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1. Bemutató 

1.1 Az ALPHA XL mikrovezérlő jellemzői: 
 

1. Üzenetek és funkcióblokk adatok megjelenítése.  
Az ALPHA XL mikrovezérlők beépített kijelzőn működési állapotok, 
üzenetek és riasztások megjelenítésére alkalmasak. RUN módban a 
mikrovezérlő engedélyezi az időzítők és számlálók értékének 
megváltoztatását. 
- folyadékkristályos kijelző mérete: 4 x 12 karakter 
- megjeleníthető elemek: üzenetek, időzítő és számláló értékek (aktuális 
vagy beállított), analóg értékek, stb. 

2. Programozás 
Felhasználók a mikrovezérlőt felprogramozhatják közvetlenül a 
kezelőfelületről, illetve személyi számítógépről is AL-PCS/WIN-E 
Windows alapú szoftverrel. 

3. Az óra funkció kiemelése 
Naptár funkcióval időfüggő vezérlések valósíthatóak meg napi illetve heti 
bontásban. 

4. Analóg bemenetek, 0 – 10V / 0 – 500 értéktartomány 
A 24V DC tápfeszültséggel ellátott mikrovezérlők első nyolc bemenete 9 
bites analóg bemenetként használható – 20mV-os osztással. 

5. Gyorsszámláló bemenet (max. 1kHz) 
Az AL2-4EX bővítő modul első két bemenete (EI1 és EI2) használható 
fel 1kHz-es jelek számlálására. 

6. Nagy áramú kimenetek 
Relés kimenetek 8A-t kapcsolhatnak közös pontonként (COM). AL2-
4EYT kimeneti bővítő modul tranzisztoros kim. terhelhetősége 1A. 

7. GSM funkció 
Az α2 mikrovezérlők alkalmasak rövid szöveges üzenetek (SMS), 
elektronikus levelek (email) küldésére vagy távoli elérés megvalósítására 
GSM modemen keresztül. 

8. Dedikált protokoll 
Az α2 mikrovezérlők támogatják a dedikált protokollt engedélyezve a 
felhasználóknak a monitorozást, módosítást, értékbeállítást a funkció 
blokkokban személyi számítógépen keresztül. 

9. Beépített EEPROM 
Szükségtelenné teszi az elem által táplált memória használatát. 

10. Nyelvek támogatása (6 nyelv) 
A mikrovezérlő a következő nyelveket támogatja: angol, német, francia, 
olasz, spanyol és svéd 



11. Folyadékkristályos kijelző 
A megnövelt méretű folyadékkristályos kijelzőn az α2 mikrovezérlők 
adatok mellett bár-gráfok megjelenítésére is alkalmasak. 

12. Megnövelt memória 
Az α2 mikrovezérlők 5 kbyte memóriával rendelkeznek, amelybe 
maximum 200 funkcióblokkot tartalmazó program tárolható. 
 

1.2 Modell neve 
 
Az α2 mikrovezérlőket a következőképpen jelölik: 

AL2-** M R-A/D 

A – 100-240V AC AL2 – sorozat jelölése 
R – relés kimenet **    – teljes I/O szám 

M    – főegység (main)

2. Programozás funkció blokkokkal 
 
Az ALPHA XL mikrovezérlők funkcióblokkok segítségével felhasználóbarát 
módon programozhatóak. A feladatokat több részre oszthatjuk és megfelelő számú 
funkcióblokkal valósíthatjuk meg. Ezáltal leegyszerűsödik a feladat megjelenítése, 
de biztosítva van a teljes folyamat irányítása. A program nagyon egyszerű 
lépésekkel fejleszthető, mivel a funkcióblokkok feladata rögzítve van, csak a 
bekötésüket illetve paraméterezésüket kell megoldanunk. A funkcióblokkokból 
felépített rendszer a Funkció Blokk Diagram (FBD) felületen jelenik meg. 

2.1 Blokk típusok és az FBD felület 
 
A Funkció Blokk Diagram (FBD) felületén hét különböző osztályba sorolhatóak a 
felhasználható elemek: bemenetek, kezelőgombok, rendszer memória bitek, logikai 
blokkok, funkció blokkok, felhasználó által létrehozott blokkok és kimenetek. 

2.1.1 Bemenetek 
 
Az α2 mikrovezérlők bemenetei mind digitális (ON/OFF) mind analóg (mV 
alapértékű – csak AL2-**MR-D mikrovezérlőknél alkalmazható) elektromos 
információk fogdására alkalmasak. A mikrovezérlő által kezelt bemenetek: 
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Bemenet Bemenetek 
száma Leírás 

Jel I01 – I15 Legfeljebb 15 jelbemenet lehet (AL2-24MR-A/D) 

AS-i E01 – E04 Legfeljebb 4 AS-interfész lehet (AL2-ASI-BD) 

Analóg A01 – A08 Legfeljebb 8 analóg bemenet lehet 

Bővítő EI01 – EI04 Legfeljebb 4 bővítő bemenet lehet 

2.1.2 Kezelőfelület funkciógombjai 
 
A kezelőfelületről adatokat vihetünk be a programmemóriába, menüben lépkedhe-
tünk, program opciókat választhatunk ki vagy egyéb bemenetként használhatjuk fel 
a program futása során. Nyolc különböző funkciógomb áll rendelkezésünkre (K01 
– K08).  
 

