, tekintve, hogy PLC
programozás oktatásának egy sarokkövét képezi és a mai napig meghatározó eszköze az iparban alkalmazott
gyártó és összeszerelő berendezések vezérlő programjának.
A dolgozat szerkezetét úgy alakította ki, hogy fokozatosan közelítsen a témához. Tekintetbe véve azt,
hogy a téma maga nem a PLC programok fejlődésével jelent meg, hanem általánosan tekintve rá egy igen
régi és bevált eszköz a gépi folyamatok modellezésére, gondolok itt elsősorban a számítógépes programok
tervezésének és dokumentálásának eseteire. Így elmondható, hogy a PLC technika valójában csak átvett egy
eszközt az általános szoftver fejlesztés eszköztárából, melyet a maga igényeinek megfelelően tovább is
fejlesztett és a mai napig egy meghatározó pillérét jelenti az automatizált gépe vezérlő programjának
készítése során.
A szűken vett programozási technikabemutatásán túl a dolgozatban kis kitekintést szeretnék tenni a
PLC-k speciális hardver és szoftver felépítésének bemutatásával kapcsolatban hiszen, mint majd látható lesz
a lépésláncok, állapotgépek, szekvenciák, elvét tekintve - bárhogy is nevezzük őket - mélyebb gyökerekkel
rendelkeznek ezen a technológiai területen.
Dolgozatomban a programozási technikát igyekeztem több PLC gyártó termékén keresztül is
illusztrálni. Bár maga a technika, gyártó független és az egyszerűbb változatai bármely PLC-ben
alkalmazhatóak, misebb eltérések, különbségek mégis tapasztalhatók, melyekre szeretném felhívni a
figyelmet.
A dolgozat végén a téma minél alaposabb megismerése érdekében bemutatok egy mintaprogramot,
mely a leírtak gyakorlati kipróbálására is lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. A programot a Siemens
S7-300-as PLC családjának szimulált változatán készítetem el, valamint a hozzá tartozó kezelőfelület a Win CC
flexible program segítségével készült. A választásom azért esett erre a PLC családra, mert minden
bemutatásra

kerülő

programozási

technika

használatára

alkalmas,

igen

elterjedt,

mondhatni

Magyarországon az egyik piacvezető az ipari automatizálás területén. Igaz, maga a PLC család már igen régi,
megjelentek újabb változtok is, és a program fejlesztéséhez használt szoftver eszköz a Simatic Manager sem
a Siemens vállalat legújabb eszköze (már évek óta jelen van a leváltására szánt TIA Portal elnevezésű
szoftvercsomag), mégis a szakemberek vagy érdeklődők jó eséllyel, ezzel a környezettel találkozhatnak
termelő vállalatoknál, gépgyártó cégeknél Magyarországon.
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2. PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI VEZÉRLŐK
A Programozható Logikai Vezérlők - angol nyelvterületen PLC (Programmable Logic Controller),
német nyelvterületen SPS (Speicherbare Programmierbare Steuerung) illetve a távol-keleti régióban
SEC (Sequencer vagy sorrendi végrehajtó) - az 1960-es évek legvégén az 1970-es évek elején
kerültek először alkalmazásra és a korábbi, úgynevezett huzalozott vezérlési megoldások leváltására
szánták. A gépek, berendezések, rendszerek automatizálására szolgáló logikákat nagy bonyolultságú,
kapcsolószekrényekbe épített relé (kapcsoló) hálózatokkal valósították meg. Ez a megoldás tisztán
elektronikai elemekből épült fel, nem tartalmazott semmilyen tárolt programot alkalmazó eszközt
vagy eljárást. Rendkívüli bonyolultsága, nehéz módosíthatósága, hibaérzékenysége, a javítási idő
hossza, és rendkívül magas költsége miatt vált szükségessé más megoldások keresése. A
számítástechnika és az elektronika fejlődésének köszönhetően lehetőség nyílt egy univerzális eszköz
alkalmazására, mely a mai napig magán viseli a születésekor alkalmazott vezérlési módszerek
nyomait. Erre legjobb példa a később röviden bemutatásra kerülő grafikus programozási nyelv a Létra
Diagram (LAD vagy LD), mely az "áramút-terv"-ből alakult ki és a mai napig meghatározó eszköz a
PLC programozók kezében, és minden más programozási technikától jól megkülönböztethetővé teszi
a PLC programokat.

2.1.A PLC hardver architektúrája
Tekintettel arra, hogy PLC programozással kapcsolatos dolgozatot készítek, fontosnak tartom röviden
ismertetni a PLC, mint vezérlő eszköz felépítését, működését, szoftver és hardver környezeté.
Felépítését tekintve a PLC az alábbi 1. ábrán feltüntetett szabvány szerinti részekre bontható.
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1. ábra. PLC szabvány szerinti felépítése (forrás: [A1]).

Jól láthatóan elválasztható részek a következők:
•

Tápellátással kapcsolatos részek

•

Kommunikációs részek, mely három területtel tartják a kapcsolatot, a felhasználóval, más
gépegységekkel, valamint a programozást végző külső egységgel.

•

Érzékelők és beavatkozók területe, mely a PLC szempontjából ki-, és bemenetek fogmájában jelenik
meg.

•

A leglényegesebb a központi feldolgozó egység a CPU

Mindegyik területnek önálló hardver egység képviselői vannak, és ez elvezet a PLC egyik legfontosabb
tulajdonságához, mely lehetővé tette az alkalmazási területén az egyeduralkodóvá válását, és ez nem más,
mint a szabadon összeállítható, konfigurálható rendszer kialakítása. Előnyeit jól összefoglalva álljon itt egy
idézet Ajtonyi tanár úr könyvéből.
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A programozható vezérlők előnyei: a szabad strukturálhatóság, a gyakorlatilag végtelen kapcsolási
szám, a telepítési költségek csökkenése, a rendszerbe szervezhetőség lehetősége. A szabad strukturálhatóság
felhasználói programozhatóságot jelent, amely révén a felhasználó a tárolt egyedi program révén az
univerzális hardvert a feladatra alkalmassá teszi. [1]
Dolgozatom szempontjából ez a „felhasználói programozhatóság” a kulcs kifejezés. Modellek,
programozási technikák felhasználásával egy univerzális eszköz szinte bármilyen feladat ellátására alkalmassá
tehető.

2.1.1. Központi feldolgozó egység
A hardver elemek közül külön is ki szeretném emelni a központi feldolgozó egységet, köznapi nevén
a CPU-t. Nem keverendő össze a PC-ben alkalmazott CPU-tól, itt jóval több hardver elem van egyben
ez alatt a név alatt, bár funkcióját tekintve mindenképpen lefedi a PC-ben alkalmazott névrokon
eszköz feladatait. Ez az egység tulajdonképpen a PLC lelke. A programozási lehetőségek, a memóriák
mérete, a sebesség kérdése, és sok más meghatározó tulajdonság vagy paraméter is ezen az egységen
múlik. Nem véletlen, hogy ennek az egységnek a fejlődése a legdinamikusabb és a legjelentősebb
valamennyi PLC hardverelem között. Blokkvázlatos felépítése a 2. ábrán látható.

2. ábra. PLC CPU felépítése (forrás: [A1]).

Magában foglalja a konkrét végrehajtó egységen kívül a különböző memóriákat, perifériákat
kezelő egységeket, a belső buszokat, stb. A CPU tárolja a felhasználó által készített programot is. Ez
a program nem minden esetben teljesen azonos a programozó szoftverünkben látott és használt
programmal. A Siemens például az úgynevezett „Projektben” (a programozó szoftverben tárolt
program és kiegészítői) használt szimbolikus neveket nem tölti le a CPU memóriájába, így azok
onnan a későbbiekben nem is nyerhető vissza.
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2.1.2. Perifériák
A PLC rendszerek elemeinek másik nagy csoportja, és talán a CPU mellett a legismertebb hardver
elem a kimenetek kezelésére és bemenetek fogadására szolgáló perifériák, kártyák, modulok. A
gyártók változatos megnevezéseket alkalmaznak ebben a témakörben. Ebben a körben alapvetően két
nagy csoportot különböztetünk meg, a digitális ki-, és bemeneteket, valamint az analóg ki-, és
bemeneteket. Mindkét csoportból számos változat képzelhető el melyek eltérnek a csatlakozási
pontok számában, digitális esetben relés vagy tranzisztoros kimenetek, leválasztott vagy nem
leválasztott bemenetek, analóg esetben az ismert távadók (4-20 mA, 0-10 V, stb) fogadásán túl
lehetnek speciális csatlakozási felülettel ellátott kártyák is. Az alábbi 3. ábra bemeneti, a következő
4. ábra kimeneti fokozatok elvi felépítését mutatja villamos szempontból. Látható, hogy minden
esetben alkalmaznak optocsatolót, mely a PLC központi egységét hivatott védeni a külső veszélyektől.
Maguk a kártyák ettől még meghibásodásnak ki lehetnek téve, de egy hiba csak az adott kártyára,
jobb esetben csatlakozási pontra (ki-, vagy bemenet) korlátozódik csupán és a PLC még üzemképes
marad.

3. ábra. Bemeneti fokozatok felépítése (forrás: [A1]).
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4. ábra. Kimeneti fokozatok felépítése (forrás: [A1]).

Természetesen nem csak ki-, és bemeneti kártyák képzelhetők el, a legkülönfélébb eszközök
PLC-hez történő kapcsolását biztosító kártyák léteznek. Ezek lehetnek valamilyen kommunikációs
protokollt képviselő eszközök,
•

soros RS-232, vagy RS-485

•

Ethernet

•

gyártó specifikus PROFIBUS, DeviceNET

•

vagy hasonlók

valamilyen speciális berendezés kapcsolódását lehetővé tevő kártyák mint a
•

szervo vezérlő

•

speciális bemenetet fogadó, hőmérséklet-, mérleg kártyák

•

gyorsszámláló

•

stb.
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vagy PLC technika határait tovább szélesítő bővítő eszközök, például
•

adatgyűjtő kártya

•

robot vezérlő kártya

•

modulként illeszthető komplett ipari PC

és még sok minden más. A lehetőségek száma szinte végtelen és folyamatosan bővül. Speciális
eszközök, és a PLC technika egyre nagyobb és összetettebb rendszerekbe történő integrálására jó
példa a Mitsubishi Electric PLC portfoliója, ahol igen érdekes, más gyártóknál nemigen látható
eszközöket is találhatunk. Tulajdonképpen nincs olyan terület egy gyáron belül, mellyel egy ilyen
integrált rendszer ne tudna kapcsolatot tartani, és itt elmehetünk egészen a komplett vállalatirányítási
rendszerekig is.

2.2.A PLC program felépítése, végrehajtása
A hardver lehetőségek rövid áttekintése után szeretnék egy kicsit kitérni a PLC program működésének
specialitásaira is.

2.2.1. A program elemei, tárolásuk
Szabványos berendezésekről lévén szó, azt gondolhatnánk, hogy a program elemeinek meghatározása,
és a tárolásuk módja minden esetben azonos. Az IEC 61131 meg is határoz bizonyos követelményeket,
de az egyes gyártóknál mégis igen nagy eltéréseket tapasztalhatunk ezen a téren. Igyekszem kis
betekintést adni a szabványos és a gyártó specifikus megoldásokba is. A szabvány által meghatározott
program modell az 5. ábrán látható.
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CONFIGURATION
RESOURCE

RESOURCE

TASK

TASK

TASK

TASK

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

FB

FB

FB

GLOBAL and DIRECTLY

FB

REPRESENTED VARIABLES

ACCESS PATHS

Communication function

(See IEC 1131-5)

Execution control path
or

Variable access paths
FB

Function block
Variable

5. ábra. IEC 61131 szabvány szerinti PLC program modell (forrás: [A6]).

