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Detta examensprojekt har gjorts i samarbete med Ageratec i Norrköping. Företaget arbetar med att ta
fram processutrustning för att skapa biodiesel.

Syftet med examensprojektet har varit att sätta sig in i Mitsubishis PLC FX3U samt operatörsterminalen
E-1071 med tillhörande programvaror GX IEC Developer och E-Designer. Utgående från detta har en
nybörjarmanual för programmeringsverktyget GX IEC Developer tagits fram. Denna manual kan de
nyanställda på företaget Ageratec, samt studenter på Linköpings universitet, använda sig av för att lära
sig grunderna i verktyget.

En annan del i detta arbete var att göra en reglering av en vattentankprocess. Det har gjorts med en PLC.
Den PLC som har använts är FX3U från japanska Mitsubishi Electrics. För att kunna styra processen
används en operatörsterminal. 

Examensprojektet har varit väldigt lärorikt tack vare skrivandet av en nybörjarmanual då man måste
sätta sig väl in i de funktioner som finns i programmet. 

Arbetet med vattentankprocessen har även det gett in stor inblick i hur ett komplett styrsystem kan
användas, vilket kommer att vara till stor användning i en framtida yrkesroll.
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Sammanfattning  
 
Detta examensprojekt har gjorts i samarbete med Ageratec i Norrköping. Företaget 
arbetar med att ta fram processutrustning för att skapa biodiesel. 
 
Syftet med examensprojektet har varit att sätta sig in i Mitsubishis PLC FX3U samt 
operatörsterminalen E-1071 med tillhörande programvaror GX IEC Developer och E-
Designer. Utgående från detta har en nybörjarmanual för programmeringsverktyget GX 
IEC Developer tagits fram. Denna manual kan de nyanställda på företaget Ageratec, samt 
studenter på Linköpings universitet, använda sig av för att lära sig grunderna i verktyget. 
 
En annan del i detta arbete var att göra en reglering av en vattentankprocess. Det har 
gjorts med en PLC. Den PLC som har använts är FX3U från japanska Mitsubishi 
Electrics. För att kunna styra processen används en operatörsterminal.  
 
Examensprojektet har varit väldigt lärorikt tack vare skrivandet av en nybörjarmanual då 
man måste sätta sig väl in i de funktioner som finns i programmet.  
 
Arbetet med vattentankprocessen har även det gett in stor inblick i hur ett komplett 
styrsystem kan användas, vilket kommer att vara till stor användning i en framtida 
yrkesroll. 
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1 Inledning 

1.1 Om företaget Ageratec 
Ageratec är relativt nytt företag som grundades 2003. Man arbetar med att ta fram 
processutrustning för att skapa biodiesel. Se Fig 1.1. Man har tagit fram en unik process 
som är kostnadseffektiv. Det unika med processen är att när man vill tvätta bort de vi 
framställningen  oönskade ämnena, slipper man använda vatten.   

 
Fig 1.1 Biodiesel-processorer 

 

På Ageratec arbetar 32 personer varav 10 är ingenjörer. Ageratecs tre största marknader 
sett till antalet sålda maskiner är Sverige, Polen och Australien. 95 procent av 
försäljningsvärdet härrör från exportmarknader. Var sjunde till tionde arbetsdag sänds en 
maskinleverans från Ageratec. Maskinerna har idag sålts till alla kontinenter undantaget 
Nord- och Sydamerika. I företagsgruppen ingår även Ageratec BV, Nederländerna, som 
är verksamma med försäljning och finansiering av större anläggningar. 

 

Ageratecs affärsidé är att tillverka och leverera lösningar för biodieselproduktion med en 
kapacitet på 1 000 till 288 000 liter per dygn. Ageratec ska kunna leverera utrustning som 
processar rapsfrön hela vägen till biodiesel. Kunderna består av lantbrukare, 
återvinningsbolag, oljebolag, åkerier och olika grupper av finansiärer som vill bli 
biodieselproducenter. Genom att kontinuerligt satsa på kvalité, utveckling och forskning 
ska Ageratecs framskjutna plats inom biodieselområdet bibehållas och stärkas. 

 
1.2 Syfte  
Syfte med vårt examensarbete har varit att sätta sig in i Mitsubishis PLC FX3U samt 
operatörsterminal E-1071 och tillhörande programvaror GX IEC Developer och E-
Designer. Detta för sedan skapa en nybörjarmanual.  
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1.3 Metod och källor 
För att lära sig systemets funktioner lästes medföljande manualer för PLC:n med 
tillhörande moduler samt manualer för operatörsterminalen E1071. Manualer för 
programmerings-verktyget GX IEC Developer har studeras för att kunna programmera 
PLC:n. För att kunna programmera operatörsterminalen användes programmet E-
designer. Även Beijers hemsida har varit till hjälp och de manualer som studerats är: 
 
- Medföljande manualer för programmeringsverktyget GX IEC Developer - beginners 
manual och reference manual 
- Medföljande manual för programmet E-designer 
- Pärm från Beijer – Fördjupning i GX IEC Developer 

 
 
1.4 Avgränsningar 
Den avgränsning som är lagd gäller strukturerad text p g a tidsbrist. I examensprojektet 
användes bara relä- och blockfunktionerna i GX IEC Developer. Även för E-designer 
avgränsades arbetet till en enkel manual p g a tidsbrist. 
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2. Hård- och mjukvara2.1 PLC FX3U 
 
Den PLC1 som har använts är FX3U från japanska Mitsubishi Electrics, se figur 2.1. Den 
finns i 22 olika grundenheter med 16 till 128 in- och utgångar. Spänningsmatning görs 
med 230 V AC (växelspänning) eller 24 V DC (likspänning).  
 
Grundenheten kan med hjälp av en ADP-buss byggas ut med upp till 10 ADP-enheter 
som ansluts på enhetens vänstra sida. Det är alltså möjligt att använda sig av flera A/D- 
och D/A-2 moduler för att öka kapaciteten ytterligare. På den högra sidan kan moduler för 
in- och utgångar anslutas.  
 
Teknisk info om FX3U: 
 
I/O-område: 16 - 384 IO + adapterbuss  
Programminne: 64 000 programsteg (standard)  
Cykeltid: 0,065 µs/logisk instruktion  
Digitala utgångar: Relä, Transistor  
Analog hantering: 64 I/O på systembussen, 16 I/O på adapterbuss  
Upplösning: 8, 12 och 16 Bit  
Positionering: 6 höghastighetsräknare (100kHz), 3 inbyggda pulsutgångar (100kHz), 8 
inbyggda höghastighetsräknare (200kHz), adapterbuss 4 pulsutgångar (200kHz), 
adapterbuss  
Nätverk: Ethernet, Profibus-DP, CC-Link, CANopen, DeviceNet, AS-Interface, MELSEC 
FX Peer to Peer (PPN)  
Gränssnitt: RS232, RS422, RS485, USB 
 
 

1. Ingångar 
2. Lysdioder för ingångarna 
3. Lysdioder för spänning, ”run-läge”, batteri och 
error.  
4. Lysdioder för utgångarna. 
5. Utgångar 
6. Ingång för programmeringskabel. 
7. Run/stop switch 
8. Expansionskort för A/D- D/A-omvandlare. 