Funkció
gomb 
jele 

Funkció
gomb 
száma  

Leírás 

OK K01 
A Menü opcióba belépésre, adatbevitel megerősítésére 
alkalmas. Monitor üzemmódban a bemenetek beállítására is 
használható 

ESC K02 Műveletek elvetéséhez, magasabb szintű képernyőre 
ugráshoz, Menü felsőbb szintjére lépéshez használhatjuk 

„+” K03 
Segítségével csatlakoztatható vagy hozzáadható 
funkcióblokk, növelhetjük a közvetlenül állítható 
bemenetek értékeit, Menü-ben és programban mozoghatunk 

„-„ K04 
Segítségével funkcióblokkok eltávolíthatók, csökkenthetjük 
a közvetlenül állítható bemenetek értékeit, Menü-ben és 
programban mozoghatunk 

„▲” K05 Menü opciók felfele gördítésére használható (FB, 
bemenetek, kimenetek) 

„▼” K06 Menü opciók lefele gördítésére használható (FB, 
bemenetek, kimenetek) 

„►” K07 A kijelzőn jobbra lépés, FB programozás vagy ugrás 
utasítás végrehajtása 

„◄” K08 A kijelzőn balra lépés, FB programozás vagy ugrás utasítás 
végrehajtása 

Megjegyzés: ha az FBD-n mint kiegészítő bemeneteket használjuk a 
funkciógombokat, akkor az elsődleges funkciójuk, mint a kijelző kezelése tiltásra 
kerül. 
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2.1.3 Rendszer memória bitek 
 
A rendszer memória bitek előre meghatározott funkciót látnak el – mindig „1” (ON) 
állapot, mindig „0” (OFF) állapot, 0.5 másodperces be (ON), 0.5 másodperces ki 
(OFF), adatokat szolgáltatnak a valós idejű óráról vagy hibákról. 24 különböző 
rendszer memória bit létezik (M1 – M24). 
Rendszer 

bit Leírás 

M01 Mindig „1” állapot – ON  (Always ON) 
M02 Mindig „0” állapot – OFF (Always OFF) 
M03 Billenő jel – 0.5 másodpercig ON, majd 0.5 másodpercig OFF 
M04 ON, ha a valós idejű óra hibát jelez 
M05 ON, ha a nyári időszámítás beállítása aktív 
M06 ON, ha az ASI kommunikáció hibát jelez 

M07 ON, ha kommunikációs hibát okozott az ASI tápfeszültség 
kimaradása 

M08 Pulzáló ON ha Stop módból Run módba kapcsolunk 
M09 Pulzáló OFF ha Stop módból Run módba kapcsolunk 
M10 ON a DCF77 dekódolás ideje alatt 
M11 Pulzáló ON ha DCF77 dekódolás hiba nélkül befejeződött 

M12 ON ha a CD (DCD) jel ON-ba vált (CD jel fogadása a 
modemtől) 

M13 ON ha fennáll a csatlakozási lehetőség a GSM hálózatra 
M14 ON ha a mikrovezérlő a GSM hálózatra csatlakozott 
M15 ON ha DCF77 dekódolás hibával fejeződött be 

M16 ON ha az analóg kimeneti bővítő modul (AL2-2DA) külső 
tápfeszültsége aktív 

M17 ON ha érzékelési hiba lép fel az első bemeneten (I01) 
M18 ON ha érzékelési hiba lép fel a második bemeneten (I02) 
M19 ON ha érzékelési hiba lép fel a harmadik bemeneten (I03) 
M20 ON ha érzékelési hiba lép fel a negyedik bemeneten (I04) 
M21 ON ha érzékelési hiba lép fel az ötödik bemeneten (I05) 
M22 ON ha érzékelési hiba lép fel a hatodik bemeneten (I06) 
M23 ON ha érzékelési hiba lép fel a hetedik bemeneten (I07) 
M24 ON ha érzékelési hiba lép fel a nyolcadik bemeneten (I08) 
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2.1.4 Funkció blokkok 
 
Az ALPHA XL mikrovezérlők programozása különböző funkcióblokkok kombiná-
ciójából épül fel. A bemeneteken fellépő változásokat a program értelmezi, majd a 
végrehajtás során elvégzi a megfelelő műveleteket és beállítja a kimeneteket. 
Analóg bemeneti értékeket és belső adatokat a funkcióblokkok a word (szó) beme-
netei és kimenetei kezelnek. A programozás egyszerűsítése érdekében a funkció-
blokkok előre meghatározott feladatokat látnak el, a felhasználó csak a paraméte-
reket változtathatja meg. A programozáshoz 40 különböző funkcióblokk áll ren-
delkezésre. 

2.1.5 Kimenetek 

Kimenet Leírás 
O01 – 09 Jelkimenetek (AL2-14MR – 6 kimenet, AL2-24MR – 9 kim.) 
A01 – 04 ASI kimenetek (AL2-ASI-BD kommunikációs bővítő mod.) 
E01 – 04 Bővítő modul kimenetek 

N01 „1” állapot (ON): leválasztva az ASI hálózatról 
„0” állapot (OFF): csatlakozva az ASI hálózatra 

N02*1 
„1” állapot (ON): a kijelző háttérvilágítása kikapcsolva (OFF) 
„0” állapot (OFF): a kijelző háttérvilágítása a „Light Time” 
menü beállításai szerint működik. 

N03*1 
„1” állapot (ON): a kijelző háttérvilágítása bekapcsolva (ON) 
„0” állapot (OFF): a kijelző háttérvilágítása a „Light Time” 
menü beállításai szerint működik. 

N04 

„1” állapot (ON): a felhasználói képernyő a „Display Manager” 
(AL-PCS/WIN-E szoftver) beállításai szerint működik  
„0” állapot (OFF): a felhasználói képernyőt a felhasználói 
program vezérli 

Megjegyzés: *1 Ha mind az N02 illetve N03 „1” állapotban (ON) van a kijelző 
háttérvilágítása működik, mert az N03 prioritással rendelkezik. 
 