A modellben meghatározott magas szintű nyelvi elemek támogatják a programozót a PLC
program elkészítésében. Ezek a következők lehetnek:
•

Programok

•

Funkció blokkok

•

Konfigurációs elemek

•

Konfigurációk

•

Erőforrások

•

Feladatok

•

Globális változók

•

Elérési utak

Minden egyes elemre nem szeretnék részletesen kitérni, csak néhányat szeretnék kiemelni, melyek
segítséget nyújtanak a PLC programok felépítésének megértéséhez.
A szabvány a teljes felhasználói programra vonatkozóan meghatároz különböző elemeket,
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ezeket „Program organization units”, POU (program szervezési egységek) nevezi, melyből a program
felépül. Ezek valójában olyan jól elkülöníthető és összetartozó program kód részek, melyek
segítségével a programozó a teljes programot szervezhetővé, átláthatóvá, kezelhetővé teszi. Majd
látni fogjuk, hogy nem minden gyártó osztja ezt a véleményt, vagy legalábbis korábban nem voltak
a szabvánnyal egy állásponton e tekintetben. POU-k a következők:
•

Function

•

Function block

•

Program

Minél magasabb szinten áll egy POU a szoftver modell szerint annál nagyobb programrészeket, foglal
magába, több erőforrást, változót és feladatot ér el illetve van kapcsolatban azokkal.
Most nézzünk meg egy szabvány szerint felépített valós PLC programfelépítését. A
választásom a Siemens PLC-re esett a dolgozatban már többször említett európai piacvezető státusza
miatt. A Siemensben a szabványos POU-k a következőképpen néznek ki.
•

OB - Organisation Block

•

FB - Function Blocl

•

FC - Function

•

DB - Data Block

•

UDT - Data Type

Most csak az első három elemről szeretnék szót ejteni. AZ OB mint legfőbb szervező egység a PLC
programjában felhasználói programtól függetlenül a programozó rendelkezésére áll. Minden OB-nek
előre meghatározott feladata van, így ezt nem csak a feladatának tartalmát lehet módosítani a
programozó által. A legfontosabb az OB1, ez a „main program”, a CPU ezt a blokkot futtatja normál
ciklus alatt folyamatosan. Minden felhasználói program valamilyen hívási kapcsolatban kell legyen
az OB1-el ahhoz, hogy a PLC ciklusa során végrehajtódjon. A többi OB futtatását is a CPU végzi el
automatikusan a speciális feladatuknak megfelelő esemény vagy idő leteltének hatására. Így vannak
időzítetten lefutók, mint az OB30-tól OB38-ig, vannak hibakezelésre szolgálók például OB70-72,
OB80-88, OB121-122, vagy az újraindítás során meghívásra kerülők, mint az OB100-102. Az FB és
FC programszervező egységek létrehozása már a programozó szabad belátásán múlik. Közöttük az
alapvető különbség, hogy az FB rendelkezik egy háttér adattároló egységgel DB, mely a
paramétereket az FB futása után is megőrzi. Abban az esetben, ha a futáshoz nincs szükség korábban
megőrzött paraméterekre, csak a pillanatnyi hívás paraméterei és a kapott visszatérési érték érdekes,
akkor célszerűbb a kisebb memória területet foglaló FC (függvényt) alkalmazni.
A leírt programszervezés ellen példájaként tudnám említeni a Mitsubishi PLC-ket melyek
12

programja egyetlen egységből áll és minden elem egymás után kerül végrehajtásra. Mivel ez igen kis
mozgásteret enged meg a programozó számára, újabban már a PLC-k program kódja szabadon
blokkokba szervezhető, de ezek csak a hosszú programkód kisebb egységekre történő vágását
szolgálják. Ezek hívási sorrendjét pedig nem az egymás között kialakított kapcsolatok, hanem egy
lista határozza meg, melyben a programozó feljegyzi, hogy mely blokkot melyik után akarja futtatni.
Ami a listába nem szerepel, az nem hajtódik végre a PLC futása során.
2.2.2. Program végrehajtás
A hardver és a szoftver környezet áttekintése után nézzük meg a PLC program végrehajtásának módját. Ezt a
témát, mind a hardver mind a program szervezés és tárolás kérdése meghatározza. Van tehát egy
mikroprocesszor alapú központi vezérlő egységünk számos perifériával, kimenetekkel és bemenetekkel,
valamint van egy felhasználói programunk, aminek a felépítése egy sorrendben történő végrehajtást fog
feltételezni. Érzékelhető, hogy a PC alapú programvégrehajtástól eltérően itt más szempontok fognak
érvényesülni. Ezeket a különbségeket mutatja az alábbi táblázat.

PC alapú program végrehajtás

PLC alapú program végrehajtás

Nem real-time operációs rendszer alkalmazása

Minden esetben real-time operációs rendszer
alkalmazása

Multi-task felhasználói környezet

A program szekvenciális végrehajtása

Esemény orientált program futás

Ciklikusan ismétlődő programfutás STOP-ig

A táblázatból látható, hogy a PLC legfőbb feladata a program szekvenciális végrehajtása, a perifériák
kezelése, bemenetek kiolvasása, kimenetek vezérlése, a lehető legrövidebb idő alatt, nagy megbízhatósággal
és pontossággal. Ebből következik a PLC egyik fő paramétere és meghatározója a ciklusidő.
A ciklusidő egy változó paraméter mely megadja, hogy a PLC mennyi idő alatt futtatja le a programot,
és kezeli le a ki-, és bemeneteket egyszer. Természetesen ez csak egyszerűsített meghatározás, hiszen a PLC
kommunikációt is végez más eszközökkel, sőt nem kevés diagnosztikát is végez a saját és a vele kapcsolatban
álló eszközök vizsgálata érdekében. Egy átlagos PLC ciklusideje a program és a teljes rendszer méretétől
függően néhány, vagy néhány 10 ms, bár vannak eszközök, melyek néhány 10 microsec ciklusidővel
rendelkeznek.
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Fontos, hogy a PLC ciklusideje nem tévesztendő össze az adott gép ciklusidejével. Egy gépi ciklus
lefutása alatt, amíg az adott gép elvégzi a teljes feladatát a PLC több 1000x is lefuttatja a programot, kezeli a
perifériákat és ellátja az egyéb feladatait. A PLC ciklusideje mindig nagyságrendekkel kisebb a gép
ciklusidejénél. Ciklusidő vizsgálatra akkor lehet szükség, ha a gép egyetlen mozgásának vagy egy igen nagy
sebességet igénylő kommunikációnak a vizsgálatát végezzük el. Egy nagy felbontású enkóder adatainak
fogadása, vagy egy igen rövid ideig fennálló bemenet értékének kiolvasása már érdekessé teheti az adott
installációban elérhető ciklusidő értékét.

2.3.Szabványok
2.3.1. IEC 60 848 - GRAFCET
A Franciaországban 1977-ben kidolgozott és általános alkalmazásra javasolt megoldás a GRAFCET
(GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions) 1988-ban került nemzetközi szabványként
elfogadásra. Ez volt az IEC 60 848-as szabvány. A GRAFCET formális eljárás volt, mely vizuális
formai elemeit a Petri-hálók grafikai és matematikai modelljétől kölcsönözte. Tulajdonképpen ez az
első állapotgépes programozási modell, melyet a PLC gyártók programnyelv szinten is támogatnak
készülékeikben, valamint számos PC program vagy programozási nyelv kiegészítés is létezik, mely
a GRAFCET modellt használva PLC programok létrehozását segíti.
2.3.2. IEC 61 131
Öt évvel a GRAFCET nemzetközi szabványként történő elfogadása után, 1993-ban jelent meg a teljes
PLC technikát felölelően szabályozó IEC 61 131-es szabvány. Ez 9 fejezetben felosztva tartalmazza
a programozható logikai vezérlőkkel kapcsolatos hardveres, szoftveres, kommunikációs,
programnyelvi, felhasználókkal kapcsolatos és egyéb témákat. A szabvány 9 fejezete külön-külön
érhető el, és mindegyik fejezet saját frissítésekkel rendelkezik, így van aminek a 2000-es, de van
aminek a 2013-as a legfrissebb kiadása. A dolgozat témája kapcsán érdekes az IEC 61131-3, mely a
programozási nyelveket foglalja magában. A jelenlegi harmadik kiadás 2013-ban jelent meg és a
2003-as második kiadást váltotta le.

2.4.Programnyelvek (IEC 61131-3 szerint)
A dolgozat témájának jobb megértése és a programozási technikák, szabványok, megoldások közötti jobb
eligazodás érdekében fontosnak tartom, hogy röviden ismertessem a PLC-kben alkalmazott szabványos
programozási nyelveket. Meg szeretném jegyezni, hogy a későbbiekben bemutatásra kerülő lépéslánc
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programozási technikák egyike sem csak a bemutatott programnyelven írható meg. A választott
programnyelv a gyakorlatban elterjedt megoldásokat követi és a bemutatást segítő vizualizációt tartja szem
előtt. A programnyelvek nevénél a zárójelben szereplő első tag a szabványban meghatározott rövidítés.

2.4.1. Utasítás lista (IL, STL, AWL)
Ez a szöveges nyelv gépközeli programozást tesz lehetővé. Soronként egy utasítás és a hozzá tartozó
operandusok írhatók. Ezek döntő többsége elemi utasítás, de van példa néhány összetettebb
programlépés megvalósítására is, mint például a Siemens utasításlistában egy FC hívásakor a CALL
utasítás a hívott függvény paramétereinek automatikus beviteli lehetőségét kínálja fel. A PC
szoftverfejlesztésben leginkább az assembly nyelvvel szokták összehasonlítani. Utasításlistában
minden PLC-ben megvalósítható feladat leprogramozható. Más kérdés az, hogy milyen nehéz ezt
kivitelezni, illetve a kód mennyire lesz áttekinthető vagy követhető. A fejlesztő környezetek többsége
és a PLC nagy többsége támogatja az ebben a nyelvben történő programozást. Egy Siemens
utasításlista programrészletet mutat a 6. ábra.

6. ábra. Programrészlet Siemens STL nyelven.

2.4.2. Funkció blokk diagram (FB, FBD)
A grafikus nyelvek csoportjába tartozik, érdekes módon nem a villamos iparból és nem is a
szoftverfejlesztésből, hanem az elektronikából származó logika szerint épül fel. Grafikai kialakítását
tekintve megfeleltethető a logikai kapuáramkörök kapcsolási rajzának. Figyelembe véve, hogy a PLC
működési logikája és a logikai kapuáramkörök működési logikája sok ponton fedi egymást,
elfogadható a nyelv létjogosultsága. Ettől eltekintve azonban sokkal kisebb mértékben használt nyelv,
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mint más társai és az utasításlistával ellentétben nem programozható le minden PLC-ben előforduló
feladat ezen a nyelven. A 7. ábra FB nyelvben írt programrészletet mutat.

7. ábra. Programrészlet FB nyelven.

2.4.3. Létra diagram (LD, LAD)
Ez a nyelv talán sokak szemében egyet jelent a PLC programozással. A villamos relés vezérlés
„áramút tervéből” közvetlenül vezethető le. Az alap nyelvi elemek, teljes egészében megfelelnek a
relés logikában alkalmazott elemeknek. Ebből rögtön következik az az állítás is, hogy a bináris logika
programozására alkalmas igazán, a bonyolultabb programozási feladatok megvalósításához, például
az analóg ki-, és bemenetek kezeléséhez az eredeti áramút-tervből következő logikába bele nem
illeszthető nyelvi elemek bevezetésére volt szükség. Jól példázza ezt a később bemutatásra kerülő két
„merkeres” lépéslánc programozási technika közötti különbség, mely éppen ennek a határvonalnak a
két oldalán áll. Annak ellenére, hogy szabványos nyelv, az egyes PLC gyártók igen különböző
megoldásokat alkalmaztak a nyelv implementálása során. Éppen ezért az nem jelenthető ki
egyértelműen, hogy nem minden PLC-ben előforduló feladat programozható le létrában. Ez általában
igaz, de például a Mistubishi Electric által gyártott PLC-k létra nyelve minden megvalósítható feladat
leprogramozására alkalmas, bár fontosnak tartom megjegyezni, hogy itt igen tágan értelmezett létra
diagramról van szó, hiszen logikai feltételnek „álcázva” akár STRING (szöveg) változók értékének
összehasonlítását is megtehetjük, ami inkább nevezhető 4GL nyelvi funkciónak, mint bináris
logikának. A 8. ábra egymás mellett mutat be egy Siemens és egy Mitsubishi PLC-ben programozott
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létra diagramot. Balra látható a Siemens, a jobb oldalon pedig a Mitsubishi, éppen egy STRING
műveletet mutatva (pirossal bekarikázva).

8. ábra. LAD nyelvű program Siemens és Mitsubishi változatban.

2.4.4. Strukturált szöveges nyelv (ST, SCL)
A szöveges nyelvek közül a magasabb szintű, mégis a legkevésbé alkalmazott PLC programozási
nyelv. Talán azért mert valamennyi társával ellentétben ez a nyelv nem egy közvetlenül a PLC-n futó,
később futás közben monitorozható kódot eredményez, hanem egy úgynevezett forrás fájl jön létre,
melyet a programozó szoftver lefordít és a fordított állomány kerül letöltésre a PLC-be. Ebben a
vonatkozásban hasonlít a számítógépes programozási nyelvek többségére. Nyelvi szerkezete is
gyártótól függően C vagy PASCAL alapú. A program kódban megtalálhatók a jól ismert elemek, mint
a fejrész, változó deklarációs rész, ki-, és bemenő paraméterek, stb. Érdekesség, hogy a Távol-Keleten
igen elterjedt az úgynevezett C CPU-k alkalmazása, melyet kifejezetten csak C nyelven lehet
programozni. Ez a megoldás nem azonos a szabványban leírt ST nyelvvel, de mindenképpen egy
PLC-től szokatlan magasabb szintű nyelv, mely nyilván minden PLC feladat megvalósítására
alkalmas.
2.4.5. Folyamatábra (SFC, GRAFCET, Grafchart)
A dolgozat szempontjából ez a szabványos nyelv a legérdekesebb, hiszen ez kifejezetten az
állapotgépek PLC-ben történő implementálásának szándékával lett létrehozva. Gyökerei az IEC 60
848-as szabványig, illetve az őt megelőző, a GRAFCET-et leíró Francia nemzeti szabványig nyúlik
vissza. Hasonlóan a LAD nyelvhez, a szabványosítás ellenére más-más gyártók, más-más módon
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valósították meg ezt a lehetőséget a PLC-ikben. E mellett még igen lényeges tényező, hogy a gyártók
csak a nagyobb kompakt vagy moduláris eszközeikben teszik elérhetővé ezt a nyelvet, a kisebb
egyszerűbb PLC-k nem rendelkeznek ezzel a fejlett állapotgép szerkesztési lehetőséggel. A másik
lényeges jellemzője, hogy önmagában nem elegendő egy állapotgép program szerint működő gép
vezérlésének elkészítéséhez, hiszen a grafikus környezet leginkább csak az állapotgép logikai
felépítésének programozását támogatja, így a kész PC program szinte minden esetben kiegészül LAD
vagy utasítás listás programnyelven írt részekkel. A könnyen programozható grafikus környezet és a
kényelmes járulékos szolgáltatások (például: időzítők, állapotjelzők) ára a viszonylag magas
memória igénye, mely miatt a kisebb PLC-kben nem is található meg ez a nyelv. Tekintettel arra,
hogy a dolgozat nagy része az SFC Siemens-ben elérhető nyelvi változatával igen sokat foglalkozik,
itt példának inkább egy Mitsubishi megoldást mutatok, mely a 9. ábrán látható.