 

 

 
Figur 2.1: PLC FX3U 
 
1 PLC – Eng. Programmable Logic Controller. Programmerbart styrsystem. 
2 A/D – Analog/Digital omvandlare, D/A – Digital/Analog omvandlare 
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2.2 Operatörsterminal E-1071 
 
För att kunna styra en process med en PLC, så kan man använda en operatörsterminal. Ett 
annat namn för en operatörsterminal kan vara HMI (Human-Machine-Interface), alltså 
människa-maskin-gränssnitt. Operatören i exempelvis en processindustri ska enkelt 
kunna se vad som händer och överblicka den del av processen som denne har ansvar för. 
Med hjälp av dessa terminaler så kan processen styras på ett enkelt och säkert sätt och 
man kan enkelt programmera dessa för att utforma operatörsvyn så att det passar just  
för en specifik process. Den terminal som använts i detta projekt är Mitsubishis E-1071, 
se figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2: Operatörsterminal E-1071 
 
Det finns en mängd olika varianter av dessa terminaler. Den använda modellen har en 
”touchscreen” som medför att man enkelt kan styra processen via skärmen genom att 
trycka på den komponent som man t ex vill ändra värden på. För att kunna komma till 
eventuella undermenyer länkas varje komponent i programmeringen av operatörsvyn. 
Spänningsmatning sker med 24 V DC eller 20-30 V AC och strömförbrukningen är 0,4 
A. Skärmens storlek är 6,5” och den har lysrör för bakgrundsbelysningen. Dessa har en 
livslängd på 50 000 timmar.  
 
För att ansluta terminalen används seriell anslutning, USB3, Ethernet4 eller Compact 
Flash. Det finns ett inbyggt minne på 12 MB som lagrar den gällande applikationen. 
Terminalen stöder en mängd funktioner såsom larmhantering, terminalspegling via 
internet, utskrift via USB, klocka, flerspråk samt anslutning av tangentbord eller pekdon 
via USB. 
Det finns möjlighet att ansluta s k expansionskort till terminalen för att utöka 
kommunikationsmöjligheterna. Detta gör man för att kunna använda terminalen som slav 
i ett PROFIBUS-DS system samt för att kunna ansluta en skrivare och externa 
funktionstangenter. Det går även att ansluta ett minneskort för att utöka projektminnet 
som backup eller för att flytta filer mellan terminaler. 
 
3 USB – Eng. Universal Serial Bus. Snabb seriell databuss. 
4 Ethernet – Datakommunikation för lokala nätverk. Partvinnad kabel som följer 
standarden IEEE 802.3. 
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För att programmera applikationerna till terminalen används en persondator och 
programmeringsverktyget E-Designer som kommer att behandlas längre fram i denna 
rapport. 
 
 
 
 

2.3 GX IEC Developer 
 
För att programmera PLC:n har programmeringverktyget GX IEC Developer från 
Mitsubishi använts. Det är ett programmeringsverktyg för samtliga Mitsubishi Electrics 
PLC-system. Detta program stöder den internationella standarden IEC 61131-3 som 
effektiviserar arbetet ytterligare.  
 
GX IEC Developer har stöd för fem IEC-programspråk samt MELSEC instruktionslista 
från Mitsubishi Electric. Detta gör det enkelt för användaren att välja det programspråk 
som bäst lämpar sig för en sekvens, en förregling eller kanske reglering. Man kan skapa 
bibliotek av funktioner och funktionsblock, som också förenklar programmeringen och 
förbättrar förståelsen av det färdiga programmet. 
 
De programspråk som stöds är: 
 
Tre grafiska språk 
- Sekvensdiagram, SFC (Sequential Function Chart) 
- Funktionsblocksdiagram, FBD (Function Block Diagram) 
- Reläschema, LD (Ladder Diagram). I detta språk går det att blanda reläsymboler, 
funktioner och funktionsblock fritt. 
 
Tre textbaserade språk 
- Strukturerad text, ST (Structured Text) 
- Instruktionslista, IL (Instruction List) 
- MELSEC instruktionslista, MELSEC IL. Detta språk stöder inte IEC-standarden. 
 
2.3.1 Programdelar 
 
Ett projekt i GX IEC Developer struktureras upp i olika programdelar, Program 
Organization Unit (POU). Varje programdel skrivs i valfritt programspråk och delarna 
kopplas sedan ihop. 
 
Exekveringen av dessa POU:er sker sedan med hjälp av en s k Task. 
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2.3.2 Variabler 
 
Variabler innehåller värden för in- och utgångar eller intern minnesplacering för PLC-
systemet. Man kan dela in variabler i två olika klasser. 
 
– Globala variabler skapas för hela projektet. Det är alltså möjligt att använda dessa 
variabler i alla POU: er samt att föra in värdena i ett programmeringsverktyg för en 
operatörsterminal, exempelvis E-designer. 
 
– Lokala variabler går endast att använda i en enda POU där de skapas i POU:ns header 
(se avsnitt 2.2.2). De kan ej användas i andra delar av projektet. 

 
Figur 2.3: Global variabellista i GX IEC Developer 
 
 
Samtliga variabler ska ges en adress. De globala variablerna ska tilldelas en s k 
absolutadress, se figur 2.3. När de lokala variablerna skrivs in i POU:n så placeras de 
automatiskt i ett minne. 
 
Man kan använda antingen IEC-syntax (IEC-adress) eller Mitsubishi-syntax (MIT-
adress). När den ena adressentypen skrivs in översätter programmet den automatiskt till 
den andra. Alltså behövs endast den ena adresseringen användas. De kan se ut enligt 
nedan. 
 
 

IEC Adress Mitsubishi Adress Betyder 

%QX0 Y0 Utgång Y0 

%IX31 X1F Ingång X1F 

%MW0.450 D450 Dataregister 450 
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2.4 E-Designer 
 
För att programmera operatörsterminal E-1071, som beskrivits tidigare i denna rapport, 
har programmeringsverktyget E-Designer från Mitsubishi nyttjats. Se programexempel i 
Fig 2.4.  
 

 
Figur 2.4: Programexempel i E-Designer 
 
Programmeringen av terminalen sker via en persondator med programmeringsverktyget. 
Projektet i terminalen byggs upp i menyträd eller sekvenser. De bilder som finns i 
terminalen kallas för block. För att underlätta för operatörerna programmeras blocken i 
hierarkier då man sedan kan länka sig vidare från huvudvyn till underliggande block där 
mer information finns.  
 
I E-Designer är själva programmeringen enkel då man kan rita en vy fritt. Till hjälp har 
man färdiggjorda block med allt från tryckknappar till analoga visare. För att lägga till en 
komponent klickar man på den utvalda för att sedan placera den på skärmen. Alla 
komponenter kan sedan knytas till analoga och digitala signaler vilka man hämtar från 
sitt PLC-program. Den signal man ska använda måste då ha samma variabelnamn i både 
GX IEC Developer och E-Designer. 
 
Det finns en simuleringsfunktion i E-Designer vilket innebär att en terminal inte behöver 
vara inkopplad för att testa applikationen. 
 
