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Elıszó 

Az Unitronics’ Jazz, M90 és M91 OPLC-k különféle I/O konfigurációval és HMI kezelıi 
felülettel ellátott mikrovezérlık. A Jazz, M90 és M91 OPLC-kre automatizálási projektek az 
U90 Ladder szoftver segítségével készíthetık PC-n, majd onnan az OPLC-be tölthetık.  

Egy automatizálási projekt a következıket tartalmazza: 

• Létradiagramos programot, ami egy olyan vezérlı program, ami lehetıvé teszi, hogy az 
OPLC végrehajtsa a kívánt automatizálási feladatot. Ez a program az U90 Létradiagram 
szerkesztıvel készül. 

• HMI programot, mely a Jazz, M90 vagy M91 kezelıi felületének konfigurálására szolgál. 
A HMI szerkesztıvel megtervezhetjük az LCD-kijelzın megjelenítendı üzeneteket, és 
személyre szabhatjuk a billentyőzetet. 

Ez az oktató anyag, lépésrıl lépésre végigvezet az U90 Ladder program alapjain. Ha ezt a 
tananyagot végigvesszük, tudni fogjuk, hogyan készítsünk el egy projektet a következık 
használatával: 

• Kijelzések • Változók 
• Idızítık • Számlálók 
• Matematikai mőveletek • Összehasonlító mőveletek 
• Tárolási funkciók  

Hogy az oktató anyagot minél jobban elsajátíthassuk, csatlakoztassunk a számítógépünkhöz 
egy Jazz, M90 vagy M91 vezérlıt. Így letölthetı és tesztelhetı a készülı projekt. 

Jazz/M90/M91 jellemzıi 
A vezérlık típustól függıen számos fejlett képességgel rendelkeznek, mint például: 

• CANbus/Modbus/RS232/RS485 hálózatok 
• I/O bıvíthetıség 
• Modemes kommunikáció 
• Távprogramozás és hibakeresés 
• SMS üzenetküldés 
• PID 

Ahhoz hogy ezeket és további jellemzıiket jobban megismerjük, használjuk az on-line 
súgót.  

Jazz/M90/M91 Példaprogramok 
Többet tudhatunk meg a programozásáról, ha telepítjük gépünkre az U90 Ladder-t és 
használjuk annak példafeladatait. Ezek a Unitronics könyvtár Examples mappájában 
találhatók. 
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Kezdjük a gyakorlást 

Az alkalmazási példa 
Ennél az alkalmazásnál, egy dobozszámláló gép automatizálását megvalósító programnak az 
elkészítése a feladat.  

Ez a gép dobozokat számol mielıtt azokat csomagolási egységbe rendeznék. A gép bemenı 
oldalára egy optoérzékelıt* helyeztek el. Az érzékelı az elıtte elhaladó dobozokat 
számolja. Érzékeli továbbá ha egy doboz beragadt, vagy ha éppen nincs doboz a 
rendszerben. 

A gépkezelık az azonosítószámukat használják jelszóként a rendszerbe való belépéshez. 

A feljogosított kezelık a Jazz/M90/M91 billentyőzetével a következıket tudják beállítani: 

• A dobozok egységcsomagonkénti számát 
• 1 órát naponta, amikor a rendszer nem üzemeltethetı 

Mőködı gépnél a vezérlı LCD-kijelzıjén a következık jelennek meg: 

• A dobozszámláló aktuális értéke 
• Üzenet, ha a dobozok száma elérte a csomagolási egységet 
• Hibaüzenetek 

Mindezeken kívül a programunknak meg kell akadályoznia a gép hétvégi üzemeltetését. 

*Figyelem: az érzékelı mőködését az vezérlı billentyőzetének +/- gombjaival szimuláljuk. Ez lehetıvé 
teszi a mintapélda letöltését és futtatását az OPLC-n anélkül, hogy a számítógépünkhöz csatlakoztatott 

vezérlıhöz bármit is csatlakoztatnunk kellene. 
 

Új projekt nyitása 
1. Nyissuk meg az U90 Ladder-t. 

2. Kattintsunk az Új projekt ikonra az eszközsávon. 

 

1. Ábra Új projekt 

Az új projekt megnyitásával megjelenik egy hardverbeállítási ablak. Egyszerre csak egy 
U90 projekt lehet nyitva. Mielıtt új projektet nyitnánk, mentsük el az aktuális projektünkön 
végrehajtott változtatásokat. 

3. Válasszuk ki a kívánt OPLC típust a listából. 
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2. Ábra Hardverbeállítási ablak 

Jelenlegi projektünknél I/O bıvítı modulra nincs szükségünk. 

4. Zárjuk be a hardverbeállítási ablakot. 

Mielıtt nekifognánk a program elkészítéséhez, mentsük el az új projektünket. 

Projekt mentése: 

1. A Projekt legördülı menüjébıl válasszuk a mentés funkciót. 

2. Megnyílik egy Mentés másként ablak. 

3. Válasszuk ki a kívánt mappát; majd írjuk be fájlnévként azt hogy Factory Tutorial, mint az 
lentebb látható. Az U90 Ladder projektek kiterjesztése .U90. 

 

3. Ábra Mentés másként ablak 

4. Kattintsunk a Mentésre. 

Most már készen állunk az új szoftverünk megírására. 
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Kijelzések: Kezelıi jelszó 

Ebben a fejezetben, kijelzések sorát fogjuk létrehozni. Ezek fogják a gépkezelıt 
végigvezetni a két karakteres jelszó bevitelének a folyamatán. 

A kijelzı 1 jelő kijelzés lesz az a felirat, amely a projektünk OPLC-be való letöltése után 
elsıként fog az LCD-kijelzın megjelenni. Ez a kijelzı arra kéri a kezelıt, hogy vigye be az 
azonosítóját. A kezelı a számot a vezérlı billentyőzetén adhatja meg. 

Kijelzés 1: Azonosító megadása. 
Kijelzı 1 tartalmaz: 

• Állandó szöveget. 
• Billentyőzetes beviteli változót. 

Kijelzı 1 létrehozása 

1. Kattintsunk a Kijelzések gombra az eszközsávon. Kijelzés 1 megnyílik a HMI szerkesztıben. 

2. A kijelzésnek adjuk a Jelszó bevitele nevet begépelve azt a címsávba, majd nyomjunk 
Entert. Mint alább látható a kijelzés neve bal oldalon, a projektnavigációs fán is megjelenik. 

 

4. Ábra Indulókijelzés 

3. Kattintsunk a kijelzıt jelképezı zöld mezı bal szélére, hogy megjelenjen a kurzor. 

4. A kijelzı zöld mezejébe az alább látható módon gépeljük be az Azonosító: szöveget. 
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5. Ábra Azonosító bekérése 

Az Azonosító állandó szöveg. Ahhoz hogy a kezelı bevihesse az azonosítóját, a következıt kell 
tennünk: 

• A kijelzésen belül hozzunk létre egy mezıt, mely elegendıen széles az azonosítónak. 
• A mezıhöz csatoljunk egy billentyőzetes beviteli változót.  

Mezı létrehozása 

5. Kattintsunk a kijelzı fix szöveg utáni részére. Ez lesz a mezı kezdıpontja. 

6. Ahhoz hogy létrehozzuk a kívánt mezıt, tartsuk lenyomva a bal egérgombot és húzzuk a 
kurzort végig a kijelzın a lent látható módon. A létrehozott mezıt kék szín jelöli. 

Az 6-os ábrán látható kijelzésen a mezı két karakter széles. 

 

6. Ábra Változó mezeje a kijelzésen 

Változó csatolása 

7. Kattintsunk az alább látható módon a Változó csatolása feliratra az eszközsávon. 

 

7. Ábra Változó csatolása 

8. Az ábrán látható módon megnyílik a Változó csatolása ablak. 

9. Írjuk be hogy VR 6 Dolgozó azonosító és nyomjunk OK-t. Ha nem adunk meg 
változószámot, akkor a program egy alapértelmezett számot rendel hozzá. 
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8. Ábra Változó sorszámának és elnevezésének a bevitele 

10. A változónak kijelölt területet most piros kettıs keresztek jelölik, a változó maga pedig az 
alább látható módon, a kijelzéshez tartozó változók panelen jelenik meg. 

 

9. Ábra Kijelzı 1 csatolt változóval 

Ezzel egy változót csatoltuk a kijelzéshez. Következı lépés a változó formázása. 

Billentyőzetes beviteli változó formázása 

A változónk 1 és 90 közötti kétjegyő szám lehet; mert az üzem 90 dolgozót foglalkoztat. A 
kezelı az azonosító számát a billentyőzet segítségével adja meg, ezért a változót, mint 
Billentyőzetes beviteli változót definiáljuk. 

1. Kattintsunk a navigációs fán a 6–os változóra. Ezzel megnyitjuk az alább látható 
változószerkesztı ablakot. 

 

10 Ábra.  Változó 6 
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2. A változó típuslistából válasszuk az egészet. Ekkor megnyílik az alább látható Egészhez 
csatolás ablak, amiben egész típusú tárhelyet rendelhetünk a változónkhoz. 

 

11. Ábra  MI változóhoz csatolása 

3. Írjuk be hogy MI 4 Dolgozók névlistája a lent látható módon, amivel egyben nevet is adunk a 
tárhelynek. Kattintsunk az OK-ra. Az MI 4 tárolóhely (memória) hivatkozás megjelenik a 
csatolás mezıben az 13.ábrán látható módon. 

 

12. Ábra  operandus kijelölése + leírás 

4. Válasszuk Billentyőzetes bevitelt a Változó információ listából. 

5. Jelöljük be az Üres mezıvel kezd jelölınégyzetet. Ez az összes korábban bevitt azonosítót 
törli, és megakadályozza azok megtekintését a vezérlı kijelzıjén. Ha nem választanánk ki ezt 
az opciót, akkor az utoljára beütött azonosítóval be lehetne lépni a rendszerbe. 

6. Válasszuk ki a beviteli határértékek engedélyezését. 1-et és 90-et vigyünk be a Min ill. 
Max mezıkbe. Mindezek után a képernyınek az alábbinak kell megfelelnie. 
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13. Ábra  Beviteli változó formázása 

Kijelzés 1 most már tartalmaz egy állandó szöveget (Azonosító), és egy az azonosító szám 
tárolására szolgáló billentyőzetrıl bevihetı változót. 

Az azonosító jelszóként fog mőködni. A következı kijelzés, Kijelzés 2 Hozzáférés, a 
felhasználót arról tájékoztatja, hogy az általa bevitt azonosító elfogadva (OK) és a 
rendszerhozzáférés engedélyezve, vagy elutasítva (NOK) és a rendszerhozzáférés blokkolva 
lett. 

A vezérlı kijelzıjén a kijelzés váltását ugrásokkal lehet megvalósítani. Egy ugrás az ugrási 
feltételbıl és a célkijelzésbıl áll. 

Ugrási feltétel beállítása 

Miután a kezelı bevitte az azonosítóját, megnyomja az Enter gombot. Ennek a gombnak a 
lenyomása fog szolgálni ugrási feltételként. 