2.1.6 Funkció Blokk Diagram (FBD) felület 
 
A Funkció Blokk Diagram (FBD) nyújtja a szerkesztő felületet, amelyben a prog-
ram utasításai végrehajtásra kerülnek. Mind az α2 mikrovezérlő, mind az AL-
PCS/WIN-E szoftver az FBD felületet használja. Az FBD szerkesztőfelület felső 
részén a cím (Title) adható meg, a bemeneteket jelölő négyzeteket a felület bal, a 
kimeneteket jelölő négyzeteket a jobb oldalán találhatjuk meg. Az FBD felület, 
mint FBD huzalozási terület is ismert. Minden elemet az FBD felületre helyezünk 
el a bemenetek és kimenetek kivételével, amelyeket a felület bal és jobb oldalán 
található négyzetekbe teszünk. 



2.2 Programozási módszerek 

2.2.1 Közvetlen programozás 
 
Közvetlen programozás során a kezelőfelület funkciógombjait használjuk fel. 
Segítségükkel programlépéseket és adatokat vihetünk be a mikrovezérlő 
memóriájába. 

2.2.2 AL-PCS/WIN-E programozó szoftver 
 
A Windows alapú programozó szoftver lehetővé teszi funkcióblokk ikonok 
egyszerű elhelyezését és kezelését a szerkesztő felületen (FBD). A funkcióblokkok 
közötti kapcsolatok megvalósítása egyszerű, csak össze kell kötni a megfelelő 
kimeneteket és bemeneteket. Az elkészült programot AL-232CAB kábel 
segítségével tölthetjük le a mikrovezérlőbe.  
Egyszerre ne használja a közvetlen és szoftverrel történő programozási lehetőséget, 
mert ebben az esetben a mikrovezérlő működése nem specifikált és 
meghibásodáshoz vezethet. 
 
 
2.2.2 ábra: AL-PCS/WIN-E programozó szoftver felülete 
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3. Rendszer Menü 
 

3.1 Menü használati utasítás 
 
Az α2 mikrovezérlőben rendszer menük állnak rendelkezésre, melyek segítik a 
felhasználót a menüben történő tájékozódásra. A főmenüből a mikrovezérlő futása 
során Run Mode menü él, míg készenléti állapotban a Stop Mode menü. 
A megjelenítési menü (Edit Menu) vagy a funkcióblokk megjelenítési menü 
(Function Block Edit Menu) elérhető ProgEdit vagy Monitor üzemmódban. Ezen 
menükben létrehozhatóak vagy módosíthatóak programlépések vagy értékek. 
Az „OK” funkciógomb használatával léphetünk be a programozási opcióba vagy 
adatokat vihetünk be a rendszermemóriába. Az „OK” funkciógomb lenyomása 
előtt a kijelzőn található összes adatot ellenőrizze, mivel az összes képernyőn 
található adat rögzítésre kerül. Ha többszörös adatképernyőt használunk a 
megfelelő adatok bevitele után mindegyik képernyőt nyugtázni kell az „OK” 
funkciógombbal. 
Az „ESC” funkciógomb lenyomásával a menü felsőbb szintjébe léphetünk illetve 
minden nem nyugtázott adatbevitel törlésre kerül. 
 
Megjegyzés: 
Az „ESC” funkciógomb a menüben magasabb szintre lépéshez használata esetén 
előfordulhat, hogy a gombot többször is le kell nyomni a többszörös programozói 
felületeken történő átjutáshoz. 
 

3.2 Stop Mode 

3.2.1 Főmenü 
 
Az α2 mikrovezérlő első bekapcsolása esetén (feltételezve, hogy a 
programmemória üres) a bemeneti/kimeneti tábla fog megjelenni. Az „OK” és az 
„ESC” funkciógombok együttes lenyomására lépünk a főmenübe. 
Ha nem érjük el a főmenüt a Menu Key opció „Not Use” állapotba van kapcsolva. 

• Run: 
A mikrovezérlőt Run módba kapcsolja 

• Setup TS: 
Lehetővé teszi az időkapcsolók (Time Switch) egyszerű elérését a 
főmenüből (csak akkor használható, ha a TSm funkcióblokk ki van 
választva) 



• ProgEdit: 
A mikrovezérlő programját módosíthatjuk és jeleníthetjük meg 
funkciógombok által. A programot lementhetjük egy AL2-EEPROM-2 
külső memóriakazettába vagy az AL-PCS/WIN-E szoftver segítségével. 

• ClockSet: 
A valós idejű órát állíthatjuk be, illetve a napi időeltérést is megadhatjuk. 

• LANGUAGE: 
Hat különböző menünyelv: angol, német, francia, olasz, spanyol és svéd 

• Others… 
 
3.2.1 ábra: főmenü „Stop Mode” esetén 

 
 
Megjegyzés: a menüpontok közötti váltást a kijelző mellett található pozíció 
billentyűkkel oldhatjuk meg és kiválasztást az „OK” a visszalépést az „ESC” 
funkciógombbal. Az ábra bal oldalán a mikrovezérlő bekapcsolás utáni főképe 
jelenik (ha nem fut a program vagy nincs még program a mikrovezérlőben), amely 
a pontos időt és a bemenetek / kimenetek állapotát jelzi. Bővítő modulok 
használata esetén a lefelé funkciógombbal lehet megjeleníteni a bővítő modulok be 
és kimeneteinek állapotát: „E” – ASI bemenetek, „A” – ASI kimenetek, „EI” – 
bővítő bemenetek, „EO” – bővítő kimenetek. 
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3.2.2 ábra „ClockSet” menü „Stop Mode” esetén 

 
 
Megjegyzés: DCF77 – rádiós órajel fogadó egység (D – Deutshland, C – radio C 
band, F – Frankfurt, 77 – 77,5 kHz). 
 