Verktyget har flerspråksstöd som låter operatören välja upp till tio språk vilket sparar tid i 
arbetet om samma applikation ska användas på olika platser i världen. Det går även att 
använda sig av asiatiska tecken då funktionen unicode visar bokstäverna i ett fönster på 
datorskärmen. 
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E-Designer har ett antal funktioner som underlättar övervakning av drift. Exempel på 
dessa är: 
- Larmhantering 
- Språkhantering för upp till tio språk 
- Tidsstyrning Ger möjlighet att ställa och återställa digitala signaler efter 
realtidsklockan. 
- Trender Realtidstrender och historiska trender. 
- Kommunikation mellan två styrsystem samtidigt. Detta görs antingen seriellt eller via 
Ethernet. 
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3 Genomförande 
 
För att kunna genomföra examensprojektet gjordes en projektplan. Arbetet inleddes med 
att söka i manualer som finns att tillgå på Beijers hemsida. Efter manualstudium 
påbörjades ett mindre projekt som gick ut på att driftsätta systemet och köra en motor 
med hjälp av en frekvensomriktare. Figur 3.1 nedan visar det program som användes för 
motorstyrningen via en ABB frekvensomriktare. 
 

 
Figur 3.1: Program för frekvensomriktare 
 

Själva programmeringen i GX IEC Developer gjordes med funktionsblock och 
reläschema. Styrningen av frekvensomriktaren gjordes från operatörsterminalen med 
hjälp en operatörsvy där det hade programmerats in en slider som styrde utspänningen 
från PLC:n. Utsignalen till frekvensomriktaren gick från PLC:ns analoga utgångsmodul 
och styrdes av 0-10V, där 10 V motsvarade 50 Hz på frekvensomriktaren och 0 V 
motsvarade 0 Hz. På detta sätt så kunde motorns varvtal regleras och det gick att byta 
motorns rotationsriktning med hjälp av en knapp på terminalen.  
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3.1 Manual för nybörjare 
 
Efter motorstyrningsprojektet påbörjades ett nytt projekt som handlade om att reglera en 
tanknivå med en PID-regulator. Samtidigt som arbetet med nivåregleringen gjordes, 
påbörjades skrivandet av en manual (för GX IEC Developer) riktad mot nybörjare vad 
gäller användning av det aktuella styrsystemet. Manualen är avsedd för anställda på 
Ageratec och för studenter på universitetet med rätt bakgrund. 
 
För att kunna skriva en grundläggande manual användes de manualer från Mitsubishi 
som medföljer programmet. De finns också att tillgå på Beijer Electronics supportsida. I 
dessa  
 
 
 
3.1.1 Manualens uppbyggnad 
 
Manualen för nybörjare består av två delar, en inledande del där man lär känna de olika 
funktionerna och alla programdelar i GX IEC Developer. Den sista delen beskriver hur 
man från början skapar ett nytt projekt och hur man går till väga med själva 
programmeringen.   
 
Strukturen i manualen ser ut på följande sätt.  
- Teknisk fakta om PLC FX3U 
- Introduktion av den internationella standarden IEC 61131-1 
- Projektstruktur 
- De olika programmeringsspråken 
- Ett kapitel där man stegvis guidas att göra ett nytt projekt 
 
För att kunna förstå manualen så krävs vissa förkunskaper. Man bör ha läst eller 
på annat sätt förvärvat kunskaper inom digitalteknik, enchipsdatorer och 
industriella styrsystem. 
 
Manualen finns bifogad i bilaga 7 i denna rapport. 
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3.2 PID-reglering av vattentank 
 
Den andra delen av examensarbetet var att styra en tankprocess med hjälp av en PID-
regulator. För att kunna genomföra detta krävdes det att man hade satt sig in i PLC FX3U 
och programmeringsvertyget GX IEC Developer. För att styra processen användes 
operatörsterminal E-1071 och för att programmera denna användes E-designer. Med 
hjälp av Beijers support diskuterades det fram en lösning, som gick ut på att använda en 
av deras färdiga PID-program för PLC FX2N som är en tidigare version. Denna lösning 
valdes p g a att en sådan programmering inte kunde göras på den tiden som var avsatt för 
examensprojektet. För att kunna göra en sådan programmering krävs det att man har 
väldigt goda kunskaper, som man kan få genom att gå Beijers utbildningsprogram och 
detta saknas.   
 
3.2.1 Vattentankprocess 
 
Den tankprocess som använts består av två vattentankar, en övre och en undre, placerade 
vertikalt på en ställning, se figur 3.2. Vattentillförseln styrs av en 24 V DC-pump som 
pumpar vatten från en vattenbalja till den övre tanken. Vattnet cirkulerar sedan från den 
övre tanken till den undre och sedan tillbaka till vattenbaljan. I varje tank finns det en 
nivågivare vilka man kan hämta signaler från och återkoppla till ingångsmodulerna på 
PLC:n.  
 
På baksidan av ställningen så finns ett elskåp där man kopplar in sina signaler i form av 
laboratoriekablar. Det finns uttag för signaler från nivågivarna, spänningsmatning till 
tankprocessen på 240 V AC och spänningsreglering till pumpen. Regleringen av 
vattennivån i tankprocessen görs genom att ansluta en spänning på 0-10 V från 
utgångsmodulen på PLC:n. För att hämta signalerna från nivågivarna använder man 
antingen en spänning på 0-10 V eller en ström på 4-20 mA och signalerna återkopplas 
sedan in i ingångsmodulen på PLC:n. I detta fall valdes en spänning på 0-10V.  
För kopplingsschema hänvisas till bilaga 6. 

 
Figur3.2: Fr. vänster- operatörsterminal, PLC och tankprocess 
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3.2.2 Operatörsvy 
För att styra tankprocessen gjordes en operatörsvy i programmet E-designer som sedan 
laddades över till operatörsterminalen. Själva vyn består av ett huvudblock med flera 
underliggande block som länkas från huvudblocket, se figur 3.3. 

 
Figur 3.3: Huvudblock i operatörsterminalen 
 
Huvudblocket ger en översikt över hela processen och man kan se ärvärde och börvärde i 
vattentankarna. Man kan även starta och stoppa PID-regulatorn samt ställa regulatorn i 
manuellt eller automatiskt läge. Härifrån kan man sedan länka sig vidare till sidorna för 
manuell körning, pretuning, felkoder, trender och alarm.  
 

 
Figur 3.4: Vy för manuell körning 
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På sidan för den manuella körningen finns inställningar för att kunna köra 
tankprocessen manuellt. Här kan man ställa in värden för Kp, Ti, Td, Kd, Ts, 
reglerverkan och för värde på utsignal, se figur 3.4.  
 
Förklaringar för inställningar: 
 
Kp – Proportionell förstärkning 
Ti – Integreringstid 
Td – Deriveringstid 
Kd – Deriveringsförstärkning 
Ts – Samplingstid 
Reglerverkan - Normal reglerverkan: Om ärvärdet är mindre än börvärdet så skall 
utsignalen minskas (ex. kylning). Omvänd reglerverkan: Om ärvärdet är mindre än 
börvärdet så skall utsignalen ökas (ex. värmning).  
Utsignal – Mätsignal från processen, finns även i huvudvyn 

 
 

 
Figur 3.5: Vy för pretuning 
 
Pretuning - Man kan även kalla pretuning för autotuning och detta är ett sätt där 
regulatorn räknar ut samtliga parametrar i förhållande till det börvärde som är önskat 
(utsignal). Vid start av pretuning måste PID:en vara avstängd. När lampan för 
”Pretuning klar” tänds så ställs pretuning-switchen i nolläge och PID:en startas igen.  