1. Válasszuk Kijelzés 1-t a projektnavigációs fáról a lent látható módon. Kijelzés 1 megjelenik. 

 

14. Ábra  Kijelzés  megnyitása a projektnavigációs fa segítségével 

2. Kattintsunk az elsı ugrási feltételre. Megnyílik az Ugrási feltétel meghatározása ablak. 
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15. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása ablak 

3. Válasszunk SB (rendszerbit) típusú operandust a legördülı listából az alábbiak szerint. 

 

16. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása ablak 

4. A 30-as sorszám bevitele után megjelenik az ennek megfelelı billentyőzet bevitel kész 
leírás. Kattintsunk az OK-ra. Megnyílik au ugrás célkijelzésének meghatározása ablak. 

 

17. Ábra Ugrási feltétel meghatározása 

5. Üssük be DS 2 Belépés adatokat a lent látható módon. Kattintsunk az OK-ra. 

 

18. Ábra  ugrás célkijelzésének meghatározása 

A kijelzés ablakban most látható az ugrási feltétel és a célkijelzés. Kijelzés 1 elkészült. Ha 
egy kezelı beviszi az azonosítóját és megnyomja az Enter-t, akkor a vezérlı kijelzıje 
kijelzés 2-re fog váltani. 
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19. Ábra  Az elkészült kijelzés 

Kijelzés 2: Belépés OK/elvetve 
Kijelzés 2 tartalmaz: 

• Állandó szöveget. 
• Kétállapotú (bites) változó szöveget. 

Az üzemnek 90 dolgozója van, de ebbıl csak háromnak az azonosítóját (10, 11 és 12) 
tegyük alkalmassá a rendszerbe való belépésre. Ha ezeket a számokat ütik be, akkor 
Kijelzés 2-n a következı lesz olvasható: Belépés OK. Ha bármely más számot ütnek be, 
akkor Kijelzés 2 Belépés elvetve feliratot mutat. A Belépés állandó szöveg. Az 
OK/elvetve pedig feltételes szöveg, mely egy bites változó állapotától függ. 

A Bites változó állapotát Kijelzés 2-rıl továbbugrási feltételként is felhasználjuk. 

Kijelzés 2 szerkesztése 

1. Nyissuk meg Kijelzés 2 Belépés-t a projektnavigációs fa segítségével. 

2. Vigyük be a Belépés állandó szöveget a zöld kijelzımezıbe.  

3. Kattintsunk a Belépés szó után és jelöljünk ki egy 7 karakter széles változó mezıt. 

4. Kattintsunk a Változó csatolása ikonra az eszközsávon. A Változó csatolása ablak 
megnyílik. 

5. Vigyük be a VR 9 Elfogadva / Elutasítva adatokat mint az lent látható, majd kattintsunk az 
OK-ra. 

 

20. Ábra  Változó csatolása 

A változómezıt vörös szimbólumok jelzik. Ezek helyén fog megjelenni a változó értéke. 
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21. Ábra  Csatolt változó 

Változó 9 formázása: 

1. Nyissuk meg Változó 9-et, rákattintva a projektnavigációs fán. 

2. Megnyílik Változó 9 szerkesztıablaka. Hagyjuk meg az alapértelmezett Bitváltozótípusúnak.  

3. Kattintsunk a csatolás gombra. A bithez csatolás ablak megnyílik. 

4. Írjuk be, hogy: MB 20 Rendszer mőködhet, majd kattintsunk az OK gombra. Ezzel a 20-as 
sorszámú bit tárolót el is neveztük, miközben hozzárendeltük a változónkat. 

 

22. Ábra  Bit típusú változó csatolása 

5. A Változó információhoz a 0 értékhez tartozó mezıbe írjuk be, hogy elvetve 

6. A Szöveg (1) mezıbe pedig írjuk be, hogy OK. 

 

Az elkészült változó a következı ábrának megfelelıen fog kinézni. 
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23. Ábra  Az elkészült 9-es sorszámú változó 

Ugrás beállítása 

Következı teendı a kijelzésváltás beállítása, ami ugrással történik. Kijelzés 2 ugrási 
feltételei nem az M90 billentyőzetéhez kapcsolódnak, mint a kijelzés 1-nél, hanem a 
feltételeket a létradiagramban állítjuk elı. 

1. Nyissuk meg Kijelzés 2 Belépés-t. Kattintsunk az elsı ugrási feltételre, az ugrási feltétel 
meghatározása ablak megnyílik. 

2. Írjuk be, hogy MB 7 DS 3-ra ugrás ideje. Kattintsunk az OK-ra. Megjelenik az ugrás 
célkijelzéséjének meghatározása ablak 

 

24. Ábra  Ugrási feltétel 

3. Írjuk be DS 3 Dolgozó neve. Kattintsunk az OK-ra. 

 

25. Ábra  az ugrás  hatására megjelenítendı kijelzés kiválasztása 

4. Kattintsunk a második ugrási feltételre. megnyílik az ugrási feltétel meghatározása ablak. 

5. Üssük be, hogy MB 8 ideje DS1-re visszaváltani. Kattintsunk az OK-ra. 
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26. Ábra  Ugrási feltétel 

6. Megnyílik az ugrás célkijelzéséjének meghatározása ablak. 

7. Írjuk be, hogy DS1 Azonosító megadása. Kattintsunk az OK-ra. 

 

27. Ábra  Kijelzésre ugrás célkijlezésének meghatározása 

Az elkészült Kijelzés 2 a lent látható módon fog kinézni. 

 

28. Ábra  Az elkészült Kijelzés 2  

Kijelzés 3: Hello __________ 
Ez lesz a fejezet utolsó kijelzése. Kijelzés 3 a következı szöveget tartalmazza ‘Hello 
______’, ahol megjeleníti a kezelı nevét. Az operátorok neveit egy listaváltozó fogja 
tárolni. 

Kijelzés 3 szerkesztése: 

1. Nyissuk meg a Dolgozó neve elnvevezéső kijelzés 3-at. 

2. Írjuk be a Hello rögzített szöveget. 
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3. A változó szövegnek jelöljünk ki nyolc szóköznyi helyet és csatoljuk Változó 7 Kezelı neve-
hez 

 

29. Ábra  Változó csatolása 

4. Állítsunk be egy ugrást kijelzés 4-re, SB 6 Billentyőzet aktív feltétel teljesülésekor, a lent 
látható módon. 

 

30. Ábra  Kijelzés 3 

Most formázzuk meg Változó 7-et listaváltozóként, aminek az értéke így felveheti a három 
név bármelyikét. Egy Listaváltozó értéke a hozzácsatolt MI értékének megfelelı listaelem.  

Listaváltozó 7 formázása 

1. Nyissuk meg Változó 7-et a projektnavigációs fán. 

2. A változó típusaként jelöljük meg a Listát. Megnyílik a Listához csatolás ablak. 

3. Írjuk be, hogy MI 4 Dolgozók listája. MI 4-et Változó 6 is használja, amit billentyőzetes 
beviteli változóként definiáltunk. MI4 ezért a kezelı által a bejelentkezéskor bevitt számot 
fogja tartalmazni. 

 

31. Ábra  Változó csatolása memóriatárolóhoz 
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4. Írjunk 90-t a Változó információ: sorok mezıbe. Ezzel minden dolgozó azonosítójához és 
nevéhez egy sort rendeltünk . A sorszám megegyezik a dolgozó azonosító számával. 

5. Kattintsunk a Mentésre. A változó így most 90 sort tartalmaz. 

6. Görgessünk le a 10, 11 és a 12 sorig. Ezek lesznek annak a három dolgozónak az azonosító 
számai, akiknek engedélyük lesz a szállítószalag kezeléséhez. 

7. A 10, 11 és a 12 sorba írjuk be a neveket a lent látható módon. 

 

32. Ábra  Listaváltozó 

Emlékezzünk rá, hogy MI 4 a vezérlı billentyőzetével bevitt kezelıi azonosítót tartalmazza. 
Az MI4-be bekerülı azonosító a neveket tartalmazó lista azonos sorszámú sorára mutat. 
Példaként, ha a 11-es azonosítót ütöttek be, akkor Kijelzés 3-on “Hello Dani’ olvasható, 
mivel a 11 sor ezt a nevet tartalmazza. 

 

33. Ábra  Listaváltozós kijelzık 

Összefoglaló 
Ebben a fejezetben három kijelzést hoztunk létre a következı szövegekkel: 

• Kijelzés 1: Azonosító __  
A kezelı beadja az azonosítóját. A szám az MI 4-ben tárolódik. Ha a kezelı lenyomja az 
Enter-t, a rendszer Kijelzés 2-re ugrik. 

• Kijelzés 2: Belépés 
A kijelzés az MB 20 állapotától függı feltételes szöveget (OK/elvetve) tartalmaz. Ha a kezelı 
10, 11, vagy 12 azonosítók valamelyikét üti be, akkor az MB 20 BE állapotba fog kerülni és a 
kijelzın Hozzáférés OK jelenik meg, minden más számnál, pedig Hozzáférés elvetve. Ha 
MB 7 BE állapotú, akkor a rendszer Kijelzés 3-ra ugrik, azaz Kijelzés 3 jelenik meg a 
kijelzın. Ha MB 8 BE állapotú, akkor a rendszer Kijelzés 1-re ugrik.  

• Kijelzés 3: Hello_____  
Ha a 10, 11, vagy 12 számok valamelyikét ütik be, akkor a kezelı neve jelenik meg a Hello 
szöveg mögött. Bármely gomb megnyomására a kijelzı Kijelzés 4-re vált. 

Ha MI 4  
tartalma 10 

Ha MI 4  
tartalma 11 

Ha MI 4  
tartalma 12 
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Ha a projektünket a jelenlegi állapotában betöltjük a Jazz, M90 vagy M91 vezérlınkbe, 
akkor a kijelzıjén Kijelzés 1 szövege fog megjelenni: Azonosító: _. Akármilyen számot is 
viszünk be, az eredmény a Belépés elvetve szöveg megjelenítése lesz. A következı 
fejezetben megírunk egy létradiagramos alkalmazást, ami: 

• Megvizsgálja, hogy az MI4 be bevitt azonosító a 10, 11, vagy 12 számok valamelyike-e 
• MB 20-at BE értékőre képes állítani 
• MB 7-et vagy MB 8-a BE-re tudja állítani 



U90 Ladder oktató 

Kvalix automatika Kft. www.kvalix.hu 21 

 

Hogyan készül a létradiagram 

Ebben a fejezetben megtanuljuk, hogyan válasszunk ki létraelemeket és helyezzük azokat 
áramutakba. Az áramutakból álló létradiagramon végigkövethetı a diagramba elhelyezett 
elemeken átfolyó áram útja. Az áram balról jobbra folyik. A létradiagramos programozási elvek 
és a speciális létraelemek valamint azok funkcióinak jobb megismeréséhez használjuk az U90 
Ladder on-line súgóját. 

Ebben a példánkban az áramút a következı elemeket tartalmazza: 

• Két Egyenlıség funkcióblokkot. 
• Egy Beállítótekercset. 

