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Sammanfattning Scania vill skapa en fabrik där maskinerna är uppkopplade mot nätverk. Detta är en del i arbetet mot “Smart Factory”, som är ett begrepp för en vision om utformningen av framtidens fabrik där maskinuppkoppling och gränssnitt mellan människa och maskin är några av de områden som belyses. Nya maskiner kan utrustas för nätverksanslutning redan vid anskaffning, men den befintliga maskinparken saknar sådana gränssnitt. Det behövs en lösning för uppkoppling av de gamla maskinerna.  Projektets mål var att använda en WAGO PLC för att övervaka olika parametrar hos maskiner, att spara en historik och att visualisera data via WAGOs webbvisualisering.  Dokumentation för PLC, moduler, givare, mjukvara samt maskiners el-ritningar studerades. Intervjuer har utförts internt på Scania för att förstå mottagarens behov av visualiseringen och hur informationen ska komma till nytta. Funktioner har programmerats för att bearbeta insignalerna och åskådliggöra dem med visualiseringsverktyget. PLC:er har även installerats i två maskiner för utvärdering och bruk.  Projektets resultat är en insamling och visualisering av data. De data som visualiseras visar på trender för maskinen via den interna webbservern. Data sparas även till fil för upprättande av en långtidshistorik. Hårdvaruinstallationen, programmeringen och visualiseringen kan dels användas som ett verktyg i den dagliga verksamheten, dels fungera som en utvecklingsplattform för nya idéer eller ge impulser till fortsatt utveckling. 
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Abstract Scania wants to create a factory where the machines are connected to a network. This is a part of the work towards "Smart Factory" which is a term for a vision for the design of the future factory where machine connection and interface between man and machine are some of the areas that are illuminated. New machines can be equipped for networking already on acquisition, but the existing machines are missing such interface. A solution is needed for the connection of the old machines.  The goal of the project was to use a WAGO PLC to monitor different parameters of the machine, to establish a history and to visualize the monitored data via Wago web visualization.  The documentation for PLC, modules, sensors, software and the machines electrical drawings was studied. Interviews have been conducted internally at Scania to understand the needs of the recipients of the visualization and how the information can be made useful. Features have been programmed to process the input signals and visualize them with the visualization tool. PLCs are installed into two machines for evaluation and use.  The result of the project is the collection and visualization of data. The data that is visualized shows trends for the machine via the internal web server. The data is also saved to file for establishment of a long-term history. The hardware installation, programming and visualization can be used as a tool in daily operations, as well as a development platform for new ideas and give input to further development.   
Key-words PLC, Smart factory, WAGO, machine monitoring, Internet of things   



 

 



 

Innehåll 
1 Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

1.1 Introduktion .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Problembeskrivning .......................................................................................................................... 1 

1.3 Mål ............................................................................................................................................................ 2 

1.3.1 Primära mål .................................................................................................................................. 2 

1.3.2 Sekundära mål ............................................................................................................................. 2 

1.3.3 Avgränsningar ............................................................................................................................. 2 

1.3.4 Lösningsmetod ............................................................................................................................ 2 

2 Bakgrund ........................................................................................................................................................ 3 

2.1 Nuläge ...................................................................................................................................................... 3 

2.1.1 Energi .............................................................................................................................................. 3 

2.1.2 Tillstånd ......................................................................................................................................... 3 

2.1.3 Elskåpstemperatur .................................................................................................................... 4 

2.1.4 Tryckluftsförbrukning .............................................................................................................. 4 

2.2 PLC ............................................................................................................................................................ 4 

2.2.1 Hårdvarubeskrivning................................................................................................................ 4 

2.2.2 Operativsystemet ....................................................................................................................... 4 

2.2.3 Utvecklingsmiljö ......................................................................................................................... 5 

2.2.4 Möjlighet att lagra information ............................................................................................. 5 

2.2.5 Moduler och Sensorer .............................................................................................................. 5 

2.3 Effektmätning ....................................................................................................................................... 6 

2.4 Intervjuer ............................................................................................................................................... 7 

2.4.1 Energiövervakning .................................................................................................................... 8 

2.4.2 Maskintillstånd ............................................................................................................................ 8 

2.4.3 Elskåpstemperatur .................................................................................................................... 8 