9. ábra. SFC Mitsubishi változatban (forrás: [A5]).

Csak érdekességként jegyezném meg, hogy az ábrán látható módon a lépéslánc és az átmeneti
feltételek szerkesztése külön ablakban zajlik, így az SFC és a LAD nyelvű szerkesztés különválik.

18

3. A VIZSGÁLT PROGRAMOZÁSI TECHNIKA ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
3.1.Fogalom magyarázat
Első pontként szeretném a fogalmak magyarázatával, tisztázásával kezdeni. Tekintettel arra, hogy a tárgyalt
programozási vagy modellezési technika igen régi, rengeteg műszaki és technológiai területen jelen van,
valamint igen elterjedt és általánosan használt, a különböző fogalmak, megnevezések széles köre és igen
vegyes alkalmazása alakult ki ebben a témában, magyar és idegen nyelvű használatban egyaránt.
Mielőtt a fogalmak magyarázatát megkezdeném, megpróbálom magát a programozási technikát
ezen fogalmak használata nélkül leírni, elmagyarázni, és bízom benne, hogy a ezzel rá tudok világítani arra,
hogy a később felsorolásra kerülő fogalmak miért kerültek alkalmazásra a technika használói, kidolgozói
számára. Lássuk tehát a magyarázatot:
Ez a programozási technika a vezérelt berendezés különböző állapotait, működési fázisait, lépéseit,
szoros egymásutániságban határozza meg úgy, hogy megadja az állapotok egymást követésének sorrendjét,
a folyamat haladásának irányát és a lépések által meghatározott állapottér bejárásának lehetséges útvonalait
is.
Elemeire bontva a fenti magyarázatot, a technika meghatároz:

•

Állapotokat

•

Egymásutániságot

•

Irányt

•

Útvonalakat
Már látható, hogy a matematika, számítástechnika és más tudományterületek eszköztárában bőven

akad az olyan tudományos vagy technikai terminológia, vagy kifejezés melyre részben vagy egészben ráillik a
fenti magyarázatra.
Vegyük sorra, milyen fogalmakkal lehet találkozni a témául választott programozási technika
kapcsán.

3.1.1. Gráf (grafikon)
A matematikából átvett kifejezés máris félreértésekre adhat okot a téma iránt érdeklődők számára,
ugyanis két értelemben is használható a téma kapcsán. Az egyik értelmezés ha a program vizuális,
grafikus modelljét kívánjuk kifejezni vele akkor használhatjuk a gráf, vagy gráf modell kifejezést. A
másik értelmezés sokkal konkrétabb jelentést takar. Gráf a mindennapi szakmai kommunikációban
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használt neve a korábbi fejezetben már említett IEC 61131 szabvány 3. részében meghatározott egyik
programozási nyelvnek, a Sequential Function Chart (SFC)-nak. Ezen a néven találkozhatunk,
például az említet programozási nyelvvel, ha a Siemens Simatic Manager programban a készítendő
kód nyelvét kívánjuk kiválasztani (GRAPH).
3.1.2. Folyamatábra
Igen ritkán, de mégis lehet találkozni a GRAFCET folyamatábraként történő magyar fordításával.
Mivel a folyamatábra egy igen általános és széles körben használt kifejezés, így nem jelenthető ki,
hogy a megfogalmazás hibás, de véleményem szerint nem elég pontos. Önmagában állva nem
határozz meg kellő pontossággal az adott program tudományos térben elfoglalt helyét. Mindenképpen
kiegészítésre szorul, például így "egy PLC program folyamatábrája". Részemről ezt a kifejezést a
dolgozat többi részében nem használom.
3.1.3. Szekvencia vagy sorrendi végrehajtás
Ezt a két fogalmat azért tárgyalom együtt, mert ugyanazon fogalmak magyar és idegen nyelvi
változatáról van szó. A nyelvi nézőponttól eltekintve lehet különbséget tenni, illetve kizárni egyik
vagy másik használati formát, gondolok itt arra, hogy a szoftverfejlesztésben a program részegységét
nevezhetjük szekvenciának, de sorrendi névvel nem szokták illetni. A mi szempontunkból ezek a
fogalmak a folyamatábrával egy csoportba sorolhatók. Szekvenciát leginkább a szoftverfejlesztésben
használunk, jelentése a program azon legkisebb egysége (elemi programozási struktúrák egyike)
amelynek utasításai egymás után kerülnek végrehajtásra. Az egymásutániság kritériumát ugyan
teljesíti, de mégsem gondolom, hogy jól kifejezné a vizsgált programozási technika tartalmát.
Különösen akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy a fenti jelentésének, mint elemi programozási
struktúra, megvan a helye a PLC-ben alkalmazott programelemek között is. Így használata még
félreértésekhez is vezethet, tekintve, hogy egyazon területen két egymástól független dolgot is
jelölnek vele. Mindazonáltal tagadhatatlan, hogy a tárgyalt programozási technika kifejezett
implementálására létrehozott SFC nyelv nevében is szerepel (Sequential Function Chart). Így a
szekvencia használatát ilyen formán én szeretném mellőzni mivel zavaró és szűkíti a vizsgált
programozási technika fogalmát. Vizsgáljuk meg a sorrendi vezérlést is külön. Itt érzésem szerint épp
fordított a helyzet. A fogalom a PLC technikában inkább tágabb értelemben használt, mint a mi
általunk vizsgált témakör. A korábbi fejezetben már említettem, hogy a Távol-Keleten maga a PLC-t
mint eszközt, mint vezérlési technikát a program lefutásának módja miatt Sequencer-nek, sorrendi
vezérlőnek hívják. Így ezt a fogalmat sem kívánom használni.
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3.1.4. Állapotgép (State Machine)
Tekintettel arra, hogy diplomamunkám címében is ez a kifejezés szerepel azt kellene mondjam, hogy az
állapotgép a megfelelő és kellően pontos meghatározása a vizsgált programozási technikának. Mielőtt ezt
kijelenteném, szeretném egy kicsit árnyalni a képet. Az állapotgép kifejezés sem a PLC programozás sajátja.
Eredetileg a matematika majd később az ebből kialakuló számítástechnika eszköztárában találhatjuk meg.
Ahogyan azt Horváth Ernő Tanár Úr előadásában is hallhatjuk.
Az állapotgép egy matematikai modell, amit gyakran használnak programfejlesztés, digitális
áramkörök tervezése és egyéb mérnöki munka során. A lényege, hogy az adott alrendszer csak egy állapotban
lehet egyszerre, ebből az átmenetek és az egyes állapotok tevékenységei pontosan definiáltak. [2]
Szoftverfejlesztési feladatok megvalósításánál egy igen elterjedt grafikus eszköz az UML, maga is egy
állapotgép implementációs megoldás. Kezdeti meghatározás minden kritériumát teljesíti, (állapotokat,
egymásutániságot, irányt, útvonalakat határoz meg) és az is nyugodtan elmondható, hogy a PLC programok
fejlesztés is a szoftverfejlesztés egyik ágának, megjelenési formájának tekinthető. Így miért ne
használhatnánk ezen programozási technika jelölésére. Én mégis úgy érzem, hogy az állapotgép inkább a
megvalósítani kívánt program elvi modelljét, logikai felépítésének vizuális megjelenési formáját jelenti, nem
pedig magát a programot mely kétségkívül az állapotgépeknek megfelelő logikai elvek mentén készült.
Nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy a nemzetközi szakirodalom ezen fogalom angol megfelelőjét a
State Machine kifejezést használja, és ezen kifejezés alatt találhatjuk meg azokat az információkat melyek a
témát fedik. Természetesen megfelelő pontosítás használata nélkül a teljes szoftverfejlesztési tér összes
State Machine-jéval találjuk szemben magunkat. A magam részéről az állapotgép kifejezést inkább a logikai
modellre szeretem használni, és más kifejezéssel illetem a megvalósult program struktúrát.

3.1.5. Lépéslánc
A vizsgált programozási technikát létra diagram LAD nyelven leírva véleményem szerint a leginkább a
lépéslánc fogalommal jellemezhető. A LAD nyelvi kódot nézve nem tűnik ki az állapotgépekben jól kivehető
különböző bejárási irányok lehetősége, viszont az egymást követő, jól láthatóan egymáshoz kapcsolódó
lépések sorozata igen. Így a lánc megnevezés kifejezetten ráillik a program implementációjára. A véleményem
azonban még igen kevés lenne ahhoz, hogy a téma részletes vizsgálatakor érdemi jelentőséggel kellene
foglalkozni a fogalommal. Az viszont már elegendő, hogy a lépéslánc fogalom számos szakmai anyagban
megtalálható. Álljon itt egy érdekes példa az azóta már más cég által felvásárolt Klöckner-Moeller vállalat
programozási kézikönyvéből.
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A Lépéslánc funkcióelem felhasználásával egyszerűen, és gyorsan készíthető strukturált felhasználói
program. Az összes Lépéslánc funkcióelem 99 lépést képes irányítani. A Lépéslánc funkcióelem lépései
tartalmazhatnak Lépésláncot, így maximum 8 mélységben egymásba ágyazhatók. A Lépéslánc egyes lépései
alprogramok, amelyek a végrehajtandó utasításokat tartalmazzák. Lépéslánc funkcióelemmel a sorrendi
vezérlés logikai struktúrája közvetlenül beépíthető a felhasználói programba. [3]

Az idézett könyv a leírt lépésláncot összhangban állónak jelöli meg a DIN 40 719 szabvánnyal,
mely 1978-ban került kiadásra és 25 éven át volt érvényben. Ebből is leszűrhető, hogy ez a
programozási technika igen régen a szakemberek rendelkezésére áll. És a lépéslánc kifejezés sem
nevezhető friss kitalációnak. A hivatkozott könyv másik érdekessége, hogy a lépéslánc felépítését
nem valamilyen grafikus nyelven, hanem utasítás lista (IL, AWL) nyelven mutatja be. A mai PLCkben utasításlistában tipikusan nem készítünk állapotgépeket.

Összefoglalva azt kell mondanom, hogy a nemzetközi súlyát figyelembe véve az állapotgép kifejezés
a legmegfelelőbb a téma fogalmi meghatározására és a diplomamunkám további részében ezt, valamint az
általam kifejezőbbnek ítélt lépéslánc fogalmakat szinonimaként fogom használni. Az elvi modell (állapotgép)
és a megvalósult program (lépéslánc) közötti különbségtételt az adott helyen külön jelezni fogom.

3.2.Állapotgépek helye az irányítástechnika világában
Az állapotgép szerű működés szinte egyidősnek mondható az ipari berendezések megjelenésével, de
kiváltképp elengedhetetlen elem volt a gépek automatizálásának megjelenésekor. A későbbiekben látni
fogjuk, hogy az automatizálás kezdetén alkalmazott úgynevezett relés vezérlések elméletének nyomai maguk
is megjelennek az első bemutatásra kerülő lépéslánc programozási technikában. Kijelenthetjük tehát, hogy
az állapotgépekkel modellezett gép működés a PLC-k megjelenése előtt jelen volt a technológiában, ezt
úgymond csak örökölték a modern programozható vezérlők, és természetesen továbbfejlesztve a mai napig
alkalmazzák.
Hol is találkozhatunk pontosan ezzel a programozási technikával. A fejezet címben az ipari
automatizálás szerepel, így ez már bizonyos mértékig behatárolja az alkalmazás körét. De mennyiben?
A PLC alkalmazásának lehetőségeiről szóló fejezetben már említésre került, hogy a mai modern
logikai vezérlő rugalmasságuk és a gyártók által kínált rendkívül széles választékuk miatt igen elterjedtek. Az
ipar a technika számos területén megtalálhatók, sőt mondhatjuk, hogy alkalmazásuk nélkülözhetetlen.
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Vizsgáljuk meg hogy ezen rendkívül széles palettán pontosan hova pozícionálhatók az állapotgépes
programozási technikák. A PLC-k alkalmazásának két fő területét azonosítottuk, az automatizálást és a
folyamat szabályozást. Mivel az automatizálást már korábban kijelöltük mint cél területet így a felhasználás
másik nagy szegmensét rögtön ki is vehetjük az alkalmazási lehetőségek köréből. Folyamat szabályzó vagy a
területet angolul jobban kifejező Control System feladatok esetén lépésláncok alkalmazása nem jellemző.
Szűkítsük tovább a kört az automatizáláson belül. Az automatizálás további két területre az ipari és
az épület automatizálásra bontható. Az utóbbi inkább folyamat szabályzáshoz hasonló feladatok megoldását
kívánja mintsem sorrendi vezérlések megvalósítását. Így ez a terület sem jellemző felhasználási tér.
Meghatároztuk az ipari automatizálást, mint a jellemzően termelő berendezések működtetésének
területét, de vajon ezen a területen belül szorul-e további szűkítésre az állapotgépek alkalmazásénak
lehetősége? Természetesen igen, hiszen a most azonosított gépek csak egy részének a működése
modellezhető és vezérelhető a vizsgálatunk tárgyát képező eszközökkel. Gondoljunk csak vissza, hogy a
fogalmom meghatározás során azonosított négy kritérium

