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Sortering av cylindrar 
I denna laboration ska ett antal aluminiumcylindrar sorteras med hjälp av ett 

sorteringsverk som styrs av en Siemens SIMATIC S7-1200 PLC. Sorteringen är baserad 

på höjd och diametermätning av cylindrarna.  

Förberedelser 

Läs igenom handledningen före laborationen. På sista sidan finns föreberedelseuppgifter 

som ska utföras före laborationen. 

Beskrivning av sorteringsverket 

 

Figur 1 Sorteringsverk. 

Figur 1 beskriver sorteringsverkets olika delar 

1. Magasin för osorterade cylindrar 

2. Stegmotordriven mataranordning 

3. Stegmotordriven skiva 

4. Lysdiod och ramp med fotodioder 

5. Fack för sorterade cylindrar 

 

Matningsanordningens magasin fylls med osorterade cylindrar. Dessa matas, med hjälp 

av stegmotordriven matare, ut på den roterande skivan. Med lysdioden och 

fotodiodrampen kan diametern och höjden på cylindrarna bestämmas. Mätresultatet blir 

avgörande för vilket fack cylindrarna placeras i. Avlänkningen av cylindrarna från skivan 

sker med armar som går in över den roterande skivan då dragmagneten spänningssätts.  

Utifrån höjd och diameter på cylindrarna ska dessa sorteras i tre olika fack enligt: 

Fack 1: Cylindrar med korrekt mått  

Fack 2: Cylindrar som måste kasseras pga undermått (antingen höjd eller diameter)  

Fack 3: Cylindrar som går att ombearbeta till korrekt mått 
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För att lätt identifiera cylindrarna har dessa försetts med färgmärkning. De ofärgade 

cylindrarna har korrekt mått 

Fotodiodrampen består av 3 st fotodioder placerade över varandra med 2 mm avstånd. 

Den understa dioden OPT1 mörkläggs alltid då en cylinder passerar. Genom att mäta 

skivans vridningsvinkel (räkna antalet stegpulser till skivans drivmotor) under den tid 

OPT1 är avskärmad kan cylindrar med olika diametrar skiljas åt. Mörklagd fotodiod ger 

en nolla till PLCn. Cylindrana höjd detekteras med fotodioderna enligt följande: 

 Låg Normal Hög 

OPT3 1 1 0 

OPT2 1 0 0 

OPT1 0 0 0 

 

Stegmotorerna som driver matare och den roterande skivan styrs med pulser från en 

pulsgenerator på det externa anpassningskortet. För att mataren ska göra ett slag, dvs 

mata ut en cylinder, krävs 320 pulser. 

Sekvensbeskrivning 

Sorteringsprocessen startar när startknappen på det externa anpassningskortet påverkas. 

Mataren matar ut en cylinder på skivan. Antalet stegmotorpulser till mataren måste 

räknas så att mataren kan stoppas efter exakt ett slag. Skivan börjar rotera och när 

cylindern når fotodioderna påbörjas diametermätningen. Räknaren börjar räkna pulser när 

den nedersta dioden OPT1 blir mörklagd.  

När räknaren räknat upp till det antal pulser som innebär att cylindern befinner sig 

ungefär mittför givarna läses höjden av med hjälp av de två övre givarna. Värdena på 

OPT2 och OPT3 sparas därvid undan för att kunna användas i ett senare steg i 

sorteringen. Samtidigt fortsätter pulsräkningen.  

När cylindern passerat givarna känner man både höjd och diameter och kan utifrån dessa 

fatta beslut om vilket fack cylindern ska skickas till. Avlänkningsarmen till rätt fack 

öppnas och förblir öppen den tid som krävs för cylindern att nå fram. Alltså krävs tre 

olika timers, en för varje fack. 

PLC 

Signalerna till och från sorteringsverket är inkopplade till PLCn enligt följande: 

Ingångar   Utgångar  

Pulsräknare I0.0  Avlänkning 1 Q0.0 

OPT1 I0.1  Avlänkning 2 Q0.1 

OPT2 I0.2  Avlänkning 3 Q0.2 

OPT3 I0.3  Rotera skiva Q0.3 

Startknapp I0.4  Matare Q0.4 
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PLCn har en cykeltid i storleksordningen 100 ms medan stegmotorpulserna har en 

periodtid på ca 5 ms. Detta gör att en vanlig räknare i PLCn inte är tillräckligt snabb för 

att räkna dessa pulser. Däremot finns det en särskild ”High speed counter” som klarar av 

frekvenser upp till 200 kHz. Denna räknare arbetar asynkront med resten av PLCn. För 

att försäkra sig om att räknaren räknar in rätt antal pulser är räknaringången försedd med 

extern logik vilket gör att pulser kommer in till räknaren endast när OPT1 är påverkad 

eller när man har aktiverat mataren. Räknarvärdet blir därmed inte beroende av 

cykeltiden i PLCn och en högre precision i diametermätningen erhålles. 

 

Figur 2 Ingångslogik till räknaren. 

Skapa nytt projekt 

Detta är endast en kortfattad beskrivning. För en utförligare beskrivning se t.ex. ”Startup 

Programming of the SIMATIC S7-1200 with TIA Portal V10”. 

Välj Create new project, namnge projektet och klicka på Create. Gå över till Project view. 

Klicka på Add new device i Project tree. Dubbelklicka på CPU 1214C AC/DC/Rly och 

markera 6ES7 214-1BE30-0XB0, klicka OK. 