Áramút 1 elkészítése 

1. Indítsuk a Ladder szerkesztıt a Létra gombra kattintva. 

2. Kattintsunk a Hasonlítás menüre, majd válasszuk az Egyenlı funkciót a lentiek szerint. A 
kurzor átalakul egy kézzé, mely az Egyenlı funkcióblokkot tartja. 

 

30. Ábra  Összehasonlítás menü 

3. Helyezzük a funkcióblokkot a lent látható módon a létra baloldali vezetısínére. Ahhoz, hogy 
az áram folyni tudjon, a funkcióblokknak érintkeznie kell a baloldali sínnel. 

 

31. Ábra Egy elemnek az áramútba helyezése 

4. Kattintsunk a sínre. Az Egyenlı funkcióblokk a helyére kerül. Megjelenik az Operandus és 
cím kiválasztása ablak. 
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32. Ábra  Operandus és cím kiválasztása: A érték 

5. Válasszuk az SI 2 Jelenlegi HMI kijelzés rendszerváltozót ‘A’ értékének az alább látható 
módon, majd kattintsunk az OK-ra. Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak, 
ezúttal B meghatározásához. 

 

33. Ábra  Operandus és cím kiválasztása: A érték 

6. Válasszuk ‘#’-t a ‘B’ operandus típusaként. A ‘#’ jel egy állandót képvisel, aminek értékét a 
program írásakor határozunk meg. Az állandó értékére a program nincs hatással. 

7. A konstans értékének adjunk ‘2’-t; majd kattintsunk az OK-ra. 
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34. Ábra  Konstans hozzárendelése B-hez 

Ezek után az Egyenlıség funkcióblokk a lent látható módon az A és B behelyettesített 
értékeivel jelenik meg.  

 

35. Ábra  Az elkészült funkcióblokk 

Most hozzunk létre egy másik funkcióblokkot. 

1. Kattintsunk az Összehasonlít menüre; majd az Egyenlıségre. Az Egyenlıség 
funkcióblokk a kurzorunkhoz kapcsolódik. 

2. Helyezzük el a blokkot úgy, hogy érintkezzen az elızıvel. Fontos tudni, ahhoz hogy a 
blokkok között az áram folyni tudjon, azoknak érintkezniük kell egymással. 

 

36. Ábra  Az elemeknek érintkezniük kell 

3. ‘A’ értékeként adjuk meg az MI 4 Dolgozók listája, memóriatárhelyet, majd kattintsunk az 
OK-ra. Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak. 
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4. Válasszuk ‘#”-t, ‘B’ operandus típusaként. A konstans értékeként adjunk meg ‘10’-et; majd 
kattintsunk az OK-ra. Az áramútunknak most a lenti módon kell kinéznie. 

 

37. Ábra  Az elkészült funkcióblokkok 

Most helyezzünk egy beállítótekercset az áramútba. Amikor egy beállítótekercshez 
kapcsolódó elem BE értékre vált, a tekercs BE értéket kap, és a hozzá kapcsolódó elemtıl 
függetlenül úgy is marad, amíg nem töröljük. 

1. Kattintsunk a Beállítótekercs gombra. Az elem most hozzákapcsolódik a kurzorhoz. 

 

38. Ábra  Beállítótekercs-gomb 

2. Helyezzük a tekercset az áramútba a lenti ábrának megfelelıen. Megnyílik az Operandus és 
cím kiválasztása ablak. 

3. Vigyük be, hogy MB 10 10-es dolgozó bent. 

 

39. Ábra  Leírás hozzárendelése 

4. Kattintsunk az OK-ra. Most a Beállítótekercs operandussal és leírással együtt jelenik meg. 
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Vegyük észre a blokk és a tekercs közötti hézagot. Ha az elemek nem érintkeznek 
egymással, az áram nem fog eljutni a tekercsig. Kössük össze ıket a Vonalrajzoló eszköz 
segítségével.  

Elemek összekötése 

5. Kattintsunk a Vonalrajzoló gombra. A kurzor átalakul egy ceruzát tartó kézzé, miközben a 
kurzornyíl a gombon marad. 

 

40. Ábra  Vonalrajzoló eszköz 

6. Kattintsunk a funkcióblokkok végére, hogy a vonal hozzákapcsolódjon, majd a jobb 
egérgombot nyomva tartva a lent látható módon húzzunk vonalat a tekercsig. 

 

41. Ábra  Elemek összekötése vonallal 

7. Ha végeztünk, kattintsunk a kurzorunkat tartó gombra. A Vonalrajzoló ikon visszakerül az 
eszközsávra. 

Érdemes tudni, hogy párhuzamos elemek összekötésére is használható a Vonalrajzoló, 
amikor például több tekercset akarunk ugyanazzal a feltétellel meghajtani.  

Áramút 1 a lent látható formában elkészült. Olvasata a következı: 

HA a Jelenlegi HMI kijelzés értéke 2, ÉS MI 4 egyenlı 10-el, AKKOR MB 10 BE-re vált 

Vagyis ha egy kezelı a 10-es azonosítót viszi be, akkor MB 10 BE-re vált.  
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Ábra 36.  Az elkészült áramút 1 

Ez az áramút a „Létra: kezelıi jelszó” fejezet elsı áramútja. 
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Létra: Kezelıi jelszó  

Ha az eddig elkészült projektet letöltjük egy vezérlıbe, akkor annak kijelzıjén az 
Azonosító: felirat fog megjelenni. Bármely számot viszünk is be, Enter lenyomása után a 
kijelzı Kijelzés 2-re vált.  

Ha MB 20 KI Ha MB 20 BE 

  

37. Ábra  Kijelzés 2: Kétállapotú feltételes szöveg 

OK/elvetve egy MB 20-hoz csatolt feltételes szöveg. Most létrehozzuk azokat az 
áramutakat, amelyek MB 20-at BE állapotba állítják, hogy Belépés OK felirat jelenhessen 
meg, ha a kezelı a 10, 11, vagy 12 kódok valamelyikét üti be. 

A jelszó ellenırzése 
A programunk elsı 3 áramútjának az olvasata a következı lesz: 

HA a Jelenlegi HMI kijelzés értéke 2, ÉS MI 4 egyenlı 10, 11 vagy 12-vel, AKKOR MB 10, 11, vagy 12 
BE-re vált.  

Az elızı fejezetben elkészített Áramút 1 az MB 10-t kapcsolja BE-re, ha a kezelı a 10-es 
kódot adja meg. Most készítsünk hasonló áramutakat a 11 és 12 azonosítókra.  

A 11 és 12 kódokhoz tartozó áramutak elkészítéséhez a Másolás és Beillesztés 
mőveleteket fogjuk használni. Fontos, hogy az U90 Ladder-ben ezek az utasítások a 
megszokottól eltérıen mőködnek. 

Létraelemek másolása és beillesztése 

8. Jelıljük ki az áramút elemeit a jobb egérgombot nyomva tartva és az egeret végighúzva az 
áramúton. 
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38. Ábra  Elemek kijelölése  

A kiválasztott elemeket szürke színnel kiemeltek. 

 

Ábra 39.  A kijelölt elemek  

9. Kattintsunk a Másolás parancsra a szokásos eszköztáron; majd a Beillesztés-re. 

10. Az alább látható módon vigyük a kurzort Áramút 2-re; majd kattintsunk. 

 

40. Ábra  Elemek beillesztése Áramút 2-be kattintással 

Az elemek beillesztésre kerültek Áramút 2-be.  

 

41. Ábra  Beillesztett elemek 
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Módosítsuk az operandusokat a 11-es azonosítónak megfelelıen. 

11. Kattintsunk kétszer a második funkcióblokkban ‘B’ értékére, #10-re. Az operandus kék 
színnel kijelölıdik és az Operandus és cím kiválasztása ablak megnyílik. Módosítsuk 10-et 
11-re. 

 

42. Ábra  #10 #11-re módosítása 

12. Kattintsunk kétszer a Beállítótekercsre, hogy az Operandus és cím kiválasztása ablak 
megnyíljon. Írjuk be, hogy MB 11 11-es dolgozó bent. 

Az elkészült áramút alább látható. 

 

43. Ábra  Az elkészült Áramút 2  

Másoljuk és illesszük be az áramutat ismét. Módosítsuk az áramutat a 12-es azonosítónak 
megfelelıen. Az így elkészült áramút a következı ábrán látható. 
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44. Ábra  Áramutak: 10, 11 és 12-es azonosító kódok 

Feltételes szöveg – Belépés OK/elvetve 
Ennek az áramútnak az olvasata: 

HA MB 10, MB 11 vagy MB 12 BE állapotú, AKKOR MB 20 BE állapotba kerül. 

Emlékezzünk arra, hogy MB 20 az OK/elvetve feltételes szöveget vezérli. Áramút 4 
tartalmaz: 

• Három Közvetlen érintkezıt. 
• Egy Közvetlen tekercset. 
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Az áramút területének növelése 

Ahhoz hogy 3 érintkezınek helyet csináljunk, ki kell bıvítenünk az áramút területét. 

1. Kattintsunk Áramút 4 alján lévı sárga nyílra. A határoló vonal megváltozik. 

2. Húzzuk lefelé a határvonalat az áramút kiszélesítéséhez. 

 

45. Ábra  Az áramút területének növelése 

3. Helyezzük el és definiáljuk az érintkezıket a lent látható módon. 

4. Kapcsoljuk össze ıket a vonalrajzoló eszköz segítségével. 

5. Helyezzük el a tekercset a lentiek szerint. 

 

46. Ábra  Áramút 4: MB 20-at BE állapotba kapcsolja, ha 10, 11, vagy 12 kerül bevitelre 

Áramút 4 elkészült. Figyeljük meg, hogy az 1, 2, és 3 áramutakban MB 10, 11, és 12 egy-
egy beállítótekercshez kapcsolódtak, míg áramút 4-ben érintkezıkhöz. 

Kijelzés 3-ra ugrás: Idızítı 
Ez a szakasz annak az MB 7-nek állapotvezérlésével foglalkozik, melyet Kijelzés 2-nél 
ugrási feltételként állítottunk be. MB 7-et egy 4 másodperces idızítı mőködteti. Az U90 
idızítıi a következı tulajdonságokkal bírnak: 

• Elıválasztott érték: esetünkben ez 4 másodperc lesz. Az az érték, amirıl az idızítı 
visszaszámol: 4, 3, 2, 1, 0. 

• Pillanatnyi érték: a számlálóban az adott pillanatban hátralevı idı. 
• Bit érték: Az idızítı egy bithez kapcsolódik, ami BE értéket vesz fel mikor az idızítı 

pillanatnyi értéke eléri a 0-t. 

Idızítı indítása 

Áramút 5 olvasata: 
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HA Kijelzés 2 (belépés OK/elvetve) látható a vezérlı kijelzıjén, ÉS MB 20 BE állapotú (jogosult kezelı), 
Idızítı 7 elindul.  

