
Lunds UniversitetLTH Ingenj�orsh�ogskolani Helsingborg �Ovningar i PLC-programmering1. F�orenkla uttrycket AB +B0C0 +AC02. F�orenkla uttrycket A0BC + AB0C +AC0 +ABC3. F�orenkla f�oljande rel�aschema s�a mycket som m�ojligt
Figur 1. Rel�aschema i uppgift 34. Konvertera f�oljande logikschema till ett booleskt uttryckFigur 2. Logikschema i uppgift 4



5. Skriv f�oljande rel�aschema som ett booleskt uttryck
Figur 3. Rel�aschema i uppgift 56. Ange ett booleskt uttryck f�or f�oljande rel�aschemaFigur 4. Rel�aschema i uppgift 67. Rita logiskt schema och rel�aschema f�or uttrycketX = A(B0 + C) +B(C0 +A) +C(A0 +B)8. G�or om f�oljande logikschema till rel�aschemaFigur 5. Logikschema i uppgift 89. F�orenkla f�oljande uttryck s�a l�angt som m�ojligt:A0C0D +AD + ACD0



10. �Overs�att f�oljande logikschema till rel�aschemaFigur 6. Logikschema i uppgift 1011. Realisera ett neutralt minne av typ I (se Fig. 7) enbart med hj�alp av NAND-grindar.Figur 7. Logikschema f�or minne i uppgift 11.12. En lampa skall t�andas och f�orbli t�and om n�agon av str�omst�allarna S1 eller S2 p�averkas.Om str�omst�allaren S3 p�averkas skall lampan sl�ackas. Vid samtidig p�averkan av S1,S2 och S3 skall dock lampan vara t�and. Rita logiskt schema och rel�aschema.13. Rita ekvivalent logikschema f�or f�oljande elschema. Vilken typ av enhet �ar det fr�agaom?
Figur 8. Rel�asschema i uppgift 13



14. En cylinderkolv skall utf�ora en fram- och �aterg�aende r�orelse.
Figur 9. Cylinder i uppgift 14.Best�am cylinderventilens signaler VC+ och VC� baserat p�a givarsignalerna CF ochCB. Tag med start/stopp-knapp.15. En pneumatisk lyftanordning visas i Fig. 10.
Figur 10. Lyftanordning i uppgift 15Best�am hur ventilsignalerna VC1�, VC1+, VC2� och VC2+ skall bero p�a givarsignalernaC1B, C1F , C2B och C2F f�or att realisera det skissade f�orloppet. Rita ladderdiagramf�or detta f�orlopp.16. Skriv ett PLC-program som en efter en t�ander tre lampor och sen sl�acker alla samtidigtenligt schemat (S=Sl�ackt och T=T�and): SSS, TSS, TTS, TTT, SSS : : :. G�or s�a attf�orloppet upprepas cykliskt.



17. Konstruera en pulsgenerator som ger ett asymmetriskt pulst�ag med pulsbredd t1(�ovre) respektive t2 (nedre). Utg�a fr�an logikschemat fr�an den vanliga symmetriskapulsgeneratorn som genomg�atts p�a f�orel�asning och laboration. Rita ladderdiagramoch skriv PLC-programmet.18. G�or om f�oljande sekvens till ett ladderdiagrammed utnyttjande av STL-instruktioner(Step Ladder). Skriv sen PLC-programmet.
Figur 11. Sekvens i uppgift 18.19. G�or om f�oljande sekvens till ett ladderdiagrammed utnyttjande av STL-instruktioner(Step Ladder). Skriv sen PLC-programmet.20. En containervagn k�ors mellan tv�a olika st�allen f�or p�alastning respektive t�omning(Fig. 13).
Figur 13. Lastning och t�omning av containervagn i uppgift 20



Figur 12. Sekvens i uppgift 19.F�oljande g�aller:� N�ar startknapp X0 tryckts ner, k�or vagnen mot lastningsstationen och stannarvid gr�ansl�age X1.� Sidoluckan (Y11) �oppnas i 7 sekunder.� Vagnen k�ors tillbaka och stannar vid gr�ansl�age X2 vid t�omningsstationen.� T�omningsluckan (Y13) p�a vagnen �oppnas i 5 sekunder.� Om X0 �ater aktiveras, k�ors f�orloppet en g�ang till.a. G�or ett sekvensdiagram (GRAFCET) som beskriver arbetscykeln.b. Formulera om diagrammet till ett stepladderdiagram. Skriv d�arefter motsvarandePLC-program.21. Betrakta f�oljande PLC-program:LD X 0 LD X 6 STL S 41SET S 0 AND X 7 OUT Y 3STL S 0 SET S 41 LD X 8LD X 1 STL S 31 SET S 33SET S 30 OUT Y 2 STL S 33STL S 30 LD X 4 OUT Y 4OUT Y 1 SET S 32 LD X 9LD X 2 STL S 32 SET S 0OR X 3 LD X 5 RETSET S 31 SET S 33 ENDa. Rita upp stepladderdiagrammet f�or detta program.b. �Overs�att programmet till ett ekvivalent sekvensdiagram.