 

14 

 

3.3 PLC-programmet 
 
Det PLC-program som använts för att styra PLC:n har gjorts i GX IEC Developer. Det 
består av en POU där själva PID-blocket ligger. Detta block är sedan inlagt i en POU som 
styr hela processen. Blocket är programmerat i reläschema och funktionsblock. 
 

 
Figur 3.6: PID-blocket 
 
Figur 3.6 ovan visar när programmet är i online-läge, d v s PLC:n kör programmet och 
man kan då titta på det genom datorn. De parametrar som finns i blocket kan då ändras 
både direkt i GX IEC Developer och även på operatörsterminalen.  
 
En beskrivning av samtliga parametrar i PID-blocket finns på kommande två sidor. Hela 
programmet i GX IEC Developer bifogas i bilaga 1-5, det gör även en ritning som 
beskriver uppkopplingen mellan datorn, operatörsterminalen, PLC och tankprocessen 
(bilaga 6). 
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Ingångsvariabler: 
  
Ingång Typ Beskrivning Detaljer 
StartPid BOOL Aktiverar regulator 0=Avstängd, 1=Till 

SetpointValue INT Börvärde -32768 till 32767 

ProcessValue INT Ärvärde -32768 till 32767 

Kp INT 

Proportionell 
förstärkning (0,01 – 
327,67 gångers 
förstärkning) 1 till 32767 [%] 

0 till 32767 [x 10 ms]  
Td INT Deriveringstid   

  

ControlDirection BOOL Reglerverkan 
0 = normal 1 = 

reverserad 

Kd INT Deriveringsförstärkning 0 till 100% 
Ts INT Samplingstid 1 till 32767 ms 
InputFilter INT Ingångsfilter 0 till 99% 

PvAlarmEnable BOOL Aktiverar ärvärdeslarm 0=Avstängd, 1=Till 

PvAlarmHighLevel INT 

Övre gräns då 
ärvärdeslarm 
genereras -32768 till 32767 

PvAlarmLowLevel INT 

Undre gräns då 
ärvärdeslarm 
genereras -32768 till 32767 

MvLimitEnable BOOL 
Aktiverar 
utsignalsbegränsning 0=Avstängd, 1=Till 

  
MvLimitHigh INT Övre gräns för utsignal -32768 till 32767  

  
MvLimitLow INT 

Undre gräns för 
utsignal -32768 to 32767  

MvAlarmEnable BOOL Aktiverar utsignalslarm 0=Avstängd, 1=Till 

MvAlarmHighLevel INT 

Övre gräns då 
utsignalslarm 
genereras -32768 till 32767 

MvAlarmLowLevel INT 

Undre gräns då 
utsignalslarm 
genereras -32768 till 32767 

ErrorReset BOOL 
Nollställning av D8067 
(Felkodsregister) Nollställer på tillslag 

1=Manuell reglering 
  

ManAuto BOOL 

Omställare för 
automatisk eller 
manuell reglering 

0=Automatisk 
reglering  

MvMan INT 
Utsignalen under 
manuell reglering -32768 till 32767 
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0=Avstängd, 1=Till 
PreTuning BOOL 

Automatisk inställning 
av reglerparametrar   

SetMv INT 

Anger utsignalsvärde 
vid automatisk 
inställning av 
reglerparametrar 1 till 32767 

  
 
 
 
 
Utgångsvariabler: 
  
 
 
Utgång Typ Beskrivning Detaljer 
ManipulatedValue INT Styrsignal -32768 till 32767 
MvAlarmHigh BOOL Larm hög utsignal 0=Inget larm, 1=Larm 
MvAlarmLow BOOL Larm låg utsignal 0=Inget larm, 1=Larm 

PvAlarmHigh BOOL 
Larm hög 
ärvärdessignal 0=Inget larm, 1=Larm 

PvAlarmLow BOOL 
Larm låg 
ärvärdessignal 0=Inget larm, 1=Larm 

Error BOOL 
Signal som indikerar 
att ett larm är aktivt 0=Inget larm, 1=Larm 

ErrorCode INT 
Visar värdet i D8067 
felkoder - 

KpPretuned INT 

Värdet på Kp som den 
automatiska 
inställningen av 
reglerparametrar har 
beräknat.   

TiPretuned INT 

Värdet på Ti som den 
automatiska 
inställningen av 
reglerparametrar har 
beräknat.   

TdPretuned INT 

Värdet på Td som den 
automatiska 
inställningen av 
reglerparametrar har 
beräknat.   

ControlDirPretuned BOOL 

Värdet på reglerverkan 
som den automatiska 
inställningen av 
reglerparametrar har 
beräknat.   
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PretuningFinished BOOL 

Signal som visar att en 
automatisk inställning 
av reglerparametrar 
har genomförts. 

0=Ej slutförd, 
1=Slutförd 

  
 
Använda resurser: 
  
Steg Register Bitar Pekare 

404 69 76 2 

 

3.4 Teori för PID-reglering 

Vid PID-reglering vill man uppnå god reglering av en process genom inställning av 
följande delar: "P (förstärkning)", "I (integreringstid)" och ”D (deriveringstid)". 

För att ställa in regulatorparametrarna finns olika metoder. Ett exempel är Ziegler-
Nichols svängningsmetod som är enkel att använda, se figur 3.7.  
 

Parametrar 

Regulatortyp Kp Ti Td 

P-regulator 0.5 Kp - - 

PI-regulator 0.45 Kp 0.85 Ti - 

PID-regulator 0.6 Kp 0.85 Ti 0.125 Td 

Figur 3.7: Parametrar för Ziegler-Nichols svängningsmetod 
 
 
Beskrivning av I, Integrerande del (Ti) 

En proportionell reglering kan kompletteras med en integrerande del som från början har 
en liten inverkan på felet men som efterhand ökar. Integrationstiden Ti ställs in av 
användaren eller vid autotuning och bestämmer storleken på korrektionsfaktorn. Ju 
kortare Ti desto större inverkan. 
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Beskrivning av D, Deriverande del (Td) 

Denna del kompletterar de effekter som uppnåtts med P-delens resultat. Den deriverande 
effekten är resultatet av en beräkning mellan Td (deriveringstiden), Ts (samlingstiden) 
och det beräknade reglerfelet. Detta innebär en stor korrektionsfaktor från början som 
sedan minskar med tiden. Td bestämmer när storleken på effekten från den deriverande 
delen blir lika med storleken på effekten från P-delen. 

På grund av D-delens kraftfulla effekt så kan denna mjukas upp med hjälp av 
Kd (deriverandeförstärkning). Denna kan betraktas som ett filter som innebär att den 
deriverande effekten kan ställas mellan 0 och 100%. Om Td minskas ökar den 
deriverande delen. 

Automatisk inställning med ”PreTuning” 

Detta funktionsblock kan göra inställningar av Kp, Ti, Td och ControlDirection. När 
regulatorn gjort sina beräkningar sätts utsignalen PretuningFinished. För att använda de 
förinställda parametrarna kan man kopiera värden genom att sätta signalen 
CopyPretunedValues i exemplet. 

