
Styr- och reglerteknik – Laboration: Styrning av hiss med PLC (laddervariant)

Introduktion
Vid förra laborationen introducerades PLC-typen Mitsubishi MELSEC FX-32.
På denna laboration utnyttjas denna typ av PLC för styrning av en hissmodell
med fyra "våningar".

Förberedelse
Repetera ladderdiagram, självhållning och förreglingar. Fundera igenom kodskissen
för styrning av en 2-våningshiss resp. 3-våningshiss som genomgåtts på föreläsning.

Genomförande
En hissmodell med 4 våningar och hisskorg på motorstyrd rem ska styras
med hjälp av en PLC. Hissen ansluts till ett 24-volts spänningsaggregat.
PLC:n måste också ha separat spänningsmatning på 24 V för att orka driva motorn.
Gränsssnittet mellan hissmodell och PLC består av ett dsub25-kablage.
Hisskorg uppåt motsvaras av PLC-utgång Y10 medan hisskorg nedåt svarar mot Y11.
För varje våning finns en induktiv givare och två lampförsedda tryckknappar.
Givarna är kopplade till X4-X7 medan de två uppsättningarna av tryckknappar
sammankopplas med X0-X3 resp. X10-X13 (se nedanstående figur).

Lamporna är grupperade i de två grupperna av utgångar Y4-Y7 resp. Y0-Y3.
De lampknapparna på den horisontella plattan är tänkta att symbolisera de tryckknappar
som skulle varit placerade inne i hisskorgen men som av praktiska skäl placerats utanför denna.
Använd förslagsvis i första hand de knappar som finns på den lodräta plattan.



Hissen har två speciella knappar på baksidan för direkt manuell styrning av hisskorgens
rörelse. Dessa kan vara praktiska att utnyttja t.ex. då hisskorgen måste justeras så att
givaren på den våning där hisskorgen befinner sig ska få ordentlig signal.

Uppgift 1: 
Koppla ihop hissmodellen och PLC:n med plattkablarna och kontrollera
24V-spänningsmatningen såväl till hissen som till PLC:n.
Starta GX IEC Developer och skapa ett nytt projekt (plc-typ FX/FX2) på ladderform.
Mata in programmet för styrning av hisskorgen mellan de två nedersta våningarna
såsom visats på föreläsning. Det kan vara praktiskt att införa benämningar på de olika
signalerna. Detta görs enklast i den globala variabellistan.
Kör kontroll och kompilering av programmet samt överför det till PLC:n.
Slå till RUN-vippan och testa hissen. Använd gärna monitoreringsfunktionen under körning.
Knappen för denna funktion ser ut ungefär så här:

Här är ett förslag till layout för ladderdiagrammet:

Startknappen (längst ner i laddergren 3) kan väljas att kopplas till X17 (vippströmbrytare).
Lägg märke till att utsignalerna till hissmotorn definieras till sist efter alla stegdefinitionerna.
Denna separation mellan steg och utsignaler ger en tydligare struktur som är lättare att felsöka i.



Uppgift 2: 
Bygg vidare på föregående uppgift genom att lägga till instruktioner så
att lamporna vid respektive våning lyser då hissen befinner sig där.
För den som vill ha ett mer ändamålsenligt utnyttjande av lamporna
kan de istället väljas till att lysa på den våning till vilken hissen begärts
ända tills hissen anlänt till denna våning.

Uppgift 3: 
Fortsätt kompletteringen genom att införa en funktion som gör att
hissen återvänder till våning 1 om den befunnit sig på våning 2 i 10 sekunder.

Uppgift 4: 
Utgångsläget för hissen är första våningen. Utvidga till fler våningar på
följande sätt: Om knapp 2 trycks in så körs hissen upp till våning 2 där den stannar 2
sek. varefter den återvänder till våning 1. Motsvarande gäller för knapp 3 och våning
3 resp. knapp 4 och våning 4.

Uppgift 5: 
Mata in och testkör programmet för 3-våningshissen som genomgåtts på föreläsning.

Uppgift 6 (Extrauppgift i mån av tid):
Utvidga föregående exempel till 4 våningar.


