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

Introduktion
Styrningen av hissmodellen i föregående laboration kodades först på SFC-form
(Sequential Functional Chart) men översattes sen till ladderfprm innan den implementerades.
I denna laboration ska istället implementeringen göras direkt på SFC-form
i GX IEC Developer.

Förberedelse
Fräscha upp kunskaperna om SFC-diagram och fundera igenom SFC-koden
för två- och trevåningshissarna som användes i föregående laboration.
Repetera också metoden med delgrafer som genomgåtts på föreläsning.

Genomförande
Först en liten tillbakablick på hur in- och utsignalerna till PLC:n är kopplade
till hissmodellen via dsubgränssnittet.

Det är praktiskt att utgå från något av projekten i föregående laboration eftersom
listan på alla benämningar på ingångar, utgångar och minnen då inte behöver matas in igen.

Starta GX IEC Developer och öppna något projekt från förra laborationen.
Skapa en ny POU fast på SFC-form istället för på ladderform.



Detta resulterar i ett SFC-diagram med två rutor (steg) nämligen startsteg och slutsteg.
Enklast är att placera muspekaren på det sista steget (slutsteget)
och klicka på den gula "nytt-steg"-knappen:

Då dyker det upp ett nytt steg med tillhörande övergång ovanför slutsteget
(nedanför startsteget och dess TRUE-övergång). För att få fram en alternativgren
placeras muspekaren först på själva övergången (den efter startsteget) varefter
divergens-höger väljs. Därefter skapas nytt steg med tillhörande övergång efter
den nyss skapade övergången i alternativgrenen. Till sist placeras muspekaren
på sista blocket och knappen från-höger-konvergens väljs.

Uppgift 1: 
Implementera 2-våningshissen på SFC-form. Ett övergångsvillkor kan bestå
av en enkel boolesk variabel (ingång, utgång eller minne). Däremot kan den inte
innehålla något booleskt uttryck utan måste i så fall deklareras genom att först ange ett namn
och sen dubbelklicka och välja format. Välj gärna ladderformatet för detta ändamål.
De aktiviteter som ska utföras i varje steg måste deklareras separat i "Action Pool".
På samma sätt som med övergångar kan aktiviteter väljas i olika format (t.ex. ladder).

Uppgift 2: 
Implementera en tvåvåningshiss med hjälp av SFC-delgrafer. Använd (förslagsvis)
uppdelning i ordergrafer (en för varje våning), riktningsgraf och motorgraf.
Tyvärr går det inte att direkt komma åt villkoret för att ett visst steg är aktivt
utan detta måste fixas via en aktivitet som sätter en globalt deklarerad minnescell,
vilken sen kan kommas åt från de andra delgraferna.

Uppgift 3: 
Utvidga delgrafsvarianten till en fullständig 4-våningshiss.

Uppgift 4 (i mån av tid): 
Komplettera 4-våningshissen med timerfunktioner som gör att hissen
stannar i högst 10 s på varje våning (utom på första våningen). Efter vänteperioden
skall hissen återvända till första våningen och invänta vidare order.