1. Om regulatorn är igång, stäng av den genom att avaktivera StartPid. 
2. Ställ in SetMv på ett värde som motsvarar 50-100% av maximal utsignal i ert 

system.  
3. Sätt Ts till ett värde mycket större än cykeltiden (Ts >> cykeltiden). Exempelvis 

1000 ms (1 sekund ). 
4. Se till att Pv har rätt värde i förhållande till Sv. För att pretuningen skall fungera 

felfritt måste skillnaden mellan Pv och Sv vara större än 150. Man måste också se 
till att Pv är på ”rätt sida” om Sv. Vid en uppvärmningsprocess måste Pv < Sv och 
vid en kylningsprocess måste Pv > Sv annars kommer regulatorn att stängas av. 
En felkod kommer att ges i Operation Error om detta inte är rätt. 

5. Starta Pretuningen. SetMv kommer nu att föras över till regulatorns 
utgångsregister. PidFX2N använder detta som ett fast värde under beräkningarna 
av parametrarna (Kp, Ti, Td och ControlDirection). OBS! Svänger ärvärdet på 
processen mycket och snabbt (exempelvis vid känsliga givare) bör värdet på 
InputFilter ökas. Alternativt kan man utnyttja medelvärdesberäkningar från en 
yttre funktion. En felkod kommer att ges i Operation Error om värdet fluktuerar 
för mycket.  

6. När signalen PretuningFinished sätts har regulatorn slutfört sina beräkningar och 
värdena för Kp, Ti, Td och ControlDirection överförts till utgångar. 

7. Utvärdera om de beräknade värdena verkar rimliga. Verkar de rimliga kan de 
kopieras till ingångarna på PIDFX-blocket. Verkar de inte rimliga har 
utvärderingen av någon anledning misslyckats och manuell trimning kan vara 
nödvändig. 
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Auto/Manuell reglering 
 
Vid automatisk reglering av regulatorn, jämförs ärvärdet (ProcessValue) med börvärdet 
(SetValue) och utsignalen från regulatorn (ManipulatedValue) ges med PID-
aritmetik.Vid manuell reglering sätts utsignalen (ManipulatedValue) till ett valt värde. 
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4 Resultat och analys 
 
4.1 Resultat 
 
Önskemålen från företaget Ageratecs sida har uppnåtts i detta examensprojekt. Den 
manual som arbetats fram fyller de funktioner som den var avsedd för. Både nyanställda 
på företaget samt studenter på Linköpings universitet kommer att kunna använda sig av 
den.  
 
Den styrning av tankprocessen som också ingick i examensprojektet, har med gott 
resultat arbetats fram och uppfyllt de tänkta kraven. 
 
 

4.2 Analys och slutsatser  
 
Som slutsats kan det sägas att detta examensprojekt har varit lärorikt, till stor del tack 
vare skrivandet av en nybörjarmanaul då man tvingas att sätta sig in de funktioner som 
finns i programmet GX IEC Developer. 
 
Arbetet med tankprocessen har även det gett in stor inblick i hur ett komplett styrsystem 
kan användas, vilket kommer att vara till stor användning i en framtida yrkesroll. 
 
I detta examensprojekt används bara en liten del av de resurser och funktioner som finns i 
styrsystemet. Det finns en mängd andra, olika funktioner och användningsområden som 
kan tillämpas med hjälp av detta styrsystem.  
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Bilaga 2  
Huvud-POU för PID-reglering 
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Bilaga 3 
Global variabellista för PID-program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

 

Bilaga 4 
Variabellista i header för PID-POU 

 
 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Bilaga 5 
Variabellista för header i huvud-POU 
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1. Inledning 
1.1 Om denna manual 
Denna manual är ett hjälpmedel för att lära sig programmeringsverktyget GX IEC 
Developer. Den riktar sig mot både nybörjare inom PLC-programmering eller vana 
användare som arbetat med andra system. Även de som vill ha en introduktion inom 
standarden IEC 61131-3 har användning av manualen. Under kapitel 3. Kom igång, finns 
en förklaring hur man gör ett enkelt program steg för steg. 
 
1.2  PLC FX3U 
FX3U-serien är ett kompakt styrsystem från japanska Mitsubishi Electric. Se Fig 1.1. 
Den finns i 22 olika grundenheter med 16 till 128 in- och utgångar. Spänningsmatning 
görs med 230 V AC eller 24 V DC.  
Grundenheten kan med hjälp av en ADP-buss byggas ut med upp till 10 ADP-enheter 
som ansluts på enhetens vänstra sida. Det är alltså möjligt att använda sig av flera A/D- 
och D/A- moduler för att öka kapaciteten ytterligare. På den högra sidan kan moduler för 
in- och utgångar anslutas.  
 
Kort info om FX3U: 
 
I/O-område: 16 - 384 IO + adapterbuss  
Programminne: 64 000 (standard)  
Cykeltid: 0,065 µs/logisk instruktion  
Digitala utgångar: Relä, Transistor  
Analog hantering: 64 I/O på systembussen, 16 I/O på adapterbuss  
Upplösning: 8, 12 och 16 Bit  
Positionering: 6 höghastighetsräknare (100kHz), 3 inbyggda pulsutgångar (100kHz), 8 
inbyggda höghastighetsräknare (200kHz), adapterbuss 4 pulsutgångar (200kHz), 
adapterbuss  
Nätverk: Ethernet, Profibus-DP, CC-Link, CANopen, DeviceNet, AS-Interface, MELSEC 
FX Peer to Peer (PPN)  
Gränssnitt: RS232, RS422, RS485, USB 
                                           1. Ingångar 
2. Lysdioder för ingångarna 
3. Lysdioder för spänning, ”run-läge”, batteri och error.  
4. Lysdioder för utgångarna. 
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5. Utgångar 
6. Ingång för programmeringskabel. 
7. Run/stop switch 
8. Expansionskort för A/D- D/A-omvandlare 

 
FIG. 1.1: PLC FX3U 
 
2. Lär känna GX IEC Developer 
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2.1 Introduktion till standard IEC 61131-3 
IEC 61131-3 är den nya internationella standarden för PLC-programmering. Den är 
framtagen av IEC, International Electrotechnical Commission. Den definierar de 
programmeringsspråk och den struktur som ska användas för PLC-programmering.  
Standarden stöder fem olika programmeringsspråk. Det är de tre grafiska språken SFC 
(sekvensdiagram), Ladder diagram (reläschema) och FBD (funktionsblocksdiagram). De 
andra två är ST (strukturerad text), som liknar högnivåspråken C++ och Pascal, samt IL 
(instruktionslista) som är mer likt assembler. I och med att IEC 61131-3 används blir det 
enklare att använda mjukvaran då krav- och testnormer uppfylls samt att den ger 
möjlighet att kommunicera med andra system. Det är även enklare att komma igång med 
nya program om man använt annan IEC-mjukvara tidigare. 
 
2.1.1 Strukturerad programmering i IEC 
Varje projekt måste ha minst en programdel, en så kallad POU (Program Organisation 
Units). Dessa delar upp projekten i logiska delar. Den slutliga programmeringen byggs 
ihop från alla POU: er som definierats som program. Dessa grupperas i en s k Task. I 
slutändan kommer sedan alla Tasks att forma PLC-programmet. 
 