Áramútunk tartalmazni fog: 

• Egy Egyenlıség funkcióblokkot. 
• Egy Közvetlen érintkezıt. 
• Egy Közvetlen tekercset az Idızítıhöz csatolva. 

1. Nyissunk egy új áramutat az Áramút 4 alatti szürke területre kattintva. Áramút 5 megjelenik. 

2. Helyezzünk az áramútba és definiáljunk egy egyenlıség funkcióblokkot és egy közvetlen 
érintkezıt a 47. ábrának megfelelıen. 

3. Helyezzük el a közvetlen tekercset és definiáljuk Idızítı 7-ként: T 7 Kijelzés 3-ra ugrás 
ideje. 

Az idızítı és címének megadása után az Operandus és cím kiválasztása ablak 
megváltozik. Egy új mezı jelenik meg, ahol beállíthatjuk az idızítı elıválasztott értékét. 

4. Kattintsunk az új mezıbe; és jelöljük ki a másodpercnek megfelelı számjegyet. 

5. Írjunk be 4-et amint az lejjebb látható. Kattintsunk az OK gombra. 

 

47. Ábra  Idızítı 7 beállítása 

Az Idızítı bit értékének használata 

Áramút 6 olvasata: 

HA T 7 BE állapotú, AKKOR MB 7 BE állapotra áll. 

Ez az áramút tartalmaz: 

• Egy felfutóél érintkezıt. 
• Egy közvetlen tekercset. 

A felfutóél érintkezı egyetlen impulzust szolgáltat akkor, amikor a hozzácsatolt elem KI-rıl 
BE-re vált. A felfutóél érintkezı a KI állapot BE-re változását jelzi. A BE állapot 
idıtartama nem befolyásoló tényezı. 

1. Válaszunk a lent látható módon egy fellfutóél érintkezıt az Érintkezık menübıl. 

2. Helyezzük a bal vezetısínre; majd csatoljuk a T 7 Kijelzés 3-ra ugrás ideje Idızítıhöz.  
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48. Ábra  Felfutóél érintkezı 

3. Helyezzünk el és definiáljunk egy tekercset a 49. ábrának megfelelıen. 

 

49. Ábra  Idızítı használata 

Az elkészült áramút az alább látható módon fog kinézni.  

 

50. Ábra  Idızítı használata kijelzésváltáshoz 

Most ha a kezelık beütik a 10, 11, vagy 12 azonosítók valamelyikét, akkor a Kijelzés 2-n 
Hozzáférés: OK lesz olvasható. Ez a szöveg 4 másodperc elteltével átvált Kijelzés 3-ra: 
Hello____. 

Kijelzés 1-re ugrás: idızítı 
Ha a megadott azonosító nem érvényes, a rendszer visszaugrik Kijelzés 1 Azonosító: 
képernyıre. Ez a szakasz állítja be MB 8 állapotát, ami a Kijelzés 2-re váltás ugrási 
feltételeként van beállítva. MB 7-hez hasonlóan, MB 8-at is egy 4-másodperces idızítı 
mőködteti. Áramút 7 olvasata: 
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HA Kijelzés 2 (belépés OK/elvetve) látható a vezérlı kijelzıjén, ÉS MB 20 KI állapotú (jogosulatlan 
kezelı), AKKOR Idızítı 8 elindul 

Áramút 7 tartalmaz: 

• Egy Egyenlıség funkcióblokkot. 
• Egy negált érintkezıt (KI állapotban bekapcsolt). 
• Egy Közvetlen tekercset egy Idızítıhöz. csatolva 

1. Nyissunk egy új áramutat az Áramút 6 alatti szürke területre kattintva. Áramút 7 megjelenik. 

2. A létraelemeket helyezzük Áramút 7-be és definiáljuk ıket a lentieknek megfelelıen. 

 

51. Ábra  Kijelzésre ugrás Idızítı 

Áramút 8 olvasata: 

HA MB 8 BE, AKKOR ugrás Kijelzés 1-re. 

Áramút 8 tartalmaz: 

• Egy felfutóél érintkezıt. 
• Egy tekercset. 

1.  Helyezzük el és definiáljuk Áramút 8 létraelemeit az alábbiak szerint. 

 

52. Ábra  Idızítı: vissza Kijelzés 1-re 

Összefoglaló 
Készíttettünk HMI alkalmazást, mely lehetıvé teszi, hogy a rendszerbe egy azonosító kód 
segítségével belépjünk. Készítettünk áramutakat, melyek a HMI kijelzések közötti ugrásokat 
felügyelik. Most a következıket kell elvégeznünk: 

• Az MB 10, 11, és 12 Beállítótekercsek visszaállítását, melyeket a belépési kódok 
kiértékelésénél használtunk. A tekercseket alaphelyzetbe kell állítani ahhoz, hogy a program 
következı futásakor is mőködjön ez a funkció. 
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• MI 4-et törölni, ami a vezérlı billentyőzetérıl bevitt kezelıi azonosítót tartalmazza. 
Közvetlen tárolás funkcióblokkot fogunk alkalmazni, hogy a rendszer minden 
újraindulásakor ‘0’ értéket írjon az MI-be. 

Tekercsek visszaállítása (reset) 
A törlési feltételeket a többi áramút elé célszerő elhelyeznünk. Ennek érdekében új áramutat 
kell beszúrnunk a létradiagramm tetejére. 

Új áramutak beszúrása a létradiagramba 

1. Kattintsunk az Új áramút beszúrása gombra a létra eszköztáron, amint az lentebb látható. A 
kurzor kereszt alakot vesz fel. 

 

53. Ábra  Új áramút beszúrása gomb 

2. A kereszt alakú kurzort vigyük Áramút 1-re; majd kattintsunk. Az új áramút megjelenik. 

 

54. Ábra  áramút beszúrása 

3. Szúrjunk be még egy áramutat, hogy két új áramutunk legyen. Ami Áramút1 volt most 
Áramút3 lett. Áramút1 és Áramút2 jelenleg még üres áramutak. 

MB 10, 11, és 12 visszaállítása 

Az MB-k visszaállítását két áramúttal valósítjuk meg, melyek együttes olvasata: 

HA Kijelzés1 van a kijelzın, AKKOR MB 30 BEkapcsol.  
MIKOR MB 30 Bekapcsol, AKKOR az MB 10, 11, és 12 törlıtekercsek BEkapcsolnak. 

Az új Áramút1 tartalmaz: 

• Egy Egyenlıség funkcióblokkot. 
• Egy Közvetlen tekercset. 

1. Helyezzük el és definiáljuk a létraelemeket az új Áramút1-ben a lenti ábrának megfelelıen. 
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55. Ábra  Visszaállítási feltétel 

Az új Áramút2 tartalmaz: 

• Egy felfutóél érintkezıt. 
• Három törlıtekercset. 

1. Nagyobbítsuk meg az áramutunkat a 31 oldalon lévı 45. ábrának megfelelıen. 

2. Helyezzük a létraelemeket Áramút2-be a lenti ábra szerint. Ahhoz, hogy a kijelzés 1-re 
váltáskor megjelenı felfutóél mindhárom párhuzamos törlıtekercset mőködésbe hozza, össze 
kell kötnünk ıket.  

3. Kattintsunk a Vonalrajzoló ikonra és kössük össze a törlıtekercseket. 

 

56. Ábra  visszaállítás 

MI 4 inicializálása 

A bevitt azonosító kódot az MI 4 Dolgozók listája tárolja, egészen addig, amíg MI 4-et nem 
inicializáljuk. Ha egy kezelı számbevitel nélkül csak egy Entert üt, akkor a rendszer az 
elızıleg bevitt és eltárolt azonosító alapján beléptetné. 

Ezt elkerülendı az MI 4 indulóértékét nullára (0) kell állítanunk, amihez a következı 
létraelemet használjuk: 

• Egy közvetlen tárolás funkcióblokk. 
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Ezt a funkcióblokkot Áramút2-be emelhetjük a törlıtekercsekhez. 

1. Válasszuk a közvetlen tárolás funkcióblokkot a Tárolás menüpontból, amint az alább 
látható.  

 

57. Ábra  Közvetlen tárolás  

2. Illesszük be a funkcióblokkot az 58. ábrán látható módon. Megnyílik az Operandus és cím 
kiválasztása ablak. 

3. Írjunk be ‘0’-t ‘A’, és MI 4-et ‘B’ értékeként. A teljes áramút az alább láthatónak fog 
megfelelni. 

 

58. Ábra  Inicializálás 

Áramút2 új olvasata: 

MIKOR MB 30 BE állapotra vált, AKKOR MB 10, 11, és 12 törlı tekercsek BEkapcsolnak, ÉS 0 kerül MI 
4-be. 

Megjegyzés beszúrása 
Az U90 Ladder szoftver lehetıséget kínál megjegyzéseknek, feljegyzéseknek a programba 
helyezésére. 

1. Kattintsunk a Megjegyzés beszúrása gombra. Kurzorunk kereszt alakúra változik. 

 

59. Ábra  Megjegyzés beszúrása 



A Jazz/M90/M91 programozása 

38 Kvalix automatika Kft. www.kvalix.hu 

2. Kattintsunk Áramút1-re. Az áramút tetején egy jegyzetmezı nyílik, ahová tetszıleges szöveg 
gépelhetı. 

 

60. Ábra  Megjegyzés bevitele 

Projektünket betölthetjük és tesztelhetjük. Ne feledjük, hogy Kijelzés 4-et még nem formáztuk, 
ezért ha a Hello _______ Kijelzés 3 után Entert ütünk, akkor egy üres képernyı fog megjelenni. 
Használjuk a Hibakeresés funkciót az SI 2 Aktuális kijelzés –nek 1-re való visszaállítására. 

A projekt letöltése 
Mielıtt egy projektet letölthetnénk, a vezérlıt össze kell kötni a PC-vel és egy tápegységgel. 
Ennek módjáról a vezérlı kézikönyvében olvashatunk.  

1. Kattintsunk a Letöltés gombra a lent látható módon. A Letöltés ablak megnyílik. 

 

61. Ábra  Letöltés 
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2. Kattintsunk az OK-ra. Elindul a letöltési folyamat, aminek végeztével a Jazz/M90/M91 
kijelzıjén megjelenik az Azonosító: __ felirat – feltéve, hogy pontosan a leírtak szerint 
jártunk el.  

A letöltésrıl részletesen az U90 Ladder súgójában olvashatunk. 

A projekt tesztelése: Hibakeresés 
Ha a projektünket mostani fázisában teszteljük, akkor Kijelzés4-re ugrás egy üres képernyıt 
fog eredményezni. Hibakeresés módban a programot „on-line” (menet közben) 
alapállapotba állíthatjuk.  

1. A Hibakeresés menüjét legördítve válasszuk a Teljes M90 OPLC nézetet. 

 

62. Ábra  Hibakeresés 

2. Az áramutakban folyó áram vörös vonalként jelenik meg és feltőnik a képernyın az M90 élı 
grafikája. Megjelennek továbbá az aktív létraelemek pillanatnyi értékei az operandus mezık 
felett. 