•

Állapotokat

•

Egymásutániságot

•

Irányt

•

Útvonalakat

nem csak lehetséges elemei, hanem elengedhetetlen feltételei annak, hogy állapotgépekről beszélhessünk.
Ennek értelmében a vezérlet berendezés állapotai, működési módjai és az azok közötti átmenetek előre
definiáltaknak kell lenniük. Így a működés közbeni ellőre le nem programozott módosításra, változások
alkalmazására nincs mód. Ez a terület már az alkalmazkodó, tanuló gépek területe, melyek már nem
alkalmazzák a bemutatásra kerülő programozási technikákat. E mellett még sok más kisebb területet is fel
lehetne sorolni ahol nem alkalmazhatók a vizsgált technikák, mint például nem jellemző mérő- vagy
adatgyűjtő berendezések programjaiban. Természetesen így is rendelkezésünkre áll az ipari alkalmazások egy
jelents szelete, a gyártó, összeszerelő, termelő, gépek területe melyben szinte mindenhol és minden
változatban megtalálhatók a vizsgált programozási technikák. Azon szakemberek számára, akik automatizált
gyártó berendezésekkel kívánnak foglalkozni a mai napig a legalapvetőbb programozási technika a mai napig
az állapotgépek valamely megjelenési formája.
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4. PLC PROGRAMOKBAN HASZNÁLT LÉPÉSLÁNC MEGOLDÁSOK
Mielőtt rátérnék a konkrét programozási technikák tárgyalására, magának a lépésláncnak az elvi
felépítését szeretném bemutatni. Mivel a programozási technikák valójában a nyelvi elemek
használatában térnek el egymástól, fontosnak tartom, hogy az elméleti alapok nyelvi elemektől
függetlenül kerüljenek tisztázásra. Így biztosítható, hogy az olvasó nem egy adott nyelvi
implementációhoz fog ragaszkodni, hanem az elvre építve maga is képes a nyelvi elemek újabb
változatának kidolgozására. A másik érvem mellette, hogy a programozási nyelvi implementációk
felsorolása nem teljes. Az előző gondolatmenetből következik, hogy nem is lehet az, ezért nem
szeretnék egy adott nyelvi megvalósítást előnyben részesíteni.

4.1.A lépéslánc programozás elméleti alapjai
Az elgondolás alapja (állapotgépekről lévén szó), hogy a gép egy adott időpillanatban mindig pontosan
definiált állapotokban, lépésekben tartózkodhat. A lépésben végzett feladatok teljesítése esetén kerülhet
tovább egy későbbi állapotba. A feladatok teljesülését az átlépési feltételek fogják reprezentálni. Ennek
megfelelően a logikai rendszere felosztható néhány jól elkülöníthető részre.
Ezek a következők:

•

Állapotok, lépések (Step, )

•

Átmeneti vagy átlépési feltételek (Transfer, Condition)

•

Feladatok vagy Vezérlések (Action)

•

Megszakítások, Timeout (ezek egy állapotgép modellből nem közvetlenül levezethetők)

Kezdjük a lépésekkel.
Ezek adják meg a gép egyes állapotait, tulajdinképpen ezek határozzák meg, hogy a gép teljes
működési folyamatát hány egymástól elhatárolt részre bontjuk. A lépések mindig jól meghatározott
sorrendben követik egymást, A gép egy időben csak pontosan megadott lépésekben tartózkodhat, és az előző
lépés mindig egyértelműen kijelöli az utána következőt, vagy az utána következük közül (ha a program,
választási lehetőséget kínál) az épp aktuálisan következőt. A lépések önmagukban nem végeznek el
műveleteket, vagy feladatokat, csak azt biztosítják, hogy a programozó képes legyen a gép állapotainak
egyértelmű meghatározására és ezek kézben tartására.
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Hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Az alábbi két ábra egy elképzelt lépésláncot mutat logikai modell
és létra diagramos programozás nyelven. Kizárólag csak a lépések kerültek meghatározásra mely a program
futtatása esetén azt eredményezné, hogy a program a PLC memóriájában egy ciklus alatt lefut anélkül, hogy
a hozzá kapcsolt berendezésen bármi észrevehető lenne, vagy a programozónak bármilyen beavatkozás
lehetősége lenne a futó programba.
A 10.ábra egy gyártó berendezés állapotgépének egy szegmensét mutatja. Mint látható
egyértelműen meg van határozva, hogy például az 1. lépésből mely irányba lehet tovább lépni. Esetünkben
ez a 2. lépés, majd ezt követően a 3. lépés vagy a 7. lépés következik a program lefutásának megfelelően. Ez
az ábrázolási formátum nem tartalmazza az átlépési feltételeket. Az ábra másik felén (az előbbi állapotgéptől
függetlenül) két egymás után következő lépések láthatók létradiagramos programozási nyelven, lépésmerkeres, öntartó kapcsolásos technikát alkalmazva. Ezt a technikát részletesen be fogom mutatni egy
későbbi fejezetben. Látható, hogy egy lépés után a következő lépésnek kizárólag az a feltétele, hogy az őt
megelőző lépés után következzen be.

10. ábra. Állapotgép diagram részlet és két lépés LAD nyelven 1 fázis.

Programozási oldalról az egyik állapotból a másikba történő átjutás elve a következő:
Elsőként:

Vizsgáljuk, hogy a gép a kívánt lépésben van-e.

Ezután:

Amennyiben igen, meghatározzuk a következő lépést

Végül:

Töröljük a jelenlegi lépés aktív állapotát.

A lépések között találunk egy speciális funkcióval rendelkezőt, ez az alaplépés, vagy merkeres
technika esetén alapmerker. A többi lépéstől eltérően az aktiválásának előfeltétele nem csupán az előtte álló,
tehát logikailag a lépéslánc utolsó lépése a feltétele, hanem a lépésláncban szereplő valamennyi lépés
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inaktivitásának vizsgálata. Egyszerűbben fogalmazva, ha egyik lépésben sem vagyunk, akkor az alaplépésben
vagyunk.
Mozgás a lépések között, Transzfer feltételek.
Az előző szakaszban létrehoztunk egy olyan programot, mely külső beavatkozást kizáró ódon a PLC
aktuális ciklusidejének sebességével fut. Ez nyilván még nem alkalmas a használatra. Meg kell oldani, hogy a
lépések a számunkra megfelelő időpontban és feltételek megléte esetén következhessenek csak be. Erre
szolgálnak a transzfer feltételek.
A programunkat bővítsük úgy, hogy a következő lépésbe kerülésnél nem csak az előző lépésben való
tartózkodás állapotát, hanem további feltételeket is vizsgálunk. Ezzel elérhetjük, hogy a továbblépés csak az
általunk megadott feltételek teljesülése esetén törtéjen meg. A 11.ábra mutatja a korábbi állapothoz képesti
változást elvi modellen és létradiagramon egyaránt. Az elvi modell esetében már látható, hogy a lépések
között feltételek is megjelentek, már nem csak a lépések közötti irány van ábrázolva. (Kicsit egyszerűsítettem
a modellt, hogy a változások jobban követhetők legyenek.) Ugyanígy a létradiagramon is bővült a program
újabb elemekkel. Az új feltétel teljesülése is szükséges a továbblépés bekövetkezéséhez.

11. ábra. Állapotgép diagram részlet és két lépés LAD nyelven 2. fázis.

Ezzel elértük, hogy mi irányíthatjuk a lépések lefutását, de a program még nem végez semmilyen
hasznos feladatot. Ehhez van szükség a vezérlésekre.
A lépésekben végzet feladatok vagy vezérlések.
A vezérlések jelentik azt a tényleges tevékenységet melyet a gép elvégez, a lépésekhez rendelésükkel
ezen tevékenységek sorrendjének, biztonságos elválasztásának kézbentartását érhetjük el. A 12. ábrán
láthatjuk, hogy a lépések kiegészültek az elvégzendő feladatokkal.
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12. ábra. Két lépés LAD nyelven, kimenetekkel kiegészítve.

A létradiagramos programrészlet ezen a ponton nem követi az előző két lépésben megszokott
metódust, és ez egy általánosnak tekinthető PLC programozási szabály miatt következik be. Ez a szabály a
következő. PLC programban kimenetet (vagy tekercset a régi relés logikát követve) lehetőség szerint csak
egyszer használjunk fel. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet valamilyen speciális ok miatt egy kimenetet több
programsorban is aktiválni, ettől még a program működőképes marad, de csak nagyon körültekintően
használható ez a megoldás, mert komoly zavarokat eredményezhet.
Hogyan érinti ez a szabály az állapotgépünket? Gondoljuk csak meg, a gép működése során számtalan
olyan lépés létezhet melyek részben vagy egészben ugyanazon kimeneteket aktiválják. A gép működése során
az elvégzett lépések között lehetnek nagyon hasonlóak, vagy azonosak is csak a teljes működést tekintve
más-más alkalommal bekövetkezők. Tehát kifejezetten nagy az esélye annak, hogy több lépés is végez
feladatot ugyanazokkal a kimenetekkel. Ezért a kimenetek és a lépések összerendezése egy különálló
programrészben kerül megvalósításra.
Természetesen ez már az adott programozási technika által meghatározott részlet, itt találkozhatunk
igen változatos megoldásokkal is.
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És végül tegyünk említést a megszakításokról.
A szoftverfejlesztésben használt kifejezés és eszköz alkalmazása azért indokolt, mert itt is úgymond
a főprogram vagy a program fő folyásának megszakítását kívánjuk elérni valamilyen előre nem tervezett vagy
éppen tervezett esemény bekövetkezése esetén, ahogyan ez a PC alapú szoftverfejlesztésben megszokott. A
legegyszerűbb esete ennek, amikor a számunkra tetsző időben le akarjuk állítani a program futását, és ezt
nem egy feltétel teljesülésének megakadályozásával akarjuk megtenni, hiszen az csak az adott lépésre lenne
hatással, hanem a megállítás képességének mindig rendelkezésre álló lehetőségével kívánunk rendelkezni.
Ezen lehetőség megteremtéséhez biztosítani kell, hogy a gép bármelyik állapotban is van a futását ne a
következő lépéssel folytassa, hanem egy kezdő 0 állapotba ugorjon át. Ezen a ponton az állapotgép
modellünk már nem nyújt segítséget mivel megszakítás nem kerül feltüntetésre a modellben, ezek csak az
adott programban, a választott technikának megfelelően kerülnek leprogramozásra. Ezt mutatja be a 13.
ábra.

13. ábra. Megszakítás a lépésláncban.

Még egy rendszer elemmel vagyok adós és ez a Timeout. Tegyük fel, hogy egy lépéslánc elindul az
első lépésnél és folyamatosan fut, ami azt jelenti, hogy a program eljut az egyik lépéstől a másikig, de a teljes
lépéslánc lefutás valami oknál fogva jóval hosszabb időre nyúlik, mint ezt normál futás esetén elvárnánk.
Ebben az esetben valamilyen hiba lépett fel, de a programot ennek kezelésére külön fel kell készteni. Ezt a
célt szolgálja a Timeout. Ez nem más, mint egy időzítő, mely az eső lépésbe kerüléstől kezdődően méri a
lépéslánc teljes lefutási idejét. Ennek az információnak a birtokában már tetszés szerinti hibagenerálást, vagy
automatikus leállítást programozhatunk a lépésláncba.
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Ezzel eljutottunk arra a pontra, hogy a különféle lépéslánc programozási technikákat vizsgálhatjuk,
és láthatjuk a közöttük lévő azonosságokat és a különbségeket az elmélet tükrében. De még mielőtt
belekezdenénk, egy olyan fejezetre szeretnék rátérni, melynek ismertetése véleményem szerint
mindenképpen fontos a téma megfelelő szintű és mélységű ismeretéhez. Ez a terület a már korában is
említett GRAFCET.

4.1.1. GRAFCET vs. SFC
1977-ben Franciaországban kidolgozásra került egy, a gépek működésének modellezését segítő,
matematikai alapokról építkező grafikus eszköz a GRAFCET. Szabad magyar fordításban valahogy
úgy értelmezhető, hogy funkcionális grafikon állapotok és átmenetek ellenőrzéséhez. Ez csak egy
modellező, leíró eszköz volt, PLC-ben a programot szükséges volt átváltani valamilyen ott
használatot nyelvre. Később az SFC megjelenésével és szabványosításával ez már nem egy modell,
hanem egy használható grafikus nyelvként állt a programozók rendelkezésére. De milyen elemekből
és milyen logikával épült fel a GRAFCET, illetve az SFC?
Az állapotgépek leírásához szükséges valamennyi elem megtalálható az eszközkészletükben.
A diagram hatásvonala fentről lefelé és balról jobbra halad, az ettől eltérő irányokat nyíllal kell jelölni.
A lépéseket egy négyzet vagy téglalap testesíti meg, melyeket vonalak köznek össze ezzel jelezve a
haladási irányt. A rajzjelek tekintetében van némi különbség a két technika között, így nézzünk egy
GRAFCET és egy SFC lépéssorozatra példát a 14 ábra és a 15 ábra segítségével.