2.2 Projektstruktur  
Nedan i Fig 2.1 visas en bild på projektstrukturen i GX IEC Developer. 

 
FIG. 2.1: Projektnavigeringsfönster 

 

Varje projekt i GX IEC Developer består av följande delar: 
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- Library Pool - Programinstruktioner från standardbibliotek och tillverkarens bibliotek 
- PLC Parameter  
- Task Pool - Innehåller alla Task 
- Dut Pool - Innehåller alla strukturerade datatyper 
- Global_Vars - Variabellista för globala variabler 
- POU - Programorganisering 

2.2.1 Task 
En Task är ett s k överordnat villkor och det går att använda valfritt antal per projekt. Det 
är Tasken som styr i vilken ordning delprogrammen ska exekveras. Den exekverar 
cykliskt, på händelse, på bestämt intervall eller interrupt. Genom intelligent användning 
av Task kan man korta ned cykeltider och enkelt styra när en eller flera POU: er ska 
exekveras. Se Fig 2.2. 
 

 
FIG. 2.2: Task 

 

2.2.2 POU (Program Organisation Units) 
Varje POU består av två delar. Den ena är headern där samtliga variabler som används i 
denna POU deklareras och skapar en lokal variabellista. Se Fig 2.3. Den andra är bodyn 
där själva programmet för POU:n skrivs i valfritt programmeringsspråk. Se Fig 2.4. Det 
finns tre olika klasser för en POU klassade efter deras funktionalitet: funktioner, program 
och funktionsblock. 
 
 

 
 
FIG. 2.3 Header i POU 
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FIG. 2.4 Body i POU 
 
2.2.3 Variabler 
Variabler innehåller värden för in- och utgångar eller intern minnesplacering för PLC-
systemet. Man kan dela in variabler i två olika klasser. 
 
- Globala variabler skapas för hela projektet. Det är alltså möjligt att använda dessa 
variabler i alla POU: er samt för programmering av ett operatörssystem, exempelvis E-
designer. Se Fig 2.5 
 

 
FIG. 2.5 Global variabellista 
 
- Lokala variabler går endast att använda i en enda POU där de skapas i POU:ns header 
(se avsnitt 2.2.2). De kan ej användas i andra delar av projektet. 
 

Innan programmeringen kan börja måste de variabler som ska användas deklareras, 
antingen i den globala variabellistan eller lokalt i header. 
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För att variablerna ska få rätt funktioner så måste de få rätt klass och datatyp.  Klasserna 
som finns är: 
- Programklasser – PRG, FUN, FB 
 
- Datatypklasser – Simple Type, Funktion Block, Data Unit Type 
 
- Variabelklasser – Globala (VAR_GLOBAL, VAR_GLOBAL_CONSTANT), Header 
(VAR_EXTERNAL, VAR_EXTERNAL_CONSTANT, VAR_CONSTANT, VAR)  
FB (VAR_CONSTANT, VAR, VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_IN_OUT) 
 
Datatypklasserna kan sedan delas in i följande: 
 
- BOOL, Boolean  
Bit, in- utgång (X och Y) eller minnescell (M och B). 0 (FALSE) 1 (TRUE).  
- INT, Integer 
16 bitars dataregister (D, W eller R) med teckenbit. -32 768 till 32 767.  
- DINT, Double Integer 
32 bitars dataregister. – 2 147 483 648 till 2 147 483 647. 
- WORD 
16 bitars dataord utan teckenbit. 0 till 65 535. 
- DWORD, Double Word 
32 bitars dataord utan teckenbit. 0 till 4 294 967 295. 
- ARRAY 
Vektor upp till 3 dimensioner 
- REAL 
32 bitars flyttal. 3,4 +/- 38.  
- TIME, Time Value 
32 bitar 
 
 
Samtliga variabler ska ges en adress. De globala variablerna ska tilldelas en s k 
absolutadress. När de lokala variablerna skrivs in i POU:n placeras de automatiskt i ett 
minne. 
 
Man kan använda antingen IEC-syntax (IEC-adress) eller Mitsubishi syntax (MIT-
adress). När den ena adressen skrivs in så översätter programmet automatiskt till den 
andra adressen. Alltså behövs endast den ena adresseringen användas. De kan se ut enligt 
nedan. 
 
 

IEC Adress Mitsubishi Adress Betyder 

%QX0 Y0 Utgång Y0 

%IX31 X1F Ingång X1F 

%MW0.450 D450 Dataregister 450 
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2.3 Programmeringsspråk 
GX IEC Developer stöder fem olika programmeringsspråk. Två textbaserade, två grafiska 
och ett strukturerat språk.  
 
- Textspråk 
Instruktionslista,  (IEC IL, MELSEC IL), Strukturerad text, ST 
 
- Grafiska språk 
Reläschema (LD), Funktionsblockdiagram (FBD) 
 
- Strukturerat språk 
Sekvensdiagram (SFC) 
 
När ett programspråk är valt så går det inte att byta till ett annat språk även om detta är 
fysiskt möjligt. All information som ligger i varje body kommer att gå förlorad. 
 
Alla programmeringsspråk, förutom SFC och ST, delar upp PLC-programmet i olika 
programsektioner s k  nätverk (networks). Varje nätverk är tilldelat ett namn vilket kan 
användas vid hopp- (goto) instruktioner. 
 
2.3.1 MELSEC IL 
MELSEC Instruktionslista skrivs enligt reglerna för DIN 19 239 och programmeringen 
härstammar från MELSEC MEDOC. Du kan endast använda MELSEC-nätverk och 
tillgång till IEC-programmering är inte möjlig. Programmet nedan tänder utgång Y0 om 
ingångarna X0 och X1 är aktiverade. Se Fig 2.6. 
 

 
 
FIG. 2.6: Exempel på program i MELSEC IL 
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2.3.2 IEC IL 
Nätverken i språket IEC Instruktionslista programmeras enligt IEC 61131-3 och både 
IEC- och MELSEC- instruktioner kan användas. Det går även att blanda IEC- och 
MELSEC- nätverk. Se Fig 2.7. 
 
 

 
 
FIG. 2.7: Exempel på program i IEC IL 
 

2.3.3 Strukturerad text 
ST är ett textbaserat språk som kan liknas vid Pascal och stöder matematiska funktioner 
samt skapandet av enkla loopar. 
 
Själva bodyn använder ingen nätverkslista då den alltid består av endast ett nätverk. 
 
ST är en editor från IEC 61131-3-standarden och stöder alla IEC-funktioner samt alla 
MELSEC- funktioner. Se Fig 2.8. 
 

 
FIG. 2.8: Exempel på program i Strukturerad text 
 
I alla IEC-editorer hamnar resultatet av varje operation i ackumulatorn direkt efter 
exekveringen. Ackumulatorn innehåller den sista programmerade instruktionen. 
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Man behöver inte programmera ingångsvärden då exekveringen beror på innehållet i 
ackumulatorn.  
 