3. Áramút1-en kattintsunk a funkcióblokk ‘A’ operandus mezejébe. Megjelenik az érték 
küldése ablak a lenti ábrán látható módon. 

 

63. Ábra  Hibakeresés közben 

4. Vigyünk be 1-et az Új mezıbe, majd kattintsunk Küldés-re. 

Az új érték, ’1’, megjelenik az operandus mezı felett. A megváltoztatott áramútban az áram 
továbbfolyik, és megjelenik Kijelzés 1 Azonosító kód __ mind a gépünkhöz csatolt 
vezérlınek, mind pedig grafikus megfelelıjének a kijelzıjén, ahogy az alább is látható. 
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Ábra 64.  Érték küldése 

5. Kattintsunk a Hibakeresés gombra, hogy a hibakeresés üzemmódból kilépjünk.  
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Kijelzések: Paraméterek bevitele 

A jelszavának az elfogadását követıen a kezelı a vezérlı billentyőzetének a segítségével 
beállítja a rendszerparamétereket. Ebben a fejezetben több kijelzést is létrehozunk. A 
kijelzések végigvezetik a kezelıt a következı folyamatokon:  

• Csomagolási egységre esı dobozszám megadása. Ennek értéke maximum 99 darab. 
• A karbantartási idı kezdetének és végének megadása; a kötegképzı gép ez idı alatt nem 

üzemelhet. 

Kijelzés 4: Dobozszám beállítása 
Kijelzés 4 tartalmaz: 

• Rögzített szöveget. 
• Egy billentyőzetes beviteli változót. 

Kijelzés 4 szerkesztése 

1. Nyissuk meg a HMI szerkesztıt; majd pedig a projektnavigációs fán rákattintva, Kijelzés 4-
et. 

2.  Nevezzük el Dobozszám megadásának, beírva azt a címmezıbe, majd nyomjunk Entert. A 
cím az 67. ábrának megfelelıen megjelenik a projektnavigációs fán.  

 

67. Ábra  Kijelzés elnevezése 

3. Adjuk meg a Dobozszám: fix szöveget a zöld kijelzımezıbe az alábbi ábra szerint.  

 

68. Ábra  Szöveges üzenet létrehozása 
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Hogy a kezelı megadhassa a csomagolási egységre jutó dobozszámot, csatolnunk kell egy 
változót a kijelzéshez. A változó a billentyőzetrıl bevitt számértéket fogja tartalmazni. 
Mivel a darabszám nem lehet több, mint 99, elegendı két számjegynyi mezıt kijelölnünk. 

Mezı létrehozása 

4. Kattintsunk a kijelzıre. Ez lesz a mezı kezdıpontja. 

5. Hozzuk létre a mezıt a kurzor húzásával. A kialakított mezıt kék szín jelöli. 

 

69. Ábra  A változó helyének kiválasztása 

Változó csatolása 

6. Kattintsunk a Változó csatolása ikonra. Megnyílik a Változó csatolása ablak.  

7. Írjuk be, hogy VR 5 Dobozszám megadása; majd kattintsunk az OK-ra. 

 

70. Ábra  Változó sorszámának és címének megadása 

Kijelzés 4 a változóhoz csatolt helyet piros kettıs keresztekkel jelöli. A kijelzéshez 
hozzárendeltünk egy változót. Most formázzuk a változót, hogy befogadhassa a kezelı által 
a billentyőrıl bevitt számot. 

Billentyőzetes beviteli változó formázása 

A változó 1 és 99 közötti két számjegyő értékeket fogad el.  

1. Nyissuk meg változó 5-öt a projektnavigációs fa segítségével. 
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2. A Változó típusaként állítsunk be számértéket; megnyílik az egészhez csatolás ablak. 

3. Írjuk be, hogy MI 11 Dobozszám megadása, majd kattintsunk az OK-ra.  

 
71. Ábra  MI csatolása változóhoz 

A változó most már MI 11 tárhelyhez csatolt. MI 11-et késıbb formázzuk. 

4. Válasszuk Billentyőzetes bevitelt a Változó információ listából. 

5. Válasszuk Üres mezıvel kezd-et. Ha ezt nem jelöljük be, akkor az utolsó MI 11-be bevitt 
szám látható lesz. 

6. Engedélyezzük a beviteli határértékeket. A Min mezıbe 1-et, a Max-ba pedig 99-t adjunk 
meg. Ha Változó 5 formázását befejeztük, akkor a képernyınek az ábrán láthatóval kell 
egyeznie. 

 

72. Ábra  Beviteli változó formázása 

Ugrási feltétel beállítása 

Miután a kezelı beviszi a csomagolási egységre jutó dobozok számát, megnyomja az Enter-
t. Legyen ez az esemény az ugrási feltételünk. 
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1. Nyissuk meg Kijelzés 4-et a projektnavigációs fa segítségével. 

2. Kattintsunk az elsı Ugrási feltételre. Megnyílik az Ugrási feltétel meghatározása ablak.  

3. Vigyük be, hogy SB30 HMI billentyőzet bevitel kész, lásd 73. ábrán 

 

73. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása 

4. Kattintsunk az OK-ra. Megnyílik az ugrás célkijelzésének meghatározása ablak. 

5. Írjuk be, hogy DS 5 Kezdés ideje, mint az alább is látható. 

 

74. Ábra  Kijelzésváltás célkijelzésének meghatározása 

6. Kattintsunk az OK-ra. A kijelzés most már tartalmaz csatolt változót és ugrási feltételt, mint 
az alább látható. Kijelzés 5 Karbantartás kezdési ideje megjelenik a projektnavigációs fán. 
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75. Ábra  Az elkészült kijelzés 

Az elkészült kijelzés mutatja az ugrási feltételt és a célkijelzést. Ha egy kezelı bevisz egy 
számot és lenyomja az Enter-t, akkor a vezérlı kijelzıje Kijelzés 5-re vált. 

Kijelzés 5: Karbantartás kezdési ideje 
 

Kijelzés 5 tartalmaz: 

• Rögzített szöveget. 
• Egy Billentyőzetes beviteli idıváltozót 

Kijelzés 5 szerkesztése 

1. Nyissuk meg Kijelzés 5-öt a projektnavigációs fa segítségével. 

2. Írjuk be a Kezdés: szöveget a zöld kijelzımezıbe. 

 

76. Ábra  Kijelzés 5: Kezdés idıpontja 

Mezı létrehozása és változó hozzácsatolása 

3. Jelöljünk ki 5 karakternyi helyet a kijelzımezın. 

4. Kattintsunk a Változó csatolása ikonra. Megnyílik a Változó csatolása ablak. 

5. Írjuk be, hogy VR 2 Kezdési idı; majd nyomjunk OK-t. Kijelzés 5 a változó helyét piros 
kettıs keresztekkel jelöli a 77. ábrán látható módon. 
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77. Ábra  Kijelzés 5 csatolt változóval 

Billentyőzetes beviteli változó formázása 

Ez a változó fogja tárolni a karbantartás kezdési idejét, amit a kezelı visz be a vezérlı 
billentyőzetén. 

1. Nyissuk meg Változó 2-t a projektnavigációs fán rákattintva.  

2. Válasszuk Idıfüggvényeket a Változó típusa listából. Megnyílik az Idıfüggvényhez 
csatolás ablak. 

3. Írjuk be, hogy MI 2 Kezdés ideje; majd kattintsunk az OK-ra. Változó 2 most már MI 2-höz 
van csatolva. MI 2-t majd a karbantartási idıpont létraprogramjának megírásakor fogjuk 
definiálni. 

 

78. Ábra  Változó csatolása 

4. Válasszuk Órát (CT) és Billentyőzetes bevitelt a Változó információ listából. 
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79. Ábra  Az Idı változó definiálása 

Kijelzés 5 elkészült. A kezelınek a karbantartás kezdési és befejezési idıpontját is meg kell 
adnia. Most beállítjuk az ugrási feltételt Kijelzés 6 Karbantartás befejezési ideje-re. 

Ugrás beállítása 

A kezdési idıpont bevitele után a kezelı megnyomja az Enter-t. Legyen ez az esemény az 
ugrási feltétel. 

5. Nyissuk meg Kijelzés 5-öt a Navigációs fán rákattintva. 

6. Kattintsunk az elsı Ugrási feltétel-re az Ugrások mezıben. Megnyílik az Ugrási feltétel 
meghatározása ablak. Írjuk be, hogy SB 30 HMI billentyőzet bevitel kész az alább látható 
módon. 

 

80. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása 

7. Kattintsunk az OK gombra. Megnyílik az ugrás célkijelzésének meghatározása ablak. 

8. Írjuk be, hogy DS 6 Karbantartás befejezési ideje a lentieknek megfelelıen.  
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81. Ábra  Az ugrás célkijelzıjének meghatározása 

9. Kattintsunk az OK gombra. A kijelzı együtt látható a csatolt változóval és az ugrási 
feltétellel, amint azt a lenti ábra is mutatja. Kijelzés 6 Karbantartás befejezési ideje 
megjelenik a projektnavigációs fán. 

 

82. Ábra  Az elkészült kijelzés 

Kijelzés 5 elkészült. Miután egy kezelı megadja a karbantartás kezdési idıpontját, és nyom 
egy Enter-t, Kijelzés 6 Karbantartás befejezési ideje fog megjelenni a Jazz/M90/M91 
kijelzıjén. 

Kijelzés 6: Karbantartás befejezési ideje 
Kijelzés 6 tartalmaz: 

• Rögzített szöveget. 
• Egy Billentyőzetes beviteli változót. 

Kijelzés 6 szerkesztése 

1. Nyissuk meg Kijelzés 6-ot a projektnavigációs fa segítségével.  
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2. Írjuk be a Befejezés: szöveget a zöld kijelzımezıbe. 

 

83. Ábra  Kijelzés 6: az ugrás célkijelzése 

Mezı létrehozása és változó hozzácsatolása 

3. Jelöljünk ki 5 karakternyi helyet a kijelzın. 

4. Kattintsunk a Változó csatolása ikonra. A Változó csatolása ablak megnyílik. 

5. Írjuk be VR 3 Befejezés idıpontja; majd nyomjunk OK-t. Kijelzés 6 a változó helyét piros 
kettıs keresztekkel jelöli a következı ábrán látható módon.. Most formázzuk a változót. 

 

84. Ábra  Kijelzés 6 csatolt változóval 

Billentyőzetes beviteli változó formázása 

Ez a változó fogja tárolni a karbantartás befejezés idıpontját, amit a kezelı visz be a vezérlı 
billentyőzetén. 

1. Nyissuk meg a Változó 3-at a projektnavigációs fára kattintva.  

2. Válasszuk az idıfüggvényeket a Változó típusa listából. Megnyílik az Idıfüggvényhez 
csatolás ablak. 

3. Írjuk be, hogy MI 3 Befejezés ideje; majd kattintsunk az OK-ra. Változó 3 most már MI 3-
hoz van csatolva. MI 3-at majd a karbantartási idıpont létraprogramjának megírásakor fogjuk 
definiálni. 
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85. Ábra  Változó csatolása 

4. Válasszuk Órát (CT)-t és Billentyőzetes bevitelt a Változó információ listából. 

 

86. Ábra  Változótípus kiválasztása 

Ugrás beállítása 

Miután a kezelı bevitte a befejezési idıpontot, megnyomja az Enter-t. Legyen ez az 
esemény az ugrási feltétel. 