14. ábra. GRAFCET folyamatábra részlet (forrás: [A2]).
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15. ábra. SFC folyamatábra részlet (forrás: [A1]).

Látható, hogy mindkét modell tartalmazza a lépéseket, a lépése aktiválásának feltételeit,
illetve a lépésekben végzett feladatokat is. A GRAFCET talán kissé bonyolultabb rendszernek tűnhet
abból a szempontból, hogy a grafikon tartalmazott minden, a gép működését érintő és a végleges
program elkészítéséhez elengedhetetlen elemet, melyből a teljes felhasználói program elkészíthető
volt. Az SFC esetében jelentős egyszerűsödést tapasztalhatunk, hiszen a programnyelv mellett
rendelkezésre álló további nyelvek (LAD, ST) lehetőséget biztosítanak az állapotgépben nem
feltétlenül szükséges részek leírására.
A továbbiakban inkább az SFC által használt jelöléseket szeretném megvizsgálni, tekintettel
arra, hogy a GRAFCET nevében még nem, de jelölésrendszerben már kiszorult a napi használatból.
A lépésekről, a transzfer feltételekről már volt szó, most nézzük a vezérlő szerkezeteket,
vagyis hogyan lehet a lineáristól eltérő, bonyolultabb állapotgépet létrehozni. Mielőtt ebbe
belekezdenék, szeretnék ismét egy kis fogalommagyarázatra kitérni. Alapvetően három vezérlő
szerkezetet különböztetünk meg melyek megnevezése szakirodalmi forrástól és a használat helyétől
is függ. Ezt szeretném a következőkben pontosítani.
Abban az esetben, ha a lépéslánc futása egy adott ponttól kezdődően különböző irányokba
folytatódhat tovább, beszélhetünk elágazásokról. Ennek két változata lehetséges, az egyik, amikor
csak egy irány engedélyezet egyszerre, ez a VAGY szerinti elágazás, és amikor minden irány
engedélyezett, ez az ÉS szerinti elágazás. A dolgozatomban ezt a két változatot és hangsúlyosabban
szeretném elválasztani ezért a VAGY szerinti elágazást ELÁGAZÁSnak nevezem, ellenben az ÉS
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szerinti elágazást PÁRHUZAMOS ÁGAKnak. Az magával hozza azt a megkötést, hogy az ÉS
szerinti elágazásánál (párhuzamos ágak esetén) valamennyi ágnak kötelezően le kell futnia, az ágak
között nem lehet szelektálni. Az utolsó vezérlő szerkezet a programhurok, melyet dolgozatomban
VISSZACSATOLÁSnak nevezek. Ez egy speciális VAGY szerinti elágazás, mely egyik ágán a
program nem egy következő, hanem valamely megelőző lépéssel folytatódik.
Az első, és talán a leginkább használt vezérlőszerkezet az elágazás. Abban az esetben, ha
valamilyen feltétel hatására a gép egyik vagy másik módon történő működését kívánjuk előidézni,
általában ezt a szerkezetet használjuk. Elágazni a láncban mindig VAGY feltétel alapján lehet.
A 16. ábra GRAFCET és SFC jelöléssel mutatja az elágazás lehetőségét.

16. ábra. GRAFCET és SFC elágazás (forrás: [A1]).

A második, vezérlő szerkezet melynek alkalmazása véleményem szerint nagyobb odafigyelést
igényel, ha egy valós gép működését nézzük, a párhuzamos ágak alkalmazása. Itt tulajdonképpen egy
ÉS szerinti elágazásról van szó, melynél valamennyi alternatív ág futása megkezdődik, és az ágból
kilépni csak valamennyi ág befejeződése után lehet. Szintén GRAFCET és SFC jelöléseket mutat a
17. ábra.
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17. ábra. GRAFCET és SFC párhuzamos ágak (forrás: [A1]).

Végül, de nem utolsó sorban (ahogy mondani szokták) a visszacsatolás következik. Itt a
programozás során nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy ne hozzunk létre végtelen ciklust. Ebben
lehet segítségünkre a lépéslánc teljes egészének, vagy egy szakaszának futásidejét mérő és vizsgáló
TIMER alkalmazása, melyet általában Time Out-nak szoktak nevezni. Lássunk egy SFC példát a
visszacsatolásra a 18. ábrán.

14. ábra. SFC visszacsatolás (forrás: [A1]).
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Tekintettel arra a szabályra, mely szerint az állapotgép hatásvonala lefele halad, és rajzban a
visszacsatolás könnyen össze lenne keverhető az elágazással, a vissza felé irányuló hatásvonalat
nyíllal kell jelölni.
4.1.2.

Lépéslánc hibák

Fontos megemlíteni, hogy a lépéslánc programozási technikák vagy grafikus modellek nem
garantálják, hogy az elkésztett lépéslánc minden követelménynek megfelel és lefutása megfelelő
biztonságos működést fog eredményezni. Talán a grafikus programozási nyelvek kivételével az
eszközök nem tartalmaznak hibakeresést vagy hibajavítást. Elképzelhető olyan kód késztése, mely
első ránézésre megfelel a lépésláncok szabályainak, de mégis eredményez olyan futási eseményt,
mely nem megengedett. Gondoljunk csak arra, hogy az elágazások megfelelő belépési és kilépési
feltételeinek vizsgálata nem automatikus, vagy olyan lépéslánc struktúra felépítése mely beragadt,
vagy soka nem aktivált lépését tartalmaz könnyen megvalósítható, és az ezek elleni védekezés a
programozó feladata.
Néhány példával szeretném érzékeltetni milyen logikai és programozási hibák képzelhetők el
és hogyan kell elkerülni őket. Elsőként lássunk két logikai hibát, melyet lépéslánc modellezés közben
követhetünk el. Az alábbi 19 ábra hibás lépésláncokat mutat.

15. ábra. Hibás lépésláncok (forrás: [A2]).
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Az ábrán a párhuzamos ág kialakítás miatt mind a B és C lépések is megkapják a vezérlést.
Abban az esetben, ha a t2 feltétel nem és a t3 feltétel igaz, a lépéslánc az E – G útvonalon folytatódik
tovább és a D lépés nem kerül végrehajtásra. Figyelembe véve azt a szabály, hogy párhuzamos
ágakból csak akkor lehet továbblépni, ha valamennyi ág befejeződött, és esetünkben a D lépés miatt
a C - D ág soha nem fejeződik be, így a B lépésből a rendszer nem tud továbblépni. A ciklus
befejeztével a rendszerben marad egy aktív lépés, mely hibás működést eredményez.
Hasonlóan hibás lehet az a megoldás, ahol egy VAGY logikát megvalósító elágazásnál a
különböző irányok feltételei egyszerre teljesülhetnek, és ezáltal a lépéslánc egyszerre két ágba is
beléphet. Előfordulhat, hogy a gép a hibás program miatt egymással ellentétes, vagy össze nem
egyeztethető utasításokat kap. A feltételek ilyen irány biztosítása a programozó feladata.

4.2.PLC független lépéslánc implementációs megoldások
Dolgozatom központi fókuszában a PLC típus, és bizonyos fokig programnyelv független megoldások
szerepelnek. Ezek részletes bemutatásával, összehasonlításával kívánok foglalkozni, valamint az elkészített
mintaprogramban is ezek a technikák találhatók meg a lehetőségekhez képest minél változatosabb
megvalósítási formákban.
A konkrét technikák bemutatása előtt szeretnék egy kiindulási állapotot felvázolni, mely alapjául fog
szolgálni az eges technikák logikájának végigkövetésekor. Induljunk ki abból, hogy egy olyan berendezés
működését szeretnénk PLC segítségével vezérelni, melyre alkalmazható a lépéslánc programozás logikája. A
kívánt működés megtervezéséhez először el kell készíteni az állapotgépet, mely definiálja a berendezés
állapotait, az ezek közötti kapcsolatot és a lehetséges útvonalakat, irányokat egyaránt. Itt szeretném felhívni
a figyelmet, hogy az állapotgép fogalmat itt mint logikai modellt használom a gép működésének leírására. Ez
az állapotgép modell fog szolgálni arra, hogy a konkrét programozási technikát alkalmazva létrehozhassuk a
kívánt programot.

4.2.1. Lépés merkeres állapotgép öntartó kapcsolással
Elsőként egy olyan technikát szeretnék bemutatni, mely talán egyidős a létradiagramos programozás
megjelenésével és logikája egyértelműen levezethető az "áramút-terv" modellből, valamint pontosan
követi a relés "huzalozott" vezérlések villamos implementációját. Érdekessége, hogy több
továbbfejlesztett változata a mai napig sok cég programozási sztenderdjének alapjául szolgál.
Az állapotgép modellnek megfelelő állapotok mindegyike egy-egy merkerként kerül
definiálásra a programban. A merker, két állapota (1 és 0) fogja jelezni, hogy az adott lépés aktív vagy
nem. Látható, hogy annyi önálló merkerre van szükségünk, ahány állapotot az állapotgépünk
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tartalmaz. Ez már szab bizonyos korlátot az elkészíteni kívánt program méretének, mivel az egyes
PLC-k meghatározott méretű merker mezővel rendelkeznek. A másik nehézség ami jelentkezik, hogy
a merkerek címzése nehezen tudja követni a lépések sorszámozását, de ez kellő odafigyeléssel még
kézben tartható. A merkerek címzése byte szervezésben történik M0.0-től M0.7-ig tart az első byte és
M1.0-től M1.7-ig a következő és így tovább. Látható, hogy a lépések 10-es számrendszerbeli
sorszámozása mindenképpen el fog csúszni a merker címekhez képest.
A programozás menete a következő:
•

A jelenlegit megelőző lépés aktív állapotának vizsgálata.

•

Továbblépési, transzfer feltételek teljesülésének vizsgálata.

•

Megszakítások nyugalmi (0) állapotának vizsgálata.

•

A következő lépés nyugalmi (0) állapotának vizsgálata.

•

A jelenlegi lépést reprezentáló merker aktív állapotba kapcsolása. (Ez a kimenet, vagy
tekercs)

➢ Az első kettő vizsgálati résszel párhuzamosan, tehát vele VAGY kapcsolatot alkotóan a
programban elhelyezzük a jelenlegi lépést reprezentáló merker aktív állapotának vizsgálatát.
Ezt nevezzük öntartásnak.
A korábbi lépések kikapcsolását valójában ezzel a „következő lépés nyugalmi (0) állapot
vizsgálatával” tudjuk biztosítani, hiszen ha a következő lépés aktívvá válik, akkor a kimeneten
bekapcsolt tekercs öntartását biztosító szakasz megszakad. Az alábbi 20. ábrán külön jelöltem
az egyes logikailag elválasztható programrészeket.

20. ábra. Merkeres lépéslánc részletei.
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Meg kell eml1íteni, hogy az alap merker, vagy alaplépés programozása annyiban eltér a többi
lépésétől, hogy nem tartalmaz öntartást.
Miután az alap sémát már ismerjük, vizsgáljuk meg miként tudunk bonyolultabb vezérlési
szerkezeteket létrehozni. Az SFC-nél megismertünk elágazásokat, visszacsatolásokat és párhuzamos
lépéssorozatokat. Vegyük most sorra ezeket.
Elágazások:
Elágazást létrehozni lépésláncban igen egyszerű. Mivel minden lépés aktiválása az
előfeltételek teljesülésén múlik, abban az esetben, ha több lépés is lehet egy következő előfeltétele,
vagy több lépés is ugyanabba a lépésbe végződik, nincs más teendő mint az előfeltétel sorokat egymás
alatt felsorolva, egymással VAGY kapcsolatba állítva őket építjük fel a program sort. Ezt mutatja a
21. ábra, melyen mindkét előbbi eset látható.

21. ábra. Elágazás LAD öntartó programja.

Visszacsatolások:
Ezzel a vezérlési szerkezettel már lehetnek problémák. Emlékezzünk csak vissza. Egy lépés
aktív állapotát a következő lépés aktiválása szünteti meg, mivel a következő lépés inaktív állapota
feltétel az előző lépés öntartásának fennmaradásához. Amint a következő lépés aktív lesz, az előtte
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álló öntartása megszakad, és inaktív állapotba kerül.
Hogyan érinti ez a visszacsatolásokat? Abban az esetben, ha egy lépés után a következő lépés
közvetlenül visszacsatol az őt megelőző lépésbe, akkor a fent leírtak szerint a lánc nem fog lefutni.
Másként fogalmazva egy lépés egy lépés következő lépése egyben az őt megelőző lépés is. Ez
logikailag azt jelentené, hogy a következő lépés nyugalmi állapotának követelménye valóban az előző
lépés ilyen követelményeként jelenne meg a programban, ami soha nem teljesülő feltételt jelent.
Hogyan lehet ezt feloldani. A visszacsatolásban az induló és a visszacsatoló lépés közé
minimum egy további lépést be kell iktatni, még abban az esetben is, ha valójában a lépés nem végez
hasznos tevékenységet, a gép szempontjából nem lenne rá szükség.
Tekintettel arra, hogy programozás szempontjából a kód nem különbözik az elágazásoknál
bemutatottnál, ezért itt ábrán nem mutatom be a vezérlési szerkezetet.
Párhuzamos ágak:
A párhuzamos ágak bemutatására Ajtonyi Tanár Úr könyvéből vett 22. ábrát fogom használni,
mivel a mintaprogramban leírt programkód nem olyan rövid és éttekinthető, hogy jól szemléltetni
lehetne rajta a szóban forgó szerkezetet.