22. En slid drivs av en elektrisk motor via en spindel. Slidens l�age best�ams indirektav en pulsgivare. Denna ger fem pulser per spindelvarv. Varje varv motsvarar enf�orfyttning p�a 1 mm. Motorn har ing�angar f�or h�og och l�ag hastighet f�or drivning avslid i framriktning och f�or h�og hastighet i backriktning.En �onskad r�orelse beskrivs av f�oljande:1. Vid momentant tryck p�a en startknapp skall motorn fr�an hemmal�age r�ora sigmed h�og hastighet 30mm fram�at.2. Sliden skall forts�atta med l�ag hastighet ytterligare 20 mm.3. Sliden skall vara i vila i 2 sekunder.4. Sliden r�or sig bak�at till hemmal�aget med h�og hastighet.Utg�a fr�an att motorn �ar kopplad till en Melsec FX32-PLC enligtSignal In- eller utg�ang p�a PLC:nH�og fram Y1L�ag fram Y2H�og back Y3Puls X0Start X10Init X11Hemma X12a. Beskriv arbetscykeln i ett sekvensdiagram best�aende av ett startsteg och ovanst�aendefyra steg.b. Rita ladderdiagram f�or systemet. Anv�and inte step ladder (STL) utan anv�and vanligaminnen (Mxxx). Strukturera programmet s�a att de fyra stegen ligger i b�orjan. L�aggd�arefter in r�aknare och tidskrets(ar) samt l�agg aktiviter (utsignalerna) sist.c. Skriv instruktionslistan f�or PLC-programmet utg�aende fr�an ladderdiagrammet i (b).23. I en arbetsoperation ing�ar tv�a dubbelverkande cylindrar styrda av tv�a bistabila ar-betsventiler. Operationen skall dels kunna arbeta som ett encykelf�orlopp som startasmed en str�omst�allare S, dels som ett helautomatiskt f�orlopp med en f�ordr�ojning p�a 5sek efter varje cykel, som ocks�a startas med S. En bistabil str�omst�allare A styr vilketav de tv�a f�orloppen som skall v�aljas. R�orelsen hos cylindrarna under en arbetscykelbeskrivs i ett s.k. f�oljddiagram i Fig. 14.
Figur 14. F�oljddiagram f�or en arbetscykel i uppgift 23a. Rita ett funktionsdiagram (sekvensdiagram) f�or att beskriva f�orloppet. Anv�and desedvanliga beteckningarna f�or givarsignalerna C1B, C1F , C2B resp. C2F och f�orstyrsignalerna till cylindrarnas arbetsventiler VC1�, VC1+, VC2� resp. VC1+b. Rita ett "vanligt" ladderdiagram (inte stepladder) baserat p�a funktionsdiagrammet i(a).c. Rita ett stepladderdiagram baserat p�a (a).



Figur 15. F�oljddiagram f�or en arbetscykel i uppgift 2424. F�or en arbetsoperation med tre dubbelverkande cylindrar med bistabila ventiler visasf�oljddiagrammet f�or en arbetscykel i Fig. 15.a. Beskriv f�orloppet med ett funktionsdiagram d�ar r�aknare utnyttjas.b. Anv�and ett ladderdiagram f�or att beskriva f�orloppet.25. En robotarm med gripklo skall f�orytta f�orem�al fr�an plats A till plats B. Styrningensker med tv�av�agscylindrar. N�ar en ventil g�ar till, bibeh�alls r�orelseriktningen tills enriktnings�andring g�ar till. I Fig. 16 visas hur l�agesgivare och styrning �ar kopplat tillin- och utg�angarna p�a en Melsec PLC.
Figur 16. R�orelse hos robotarm i uppgift 25Efter det att en startknapp S tryckts ner skall f�oljande arbetscykel genoml�opas:1. Neds�ankning (Y 0)2. St�angning av klon (Y 1 sj�alvh�allning)3. Uppyttning (Y 2)4. Flyttning till h�oger (Y 3)5. Neds�ankning (Y 0)6. �Oppning av klon (nollst�all Y 1)7. Upplyftning (Y 2)8. Flyttning till v�anster (Y 4)Tiden f�or klons �oppning resp. st�angning kan s�attas till 1 sek vardera.a. Rita funktionsdiagram f�or systemet.b. �Overs�att till stepladderdiagram.


