
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB HMI’da NJ/NX PLC ile 

Timer Kullanımı  

İÇİNDEKİLER 
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• PLC’de Blockların Oluşturulması 

• HMI’da Değer Gönderme ve 

Okuma 
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Giriş 

Bu dökümanda NJ/NX PLC tarafında oluşturulmuş bir Timer’ın kontrolünün NB HMI 

tarafından yapılması anlatılmaktadır. Bu uygulamada kullanılacak ürünler: 

• NJ501-1300 PLC, 

• NB7W-TW01B HMI 

• 24V DC Güç Kaynağı, 

• Ethernet Kablosu, 

• HUB, 

• USB Bağlantı kablosu , 

TON/TOF Timer Fonksiyonu  

‘’TON’’ zamanlayıcı başladıktan sonra ayarlanan süre geçtiğinde bir çıkış veren 

komuttur. 

 

Komutun 2 giriş ve 2 çıkışı mevcuttur: 

In: Timer girişidir, bloğu aktif eder. 

PT: Ayarlanan süreyi belirtir.(Set Time) 

Q: Ayarlanan süre geçtiğinde alınan çıkıştır. 

ET(Elapsed Time): Geçen süre bu değişkenden izlenebilir. 
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TON bloğu içerisinde kullanılan değişkenlerden In ve Q’nın data tipi BOOL, PT ve ET 

değişkenlerinin ise data tipleri ‘’TIME’’ dır. 

 

TIME data tipini NB HMI’lar desteklemez. Bu sebeple NB HMI tarafından bu 

değişkenlere müdahele edebilmek adına bir dönüşüm gereklidir. 

Dönüşüm işlemi PLC tarafından yapılır. Timer için NB HMI’dan girilen PT değerinin  

‘’SecToTime’’ bloğu ile TIME değişkenine dönüştürülmesi gerekir.  

SecToTime bloğu, LINT data tipinde girilen bir girişi TIME data tipine dönüştürmek için 

kullanılır.  

SecToTime bloğu ve değişkenlerin data tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

Eğer Timer’daki ET(Elapsed Time) değişkenini NB HMI’da izlenmesi gerekirse tersi 

şekilde PLC’deki ‘’TIME’’ değişkeninin ‘’TimeToSec’’ bloğu ile LINT data tipine 

dönüştürülmesi gerekir. 
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TimeToSec bloğu ve değişkenlerin data tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

PLC’de Blockların Oluşturulması 

Uygulama için NJ PLC ve NB HMI ethernet ile haberleştirilerek TON fonksiyonu 

kullanılmıştır. 

Bu dökümanın konusu olmadığı için haberleştirme ayarlarına değinilmemiştir. NJ PLC ve 

NB HMI arasında Ethernet FINS haberleşmesi için aşağıdaki bağlantıdan ilgili dökümanı 

inceleyebilirsiniz. 

• https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NJ-NB_ethernet_haberlesmesi.pdf 

Aşağıdaki blockta görüldüğü gibi TON fonksiyonu kullanılarak PT(Set Time) değeri 

‘’NBdengelen’’ , ET(Elapsed Time) değeri ‘’Gecen_süre’’ değişkenlerine aktarılmıştır. 

 

 

 

https://destek.omron.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/NJ-NB_ethernet_haberlesmesi.pdf
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Burada ‘’NBdengelen’’ değişkenin data tipi TIME olmalıdır fakat bu değer HMI’dan 

girileceği için ‘’SecToTime’’ bloğu ile LINT data tipine dönüştürülür. ‘’NBdengirilen’’ 

değişken HMI’dan girilen zaman değeridir. 

 

TON bloğunda kullanılan Gecen_süre değişkenininde data tipi TIME’dır. Bu değişken 

NB HMI’da izlenmek istenirse LINT data tipine dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüşüm için 

‘’TimeToSec’’ bloğu ile dönüşüm sağlanır. 

 

‘’gecen_sure_HMI’’ değişkeni ile NB HMI’da izleme sağlanır. 

PLC tarafında oluşturulan değişkenlere HMI tarafında kullanabilmek adına adres ataması 

yapılması gerekilir. ‘’Nbdengirilen’’ değişkenin adresi D0 , ‘’gecen_sure_HMI’’ 

değişkenin adresi D1 olarak düzenlenir. 
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HMI’da Değer Gönderme ve İzleme 

HMI’dan Set değeri göndermek için Number Input kullanılır. PLC’de HMI’dan gelen 

değişken için D0 adresi tanımlandığından HMI kısmında da adres D0 olarak ayarlanır. 

Aynı şekilde PLC’de ki geçen süreyi HMI’da izlemek adına Number Display kullanılır. 

PLC’de HMI’da geçen süreyi gösteren değişken için D1 adresi tanımlandığından HMI 

kısmında da D1 olarak ayarlanır. 

         

 

 

 

 