22. ábra. Párhuzamos ágak programozása és annak SFC modellje (forrás: [A1]).

Az elágazásnál látottakhoz képest itt egy átmeneti feltétel több lépést is aktivál, ahogy azt az
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S602 és S604 lépések esetén látjuk. Fontos, hogy a párhuzamos ágak mindegyike egyszerre megkapja
a vezérlést ezért nem is lehet áganként különböző feltételeket alkalmazni. Az ágakból való
visszatérésnél pedig addig nem léphetünk tovább, amíg valamennyi párhuzamos ág be nem fejeződött,
így S606-os lépés feltételében az üt megelőző lépések ÉS kapcsolattal vannak felfűzve. Ezzel
biztosítható, hogy az állapotgép futása mindaddig vár az S606 lépés meghívásával, míg valamennyi
párhuzamosan indított ág be nem fejeződik. Ezt a működést a mintaprogramban ki is lehet próbálni,
ha az egyes párhuzamos ágak futási idejét nagyon különbözőre állítjuk be. Így a program csak a
leghosszabb ideig tartó ág befejezése után fog tovább futni.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fenti ábra programozás technika független, így a LAD
rész nem követi sem az öntartó kapcsolás sem az S-R tárolós technika szabályait. Természetesen
ennek megfelelően nem is futtatható közvetlenül PLC programként.
A leírtakból látható, hogy a kapott kód igen merev, merkerek egymáshoz kapcsolódó érzékeny
láncát alkotja. A kód utólagos módosítása, bővítése igen nehézkes, könnyű hibát véteni és egy
esetleges hiba megkeresése jelentős időt vehet igénybe. A nagyméretű lépésláncok nehezen
áttekinthető programkódot eredményeznek, a lépéslánc szerkezetét adó programelemek és a gép
specifikus transzfer feltételek könnyen összekeveredhetnek, áttekinthetetlenné válhatnak.
4.2.2. Lépés merkeres állapotgép S-R tároló alkalmazásával
A merkeres SET-RESET technika szinte mindenben megegyezik az előbb tárgyalt merkeres öntartó
technikával. Eltérés abban mutatkozik, hogy a relés technikából örökölt öntartó kapcsolást egy
modernebb programelemre az S-R tárolóra cserélte le. Egy ilyen lépést mutat a 23. ábra.

23. ábra. Merkeres S-R lépéslánc példa.

A tároló képes a megcímzett bitet, jelen esetben merkert a SET bemenetére adott jel hatására
1 állapotba billenteni, és ezt az állapotot megőrzi akkor is, ha a SET bemenetére adott jel megszűnik.
A bit 0 állapotba történő átváltásához a tároló RESET bemenetére kell jelet kapcsolni. A 24. ábrán
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egymás alatt ábrázolva mutatja az öntartó és az S-R tárolós megoldást. Látható, hogy az S-R tároló
alkalmazása egyszerűsíti a kapcsolást, bemeneti oldalon jobban átlátható kódot eredményez, de az
előd technika milyen más hiányosságait küszöböli ki?

24. ábra. A két merkeres megoldás együtt.

A programozás menete a következő:
•

A jelenlegit megelőző lépés aktív állapotának vizsgálata.

•

Továbblépési, transzfer feltételek teljesülésének vizsgálata.

•

Megszakítások nyugalmi (0) állapotának vizsgálata.

•

A jelenlegi lépést reprezentáló merker aktív állapotba kapcsolása. (Ez a kimeneten az S-R
tűroló SET pontjára adott bement, vagy SET típusú tekercs.)

•

A korában vizsgált (a jelenlegit megelőző) lépés merker aktív állapotának megszüntetése.
(Ez a kimeneten az S-R tároló RESET pontjára adott bement, vagy RES típusú tekercs)
Itt is ki szeretném emelni, mint a merkeres technikánál is megtettem, hogy az első lépésben

nem kell törölni az alaplépés merkerét, tehát nincs RESET tag, mivel az alaplépés feltétele
tartalmazza valamennyi egyéb lépés inaktív állapotának vizsgálatát, így bármelyik lépés lesz aktív a
az alapmerker inaktív állapotba kerül. Ezen a ponton a merkeres öntartó és a merkeres S-R tárolós
megoldás nem mutat különbséget.
A fentebb feltett kérdésre a vezérlési szerkezetek vizsgálatakor kapunk választ.
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Vezérlési szerkezetek:
Valójában komoly eltérés nem mutatkozik az előd technikához képest. Az érdemi különbség
az öntartó és az S-R technika között az aktuális lépés aktivitásának biztosítása és az előző lépés
törlésének módszere között van. Mivel ezek a változások nemigen érintik a vezérlési szerkezeteket,
legfeljebb annyiban, hogy a kód egyszerűbb és átláthatóbb, így az S-R tárolós lépéslánc megoldás
ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik ezen a téren mint elődje.
Alkalmazás szinte teljes egészében kiszorította az öntartó kapcsolásos megoldást, és a mai
napig rendkívül elterjedt és előszeretettel alkalmazott állapotgép programozási technika, bár a lépésmerkerek alkalmazása miatt igen elavultnak tekinthető. Elterjedtsége miatt számtalan további
változata létezik, melyek a nagyobb állapotgépek programozását és a bonyolult transzfer feltételek
kezelését igyekeznek támogatni. Egy érdekes változatát az „Ipari alkalmazási példák” című
fejezetben mutatom be. Érdekességként jegyzem meg, hogy ez a technika már nem vezethető le
közvetlenül az áramút-tervből.
4.2.3. Add-CMP összehasonlítást alkalmazó lépéslánc technika
Az előbb ismertetett S-R megoldáshoz képest a most következő két technika nem csak a kimeneten,
hanem a bemeneti oldalon is változásokat hozott. A lépések száma már nem a hozzájuk rendelt
merkerek, hanem egy INTIGER típusú változóban tárolt számérték határozza meg. Nem
kapcsolgatunk merkereket, melyek akkor is léteznek (csak inaktív 0 állapotban) ha épp nem aktív a
hozzájuk tartozó lépés, hanem egy változó érékében helyezzük el az épp aktív lépés számát. Ezzel a
sok előre definiált merker helyett egyetlen változóra van csupán szükség, amelyet nem kell előre
semmilyen módon definiálni, csak a lépéslánc futásakor elhelyezni benne valahogy az aktív lépés
számát. Azért használtam a „valahogy” megfogalmazást, mert a következő két technika között épp
ennek a számérték beírásnak a módja a különbség.
Nézzük akkor az Add-CMP technikát. Azt már tudjuk, hogy egy változóban van elhelyezve a
lépés száma. A technika nevében szereplő két programelem, már jelzi, hogy miként fogjuk ezt a
számot kezelni.
A CMP elem a két bemenetére adott érték összehasonlítását végzi a megadott logikai
műveletnek megfelelően. Fontos kijelenteni, hogy a lépéslánc kialakításához mindig a két érték
közötti egyenlőség vizsgálatához van szükség. Csak így tudjuk biztosan kijelenteni, hogy a keresett
lépést biztosan azonosítottuk. Ennek a résznek a megvalósítását mutatja az 25. ábra.

40

25. ábra. Összehasonlító elem használata a lépésláncokban.

Az IN1 bemenetre kerül a lépés számát tartalmazó memóriaterület címe, az IN2-re pedig
annak a lépésnek a száma melynek az aktivitását vizsgálni szeretnénk.
Az ADD elem a látra diagram nyelven két INTEGER (vagy Double Integer) változó értékének
az összeadására szolgál. Tulajdonképpen a lépés számát tartalmazó változó értékéhez hozzáadunk
egy másik értéket – sok esetben 1-et, hiszen valószínűleg az egyel nagyobb számú lépés következik
– és ezt az értéket vissza is írjuk a lépés számát tartalmazó változóba. Természetesen ez nem kötelező
érvényű szabály, tetszés szerint akármekkora lépésekkel lehet haladni, kettesével, ötösével, tízesével,
ezt a feladat jellege illetve a programozó maga dönti el. Abban az esetben ha egyesével növeljük a
lépésszámot a későbbi bővítés nehezen lesz megoldható. Lássunk egy lépést ezzel a technikával
megvalósítva. Azt a 26. ábra mutatja be.
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26. ábra. Add-CMP lépéslánc egy lépése.

Látható, hogy a szerkezete jelentősen eltér a korábban bemutatott merkeres technikáétól.
Sokkal áttekinthetőbb és jobban elválasztható egymástól a különböző logikai elemek. A korábbi lépés
vizsgálata minden esetben egy blokk, a transzfer feltételek vizsgálata valamilyen LAD nyelvű
feltételsor, valamint az aktuális lépés beálltása szintén minden esetben egy blokk. Nagyon fontos
különbség a merkeres technikához képest, – ez igaz a Move-CMP technikára is – hogy az előző lépés
törlésére egyáltalán nincs szükség. Sem öntartás megszakításra, sem RESET elemre nincs szükség.
Sokkal gyorsabb és kevesebb hibalehetőséget magában hordozó programozást tesz lehetővé a
magasabb szintű programelemek (blokk) alkalmazása az elemi, primitív feltételvizsgálatok helyett.
A vezérlőszerkezetek terén már nem ennyire egyértelműen pozitív a helyzet. A merkeres
technika azon hibáját, hogy a visszacsatolásoknál szükség lehetett üres lépés beiktatására abban az
esetben ha egy lépés után a következőt azonnal vissza akartuk csatolni ez a megoldás már kiküszöböli.
Mivel a lépés aktiválása magával hozza az előző lépés törlését, így a következő lépésben azonnal
élhetünk a visszacsatolás lehetőségével.
Van egy másik változás a vezérlőszerkezetekkel kapcsolatban. Gondoljuk végig, hogy az
aktuális lépés számát egyetlen memóriacímen tároljuk. Ezzel biztosított, hogy csak egyetlen lépés
legyen egy időben aktív, de egyúttal nincs meg a lehetősége a párhuzamos szerkezetek kialakításának.
Ehhez vagy több független lépésláncot kell egymásba ágyazni, vagy több lépésszám tárolót kell
alkalmazni. Ezeket a megoldásokat jelen dolgozatban nem vizsgálom meg.
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4.2.4. Move-CMP összehasonlítást alkalmazó lépéslánc technika
Ahogy a merkeres öntartó technikából továbbfejlesztve kialakult az S-R tárolós megoldás, úgy az
Add-CMP technika hibáit is megpróbálták a programozók kiküszöbölni, és megalkották a MoveCMP technikát. A Move elem az Add elemtől eltérően a ki-, és bemenetén kívül csak egy további
paramétert fogad. Az az INTEGER paraméter értéke kerül áthelyezésre vagy elhelyezésre az OUT
kimeneten megcímzett memóriaterületre. Mivel az OUT kimenete kapcsolat memóriacím az adott
lépésláncban mindig azonos, így folyamatosan az aktuális lépés számát fogja tartalmazni. Ez egy
lényeges különbséget jelent az Add technikával szemben. A következő lépés számát közvetlenül
adjuk meg nem pedig egy matematikai művelet eredményeként. Nem kell tudnunk, hogy melyik
lépésben vagyunk, és nem kell előre számolni a következő lépéshez szükséges hozzáadandó értéket.
Ez abban az esetben nem jelent gondot, ha az Add technika alkalmazásakor mindig 1-et adunk az
előző lépés értékéhez.
A CMP (összehasonlítás) rész működése teljesen megegyezik, az Add technikánál leírtakéval.
A vezérlési szerkezetek (elágazás, visszacsatolás) terén sem mutat különösebb eltérést az előd
technikához képest. Gyakorlati haszna abban rejlik, hogy a lépéseket általában nagyobb üres közök
hagyásával határozzák meg, mondjuk tízesével követik egymást a lépések, ami a későbbi módosítás,
bővítés során igen kényelmes helyzetet eredményez. Nem kell üres merkereket fenntartani, és nem
kell számolgatni a következő felhasznált lépés számát, mint az Add technika esetén. A lépések
felépítésének szerkezetét mutatja a 27. ábra.

27. ábra. Move-EQ logikai felépítése Allen-Bradely elemekkel (forrás: [A4]).
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A piros terület jelenti az előző lépések vizsgálatát, a zöld a lépések transzfer feltételeinek
vizsgálatát, és a kék terület az aktuális állapot beállítását mutatja.

4.3.Két példa PLC specifikus lépéslánc implementációkra
Az elméletben meghatározott technikákhoz képest a gyakorlat sokkal színesebb képet mutat. Rendkívül
változatos megoldásokat kínálnak ez egyes PLC gyártók grafikus SFC implementációi, és a programozók is az
adott feladathoz, vagy egy-egy probléma kiküszöbölése érdekében sokféleképpen módosítják a lépéslánc
programokat. A most bemutatásra kerülő két példát azért választottam, mert jól példázza azt a széles
horizontot, amit a PLC lépéslánc programozás felölel. Az első a Siemens S7-GRAPH programnyelv, mely a
szabványos SFC alapjaira épül, és alkalmazása igen elterjedt a Siemens programozók körében. Napjainkban
is modern eszköznek számít, gyors fejlesztést és jó monitorozási lehetőséget kínál. Vele szembe állítva
bemutatom a Klöckner-Moeller utasításlistához készült lépéslánc programozását segítő eszközét az SK
funkcióblokkot.