För att anropa ett funktionsblock används följande operander: 
 
CAL   (Call) 
CALC  (CallConditional) 
CALCN  (CallConditionalNot) 
CAL är alltid exekverad, CALC och CALCN kontrollerar statusen på bitackumulatorn 
genom polling och de exekveras endast om värdena är 1 (CALC) eller 0 (CALLCN). 
 

2.3.4 Reläschema (LD) 
I ett reläschema (Ladder Diagram) kan man använda alla tillgängliga 
programinstruktioner som finns. Reläschemat består av kontakter (relä), spolar, 
funktionsblock och funktioner. Dessa element knyts samman med horisontella och 
vertikala linjer. En linje måste alltid vara ansluten till den lodräta 24VDC-linjen som 
finns till vänster i bodyn. Det bör bara användas en krets per nätverk och högra änden av 
en krets ska aldrig anslutas. Vill man använda flera utgångar så ansluts dessa parallellt 
och inte i serie. Se Fig 2.9.  
 
Det är valbart att programmera in- och ut- gångar samt parametrar med antingen direkt-
adresser eller variabler. Exempelvis skriver man direkt Y0 på en spole vilket innebär 
utgång 0 på PLC, eller så knyts Y0 till variabelnamn Utgang_0 i variabellistan och då 
skriver man Utgang_0 på spolen istället.  
 
Det går endast att anropa funktionsblock som instanser och namnet på dessa måste 
deklareras i headern. Namnet på instansen måste skrivas in ovanför blocket. Funktioner 
och funktionsblock visas som skuggade block i edit - fönstret. Tillsamman med de in- 
och ut- parameter som finns på dessa, har en del funktioner och funktionsblock också 
Boolean - ingångar (EN=ENable) och Boolean - utgångar (ENO=ENable Out).  

 
FIG. 2.9: Exempel på program i Reläschema 
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2.3.5 Funktionsblocksdiagram (FBD) 
Även i detta programspråk kan man använda alla tillgängliga programinstruktioner. De 
visas som skuggade block i editorn och sammanbinds med horisontella och vertikala 
linjer. Observera att den vertikala 24VDC- linjen inte används i detta språk. Se Fig 2.10. 
 
Det är valbart att programmera in- och ut- gångar samt parametrar med antingen 
direktadresser eller variabler. Det finns även Booleanska in- och utgångar tillsammans 
med övriga parametrar på blocken. 
 
Anrop av funktioner och funktionsblock sker på samma sätt som med reläschema.  

FIG. 2.10: Exempel på program i FBD 
 
2.3.6 Sekvensdiagram (SFC) 
Ett sekvensdiagram (Sequential Function Chart) är ett strukturerat språk och gör det lätt 
att överskåda programmets gång. Det är alltså en lämplig editor vid programmering av 
något som sker sekventiellt.  
 
De element som används är steg (steps) och övergångar (transitions). I stegen aktiveras 
bitvariabler och s k Actions som är händelser i steget. En action kan vara en Boolesk 
variabel (utgång eller relä) eller ett PLC- program som kan programmeras i alla editors, 
inklusive SFC självt, och alla actions syns i Action_Pool i projektnavigeringsfönstret.  
 
Varje övergång tilldelas ett övergångsvillkor (Transition Condition). Övergångsvillkoren 
brukar vara mindre PLC- program och skrivs i endast ett nätverk. Utgångarna som 
används 
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måste benämnas TRAN eller med samma namn som aktuell övergång. 
Övergångsvillkoren kan skrivas i alla editors, förutom SFC. I exempelvis Strukturerad 
Text (ST) kan alla uttryck som kan resultera i sant eller falskt användas.  
 
Övergångarna går vidare till nästa steg i programsekvensen om villkoret blir logiskt sant. 
 
Reglerna för sekvensdiagramprogrammering är följande: 
 
Varje sekvens börjar med ett startsteg (Initial Step) som är en ruta med dubbla ramar. 
Stegen visas som namngivna block . Övergångarna är små block och placeras mellan 
stegen. Ett steg blir aktivt när steget innan är avaktiverat och övergångsvillkoret är 
uppfyllt. Endast ett steg åt gången, i den vertikala linjen, kan vara aktivt men i en 
parallellförgrening kan flera vara aktiva samtidigt. Se Fig 2.11. 

 

 
FIG. 2.11: Exempel på program i Sekvensdiagram 
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3. Kom igång 
 

Detta kapitel kommer att handla om hur man skapar ett nytt projekt i GX IEC Developer. 
I olika steg kommer det att förklaras hur man går till väga för att skapa ett nytt projekt. 
 

Steg 
Steg 1  Skapa ett nytt projekt     3.1 
Steg 2  Skapa Task       3.2 
Steg 3  Deklarering av globala variabler   3.3 
Steg 4  Skapa POU       3.4 
Steg 5  Programmering av POU Headers                    3.5 
Steg 6  Programmering av POU Bodies    3.6 
  Programmeringsexempel     3.7 
Steg 7  Kontrollera PLC program (syntax check)  3.8 
Steg 8  Konfigurera Task      3.9 
Steg 9  Kompilering av projekt     3.10 
Steg 10 Kommunikation port inställningar   3.11 
Steg 11 Ladda ner program till PLC     3.12 
Steg 12 Övervakning av program                       3.13 
Steg 13 Uppladdning av program från PLC   3.14 
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3.1 Steg 1: Skapa ett nytt projekt 
 
      Hur man skapar ett nytt projekt. 

1. Välj New i project menu. 
 

2. Dialogrutan som kommer är Select PLC Type. Välj sedan vilken typ av PLC du 
ska använda. Tryck sedan på OK för att godkänna. Se Fig 3.1. 
 

 
Fig  3.1: Val  av CPU – typ. 

 
3. Välj sedan var du vill spara projektet. Se Fig 3.2. 

 

 
 Fig 3.2: Ex på hur man sparar projektet. 
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4. Dialogrutan GX IEC Developer 7.00 New Project Startup Options. Det 
rekommenderas att första alternativet väljs. Se Fig 3.3. 

 
 
Fig  3.3: GX IEC Developer skapar nu ett nytt projekt som är definerat. 
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Så fort man har skapat ett nytt projekt kommer projektnavigeringsfönstret att visas. 

Se Fig 3.4. 

           
                 Fig 3.4: Projektnavigeringsfönstret vissar standardinnehåll för projektet och aktiveringsinformation 

 

 

 

3.2 Steg 2: Skapa Task 
 
      Hur man definerar en ny task. 

1. Klicka på Projektnavigatorfönstret. 
 

2. Välj New under Object menu och sedan väljs Task. Se Fig 3.5. 

       
      Fig 3.5: Definering av en ny task. 

3. Ange namn på den nya Tasken. Tryck på OK för att godkänna. Efter detta 
kommer Tasken skapas och namnet kommer att vissas i Task Pool i 
projektnavigatorfönstret. 
 



 

16 

 

3.3 Steg 3: Deklarering av globala variabler. 
 
      Hur man deklarerar globala variabler. 

1. Dubbel klicka på Global_Vars i förgreningen i projektnavigatorn. Detta öppnar  
Global Variabel-listan. Se Fig 3.6. 
 

 
 
Fig  3.6: Deklartionsfält för Global Variabels. 

 
 

2. Klicka på den första cellen i Class - kolumnen. I cellen finns det två alternativ 
man kan välja, den ena är VAR_GLOBAL och den andra är 
VAR_GLOBAL_CONSTANT. 
 