Átjátszó helyzete Mainflingen, 25 km délre Frankfurttól 
Frekvencia 77,5 kHz 
Átviteli távolság 2000 km 
Kódolás DCB (Binárisan Kódolt Decimális számsor) 
Átvitt adatok Perc, óra, naptári nap, hét napja, hónap, év 
Átviteli idő Napi 24 órában rendelkezésre áll 
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3.2.2 Az „Others…” menüpont 
 

• Version: 
Az α2 mikrovezérlő CPU verziószámát írja ki 

• Scan Time: 
Megjeleníti az aktuális, legnagyobb és legkisebb program ciklusidőt. 
Reset esetén a ciklusidők nullára íródnak. 

• Password: 
Korlátozza a ProgEdit és Monitor funkciók hozzáférését 4 számjegyű 
jelszóval 

• DispPass: 
Beállíthatóak a kijelzőt kezelő funkcióblokkok (Display) háromszintű 
jelszavai 

• Menu Key: 
Kétféle beállítás lehetséges: „Not Use” vagy „OK+ESC” állapotok. „Not 
Use” állapot esetén a felhasználó Run Mode esetén nem fér hozzá a 
főmenühöz. Ha az „OK+ESC” állapot beállítása él, az „OK” és „ESC” 
gomb együttes lenyomásával a főmenübe léphetünk be. 

• Summertime: 
Nyári és téli időszámítás beállításai: Cancel, Manual On, Date Type, UK 
Type, US Type, EU Type. 

• Serial Com: 
A jobb oldali kommunikációs port felhasználása választható ki: „Not 
Use”, „Modem”, „GSM” vagy „Other Com”. 

• Light Time 
Kijelző háttérvilágításának kikapcsolási késleltetése állítható be. 

• Analog In: 
Az analóg bemenetek aktuális működését jeleníti meg: „Normal”, „TC” 
vagy „PT100”. Menüjéből kiválasztható a hőmérséklet érzékelők által 
fogadott jelek skálázása (ºC vagy ºF), továbbá kalibrációs és offset 
beállítások is megoldhatóak. 

• ProgClear: 
A rendszermemóriát törli, beleértve a jelszóval védett programokat is. 
Csak az aktív memóriaterület kerül törlésre, ha memóriakazetta is 
csatlakoztatva van a mikrovezérlőhöz a tartalma törlődik, de a vezérlő 
memóriája megtartja eredeti tartalmát. 

• ProgTran. (memóriakazetta csatlakoztatása esetén él a menüpont): 
Verify (ellenőrzi a memóriakazetta tartalmát), Casette -> (memóriakazetta 
tartalmának letöltése a mikrovezérlőbe), Casette <- (a mikrovezérlő 
memóriáját tölti le a memóriakazettába) és ProtectSW menüpontok. 

 
 



3.2.3 ábra: „Others…” menü „Stop Mode” esetén 
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3.2.4 ábra: „Serial Com” menüpont „Stop Mode” esetén 

 
 
3.2.5 ábra: Kommunikációs formátum „Stop Mode” esetén (* Comformat) 
 
Adathossz (bit) 8, 7 
Paritás None, Odd, Even 
Stopbit (bit) 1, 2 
Baudrate (bps) 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
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3.2.6 ábra: GSM menü „Stop Mode” esetén 

 – a GSM 
T 

leltetési 

PIN Code – a GSM kártya 

SetSMS –  
ilszolgáltató 

ltató 

zám 

ényességi idő 

GSM Status: 
s 

ó 

.2.7 ábra: Kommunikációs formátum „Stop Mode” esetén (* Comformat) 

hossz (bit) 8, 7 

Megjegyzés:  
GSMinit:  
- Command
modemet inicializáló A
parancs adató meg. 
- Delay Time – 
bekapcsolási kés
idő (max. 10 sec.) 
 
- 
PIN kódját lehet megadni 
 
- 
SMSC1: mob
üzenetközpont száma 
SMSC2: E-mail szolgá
üzenetközpont száma 
DA1-3: mobil telefons
vagy a E-mail szolgáltató 
száma 
VP: érv
 
- 
Hibajelzéseket é
jelerősséget megad
menüpontok 
 

 
 
 
 
 
 
3
 
Adat
Paritás None, Odd, Even 
Stopbit (bit) 1, 2 
Baudrate (bps) , 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 300, 600
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.2.8 ábra: „Analog In” menüpont beállításai és a főmenü programozási térképe 3
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3.3 Run Mode 
 
Ha az α2 mikrovezérlőben fut a program, a kijelzőn a programban beállított 
értékek és feliratok jelennek meg. A „Menu Key” menüben beállítottaknak 
megfelelően a program futását leállíthatjuk („Stop Mode”-ba állíthatjuk) az „OK” 
és az „ESC” funkciógombokkal illetve a tápfeszültség lekapcsolásával. 

• Stop:  
A mikrovezérlőben a program nem fut. 

• Setup TS: 
Lehetővé teszi a programban szereplő időkapcsolók („Time Switch”) 
beállításainak megjelenítését a főmenüben. 

• Monitor: 
Monitorozza a program futását „Run Mode” esetén és korlátozott 
számban lehetővé teszi a funkcióblokk paraméterek megjelenítését. A 
meglévő programlépések nem módosíthatóak. 

• ClockSet: 
A valós idejű órát állíthatjuk be illetve a napi időeltérést is megadhatjuk. 

• LANGUAGE: 
Hat különböző menünyelv: angol, német, francia, olasz, spanyol és svéd 

• Other … 
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3.3. br  Mode” esetén 1 á a: főmenü „Run

 
3.3.2 ábra: Monitor funkció „Run Mode” esetén 
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3.3.3 ábra: „Others …” menü „Run Mode” esetén 
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3.3.4 ábra: „Serial Com” menü „Run Mode” esetén 

 
 
3.3.5 ábra: Kommunikációs formátum „Run Mode” esetén (* Comformat) 
 
Adathossz (bit) 8, 7 
Paritás None, Odd, Even 
Stopbit (bit) 1, 2 
Baudrate (bps) 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
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3.3.6 ábra: GSM menü „Run Mode” esetén 
Megjegyzés: 
GSM Init – a modemnek 
szüksége van egy beállítási 
karaktersorra (AT parancs). 
Bekapcsolási késleltetés is 
beállítható 0 … 10 sec. 
 