1. Nyissuk meg Kijelzés 6-t a Navigációs fán rákattintva. 

2. Kattintsunk az elsı Ugrási feltétel-re a Ugrások mezıben. Az Ugrási feltétel 
meghatározása ablak megnyílik.  

3. Írjuk be, hogy SB 30 HMI billentyőzet bevitel kész; majd kattintsunk az OK-ra. Megnyílik az 
ugrás célkijelzésének meghatározása ablak. 

4. Írjuk be, hogy DS 7; majd kattintsunk az OK-ra. Az elkészült kijelzés a lenti ábrán látható. 



U90 Ladder oktató 

Kvalix automatika Kft. www.kvalix.hu 51 

 

87. Ábra  Az elkészült Kijelzés 6 

Összefoglaló: 
Ebben a fejezetben 3 kijelzést hoztunk létre, melyek lehetıvé teszik a kezelınek, hogy a 
vezérlı billentyőzetérıl a következı rendszerparamétereket bevigye: 

• Kijelzés 4: Dobozszám:__ 
A kezelı megadja a csomagolási egységre jutó dobozszámot. A számot MI 11 tárolja. Ha a 
kezelı megnyomja az Enter-t, a rendszer Kijelzés 5-re ugrik. 

• Kijelzés 5: Kezdés:__ 
A kezelı megadja a karbantartás kezdési idıpontját. Az idıt MI 2 tárolja. Ha a kezelı 
megnyomja az Enter-t, a rendszer Kijelzés 6-ra ugrik 

• Kijelzés 6: Befejezés:__ 
A kezelı megadja a karbantartás befejezési idıpontját. Az idıt MI 3 tárolja. Ha a kezelı 
megnyomja az Enter-t, a rendszer Kijelzés 7-re ugrik, melyet majd a következı szakaszban 
definiálunk. 
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Kijelzések: Futásidejő adatok 
megjelenítése 

Ezen a ponton, a programunk lehetıvé teszi a kezelınek hogy: 

• Az azonosítója segítségével bejelentkezzen a rendszerbe. 
• A csomagolási egységre jutó dobozszámot beállítsa. 
• Megváltoztassa a karbantartás idıperiódusát, mely idıszakban a rendszer nem mőködhet. 

Ebben a fejezetben 2 kijelzést készítünk a futásidejő információk megjelenítésére: 

• Egy kijelzést, ami a dobozok számlálásának állását mutatja, az egységcsomaghoz szükséges 
mennyiséggel. 

• Egy kijelzést, amivel a kezelı rendszereseményeket, -hibákat követhet nyomon. 

Kijelzés 7: Dobozszámlálás  
Kijelzés 7 tartalmaz: 

• Állandó szöveget 
• 2 Kijelzıváltozót. 

• Az elsı változó a dobozszámlálás állását mutatja. A dobozok elhaladását egy 
optoérzékelı észleli. Ezt a változót egy MI-hez csatoljuk, ami a létraprogramunkban 
számlálóként fog üzemelni. 

• A második változó az egységcsomagot képezı dobozok számát mutatja. Ezt az értéket a 
Kijelzés 4, Dobozszám megadása kijelzésnél a kezelı állítja be. 

Kijelzés 7 szerkesztése 

1. Nyissuk meg Kijelzés 7–et a projektnavigációs fán rákattintva. 

2. A címmezıbe gépelve, majd Enter–t nyomva nevezzük el dobozszámlálónak. A cím 
megjelenik a projektnavigációs fán. 

3. Gépeljük be, hogy Doboz:____Köteg:___ a zöld kijelzımezıbe, amint az alább látható. A 
szövegben levı szóközök a változók értékeit fogják tartalmazni.  

Mezı létrehozása és változó hozzácsatolása 

1. Kattintsunk a ‘Doboz’ szó után. Jelöljünk ki két szóköznyi helyet. 

 

88. Ábra  A változó helyének kijelölése 

2. Kattintsunk a Változó csatolása gombra. Megnyílik a Változó csatolása ablak. 
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3. Vigyük be, hogy VR 4 Megszámolt dobozok a következı ábrán látható módon, majd 
kattintsunk az OK-ra. 

 

89. Ábra  Változó számának és elnevezésének bevitele 

Kijelzés 7 piros kettıs keresztekkel jelzi a változónak fenntartott helyet. Most formázzuk meg a 
változót. 

Kijelzıváltozó formázása 

Ez a változó tartalmazza az optoérzékelı elıtt elhaladó dobozok számát. 

1. Nyissuk meg Változó 4-et a projektnavigációs fán rákattintva.  

2. Válasszuk egészet a Változó típusa listából. Megnyílik az egészhez csatolás ablak. 

3. Írjuk be, hogy MI 10 Aktuális dobozszám; majd kattintsunk az OK-ra. Változó 4 most már 
MI 10-hez csatolt. A létradiagramban MI 10-et dobozszámlálóként fogjuk használni. 

 

90. Ábra  Változó formázása 

Térjünk vissza Kijelzés 7-hez, és csatoljuk a második változót, ami a csomagolási egységre 
jutó elıre megadott dobozszámot fogja tartalmazni. 

Mezı létrehozása és változó hozzácsatolása 

4. Nyissuk meg Kijelzés 7-et. 

5. Kattintsunk a ‘Köteg’ szó után. Jelöljünk ki két szóköznyi helyet, mint az alább látható. 
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91. Ábra  Változó helyének kijelölése 

6. Kattintsunk a Változó csatolása gombra. Megnyílik a Változó csatolása ablak. 

7. Írjuk be, hogy VR 1 Kötegre esı dobozszám; majd kattintsunk az OK-ra.  

Kijelzés 7 a változónak foglalt helyet zöld kettıs keresztekkel jelöli a lent látható módon. 

 

92. Ábra  Kijelzés 7 a csatolt változókkal 

Most formázzuk Változó 1-et. 

Kijelzıváltozó formázása 

Ez a változó a kezelı által meghatározott, egy győjtıbe kerülı dobozok számát tartalmazza. 

1. Nyissuk meg Változó 1-et a projektnavigációs fán rákattintva.  

2. Válasszuk egészet a Változó típusa listából. Megnyílik az egészhez csatolás ablak. 

3. Irjuk be, hogy MI 11 Dobozszám megadása; majd kattintsunk az OK-ra. Változó 1 ezzel MI 
11-hez lett csatolva. MI 11 a kezelı által a vezérlı billentyőzetén megadott, egy 
győjtıcsomagba kerülı dobozok számát tartalmazza. 

 

93. Ábra  Változó formázása 

Ugrás definiálása 

Jóllehet ehhez a kijelzéshez 3 ugrási feltételt is definiálni fogunk, mindhárom célkijelzése 
ugyan az a kijelzés. 
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1. Nyissuk meg Kijelzés 7-et a projektnavigációs fán rákattintva. 

2. Kattintsunk az elsı Ugrási feltételre. Megnyílik az Ugrási feltétel meghatározása ablak. 

3. Írjuk be, hogy MB 41 Hibaüzenet 1; majd kattintsunk az OK-ra. Megnyílik az ugrás 
célkijelzésének meghatározása ablak. 

 

94. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása 

4. Írjuk be, hogy DS 8 Operátori üzenetek, majd kattintsunk az OK-ra. 

 

95. Ábra  célkijelzés meghatározása 

A kijelzı most együtt látható a csatolt változókkal és az ugrási feltétellel, amint az alább is 
látható. Kijelzés 8 Operátori üzenetek megjelenik a projektnavigációs fán. 

 

96. Ábra  Kijelzés és ugrás 

Most hozzunk létre további két ugrási feltételt. 
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5. Kattintsunk a második Ugrási feltételre. Megnyílik az Ugrási feltétel meghatározása ablak. 

6. Írjuk be, hogy MB 42 Hibaüzenet 2. Kattintsunk az OK-ra. Megnyílik az ugrás 
célkijelzésének meghatározása ablak. 

7. Írjuk be, hogy DS 8 Operátori üzenetek, majd kattintsunk az OK-ra.  

8. Kattintsunk a harmadik Ugrási feltételre. Megnyílik az Ugrási feltétel meghatározása 
ablak. Írjuk be, hogy MB 2 Csomag kész, mint az lejjebb is látható. 

 

97. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása 

9. Kattintsunk az OK-ra. Megnyílik az ugrás célkijelzésének meghatározása ablak. 

10. Írjuk be, hogy DS 8 Operátori üzenetek, majd kattintsunk az OK-ra. Kijelzés 7 a következı 
ábrán látható módon fog kinézni. 

 

98. Ábra  A kész Kijelzés 

Kijelzés 7 elkészült. Most hozzuk létre az operátori üzeneteket.  

Kijelzés 8: Operátori üzenetek  
A korábbi kijelzésektıl eltérıen Kijelzés 8 nem tartalmaz állandó szöveget. Tartalmaz: 
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• Egy listaváltozót 
A kijelzın három üzenet valamelyike jelenik meg, a csatolt MI értékének megfelelıen. 

Kijelzés 8 szerkesztése 

1. Nyissuk meg a Kijelzés 8-at a projektnavigációs fán rákattintva. 

Mezı létrehozása és változó hozzácsatolása 

2. Kattintsunk a zöld kijelzımezıre és jelöljük ki az egész mezıt. 

3. Kattintsunk a Változó csatolása. gombra. Megnyílik a Változó csatolása ablak. 

4. Írjuk be, hogy VR 8 Operátori üzenetek, mint az alább látható; majd kattintsunk az OK-ra. 

 

99. Ábra  Változó csatolása 

5. Kijelzés 8-on piros kettıs keresztek sorakoznak amint az az ábrán látható. 

 

100. Ábra  Csatolt változó 

Most pedig formázzuk a változót. 

Listaváltozó 8 formázása 

1. Nyissuk meg Változó 8–at a projektnavigációs fán rákattintva. 

2. Válasszuk Listát a változó típuslistából. Megnyílik a listához csatolás ablak. 

3. Írjuk be, hogy MI 5 Operátori üzenetek listája, majd kattintsunk az OK-ra. 
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101. Ábra  Listaváltozó csatolása 

4. Az adatmezı 0, 1, és 2 soraiba írjuk be az üzeneteket az ábra szerint. 

 

102. Ábra  Listaváltozó definiáliása 

A HMI utolsó kijelzése is elkészült – kivéve az ugrási feltételeket. Az ugrási feltételek 
akkor eredményeznek elugrást Kijelzés 8-ról, ha: 

� Elkészült egy csomag. 

� Egy idızítı BE értékre vált (lejár). 

Ugrások meghatározása 

Ehhez a kijelzéshez két ugrási feltételt definiálunk. 