4.3.1. Siemens S7-GRAPH
A grafikus lépéslánc programozási megoldások közül elsőként a Siemens S7-GRAPH nyelvét
szeretném bemutatni. Itt már nem egy gyártó független programozási technikáról van szó, hanem egy
adott PLC típusban implementált nyelvről, mely többségében a szabványos SFC nyelvre vagy
korábban a GRAFCET modellre alapul. Fontos megjegyezni, hogy igen nagy eltérések lehetnek az
egyes gyártók eszközei között.
Legszembetűnőbb előny, hogy az elméleti állapotgép modellt nem kell más nyelvre (LD, vagy
IL) átfordítanunk, hanem szinte közvetlenül vihető be a PLC programba a grafikus modell. Egy
elméleti állapotgépet mutat a 28. ábra.
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28. ábra. A mintaprogram állapotgép diagramja GRAPH nyelven.

E mellett sokkal fontosabb előnynek gondolom azt a számtalan „szolgáltatást” amit a GRAPH
a program írása (rajzolása) során automatikusan létrehoz és kínál. Az FB blokkal egyidejűleg létrejön
egy I-DB is, igen bőséges adattartalommal. Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit részletesebben. A 29. ábrán
látható a DB adattartalmának egy részlete, mely egyetlen lépéshez létrehozott adatokat tartalmazza.
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29. ábra. Az I-DB-ben létrejött adatok az 1. lépéshez.

Természetesen ezen felül még tucatszám jönnek létre adatok, melyek a lépésektől
függetlenek vagy nem, vagy éppen az egyes transzfer (Transitions) feltételekhez kapcsolódnak.
Nézzünk az utóbbira is egy példát az 30. ábra segítségével.

30. ábra. Az I-DB-ben létrejött adatok a 33. transzferhez.

Röviden összefoglalva a leglényegesebb információk közül néhány, melyek létrehozásával a
programozónak nem kell foglalkozni a következők:
•

Mely lépés vagy lépések aktívak a lépésláncban. BOOL típusú változóban.

•

A lépés száma. INTEGER típusú változóban.

•

Az aktív lépés mennyi ideje fut. S5TIME típusú változóban.
A Supervisor funkció segítégével figyelhető, hogy egy lépés nem fut-e túl hosszú ideig,
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illetve az Interlock segítségével vizsgálható, hogy a lépés aktivitásának feltételei a későbbiek során
nem sérültek-e.
4.3.2. Klöckner Moeller SK funkcióelem megoldás
Ezt az állapotgép programozási megoldást zárt mutatom be, mert jól példázza, hogy nem csak
grafikus nyelvekben, LAD vagy SCF lehet állapotgépet készíteni. Az utasításlista is alkalmas
állapotgép írására, nyilván jóval nehezebb lesz a kódban eligazodni, a későbbi monitorozásról (futás
közbeni vizsgálat) már nem is beszélve.
A Klöckner Moeller (már megszűnt német PLC gyártó) évtizedekkel ezelőtt az
utasításlistában készített állapotgép programozás támogatására még külön utasítást, úgynevezett
funkcióelemet is létrehozott. Ez a funkcióelem nem tévesztendő össze a Siemens PLC programokban
alkalmazott FB-vel. Itt egy összetett utasításról van szó, mely segít a lépéslánc összeállításában a
programozó számára. Az SK funkcióelem utasítás látható a 31. ábrán.

31. ábra. Az SK funkcióelem általános utasítássora (forrás: [A3]).

Az eseményfüggő, vagy időfüggő sorrendi vezérlés az egyes ütemeihez különböző programok,
megfelelő sorrendben történő végrehajtását igényli. … Az SK lépéslánc funkcióelem egy felhasználó
barát megoldást kínál ezen logikai struktúra megvalósításra a felhasználói programban. Minden lépés
ebben a program szerkezetben önálló egység. Ez azt jelenti, hogy a lépéssorrend megszervezését,
vagy a lépések önfenntartó funkcióin nem szükséges beprogramozni. A lépéssorrend irányítását az
SK lépéslánc (sorendi vezérlő) funkcióelem végzi. Egy lépés csak akkor aktiválódik, ha az előző
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lépés már nem aktív. Ez az elv lehetővé teszi a teljes lépéssorrend egyszerű, és könnyen áttekinthető
programozását. Az éppen aktív lépés mindig visszajelez, ami egyszerűsíti a hibafelderítést. [4]
Az idézett könyvben a működés és programozás logikai magyarázatánál az SFC szabványban
foglalt jelöléseket és ábrákat találjuk. A programnyelvi megvalósítás természetesen utasításlistában
történi. A program feldolgozását mutatja a következő 32. ábra.

32. ábra. Az SK funkcióelem feldolgozása (forrás: [A3]).

Végül egy példarészletet emelnék ide a már többször idézett Moeller programozási könyvből.
A példa egy lineáris lépéssorrendet ír le melyből én csak az első lét lépést mutatom most meg.
képzeljünk el egy kódot, mely közel kihasználja a 99 lépés és a 8 szintű egymásba ágyazhatóság
lehetőségét. Akkor lássuk a 33. ábrát.
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33. ábra. Az SK funkcióelemes program két lépése (forrás: [A3]).

4.4.A bemutatott programozási technikák összehasonlítása
Az összehasonlítás során nem veszem figyelembe az összes bemutatott programozási technikát, csupán a
három alapvető ("Merkeres", Add-CMP, Move-CMP) technikát hasonlítom össze, valamit PLC típustól
függetlenül, általánosan fogalmazva hozzáveszem az SFC nyelvet, mint szabványos formátumot.
Az ok, hogy a felsorolás nem teljes. Mint majd egy későbbi fejezetben, az ipari példák között látható
lesz, a fent bemutatott technikákon túl számos egyedi változat és módosulat képzelhető el és kerül
alkalmazásra a mindennapokban. Ezek lehetnek a fenti alap technikák változatai, amelyek csak kis mértékben
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térnek el a bemutatott mintától, és lehetnek teljesen független megoldások is, hiszen gondoljuk csak végig,
egy programnyelv - és ebben a tekintetben a PLC nyelvek nem különböznek a számítógépek világában
alkalmazott társaiktól - számos különböző lehetőséget kínál egy azon probléma megoldására. Így valamennyi
lehetőség feltérképezése és összehasonlítása nem kivitelezhető feladat.

4.4.1. Az összehasonlítás szempontjai
Elsőként szeretném rögzíteni azokat a pontokat, melyek valamennyi vizsgált technika esetében
azonosak voltak. Ezt azért tartom fontosnak, mert így lehetőség adódik tisztán csak a technikák
összehasonlítására, és nem torzítják a képet más, a cél szempontjából érdektelen, de jelentős
befolyásoló erővel bíró körülmények.
Az első ilyen, hogy valamennyi technika grafikus nyelven megírt implementációját
vizsgáltam. Itt különbségek csupán a létradiagram és a SFC alkalmazása között voltak. A szöveges
nyelvek kizárásával ki tudtam szúrni azt a tényezőt, miszerint egy grafikus implementáció mindig
áttekinthetőbb, könnyebben értelmezhető, vizuálisabb mint egy szöveges nyelven íródott program.
A második rögzített körülmény az volt, hogy valamennyi implementációt azonos PLC
fejlesztői környezetben vizsgáltam. A választásom a Siemens Simetic Manager programra esett. Ezzel
a lépéssel ki tudtam zárni az egyes PLC gyártók szoftverei között tapasztalható különbségeket. Annak
ellenére, hogy a PLC nyelvek szabványban rögzítettek, az egyes gyártók megoldásai között még
jelölések szintjén is találni különbséget. A grafikus megjelenítés és a különböző kényelmi
szolgáltatások még nagyobb eltéréseket mutatnak. Csak példakánt említem az Allen-Bradely
RSLogix 5000 rendszerében a programozó ablakban a programsorok automatikus tördelését, mely
szolgáltatást a Simatic Manager nem kínálja.
A harmadik - és összehasonlításról lévén szó, magától értetődő körülmény -, hogy ugyanannak
az elképzelt gépnek a vezérlő programját készítettem el minden vizsgált technika szerint. Így a
vizsgálat eredményét nem befolyásolhatja a programok közötti bonyolultságbeli különbségek. Az
összehasonlítás pontjai:
•
•
•
•
•

A programozás nehézsége
Monitorozás, hibakeresés nehézsége (áttekinthetőség)
Módosíthatóság, bővíthetőség
A lehetséges vezérlési szerkezetek megvalósíthatóak benne
Elterjedtsége
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4.4.2. Eredmények

Szempontok

Merkeres öntartó

Nagy
A
programozás
igényel,
nehézsége
véteni

Merkeres S-R

Add-CMP

Move-CMP

Egyszerűbb,
odafigyelést mint az öntartó,
A legkevesebb
Jóval egyszerűbb a
könnyű hibát de
így
is
programozást
merkeres változatokénál
odafigyelést
igényli
igényel

Monitorozás,
hibakeresés
nehézsége
(áttekinthetőség)

Áttekinthetőbb
A
legkevésbé
az
öntartó
áttekinthető
megoldásnál

Jól áttekinthető, javítható

Módosíthatóság,
bővíthetőség

Nehezen bővíthető

Átgondolt tervezéssel jól A
használgató
legrugalmasabb

A
lehetséges
vezérlési
szerkezetek
megvalósíthatóak
benne

Elterjedtsége

A visszacsatolásnál üres lépésre lehet
szükség

Már kiszorult
gyakorlatból

a

Személyes
tapasztalatok
napi alapján
azt
mondhatom,
hogy
a
legelterjedtebb

A párhuzamos ágak kivitelezése
alapértelmezetten nem megoldható

Személyes
tapasztalatom
igen
kevés vele kapcsolatban,
szerintem
kevéssé
elterjedt

Tekintettel arra,
hogy a legújabb
technika, még
viszonylag
kevéssé
elterjedt

5. LÉPÉSLÁNC PROGRAMOZÁS PC-VEL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSA
Szeretnék egy érdekes kitérőt tenni, és a téma iránt érdeklődő szakemberek számára újabb irányokat
és további kutakodási lehetőséget kínálni. Véleményem szerint az automatizálás terén alkalmazott
állapotgépek alapvető fontosságát támasztja alá az a tény is, hogy a PLC programban készített vezérlő
algoritmusokon túl, a módszer hatékony használatára, a programozás támogatására, sőt a PLC-ktől
független területeken történő alkalmazására is születtek a feladatot támogató szoftver megoldások.
Ezek a megoldások már nem köthetők szorosan a PLC-khez. Lehetnek gyártó független grafikus
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felületet kínáló szoftverek, vagy egy programnyelv kiegészítésére szánt csomagok, melyek az adott
programozási nyelv kereteit bővítik az állapotgépek hatékony alkalmazásának lehetőségével.
Természetesen itt nem kívánok teljes körű gyűjtést végezni az alternatív megoldások területén, csak
példákkal szeretném illusztrálni a téma széles körű alkalmazását.

5.1.Lépéslánc szerkesztők
Az önálló szoftveralkalmazásokra jó példa a kanadai Famic Technologies Inc. által fejlesztett Automation
Studio P6 szoftver. A termék teljes körű automatizálási projektfejlesztést kínál magába foglalva számos
modult, közöttük az SFC/GRAFCET Design modult is. A leírás szerint a készített állapotgép követi az IEC 61131
szabvány követelményeit, és az eredmény akár exportálható közvetlenül Siemens S7 PLC-kben felhasználható
GRAPH formátumban is. A GRAFCET szabványos rajzi megjelenésének használatát mutatja az 34. ábra melyen
jól látható egy program részlet elő nézete is.

34. ábra. Automation Studio P6 szoftver egy ablaka (forrás: [A7]).
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5.2.Programnyelvi kiegészítő
A National Instruments cég által fejlesztet és széles körben alkalmazott grafikus programozási nyelve a
LabVIEW, igen sok ipari alkalmazási kört fed le a mérés adatgyűjtést, a vizuális feldolgozó rendszereket és
még sok más területet érintve. Egy francia cég a TecAtlant által készített LabVIEW Add-On csomag a Grafcet
Designer, lehetőséget kínál a programnyelv automatizálással kapcsolatos képességeinek megerősítésére és
ez irányú bővítésére is. A National Instruments ismertetője szerint csomag gyors grafikus fejlesztést, online
monitorozási és hibakeresési lehetőséget kínál, és jól illeszkedik a klasszikus állapotgépes struktúrákhoz. A
kiegészítő csomag két ablakát a 35. ábra mutatja, melyen látható, hogy az egyes lépések kisebb
alrendszereket, lépéslánc szakaszokat foglalhatnak magukba.

35. ábra A TecAtlant LabVIEW Add-on csomagjának két ablaka (forrás: [A8]).