PINCode – PIN kód 
beállítási lehetőség. Ha a 
beállított kódot törölni 
szeretnénk a „Cancel” 
menüpontot válasszuk.  
 
SMSC1 – az üzenetközpont 
belépési kódja adható meg. 
SMSC2 – az email központ 
belépési kódja adható meg 
DA* – az üzenet- vagy 
email-központ telefonszáma 
adható meg. 
VP – az üzenetek 

 
 
 
 
 

 
.3.7 ábra: Kommunikációs formátum „Run Mode” esetén (* Comformat) 

hossz (bit) 8, 7 

érvényességi ideje. 
 

3
 
Adat
Paritás None, Odd, Even 
Stopbit (bit) 1, 2 
Baudrate (bps) 9600, 19200 
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3.4 Edit menü 
 
Az Edit menübe beléphetünk, ha a mikrovezérlő ProgE
menüpontja aktív. Ha  éppen funkcióblokkot helyezünk
akkor ezen folyamatokat az Edit menübe lépés előtt be 
vetnünk. Az „ESC” funkciógombot bárhol a főmenübe
lépünk. Lásd 3.3.2 ábra. 

• ProgSize: 
Megmutatja a felhasznált funkcióblokkok szám
kihasználtságát 

• Jump: 
A programból elérhető belső változókat jeleníti 
egyszerűen kiválaszthatóak a kezelőfelületről 
megkönnyítése érdekében. 
„M” – rendszer bitek, „I” – rendszer bemenete
kimenetek, „K” – funkciógombok (1 - 8), „E”
ASI kimenetek, „N” – vezérlő bitek, „EI” – bő
bővítő kimenetek és „B” – funkcióblokkok szá
Nyilakkal választhatjuk ki a megfelelő belső v
funkciógombbal használhatjuk fel a programo

• New FB: 
A programba általunk kiválasztható funkcióblokkot illeszt be. 

• Exit: 
Kilépés a főmenübe. 

• Mnemonic: 
A mikrovezérlő programját egyszerűsített form an jeleníti meg. 
Programozási módba léphetünk az „OK”, míg az „ESC” funkciógombbal 
visszaléphetünk az Edit menübe. 

.5 Funkcióblokk Edit menü 
 
A óblokk Edit men  és a Monitor üzemmódokból érhető el. 
A funkcióblo épve és „OK” funkciógombot nyomva aktivizálódik 
a

B: 
A funkcióblokk változóit állíthatjuk be. Lásd a 6. fejezetet a 
funkcióblokkok bővebb leírásért. A logikai funkciók leírása az 5. 
fejezetben található. 

• Change No: A funkcióblokk számát változtathatjuk meg. 
• Delete FB: Funkcióblokk törlése. 

 

dit vagy Monitor 
 el vagy paraméterezünk, 
kell fejeznünk vagy el kell 

használva az Edit menübe n 

át és a memóriaterület 

meg, melyek itt 
történő programozás 

k, „O” – rendszer 
 – ASI bemenetek, „A” – 
vítő bemenetek, „EO” – 
ma a programban. 
áltozót és az „OK” 
záshoz. 

áb

3

 funkci üje csak a ProgEdit
 kiválasztott kkra l

 menü. 
• Setup F



 23

enetek menüpontja 

mál 

ódok közötti váltás („Stop mode” esetén) 
 

1.) 
2.)  menüpontba lépés (lásd 3.3.3 ábra) 

 elelő analóg bemenet kiválasztása illetve az utolsó menüpontban 
renheit) 

4.) 
 kalibrálás („Calibrate”) és finombeállítás 

 

3.6.2 Hő
 

)  végezhetjük el a 
” állásra 
yomva az 

lirat jelenik meg. 
2.)  állásra helyezve a menüben a „200ºC” menüpontra 

ést kalibrálhatjuk be az „OK” gomb lenyomásával. Hiba 

3.) 

3.6.3 Ofszet finombeállítása („Stop mode” esetén) 

A 3.6.1 leírása szerint az „Offset fine” menüpontot aktiválva a „+” és „-” 

 
 
 
 
 

3.6 Analóg bem
 
Az analóg bemeneteket normál, TC és PT100 módba lehet kapcsolni. Nor
módban 0-10V közötti feszültségértékeket, TC vagy PT100 módban hőelemek 
analóg jeleit fogadja. 

3.6.1 Analóg bemeneti m

Az „Others…” menüpont kiválasztása a főmenüből 
Az „Analog In.”

3.) A megf
megadható a hőmérsékleti értékek értelmezése (Celsius vagy Fah
Az bemeneti mód kiválasztása (Normal, PT100, TC), hőmérsékleti 
bemenet választása esetén a
(„Offset fine”) menüpontok is elérhetővé válnak. 

mérsékleti egységek kalibrálása („Stop mode” esetén) 

A 3.6.1 leírása szerint a „Calibrate” menüpontba lépve1.
ofszet beállítást – a hőmérsékleti modulon az átkötést a „-50ºC
helyezzük és a „-50ºC” menüpontra lépve az „OK” gombot len
OK fe
Az átkötést a „200ºC”
lépve az erősít
esetén ellenőrizze a huzalozást a vezérlő és modul között. 
Amennyiben elvégeztük a kalibrálást az átkötést „Line” állásra helyezzük. 

 

funkciógombokkal 15.5 …-15.5ºC (-27.9 … 27.9ºF) közötti érték adható meg 
mint hőmérsékleti ofszet. 
 