3. Gå till cellen Identifier. Här skirver man in den första identifieringen för globala 
variablen. 

 

 

4. Gå till MIT-Addr eller IEC-Addr. Här skriver man in adressen för den globala 
variablen. 
 

5. Gå till Type-kolumnen och tryck på höger sida av kolumnen för att öppna dialog- 
rutan Type Selection. Se Fig 3.7. 
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Fig  3.7: Val av datatyp. 

 
6. Välj Simple Types i Type Class rutan. 

 
7. Välj därefter i den högra rutan vilken typ det ska vara. 

 
8. I cellen Comment kan man skriva kommentarer om det skulle behövas. 

 

9. För att skapa en ny rad så klickar man på insert after knappen  
 

10. Spara inmatningarna med Object-Save.  
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3.4 Steg 4: Skapa POU (Program Organisation Units) 
 

      Hur man skapar POU. 
1. Klicka på POU i Object - menyn. 

 
2. Skriv nu vilket namn den nya POU:n ska få och välj att skriva i program (PRG), 

funktion (FUN) eller funktionsblock (FB). Välj sen programspråk för PLC-programet i 
POU`s Body. Se Fig 3.8. 

 
 

 
 
FIG  3.8: New POU 
 
 
 

 

3. Dubbelklicka på kontrol för att få upp header och body. Se Fig 3.9. 
 

 
FIG 3.9: Här har en ny POU skapats och lagts sig i projektnavigatorfönstret. 
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3.5 Steg 5: Programmering av POU Headers  

 
      Hur man programmerar Header. 

1. Dubbelklicka på Header i projektnavigeringsfönstret. 
 

2. För att deklarera variablerna, gör som i steg 3. Se Fig 3.10. 
 

 
 
FIG 3.10 : Deklarering av variabler för Header. 
 
 
 

3.6 Steg 6: Programmering av POU Bodies 
 
      Hur man programmerar POU Bodies. 

1. Dubbelklicka på Body i projektnavigeringsfönstret. Se Fig 3.11. 
 

 
FIG 3.11: POU Body i nätverkseditor. 

 
2. Nu kan man att rita PLC programmet. 
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3.7 Programmeringsexempel 
 
      Ingångar och utgångar i LD. 

1. I projektnavigatorfönstret dubbelklickar man på Program Body och definierar 
med ladderdiagram - language (LD). 
 

2. Klicka på ”Contact” verktyg i verktygsfältet. Se Fig 3.12. 
 

 
FIG 3.12: Val av Contact - verktyg. 
 
 

3. Därefter lägger man till Contact och väljer Coil i verktygsfältet. Se Fig 3.13. 

 
FIG 3.13: Val av utgångscoil. 

 
4. Klicka på ”Interconnect/Line” i verktygsfönstret. Se Fig 3.14. 
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FIG 3.14: Val  av linjeverktyg. 

5. De adresser man vill ha på in- och utgång väljs. Se Fig 3.15. 

 
FIG 3.15: Val av adresser. 

För mer information om övriga programspråk och exempel gå in på www.beijer.se . 
Under fliken support hittar man manualer och exempel för nedladdning. 

 

 

3.8 Steg 7: Kontrollera PLC - program (syntax check) 
 
Hur man kontrollerar programmet för syntax errors. 

1. Välj objekt som ska kontrolleras. 

2. Klicka på  för att kontrollera.  

 
            FIG 3.16: Error-meddelande visas och förklaras i fönstret. 

 
3. Man kan titta på var felet är genom att klicka på error-meddelandet och sen klicka 

på Show knappen eller F4. Se Fig 3.16. 
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3.9 Steg 8: Konfigurera Task 
 
Hur man tilldelar PRG typ POUs till Task. 
1. Klicka på Tasken i undre menyn till Task Pool för att det rätta fönstret ska visas. 

Se Fig 3.17. 
 

 
FIG 3.17: Konfigureringsfönster för Task. 
 

2. Klicka på pop-up list - ikonen som är inringad på FIG 3.17 och välj det som ska 
tilläggas. Det som inte läggs till i Tasken kommer inte att kompileras eller laddas 
ner till PLC. 
 

3.10 Steg 9: Kompilering av projekt  
 
      Hur man kompilerar projektet. 

1. Välj Rebuild All i projektmenyn. SE Fig 3.18. 
 

 
FIG 3.18: I Compile/Check Messages. Vissa error förklaras. 
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3.11 Steg 10: Inställning av kommunikationsportar 
 
      Hur man väljer och ställer in kommunikationsportar. 

1. I Online - menyn väljer man Transfer Setup, och sedan Ports. Då kommer 
Transfer Setup fönstret fram. Se Fig 3.19. 
 

 
FIG 3.19: Kommunikationsinterface. 

 
2. Under PLC side I/F klicka på knappen Seriell. 

 

 
FIG 3.20 : Inställningar för seriell. 
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3. Välj USB ellerRS-232C. Com-portarna COM1-COM10 kan väljas. Se Fig 3.20. 

3.12 Steg 11: Ladda ner program till PLC 
 
Anslut PLC-systemet 
1. Anslut PLC till PC. 

 
2. Tänk på att ansluta kabeln till samma port som valdes i steg 10. 

 

      Hur man laddar ner ett program till PLC 
1. Välj Transfer Setup i Online-menyn, sedan väljs Project. Nu kommer Transfer 

Setup- fönstret att visas. Se Fig 3.21. 
 

  
FIG 3.21: Transfer Setup-fönstret. Här specificeras vilken data som ska nerladdas till PLC. 
 

2. Klicka på PLC Parameter and Program och bekräfta sedan med OK. 
 

3. Välj sedan Transfer i projekt menyn och välj Download to PLC eller klicka på 
ikonen Download project för att ladda ner programmet till PLC. 
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3.13 Steg 12: Övervakning av program 
 

1. Börja med att välja Monitoring Mode i Online-menyn. En bock kommer att visas 
för att säga att övervakningen är aktiv. 
 

2. Öppna den body som ska övervakas. 
 

3. Välj Start Monitoring i Online-menyn. 
 

 

Att tänka på vid online-övervakning. 
Du kan bara övervaka error fria program och som är nerladdade till PLC. PLC måste vara 
inställd på Run för att du ska kunna övervaka ditt program. 

 

3.14 Steg 13: Uppladdning av program från PLC 
 
      Hur man laddar upp program från PLC 

1. Välj Transfer i Projekt-menyn och välj Upload from PLC. 
 

2. PLC-parameter fönstret visas. Välj typ av CPU. 
 

3. I nästa fönster som kommer upp, frågar GX IEC Developer om vilken sökväg och 
namn det projekt har som skall uppladdas. Detta kommer att sparas som ett nytt 
projekt. Om man vill skapa ett nytt projekt för uppladdningen följer man  
instruktionerna i steg 1. Om ett projekt redan är öppet kan du avsluta det genom 
att klicka på Cancel. 

 
4. Klicka på Setup i Transfer Setup-fönstret. 

 
5. Nu kommer Transfer Setup-fönstret att visas. Välj vilken port som kommer att 

gälla (se steg 10). 
 

6. Bekräfta inmatningarna genom att klicka på OK. 