5. Nyissuk meg Kijelzés 8–at a projektnavigációs fán rákattintva. 

6. Kattintsunk az elsı Ugrási feltételre. Megnyílik az ugrási feltételek meghatározása ablak.  

7. Írjuk be, hogy MB 4 Vissza DS1: Azonosító megadására az alábbi ábrának megfelelıen; 
majd OK. 
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103. Ábra  Ugrási feltétel meghatározása 

Megnyílik az ugrás célkijelzésének meghatározása ablak. 

8. Írjuk be, hogy DS 1 Azonosító megadása, mint az lentebb látható; majd kattintsunk az OK-
ra. 

 

104. Ábra  Célkijelzı meghatározása 

5. Kattintsunk a második Ugrási feltételre. Megnyílik az Ugrási feltételek meghatározása 
ablak. 

9. Írjuk be, hogy MB 5 Üzenetmegjelenítési idı lejárt, majd kattintsunk az OK-ra. Megnyílik a 
célkijelzés meghatározása ablak. 

10. Írjuk be, hogy Kijelzés 7 Dobozszámláló, majd kattintsunk az OK-ra.  
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105. Ábra  Az utolsó kijelzés is elkészült 

Összefoglaló: 
Ebben a fejezetben két kijelzést készítettünk: 

• Kijelzés 7: Doboz __ Köteg __ 
A dobozok számlálását mutatja, lehetıvé téve a kezelınek a gyártás nyomonkövetését. A 
kijelzés 3 ugrási feltételt tartalmaz, melyek mindegyike Kijelzés 8-ra mutat.  

• Kijelzés 8: ______________ 
Ez a kijelzés egy Listaváltozót tartalmaz. Különféle eseményekhez különféle üzenetek 
jelennek meg a vezérlı kijelzıjén: 
• Csomag kész 
• Doboz elakadt 
• Szalag áll 

A HMI alkalmazásunk most már kész. Már csak a mőködését támogató létradiagramos 
programot kell befejeznünk. 
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Létra: Karbantartási idı 

Egy korábbi fejezetben készítettünk két kijelzést, melyek lehetıvé tették a kezelı számár a 
rendszer karbantartására fordítandó idıtartománynak a beállítását. Ezek a kijelzések 
változókat használtak a vezérlı billentyőzetérıl bevitt idıértékek fogadására. Kijelzés 5-nél, 
Változó 2 Kezdés idejét az MI 2 Kezdés ideje memóriatárolóhoz csatoltuk, míg kijelzés 5-
nél, Változó 3 Befejezés idejét az MI 3 Befejezés ideje memóriatárolóhoz. 

Ebben a fejezetben ezeket az idıértékeket használjuk fel egy olyan áramút elkészítéséhez, 
ami megakadályozza a gép futását, vagy véletlen elindítását a karbantartás idıtartama alatt. 

Áramút 11: Gép futásának megakadályozása 
Ennek az áramútnak az olvasata a következı: 

HA a valós idejő óra ideje az MI 2 és MI3-ba bevitt idık közt van, AKKOR az MB 6 BE-re vált. 

Áramút 11 tartalmaz: 

• Egy Közvetett óra funkcióblokkot. 
• Egy Közvetlen tekercset. 

MI 2 és MI 3 határozzák meg ennek a közvetett idıfunkciónak az idıintervallumát. Ha az 
aktuális RTC1 idı ebbe az idıszeletbe esik, az áram nem jut át a funkcióblokkon. Az áram 
az MB 6-hoz csatolt tekercset fogja meghajtani. Ez a feltétel gátolja meg a gép mőködését a 
karbantartási idı alatt. 

Közvetett órafunkció, Idı használata 

1. Válasszuk az Idı funkcióblokkot az Óra menüjébıl mind az lentebb átható, majd illesszük a 
blokkot a baloldali sínhez. Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak. 

 

106. ábra  Áramút 11 – Idıfüggvény kiválasztása 

                                                           
1 RTC: Real Time Clock (valós idejő óra). Az idı- és naptárfüggvények az M90 belsı RTC-jét használják. 
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2. Írjuk be, hogy MI2 Kezdés ideje. Kattintsunk az OK-ra. A idı funkcióblokk automatikusan 
beilleszti a következı MI-t a második idıértéknek, amely a mi esetünkben az MI 3 Befejezés 
ideje. 

3. Helyezzük el a közvetlen tekercset az idıfunkció után. Megnyílik az Operandus és cím 
kiválasztása ablak.  

4. Írjuk be, hogy MB 6 A gép nem mőködhet., majd kattintsunk az OK-ra. Az elkészült áramút 
alább látható. 

 

107. Ábra  Áramút 11, a gép futásának megakadályozása 
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Létra: Csomagológép indítása 
Áramút 12 indítja a gépet. A gép indulása elıtt a rendszer a következıket ellenırzi: 

• Azonosítóként 10-et, 11-et, vagy 12-t vittek-e be, amitıl MB 20 Rendszer mőködhet értéke 
BE-re állt. 

• A napot, egy funkcióblokkal indítjuk, ami úgy van beállítva, hogy csak munkanapokon 
vezesse át az áramot. 

• Az aktuális HMI kijelzést, aminek a száma nagyobb kell legyen, mint 6, hogy a gép 
elindulhasson. 

Áramút 12 olvasata: 

HA MB 20 BE értékő, ÉS munkanap van, ÉS MB 6 KI, ÉS az aktuális HMI Kijelzés 6, O 0 BE-re áll. 

Áramút 12 tartalmaz: 

• Egy érintkezıt. 
• Egy Közvetlen óra funkcióblokkot: A hét napját. 
• Egy negált érintkezıt. 
• Egy nagyobb mint funkcióblokkot. 
• Egy (közvetlen) tekercset. 

A gép indítása 
1. Helyezzünk egy érintkezıt a baloldali sínhez; az Operandus és cím kiválasztása ablak 

megnyílik. 

2. Írjuk be, hogy MB 20 Rendszer mőködhet; majd kattintsunk az OK-ra. . 

Közvetlen óra funkció: hét napja 
A közvetlen óra funkcióblokkok paramétereit a programozó állítja be. 

3. Az Óra menübıl, válasszuk a Közvetlen óra funkciókat, majd hét napját. 

4. Illesszük a funkcióblokkot a Közvetlen érintkezıhöz; megnyílik a hét napja ablak. 

5. Válasszuk azokat a napokat, melyeken az alkalmazásunknak mőködnie kell.  

 

108. Ábra  Áramút 12, hét napja 
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A funkcióblokk a hét kiválasztott napjait, a lent látható módon megjelöli. Hétvégeken most 
már nem mőködhet a gép. 

 

109. Ábra  Áramút 12— hét napja funkcióblokk 

6. A funkcióblokk után helyezzünk el egy negált érintkezıt. Megnyílik az Operandus és cím 
kiválasztása ablak. 

7. Írjuk be, hogy MB 6 A gép nem mőködhet; majd kattintsunk az OK-ra. Ezek után a 
karbantartási idıperiódus alatt a gép már nem mőködtethetı. 

8. Válasszuk a Nagyobb mint funkciót a Hasonlítás menübıl, és helyezzük el a negált 
érintkezı után. Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak. 

9. Írjuk be, hogy SI 2 az ‘A’ értékhez és hogy # 6 a ‘B’ értékhez; majd kattintsunk az OK-ra. 

 

Ábra 110.  áramút 12, A gép indítása 

Emlékezzünk, hogy az aktuális kijelzés száma csak akkor lehet nagyobb mint 6, ha:  

• már bevittek egy érvényes azonosítót, és  
• a kezelı beállította az egységcsomagonkénti dobozszámot / és a karbantartás idıtartamát. 

Dobozok számlálása 
Áramút 12 feltételeit a gép indításához használtuk, de felhasználhatók a dobozszámláló 
mőködtetéséhez is. A számlálót egy optoérzékelı mőködteti. Ha az érzékelı ‘meglát’ egy 
dobozt, a számláló lép egyet. A mintaalkalmazásunknál az optoérzékelı szerepét a vezérlı 
billentyőzetének +/- gombja tölti be. Ha a gombot megnyomjuk, a Jazz/M90/M91 számol 
egy impulzust. Egészítsük ki Áramút 12-t egy „optoérzékelıvel” és egy számlálóval. Az 
áramút ezen részének olvasata: 

HA SB 50 BE-re vált, NÖVELJÜK eggyel MI 4 értékét. 
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A számláló kialakításához felhasználunk: 

• Egy Felfutóél érintkezıt. 
• Egy Összeadás funkcióblokkot. 

Számláló készítése 

Mielıtt nekilátnánk, növeljük meg áramút 12 méretét a 31 oldalon leírtak szerint eljárva. 

Elıször gondoskodjunk arról, hogy a számláló értéke ne léphesse túl a csomagolási egység 
számát. Ehhez használjunk egy Kevesebb mint funkcióblokkot az MI 11 Beállított 
dobozmennyiség összehasonlítására az MI 10 Aktuális dobozszám-mal. 

1. Válasszuk Kevesebb mint-et a Hasonlítás menübıl; és helyezzük el az 111. ábra szerint. 
Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak  

2. ‘A’ értékeként adjuk meg MI 10 Aktuális dobozszám-ot ‘B’ értékeként, pedig MI 10 
Dobozszám megadása-t. 

Most alakítsuk ki az „optoérzékelıt” és a számlálót. 

3. Válasszunk ki egy Felfutóél érintkezıt az Érintkezık menübıl, és helyezzük el a 111. 
ábrának megfelelıen. Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak  

4. Írjuk be, hogy SB 50 +/- gomb lenyomva, majd kattintsunk az OK-ra.  

5. Válasszuk az Összeadás-t a Matematika menübıl; és helyezzük el a funkcióblokkot az 111. 
ábrának megfelelıen. Megnyílik az Operandus és cím kiválasztása ablak 

6. Írjuk be, hogy MI 10 Aktuális dobozszám az ‘A’ értékének, és adjunk # 1–et ‘B” értékének. 
‘A’ és ‘B’ értékei összeadódnak; az eredmény ‘C’-be kerül. 

7. Adjuk meg ‘C’ értékének MI 10 Aktuális dobozszám -ot.  

8. Kössük össze a vonalrajzoló eszközzel az elemeket, a lent látható eredmény eléréséhez. 

Most valahányszor lenyomjuk a +/- gombot, 1 fog hozzáadódni az MI 10 aktuális értékéhez; 
és az összeg eltárolódik MI 10-be. Az elkészült Áramút 12 alább látható. 
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111. Ábra  Áramút 12, a kész számláló 

Mielıtt Áramút 12 számlálója mőködhetne, inicializálnunk (nulláznunk) kell a számláló 
értékét. 

A számláló inicializálása 
A haló olvasata: 

MIKOR MB 20 BE-re vált, ‘0’ ÍRÓDIK MI 10-be. 