 

 
 



4. Melléklet 
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4.1 Funkcióblokkok leírása 

4.1.1 Logikai funkciók

Logikai 
funkció 

Blokk jele 
közvetlen prg. 

Blokk jele 
szoftveres 

prg. 
Leírás Méret 

A

Logikai ÉS (AND) funkciót valósít meg 
y bemenettel és 

 
 

a bemeneti jelekkel. Nég
egy kimenettel rendelkezik. Ha minden 
bemenet „1” állapotba (ON) kerül akkor 
a kimenet „1” (ON), egyéb esetben „0” 

19
ByteND 

 állapotban (OFF) van. 

OR 

Logikai VAGY (OR) funkciót valósít 
meg a bemeneti jelek
bemenettel és egy kimenettel 

kel. Négy 

rendelkezik. Ha minden bemenet „0” 
a kimenet 

„1” állapotban 
(ON) van. 

19 
Byte állapotba (OFF) kerül akkor 

„0” (OFF), egyéb esetben  

NOT 
Logikai NEM (NOT) funkciót valósít 
meg a bemeneti jellel. A bementi állapot 
ellenkezőjét adja a kimenetre. ON -> 

10 
Byte

OFF; OFF -> ON 
 

X

Logikai KIZÁRÓ-VAGY (XOR) 
funkciót valósít meg a bemeneti jelekkel. 
Két bemenettel és egy kimenettel 

N) kerül, egyéb esetben „0” 
OFF) marad. 

rendelkezik. Ha a bemenetekre azonos 
szintű jelek kapcsolódnak a kimenet „1” 

13 
Byte OR 

állapotba (O
állapotban (

NA

Logikai NEM-ÉS (NAND) funkciót 

állapotba (ON) kerül akkor a kimenet „0” 
(OFF), egyéb esetben „1” állapotban 
(ON) van. 

Byte 

valósít meg a bemeneti jelekkel. Négy 
bemenettel és egy kimenettel 
rendelkezik. Ha minden bemenet „1” 19 ND 

NOR 

Logikai NEM-VAGY (NOR) funkciót 
valósít meg a bemeneti jelekkel. Négy 
bemenettel és egy kimenettel 
rendelkezik. Ha minden bemenet „0” 
állapotba (OFF) kerül akkor a kimenet 
„1” (ON), egyéb esetben „0” állapotban 
(OFF) van. 

19 
Byte 
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k 4.1.2 Funkcióblokko

FB FB jele 
közvetlen prg. 

FB jele 
szoftveres 

prg. 
Leírás Mér

et 

Boolean 

Boole algebrát alkalmazó funkcióblokk, a 
négy bemeneti állapotból felhasználó által 
megadható kifejezés szerinti kimeneti 
állapot generálása (felhasználható logikai 
funkciók: AND, OR, NAND,  NOR, 

 

[BL] 

XOR, NOT). 

*1 

Set/ 

Set/Reset funkcióblokk – rendelkezik két 
bemenettel és egy kimenettel. Set 
bemenetre „1” állapotot (ON) kapcsolva a
kimenet „1” állapotba (ON) kerül és 
marad, amíg a Reset bemenetre „1” 

 

Byte 
állapot (ON) nem kerül. Bemeneti 
prioritás megadható. 

14 

 

Reset 
[SR] 

P
[PL] 

 

ulse 
Pulse funkcióblokk egy impulzu
kimenetre. Megadható, hogy mely 
állapotváltásokra tegye aktívvá a 
kimenetet: „ON->OFF”, „OFF->ON” 
illetve „ON->OFF és OFF->ON” 

st küld a 

10 
Byte 

Alter-
nate 

 
[AL] 

Alternate funkcióblokk a bemeneti 
felfutóél hatására a kimeneten állapotot
vált. Ha a kimenet OFF állapotban van és 
a bemeneten egy lefutóél jelenik meg a
kimenet a „1” állap

 

 
otba (ON) kerül és 

marad amíg a bemeneten nem jelenik meg 
újabb felfutóél. 

13 
Byte 

Delay 

Delay funkcióblokk a bemeneti fel vagy 
lefutóél hatására a megadott késleltetési
időknek megfelelően adja kimeneti ON-
>OFF vagy OFF->ON jelváltozást. A 
késleltetések 10, 100, 1000 ms egységben

 

 
) 

Byte 

adhatóak meg (0 – 32767 lépés között

19 

 

[DL] 

One 

 

One Shot funkcióblokk a bemeneten 
történő felfutóél hatására a kimeneten e
megadott hosszúságú impulzust ad ki. 
impulzus hosszát a funkcióblokk 
paraméterezésekor adhatjuk meg. 

gy 
Az 17 

Byte Shot 
[OS] 

Flicker 

A Flicker funkcióblokk hatására a 
bemenet ON állapota esetén a beállított 
időértékeknek megfelelően a kimenet O
majd OFF állapotban kerül. A 
bekapcsolási és kikapcsolási jeltartás 1
100, 1000 ms egységekben állítható (0 é
32767 között). 

N, 

0, 
s 

19 
 Byte

 

[FL] 
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FB FB jele 
közvetlen prg. 

FB jele 
sz . oftv. prg Leírás Mér

et 

Time 
Switch 
[TS] 

A Time Switch fu kk előre 

*2 

nkcióblo
megadott időzítési beállítások szerint 
változtatja a kimenet értékét. Beállítása 
csak programozás során lehetséges. 

Time A Time Switch maintenance funkcióblokk 
a Time Switch funkcióblokktól annyiban 

*2 különbözik, hogy a főmenü SetupTS 
menüjéből (3.2.1 fejezet) állíthatóak a 
paraméterei.  

Switch 
m 

[TSm] 

Counter 
[CN] 

 

A Counter funkcióblokk számlálóként 
működik. Az impulzusbemeneten mi
felfutóél hatására megnöveli a szám
értékét. Ha eléri a para

nden 
láló 

méterként beállított Byte 
értéket a kimenet „1” (ON) állapotba vált. 

