
Styr- och reglerteknik – Laboration: Programmering av PLC

Introduktion
I denna laboration skall ett programmerbart styrsystem av typen
Mitsubishi Melsec FX32 utnyttjas. Denna PLC har 16 in- och 16 utgångar.
Några illustrativa testprogram skall konstrueras vid laborationstillfället genom att
använda programmet GX IEC Developer.

Förberedelse
Repetera de vanliga minnestyperna och pulskretsarna som genomgåtts
på föreläsning.

Genomförande
Starta GX IEC Developer och skapa ett nytt projekt. PLC-systemets typ skall anges som FX/FX2
(detta avgör vilka olika instruktioner som skall finnas tillgängliga).
Se till att run-program-switchen står i läge program.

Uppgift 1: Implementera ett B-dominant minne (logiskt uttryck: X = (A + X)B').
Välj inmatning i form av ett Melsec IL (instruktionslista). Detta bör då ge följande resultat:

Skriv om det logiska uttrycket till PLC-instruktioner (med LD, OR, ANI, OUT o.s.v).
Det är nödvändigt att skriva instruktionerna som versaler ("stora bokstäver") för att GX IEC
Developer ska begripa dem. Använd t.ex. mappningen A-->X1, B-->X0, X-->Y1, Y-->Y0

Mata in instruktioner här

Lägg till ny gren
efter nuvarande

(Alt-A)



för in- och utgångarna. Glöm inte att göra ny "rad" (gren) efter varje OUT.
Använd Alt-A eller den knapp som visas ovan för att lägga till en ny gren.
Observera att varje gren innehåller flera instruktioner och oftast avslutas med OUT.
När programmet är färdigt utföres 'Check' (Alt-C) och sen 'Build' (Shift-Alt-B).
Om inga fel eller varningar anges så går det bra att ladda över programmet till PLC:n
med 'Transfer' (Ctrl-Alt-W) (switchen i läge "program"!). Slå sen över till "run" på PLC:n och
kontrollera så att det  B-dominanta minnet fungerar som det ska.

Uppgift 2:
Slå över run-switchen till läge neråt (OFF) igen. Starta ett nytt projekt
och ange denna gång istället ladderdiagram som inmatningstyp.
Koda om det B-dominanta minnet som ladderdiagram
(tyvärr finns inte automatisk konvertering mellan olika språk i GX IEC Developer).
Glöm inte att man måste använda VERSALER vid programmeringen.
Ladda till PLC och testkör.

Uppgift 3:
Implementera pulsgeneratorn som genomgicks på föreläsningen. Koden ges här
av bekvämlighetsskäl (X17 används eftersom det motsvarar en vippströmbrytare på PLC:n):

Observera att K5 här betyder 5 tiondels sekund på decimal form (K som i konstant).
Det går också att ange konstanten på hexadecimal form om man känner för det.
I så fall byts K ut mot X istället.

Uppgift 4: 
Skapa ett nytt projekt på ladderform och koda in programmet ovan med hjälp
av de olika symbolerna som finns tillgängliga efter att POU:n markerats.
Tidskretsarna (TIMER_M) hittas under "FUNCTION BLOCK"-menyn
(kan aktiveras med Ctrl-F) mer specifikt under "Functions" eller "All Types".
I ladderdiagrammet sätts tidskretsens Tcoil till TCx där x är numret på tidskretsen.
Motsvarande kontakter sätts till TSx.



I nästa figur visas resultatet av omkodningen.

Uppgift 5: 
Lägg till en räknare (COUNTER_M från funktionsblocksmenyn) som efter 7 blinkningar
(Cvalue=K7) på Y1-dioden aktiverar utgången Y7. Sätt CCoil=CCx där x är räknarens nr.
Använd ett RST_M-block för att nollställa räknaren efter blinkningarna genomförts.

Bilden visar fallet att en COUNTER_M med nummer 2 skall nollställas (CN2)
medan EN (enable) anger vilken signal som ska trigga nollställningen (ta t.ex. X0).
Motsvarande kontakter heter CSx (på ett liknande sätt som för tidskretsarna).

Uppgift 6: 
Modifiera programmet så att Y1-lysdioden slutar blinka så snart som utgången Y7 aktiveras.
Detta innebär att pulsgeneratorn stoppar efter 7 blinkningar.

Uppgift 7: 
Skriv ett program som tänder tre lampor enligt sekvensen SSS, TSS,
STS, SST, SSS, ... (S=släckt och T=tänd). Sekvensen startas genom att ingången
X0 sätts till 1 och fortsätter oavbrutet ända tills X0 åter sätts till 0. Lamporna
representeras av dioderna till utgångarna Y0, Y1 och Y2. Utnyttja gärna minnen
(t.ex. M100 och uppåt).