Ez az áramút tartalmaz: 

• Egy felfutóél érintkezıt. 
• Egy tárolás funkcióblokkot. 
• Egy törlıtekercset 

1. Szúrjunk be egy új áramutat Áramút 12 elé a 35. oldalon leírtak szerint. Áramút 12-bıl 
áramút 13 lesz.  

2. Válasszunk egy Felfutóél érintkezıt és illesszük a bal oldali vezetısínhez. Megnyílik az 
Operandus és cím kiválasztása ablak  

3. Írjuk be, hogy MB 20 Rendszer mőködhet, majd kattintsunk az OK-ra.  

4. Válasszuk Közvetlen tárolás funkciót a Tárol menübıl és helyezzük el a lent látható módon. 

5. Írjuk be ‘A’ értékének, hogy # 0; ‘B’ értékének pedig, hogy MI 10 Aktuális dobozszám. 

Most illesszünk be egy törlıtekercset. A tekercs állapotát arra fogjuk használni, hogy 
jelezzük az elsı doboz elhaladását az érzékelı elıtt. 

6. Válasszunk egy törlıtekercset és helyezzük el a lentiek szerint. Megnyílik az Operandus és 
cím kiválasztása ablak  

7. Írjuk be, hogy MB 31 Elsı doboz észlelve; majd kattintsunk az OK-ra. 



U90 Ladder oktató 

Kvalix automatika Kft. www.kvalix.hu 67 

8. Használjuk a vonalrajzoló eszközt a törlıtekercs bekötésére.  

 

112. Ábra  A számláló inicializálása 

Az áramutunk elkészült. Valahányszor egy érvényes azonosítóval belép valaki a rendszerbe, 
nullázódik a számláló. 
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Létra: Operátori üzenetek  

Kijelzés 7 Dobozszámláló a lent látható 3 ugrási feltételt tartalmazza. Mindegyik Kijelzés 
8 Operátori üzenetek-hez vezet. Kijelzés 8 Listaváltozó 8 –ból áll. 

 

113. Ábra  Ugrások (kijelzésváltások): Hibaüzenetek 

Változó 8 MI 5 Operátori üzenetek-hez van csatolva. Az ugrási feltételnek megfelelı érték 
lesz MI 5-be eltárolva. MI 5 értéke Listaváltozó 8 egy sorára mutat; ami végül megjelenik 
üzenetként a Jazz/M90/M91 kijelzıjén, amint az alábbi ábrán látható. 

 

 

114. Ábra  Listaváltozó: Hibaüzenetek 

Doboz elakadt: Idızítı 0 
Idızítı 0-át egy doboz elakadásának az észlelésére használjuk. Mikor egy doboz kerül az 
optoérzékelı elé, illetve amikor a +/- gombot megnyomjuk, Idızítı 0 elindul. Késıbb 
ugyanezt az idızítıt MB 41 BE állapotba kapcsolására használjuk, a Doboz elakadt üzenet 
megjelenítéséhez. Az áramút olvasata:  
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HA SB 50 BE-re vált, ÉS O 0 BE állapotú, akkor Idızítı 0 indul 

Ez az áramút tartalmaz: 

• Két érintkezıt. 
• Egy tekercset.  

1. Hozzuk létre Áramút 14-et az elemei kiválasztásával és lenti ábra szerinti elhelyezésével.  

 

115. Ábra  Elakadt doboz 

Szállítószalag leállítva: Idızítı 1 
Idızítı 1-et annak ellenırzésére használjuk, hogy a dobozok érkeznek-e a rendszerbe. 
Késıbb ugyanezen idızítı értékét MB 42 BE állapotba kapcsolására fogjuk használni, a 
Szalag áll üzenet megjelenítéséhez. Idızítı 1-et két áramút mőködteti. Áramút 15 olvasata: 

MIKOR SB 50 BE állapotba kapcsol, MB 31 BE állapotba húz. 

Áramút 15 tartalmaz: 

•  Egy felfutóél érintkezıt. 
• Egy beállítótekercset.  

Mivel beállítótekercset használunk, MB 31 BE állapotban marad a nyomógomb elengedése 
után is. Ez a feltétel lesz felhasználva a következı áramutunkban Idızítı 1 indításához. 

1. Válasszuk ki és helyezzük el az elemeket az alábbi ábrának megfelelıen Áramút 15 
létrehozásához. 

 

116. Ábra  Az elsı doboz észlelve 

Idızítı 1 indítása 

A lenti áramút 3 érintkezıt használ Idızítı 1, Szalag áll indításához. 
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Vegyük észre, hogy SB 50, az „optoérzékelı” most egy negált érintkezıhöz kapcsolódik. Ez 
azt jelenti, hogy az áramot csak akkor engedi át, ha a vezérlı +/- gombja nincs megnyomva 
– más szavakkal, ha az optoérzékelı nem érzékel dobozt. Az áramút olvasata:  

HA MB 31 BE állapotú, ÉS SB 50 KI állapotú, ÉS O0 BE állapotú, Idızítı 1 INDUL. 

1. Hozzuk létre Áramút 16-ot az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

117. Ábra  Szalag leállítva - Idızítı 

0. sor kijelzése: Csomag kész 
Ebben a fejezetben 2 áramutat készítünk: 

• Áramút 17 valósítja meg Kijelzés 8-ra ugrást. 
• Áramút 18 hatására a 0. üzenet, Csomag kész jelenik meg a Jazz/M90/M91 kijelzıjén. 

Áramút 17 olvasata: 

HA MI 10 NAGYOBB VAGY EGYENLİ MI 11-nél, MB 2 BE-re vált. 

1. Hozzuk létre az áramút 17-et az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

118. Ábra  Operátori üzenetre ugrás 

Áramút 18 olvasata: 

HA MB 2 BE-re vált, MI 5-be 0 TÁROLÓDIK. 

Ha MI 5 Operátori üzenetek listája értéke 0, akkor Listaváltozó 8 Operátori üzenetek 
listája 0. sora, azaz Csomag kész jelenik meg a vezérlı kijelzıjén. 

1. Hozzuk létre Áramút 18-at az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 
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119. Ábra „Csomag kész” kijelzése 

1. sor kijelzése: Doboz elakadt 
• Áramút 19 Kijelzés 8-ra ugratja a rendszert Idızítı 0 lefutásakor. 
• Áramút 20 hatására az 1. üzenet, Doboz elakadt jelenik meg a Jazz/M90/M91 kijelzıjén. 

Áramút 19 olvasata: 

HA T 0 BE állapotú ÉS MB 2 KI állapotú, MB 41 BE-re áll. 

1. Hozzuk létre Áramút 19-et az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

120. Ábra  Ugrás a Doboz elakadt kijelzésre 

Áramút 20 olvasata: 

HA MB 41 BE állapotú, akkor MI 5-be 1 TÁROLÓDIK. 

Ha MI 5 Operátori üzenetek listája értéke 1, akkor a Listaváltozó 8 Operátori üzenetek 
listája 1. sora, Doboz elakadt, íródik ki a Jazz/M90/M91 kijelzıjére. 

1. Hozzuk létre áramút 20-at az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

121. Ábra  „Doboz elakadt” kijelzése 
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2. Sor kijelzése: Szalag áll 
• Áramút 21 Kijelzés 8-ra ugratja a rendszert Idızítı 1 lefutásakor. 
• Áramút 22 hatására a 2. üzenet, Szalag áll jelenik meg a vezérlı kijelzıjén. 

Áramút 21 olvasata: 

HA T 1 BE állapotú, ÉS MB 2 KI állapotú, MB 42 BE állapotba íródik. 

2. Hozzuk létre áramút 21-et az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

122. Ábra  Szalag áll kijelzésre ugrás 

HA MB 42 BE állapotú, MI 5-be 2 TÁROLÓDIK. 

Ha MI 5 Operátori üzenetek listája értéke 2, akkor Listaváltozó 8 Operátori üzenetek 
listája 2. sora, Szalag áll jelenik meg a Jazz/M90/M91 kijelzıjén. 

1. Hozzuk létre áramút 22-t az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

123. Ábra  Szalag áll 

Kilépés Kijelzés 8-ból 
A Kijelzés 8-ból való kilépést okozó ugrási feltételek idızítıket indítanak.  

Kilépés a ‘Csomag kész’ kijelzésbıl 

Az áramút az alább látható módon egy idızítıt indít ami: 

• Meghatározza a Csomag kész felirat megjelenítésének idıtartamát. 
• Kijelzés 8 Operátori üzenetek-bıl kilépéshez használt. 

Az áramút olvasata: 
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HA az AKTUÁLIS KIJELZÉS értéke 8, és MI 5 EGYENLİ 0-val, IDİZÍTİ 3 INDUL 

Ha a Csomag kész üzenet olvasható a Jazz/M90/M91 kijelzıjén, akkor Idızítı 3 indul. 

1. Hozzuk létre az áramút 23-at az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

124. Ábra  Kijelzés idızítı 

A következı áramutat kijelzıváltásra használjuk, amit Idızítı 3 lejárata vált ki. Az áramút 
olvasata: 

HA Idızítı 3 BE állapotú, MB 4 BE-re vált. 

Ennek hatására a Csomag kész felirat 2 másodpercre jelenik meg a vezérlı kijelzıjén. MB 
4 ekkor BE-re áll, minek hatására a rendszer visszalép a Kijelzés 1 Azonosító-ra. Ha ez 
történik, akkor az alkalmazásunk üzemszerően mőködik 

1. Hozzuk létre áramút 24-et az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 

 

125. Ábra  Feladat elvégezve 

Kilépés a ‘Doboz elakadt’ és ‘Szalag áll’ kijelzésekbıl 

A hibaüzenetek akkor jelennek meg, ha MB 41 illetve MB 42 BE állapotú. A hibák 
kijavítása után ezek az MB-k KI-re váltanak, elindítva egy idızítıt. A következı áramút 
olvasata: 

HA MB 41 és MB 42 KI állapotú, ÉS az Aktuális kijelzés 8, Idızítı 4 elindul. 

1. Hozzuk létre az áramút 25-öt az elemeknek az alábbi ábrának megfelelı kiválasztásával és 
elhelyezésével. 
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Ábra 126.  Hiba kijavítva 

Kilépés hibajelzésbıl, visszatérés ‘Dobozszámlálás’ -ra 

A következı áramút a Kijelzés 8 Operátori üzenetek: Doboz elakadt-ról történı ugrást 
kezeli. Ennek az áramútnak az olvasata: 

HA Idızítı 4 lefut, VAGY SB 50 BE-re vált, ÉS MI 10 Kevesebb mint MI 11, MB5 BE állapotba kerül. 

MB 5-öt ugrási feltételként használjuk Kijelzés 8-ról. Ha MB 5 BE-re vált, akkor az ugrási 
feltétel teljesült és Kijelzés 7 Dobozszámlálás megjelenik a Jazz/M90/M91 kijelzıjén. 

 

Ábra 127.  Hiba kijavítva 

Az alkalmazásunk elkészült. Letölthetjük a vezérlınkbe, és önálló alkalmazásként 
futtathatjuk.  

Az M90 programozását jobban megismerhetjük az U90 Ladder alkalmazási példák 
segítségével, melyek az U90 Ladder program telepítésével egyidejőleg települnek. A példák 
az Unitronics mappa Examples könyvtárában találhatók. 