16 

U/D 
Counter 
[UD] 

Az U/D Counter funkcióblokk kétir
számláló. Le és felszámláláshoz, 
törléshez, értékbeadáshoz külön 
bemenetekkel rendelkezik. Ha a be

ányú 

írt 
N 

. 

Byte 
értéket eléri a számláló a kimenete O
állapotba vált. Max. 20 Hz bemeneti frek

22 

Com-
pare 
[CP] 

A Compare funkcióblokk a bemeneteire 
kapcsolt értékeket hasonlítja össze a 
beállított összefüggés szerint (=, >, >=, 
<,<=, ≠) és ennek megfelelően állítja a 
kimenetet.  

17 
Byte 

Analog 
Output 
[AO] 

Az Analog Output funkcióblokk az AL2-
2DA bővítő modul analóg kimeneteire 
digitális értékből analóg értéket generál –
feszültséget (0-10V) vagy áramot (4-
20mA). Az adatbemenet mellett 
rendelkezik még engedélyező és kimene

 

t-
Byte 

típus kiválasztó bemenettel 
(feszültség/áram). 

17 

Offset 

 

Az Offset Gain funkcióblokk az 
Y=A/B*X+C lineáris egyenletnek 
megfelelő kimeneti jelet állít elő. A
C változók paraméterként megadhatóak,
az X változó analóg bemeneti jel. 

Gain 
[OG] 

z A, B, 
 

22 
Byte 

Display 
[DP] 

A Display funkcióblokk jeleníti meg a 
felhasználó által megadott szöveget, 
adatokat és értékeket. 

*4 



 27

FB FB jele 
közvetlen prg. 

FB jele 
szoftv.  prg. Leírás Mér

et 

Zone 
Com-
pare 
[ZC] 

 

A Zone Compare funkcióblokk 

ül 

e 
megadható mint bemeneti érték vagy 

. 

20 
Byte 

értéktartományon belüli összehasonlítást 
végez. Az engedélyező bemenetén kív
rendelkezik még három bemenettel. Az 
értéktartomány alsó illetve felső érték

beállítható paraméterként. A kimenet 
állapota az aktuális bemeneti értéktől 
függ, hogy a beleesik e a tartományba

Schmitt 
Trigger 
[ST] 

 
 

A Schmitt Trigger funkcióblokk az 
aktuális bemenet értékét összehasonlítja az 

is 

B  

alsó és felső határértékkel. Ha az aktuál
érték eléri a felső határt, akkor a kimenet 
aktívvá válik (ON) és marad amíg az 
aktuális érték el nem éri az alsó határt. A 
határértékek adatbementről vagy 
paraméterként megadhatóak. 

19 
yte

Hour 
Meter 
[HM] 

A Hour Meter funkcióblokk az eltelt idő 
mérésére alkalmas. Paraméterként
beállítható az időtartam, amit mérni 
kívánunk (óra, perc vagy perc, másodpe
alap). A megadott időtartam letelte után a 
kimenet „1” állapotba (ON) vált. 

 

rc 
19 

Byte 

Speed 
Detect 
[SPD] 

A Speed Detect funkcióblokk 
impulzussorozat számlálására alkalmas 
legfeljebb 20Hz-ig (AL2-4EX 
bővítőmodul esetén max. 1kHz) a 
beállított időtartam alatt. Az alsó és felső Byte 
határ -32768 és +32767 között, a 
számlálási periódus 1 és 32767 között 
10ms-os lépésekben adható meg. 

25 

PWM 
[PWM] 

A PWM funkcióblokk impulzusszéles
modulációt valósít meg. 100 és 72
ms között adható meg a periódus illetve 0 
– 100% a kitöltési tényező. A
tényező megadható

ség 
76700 

 kitöltési 
 bemenetről is. 

Byte 
16 

PID 
[PID] 

A PID funkcióblokk az α2 mikrov
beépített szabályozó egysége. Autot
funkcióval rendelkezik, amely 
önműködően beállítja a szükséges 
paramétereket. Kiválasztható a 
szabályozási elv (P, PI, PID), a 

ezérlő 
unning 

szabályzási válasz sebessége. 

g, 

ő 
határ és a mintavételi idő. 

52 
Byte 

Beállíthatóak a bemeneti értékek 
(beállítási és folyamat jel), az arányos ta
az integrálási idő, a deriváló tag, a 
deriválási idő, a kimeneti alsó és fels
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FB FB jele 
közvetlen prg. 

FB jele 
szoftveres 

prg. 
Leírás Mér

et 

Reten-
tive 

Alter-
nate 

[RAL]  

A Retentive Alternate funkcióblokk a 
bemeneti jel felfutóéle esetén a kimeneten
állapotot vált. Ha a kimenet OFF 
állapotban van és a bemeneten megjelen
egy lefutóél a kimenet a aktív (ON) 
állapotba kerül és marad amíg a 
bemeneten nem jelenik meg egy felfut
A feszültség kimaradása esetén megőrzi

 

ik 

óél. 
 

Byte 

az aktuális állapotot. 

13 

Addi-
tion 

[ADD] 
Az ADD funkcióblokk két bemeneti érték 
összegzésére használható fel. 

20 
Byte 

Subtrac
-tion 

[SUB] 
A SUB funkcióblokk két bemeneti érték 
különbségét képzi a kimeneten. 

20 
B  yte

Muliti-
plica-
tion 

[MUL
]  

A MUL funkcióblokk két beme
szorzatát adja a kimenetre. 

neti érték 20 
Byte 

Divi-
sion 

[DIV] 
A DIV funkcióblokk két bemeneti érték
hányadosát képzi a kimeneten. 