6. IPARI ALKALMAZÁSI PÉLDÁK
Számos berendezés PLC programjának áttekintését végeztem, el és kerestem a különféle
megoldásokat. Igyekeztem minél több különféle technikát összegyűjteni, és e közben találtam ezt az
érdekes program részletet. Valós berendezés programjából másoltam ki. Érdekes módon valamennyi
programelemet tartalmazza, mely szóba kerül a dolgozatban. Nézzük a 36. ábrát.
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36. ábra Egy érdekes program network.

Kérdésként merülhetne fel, hogy a fenti képen milyen lépéslánc technika látható. Ha jobban
megvizsgáljuk láthatjuk, hogy egy merkeres S-R lépésről van szó, melyet igencsak meg lehet
bonyolítani további feltételek és értékvizsgálatok alkalmazásával.

6.1.Példa Siemens GRAPH alkalmazására (Automata öntősor vezérlése)
Tekintettel arra, hogy a dolgozatom sok szempontból Siemens PLC-ket a fókuszban kezeli, és a
mintaprogramot is Siemens PLC-re készítettem el, szeretnék egy ipari példát is bemutatni a Siemens SCF
nyelvének tekinthető GRAPH alkalmazására. A vizsgált berendezés igen bonyolult és igen „nehéz” munkát
végez tekintve, hogy egy nehézipari vasöntő berendezésről van szó. Fizikai méreteit vizsgálva is igen
tekintélyes, minden kiegészítő berendezésével közel 200 méter hosszú és bizonyos részein közel 10 méter
magas. A berendezést működtető 2 db Siemens S7-400 CPU egyike összesen 21 GRAPH nyelven írt
lépésláncot tartalmaz, ahogyan azt a 37. ábra is mutatja.
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37. ábra Lépésláncok GRAPH nyelven.

Azért gondoltam, hogy érdemes a dolgozat keretében megemlíteni ezt a rendszert, mert nem a gép
fő működése egy állapotgép, és az egyes állapotok vannak leírva más nyelven, hanem az egyes működési
fázisok mindegyike egy-egy állapotgép GRAPH nyelven megírva, és a teljes vezérlésért egy másik
programozási megoldás a felelős. Tehát ami más gépnél a fő vezérlő ciklus és minden ennek van alárendelve,
az itt egy alsóbbrendű működés, és még magasabb szintű rendszerek állnak felette.

6.2.A "merkeres"technika egy javított változata
A „lépés-merkeres” programozási technika bemutatásánál már szó volt arról, hogy igen régi megoldás, mely
rengeteg változatban kerül a mai napig alkalmazásra. Egy ilyen egyedi alkalmazási példát szeretnék
bemutatni. A spanyol Serra cég által kidolgozott belső sztenderd határozza meg az ügyfeleik számára gyártott
gépek PLC programozásának menetét és szabályait. Ez a szabályrendszer igen részletes, a program
felépítésétől kezdve egészen az egyes szimbolikus nevekig mindent meghatároz. Természetesen nem lehet
ez alól kivétel a lépéslánc programozási technika sem. Itt szeretném megjegyezni, hogy a vállalat kizárólag
Siemens PLC-ket használ így nem meglepő, hogy a szabályrendszerük is kifejezetten a Siemens PLC
programokra vonatkozik, annak minden specialitásával együtt.
A szabályzat a „lépés-merkeres” programozási technika SET-RESET tárolós változatának kötelező
használatát írja elő. Az előző fejezetben bemutatott alap technikához képest azonban számos változtatást
vezettek be. Az első és talán a leg lényegesebb, hogy a „lépés-merkerek” valójában nem merkerek, hanem
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egy DB-ben meghatározott memória bit. Minden egyes lépés láncnak amely egy projekten belül kap helyet
külön DB van létrehozva. Ezek a lépés bitek előre kiosztásra kerülnek, több száz is egymás után függetlenül
attól, hogy az adott állapotgép hány lépést igényel. A valós lépésekhez rendelésük nem is egymásután
történik, hanem hagynak úgynevezett "Spare" tartalék helyeket, így biztosítva az utólagos lépés beszúrási
lehetőséget, melynek hiánya illetve nehézkes megvalósítási lehetősége a merkeres technika egyik nagy
hátránya volt.
A 0 lépés vagy alap merker (hagyományos terminológia szerint) beállításának utolsó két program
Network-ját láthatjuk a 38. ábrán.

38. ábra Az alaplépés kialakításának egy részlete.

A szimbolikus nevekből kiolvasható, hogy az adott lépéslánc összesen 63 lépést tartalmaz (az
alaplépést nem számítva). A tartaléklépéseket leszámítva így is rendelkezik a program 50 aktív lépéssel. Ez a
PLC program összesen 17 különböző lépésláncot tartalmaz, melyek egy adott gépelem működését írják le. A
teljes gép, vagy pontosabban fogalmazva gépsor összesen 5 PLC-t tartalmaz, valamennyi hasonló számú
lépéslánccal és lépésekkel. Ebből is látható, hogy rendkívül nagy és bonyolult lépésláncok hozhatók létre még
ezzel a réginek mondható technikával is. Természetesen figyelembe véve azokat a javításokat melyeket a cég
a sztenderdjében alkalmazott.
Nézzük meg hogyan néz ki egy lépés Network-je ebben a rendszerben. Ezt a 39. ábra szemlélteti.
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39. ábra Az utolsó lépés LAD programja.

Az első feltétel a vizsgált lépést megelőző lépés aktív állapota, ez jól ismert a technika
magyarázatából. A második lenne a továbblépési vagy transzfer feltételek vizsgálata. Itt ezen a helyen egy FB
hívást találunk, ráadásul ugyanezt az FB80 hívást találjuk valamennyi lépésben. Ez egy újabb eltérés az
általánosan ismertetett technikához képest. Ezzel a változtatással a programozó képes a lépéslánc logikát
tartalmazó programrészt az adott gép valós elemeihez szorosan kapcsolódó, a továbblépési feltételekben
realizálódó környezettől elválasztani. Tulajdonképpen bármilyen géphez felhasználható ugyanaz a lépéslánc
program, csak a megfelelő számú, és egymáshoz megfelelően kapcsolódó lépést kell egymás után elhelyezni.
Röviden nézzük át, mit tartalmaz az FB80 hívás. Mindkét paraméter bemenetére egy WORD méretű
adat kerül, az elsőre a nevéből (nFB) már gyanítható. hogy egy FB száma, a másodikra pedig egy listából
kiválasztott paraméter, ami az FB lefutásának módját fogja meghatározni. A teljesség igénye nélkül ilyen lehet
például a 1 – Aktív, 2 – Inaktív, 6 – Aktív szinkronfutás, 21 – Aktív közép pozíció, stb. Az első paraméter az
igazán érdekes, hiszen az FB(bemenetre adott szám), például az FB491 fogja tartalmazni a lépés aktiválásához
szükséges valamennyi feltételt, egy teljes feltételrendszert. Így a kód átláthatósága még nagy bonyolultság
esetén is biztosított. Természetesen ez az eljárás rendkívül nagyszámú FB generálását eredményezi. A
példánkban szereplő FB491 a kimenetén egy merkert kapcsol, ezt nevezi a sztenderd „Transition Bit”-nek.
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Minden egyes ilyen FB a kimenetén ugyanezt a merkert kapcsolja, mely – visszatérve a lépésláncunkhoz – a
következő feltétel a lépés aktiválásához vezető úton. A 40. ábrán egymás után karikázva láthatók az eddig
sorra vett programelemek.

40. ábra Az első 3 programelem.

További három elem van még hátra, melyek részben ismertek lehetnek a programozási technikánál
bemutatottak alapján. Az első a megszakítás merker, mely minden lépést egyszerre megszakít, így a lépéslánc
a 0. lépésbe, az alaplépésbe kerül vissza. A következő szintén nem az alap technika eleme, ez a bit, ahogy a
neve is mutatja – „Step by Step mode” – a lépésenkénti programfuttatást teszi lehetővé. És végül az S-R
technika névadó megoldása a lépések aktiválása és deaktiválása következik kimenetként implementálva.
Ezzel befejeződött a lépés programozása. Az utolsó 3 elem külön jelölve a 41. ábrán látható.
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41. ábra Az utolsó 3 programelem.

7. MINTAPROGRAM
A dolgozatomban megvizsgált programozási technikák gyakorlati megismerésének érdekében
mintaprogramot késztettem az érdeklődők számára. A program Siemens S7-300 CPU szimulációval
és WinCC Run-time kezelői felülettel lett megvalósítva. A PLC programot Simatic S7 Manager
keretrendszerben, a kezelőfelületet pedig WinCC flexible 2008 programban késztettem el. A
lépéslánc programozási technikák vizsgálatához feltétlenül szükséges a programkód vizsgálata is, de
ettől függetlenül a program PLC SIM (PLC szimulátor) és WinCC RT (run-time) fájlokba is fordításra
került, így fejlesztő környezet nélkül is futtathatók és kipróbálható, bár ebben az esetben a program
maga nem vizsgálható. A PLC program megfelelő típusú PLC-be le is tölthető, de a hardver
konfiguráció nem tartalmaz a CPU-t kivéve semmilyen hardver elemet, a program pedig nem kezel
sem kimenetet, sem bemenetet, kizárólag merkerekkel és DB címekkel dolgozik. Természetesen a
megfelelő kiegészítésekkel a program képes bemutató panelt, vagy más valós eszköz kezelésére.
A programban a „lépésmerkeres”, az Add-CMP és a Move-CMP technikák mellett a Siemens
S7-GRAPH is vizsgálható. Minden technikában ugyanazon lépésláncot valósítottam meg, így az
összehasonlításuk is könnyebb. Az egyes lépése között az átmeneti feltételek manuálisan
kapcsolhatók, valamint minden lépés saját időzítővel rendelkezik melyek beállításával a folyamat
lefutása késleltethető, így például a párhuzamos ágak együttes befejezésének követelménye is
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kipróbálható. A lépéslánca már említett párhuzamos ágak mellett tartalmaz elágazást és
visszacsatolást is, így valamennyi vezérlési szerkezet kipróbálható, és a programkód vizsgálható. A
mintaprogram belépő ablaka a 42. ábrán látható.

42. ábra A mintaprogram belépő ablaka.

Maga a lépéslánc a „RUN” menüpont alatt érhető el, mely összesen 21 lépést tartalmaz az
alaplépést is figyelembe véve. A 43. ábrán az alapállapotban lévő lépéslánc látható melyen minden
átlépési feltétel tiltott. Ez a program induló állapota. A felhasználó innen választhatja ki, mely
lépéseket kívánna engedélyezni, és a START gomb megnyomásával az 1. lépésbe állíthatja az
állapotgépet. Innen már a megadott időzítők szerint fut a program, melynek menetébe az átlépési
feltételek módosításával bármikor bel ehet avatkozni.
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43. ábra Lépéslánc a mintaprogramban.

A lépéslánc beállítása, fel paraméterezése a „SET” menüpont alatt érhető el. Ezt az oldalt
mutatja az 44. ábra.

61

44. ábra A lépéslánc paraméterezése.

8. ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozatból világosan kitűnik, hogy a gépek, berendezések vezérlésének létrehozásához már évtizedek óta
a programozók rendelkezésére áll az állapotgépek, vagy lépésláncok számos változat. Fejlődésük
folyamatosan mondható, de a gyakorlati tapasztalatomból azt szűrtem le, hogy az új technikák nem terjednek
el olyan gyorsan, és a korábbi módszerek is párhuzamosan használatban maradnak az újak mellett. Ezért
lényegesnek tartom, hogy a téma iránt érdeklődő megismerje a régebbi programozási technikákat is, mert
nagy a valószínűsége, hogy találkozni fog velük a napi gyakorlatban.
A személyes véleményem, hogy az új berendezések tervezése és kivitelezése esetén érdemes a
feladat számára a legmegfelelőbb, és a lehető legmodernebb technikát alkalmazni. így ha lehetőség van rá,
érdemes a grafikus megoldásokat (SCF) igénybe venni. A programozói kapacitásokat inkább a gép fejlett
funkcióinak megvalósítására érdemes fordítani és nem egy nehezebben kezelhető, munkaigényesebb
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programozási technika használatában kimeríteni. Sok esetben tapasztaltam, hogy a részletesebb hibakezelés
vagy a kezelő magasabb szintű támogatása látta kárát a munkaigényesebb programozási technika
alkalmazása miatti idő és energiaveszteségnek. Azonban azt is el kell ismerni, hogy az S-R tárolós lépés
merkeres állapotgépek rendkívüli elterjedtsége nagymértékben hozzájárul az adott program könnyebb
monitorozásához, esetleg hibakereséshez azok számára, akik nem vettek részt a program fejlesztésében,
csupán az adott berendezés karbantartása, módosítása a feladatuk.
Az állapotgépek témaköre, alkalmazása mind a számítástechnika, mind pedig az automatizálás
területén hatalmasnak mondható. Szabványok, gyártói megoldások, programok és programnyelvek sokasága
foglalkozik a témával, nem is szólva az egyedi programozói megoldásokról, melyek csak egy adott
szituációban segítenek a probléma megoldására, vagy általános igénnyel kívánják fejleszteni a területet.
Dolgozatomban csak rövid áttekintést tudtam adni erről a szerteágazó és igen komoly múltra visszatekintő
területről. Igyekeztem segítséget nyújtani az érdeklődő programozók számára az alapok elsajátításában,
illetve néhány érdekes alkalmazás vagy példa segítségével új irányokat mutatni a témában elmélyülni kívánók
számára.
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