Under PLC_1 – Program blocks finns nu ett Main-block, ytterligare block kan läggas till 

genom att klicka på Add new block. I detta fall väljer vi att lägga till ett 

funktionsblock FB och väljer Language: FBD. 

Implementering av sekvensstyrning 

Nedan följer ett exempel på hur sekvensstyrning kan implementeras med hjälp av 

funktionsblock. In och utgångarna till PLCn namnges i en s.k. tag table för att öka 

överskådligheten i programmet.  
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Figur 3 Exempel på tag table som benämner in och utgångar. 

Själva sekvensen finns i funktionsblocket MOTORSEKVENS i Figur 7. Detta 

funktionsblock anropas från Main varje programcykel. PLCns in- och utgångar är 

anslutna till MOTORSEKVENS-blocket. Här används definitionerna angivna i tag table. 

 

Figur 4 Exempel på funktionsblock. 
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In- och utgångar till funktionsblocket MOTORSEKVENS är definierade i 

funktionsblockets interface, se Figur 5. Där finns också möjlighet att definiera variabler 

som använd inne i blocket. Dessa kan definieras antingen som Static eller Temp. 

Static-variabler behåller sina värden från en programcykel till nästa medan 

Temp-variablerna bara finns tillgängliga medan blocket exekveras under den aktuella 

programcykeln. 

I detta fall ska en sekvensstyrning implementeras och PLCn måste därmed komma ihåg 

det aktuella tillståndet till nästa programcykel. Alltså definieras tillstånden som Static. I 

exemplet nedan är tillstånden S_STILLA, S_STARTAR, S_DRIFT och S_STOPPAR. 

Observera att Default value på S_STILLA är satt till true för att initiera sekvensen till att 

starta i detta tillstånd, se Figur 5. 

 

Figur 5 Exempel på interface till funktionsblock. 
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I Figur 6 är sekvensen implementerad med hjälp av SR-vippor med en vippa för varje 

tillstånd. Övergången till ett nytt tillstånd bestäms av vilket tillstånd man befinner sig i 

för tillfället samt av insignalerna.  

Utsignalerna, som endast är beroende av vilket tillstånd man befinner sig i, placeras 

lämpligen separerade från själva sekvensen. I detta exempel finns bara en utsignal, 

nämligen K. 

 

Figur 6 Exempel på sekvens inuti funktionsblock. 
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Användning av high speed conunter  

Högerklicka på PLC_1 i Project tree, välj Proporties, High speed counter(HSC)1 och 

markera Enable. Räknevärdet från HSC1 återfinnes på adress %ID1000. I exemplet 

nedan skickas detta värde till minnesadress %MD0 bara för att man ska kunna läsa av 

det. Variabeln är av typen DInt.  

För att starta räknaren räcker det med att välja enable enligt ovan. Om man däremot 

önskar ytterligare kontroll, såsom t.ex. nollställning av räkneregistret, behövs blocket 

CTRL_HSC som hämtas från Counting. Sedan blocket placerats måste man koppla det till 

rätt räknare. Dubbelklicka på HSC-ingången och välj “HSC_1”. 

När CV-ingången sätts till TRUE nollställs räkneregistret. I exemplet nedan sker detta 

när “START” blir FALSE. 

 

Figur 7 Exempel på användning av räknaren för mätning av diameter på cylindrarna. 

Användning av timer 

En tillslagsfördröjd timer kan hämtas från Timer operations – TON. Om timern infogas i 

ett funktionsblock, välj Multi instance och klicka OK. PT-ingången anger den tid som ska 

förflyta innan timerns utgång aktiveras, i detta fall 2s. Timerns utgång Q kan användas i 

andra delar av programmet utan att göra någon grafisk koppling. Istället anges 

“timernamn.Q” i villkoret där man önskar använda värdet på timerns utgång.   

 

Figur 8 Exempel på användning av timer. 
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Kompilering och nerladdning 

Eftersom High speed countern är hårdvaruimplementerad måste man kompilera både 

hårdvara och mjukvara. Dessutom måste man vara uppmärksam på att samtliga block i 

projektet kompileras. Om man använder  respektive  för att kompilera och ladda ner 

koden har det betydelse vilket block som är markerat just då vilket lätt kan leda till att 

man tror att hela projektet är kompilerat och nerladdat trots att så inte är fallet. För att 

undvika eventuella problem kan man istället högerklicka på PLC_1 i Project tree och 

därefter välja Compile - All samt Download to device – All. 

Första gången man laddar ner koden dyker rutan Extended download to device upp. Välj 

Type of the PG/PC interface – PN/IE och klicka Load när PLCn är funnen. Om rutan 

Assign IP adress dyker upp, klicka OK. 

När programmet är kompilerat, nerladdat och körs kan man studera variablernas värden 

genom att klicka på  

Förberedelseuppgifter 

 Rita en tillståndsgraf som löser sorteringsuppgiften. 

 Analysera programmet i Figur 6. 

Labbuppgifter 

 För att bestämma sorteringsvillkoren för de olika diametrarna måste antalet pulser 

för de olika diametrarna vara känt. Skriv ett enkelt program som roterar skivan 

samt innehåller en High speed counter. Räknaren nollställes lämpligen med 

START-knappen. Låt cylindrar av olika diameter passera givarna och läs av 

räkneregistret. För att diametermätningen ska bli korrekt är det viktigt att 

cylindrarna placeras intill styrplåten som är monterad på mataren.  

 Implementera en sekvensstyrning enligt den tidigare konstruerade 

tillståndsgrafen.  

 

 