 20 
Byte 

Calcu-
lation 

[CAL] 
  

A CAL funkcióblokk számítási feladatok 
elvégzésére alkalmas – négy bemeneti 
értéktől függően tetszőleges összefüggés 
szerint adja kimeneti jelet. 

*3 

Shift 
[SFT] 

 

A Shift funkcióblokk a Shift bemenet 
átvitelét ha az Input jel aktív (ON). 
Rendelkezik bit, shift, set, reset 
bemenetekkel és egy kimenettel. 

19 
By  te

SMS 
[SMS] 

A GSM SMS funkcióblokk a kijelző 
tartalmát küldi el rövid szöveges 
üzenetként vagy elektronikus levélként. 

*6 
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FB FB jele 
közvetlen prg. 

FB jele 
szoftveres 

prg. 
Leírás Mér

et 

Ran-

 

dom 
One 
Shot 

[ROS]  

A Random One Shot funkcióblokk 
megadott értéktartományon belül (0 – 
32767 - 10, 100, 1000 ms lépések)
egy tetszőleges időértéket, amely letelte 
után a kimenetet aktívvá teszi (ON). 

 állít elő 19 
By  te

Dela-
yed 
One 
Shot 

 [DOS]  

A Delayed One Shot funkcióblokk a 
bemeneten megjelenő felfutóél hatására a 
kimeneten megfelelő késleltetéssel egy 
megadott hosszúságú impulzust ad ki. Az 
impulzus hosszát és késleltetéssel a 

20 
Byte 

funkcióblokk paraméterezésekor adhatjuk 
meg. 

Dela-

[DAL] 

yed 
Alter-
nate 

 

A Delayed Alternate funkcióblokk a 
bemeneti felfutóél hatására a beállított 
késleltetésnek megfelelően a kimeneten 
állapotot vált. Ha a kimenet „0” állapotban 

t 
késleltetés útán „1” állapotba (ON) kerül 
és marad amíg a bemeneten nem jelenik 
meg újabb felfutóél és le nem telik a 

(OFF) van és a bemeneten egy felfutóél 
jelenik meg a kimenet a beállítot

beállított késleltetés. 

16 
Byte 

Reten-
tive 
Set/ 

Reset 
[RSR]  

A Retentive Set/Reset funkcióblokk 
rendelkezik két bemenettel és egy 
kimenettel. Set bemenetre „1” állapotot 
(ON) kapcsolva a kimenet „1” állapotba 
(ON) kerül és marad, amíg a Reset 

letve 
feszültségkimaradás esetén megőrzi 
állapotát. 

14 
B  bemenetre „1” állapot (ON) nem kerül. 

Bemeneti prioritás megadható il

yte

Control 
Display 
[CDP] 

  
 

A Control Display funkcióblokkot csak az 
AL-PCS/WIN-E programozó szoftverből 
érjük el. Lehetővé teszi a kijelzőn 
megjeleníteni kívánt adatok szerkesztését.

*5 

Connect 
[_B] 

 

 

y belső eszköz, 
amely a memória lefoglaltságát jelzi. 

 
ülék 

10 
B  

A Connect funkcióblokk eg

Nincs a programozó szoftverben ennek
megfelelő funkcióblokk, csak a kész
kezelőfelületéről éri el. 

yte

System 
Outputs   eteken 

keresztül külső eszközöket vezérel. 
10 

Byte 
A relés illetve tranzisztoros kimen
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Megjegyzés: 
 

 a foglalt byte-ok szám  + 1 * (karakter a kifejezésben) 
 a foglalt byte-ok száma = 8 + 4 ch” száma) 

a foglalt byte-ok száma = 30 + 1
a foglalt byte-ok száma a kijelző
megegyezik 
 

1.)
2.)

 

a = 19
* (az időkapcsolók „Time Swit
 * (karakter a kifejezésben) 
n szereplő karakterek számával 

3.)
4.) 

Kijelzett elem Foglalt byte-ok száma 
Ka k raktere 16 + 1 * kijelzett karater 

Érték 17 A  FB érték Ábra 23 nalóg,

I m dő, dátu 14 
Időkapcsoló (Time Switch) 17 

5.) a foglalt byte-ok száma = 32 + 3
a foglalt byte-ok száma = 12 + 1

 

4  képletek 

 * (képernyőfelületek száma) 
 * (karakterek az e-mail címben) 6.) 

.1.3 PID
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Változó Leírás 

EVn Eltérés az aktuális mintától 
EVn-1 Eltérés az előző mintától 
In Integrálási érték az aktuális mintához 
KD Deriváló tag 
KP os tag Arány
MVn uális mintához (szabálKimeneti érték az akt yozott érték) 
PVfn Mért érték (szűrt) az aktuális mintához viszonyítva 
PVfn-1 Mért érték űrt) az előző mint (sz ához viszonyítva 
PVfn-2 Mért szűrt) a kettővel megelőző min z viszonyítva  érték ( táho
PVn Mért érték az aktuális mintához viszonyítva 
SVfn Beállított érték (szűrt) az aktuális mintáho ítva z viszony
SVfn-1 Beállított érték (szűrt) az előző mintához v ítva iszony
SVn Beállított érték az aktuális mintához viszonyítva 
SVn-1 Beállított érték az előző mintához viszonyítva 
TD Deriválási idő 
T Integrálási idő I
TS Mintavételi idő 

∆MVn
Változás a szabályozott értékben az aktuális mintához 
viszonyítva 

α Arányos tag együtthatója 
αF Bemeneti érték szűrési együtthatója 
β Integrálási idő együtthatója 

 
Együttható értékhez tartozó különböző válaszidők: 
 

Működés α β 
FAST  (gyors) 100% 100% 
NORMAL 40% 135% 
SLOW (lassú) 0% 100% 
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Jegyzet: 

 

 
 

 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
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