2.4.4 Tryckluft ........................................................................................................................................ 8 

3 Genomförande .............................................................................................................................................. 9 

3.1 Testinstallation .................................................................................................................................... 9 

3.2 Konfigurering av PLC och utvecklingsmiljö .............................................................................. 9 

3.3 Visualisering ....................................................................................................................................... 12 

3.3.1 Energi ............................................................................................................................................ 12 

3.3.2 Drifttillstånd ............................................................................................................................... 12 

3.3.3 Temperatur ................................................................................................................................. 13 

3.3.4 Tryckluftsförbrukning ............................................................................................................ 14 

3.4 Programmering.................................................................................................................................. 15 

3.4.1 Drifttillståndsregistrering ..................................................................................................... 15 

3.4.2 Stopptidsregistrering och analys ....................................................................................... 15 



 

3.4.3 Detektering av verktygsbyte ................................................................................................ 16 

3.4.4 Tryckluft ...................................................................................................................................... 16 

3.4.5 Energi och effekt ....................................................................................................................... 16 

3.4.6 Temperatur ................................................................................................................................. 16 

3.4.7 Loggning till fil ........................................................................................................................... 17 

3.5 Installation i maskin ........................................................................................................................ 17 

4 Diskussion och slutsats ........................................................................................................................... 19 

Referenser ............................................................................................................................................................. 21 

Appendix ................................................................................................................................................................ 23 

Appendix A – Mappning modulingångar .............................................................................................. 23 

Appendix B – Inhämtade bibliotek ......................................................................................................... 24 

Appendix C – Programkod ......................................................................................................................... 25 

Appendix D - Elschema PLC installation ............................................................................................... 48 

 
 



1 
 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Scania Industrial Maintenance är ett dotterbolag till Scania CV AB. Scania Industrial 
Maintenance tar hand om maskin- och fastighetsunderhåll samt industriell projektledning. 
För att stödja Scania i arbetet att skapa en effektiv och lönsam process finns ett stort behov 
av att kunna övervaka processen och maskinerna, ett behov som kommer att öka framöver. 
För att kunna bistå verksamheten med underlag i olika hänseenden till exempel 
nyanskaffning, tillståndsbaserat underhåll, effektivisering eller besparing krävs fakta och 
upprättande av en historik för trendanalys. Idag saknas i många fall verktyg för att ta fram 
de underlag som krävs för att fatta välgrundade beslut eller för att kunna övervaka och 
överblicka maskinparken. Scania Industrial Maintenance vill utröna möjligheten att koppla 
maskiner till nätverk för fjärrövervakning. Visionen är bland annat att kunna prediktera 
tillståndsbaserat underhåll och avvärja produktionsstopp.  

1.2 Problembeskrivning 
Till utvärderingen av maskinövervakningen har en hårdvara valts ut. En WAGO PLC ska 
användas för att övervaka bearbetningsmaskiner av intresse. I och med detta ges möjlighet 
att mäta, spara och bearbeta data lokalt vid maskinen men också, med hjälp av inbyggt stöd 
för extern kommunikation, vidareförmedla och visualisera informationen. 
Utvecklingsmiljön som hör till denna hårdvara har inbyggt stöd för att skapa 
visualiseringar, och dessa möjligheter skall utnyttjas för att skapa verktyg som kan bistå 
produktions och underhållspersonal. Fyra områden har valts ut för övervakning med hjälp 
av PLC:  

 
 Energiförbrukning 
 Tryckluftsförbrukning 
 Drifttillstånd 
 Elskåpstemperatur 

 
Scania arbetar aktivt för att spara energi. Energiövervakning är ett viktigt verktyg för att 
kunna identifiera energislöserier hos maskiner, såsom energiförbrukning under 
tomgångskörning. Tryckluft är ett medium med stora förluster vid tillverkning och 
distribution [1], vilket gör det angeläget att mäta förbrukningen. 
Drifttillståndsövervakningen är en viktig funktion för att kunna skapa sig en korrekt bild av 
maskinens drifttillstånd (Figur 1), men ger också vidare förutsättningar för att kunna 
analysera energiövervakningen och tryckluftsförbrukningen genom att blottlägga samband 
mellan uppmätt förbrukning och vad maskinen gör. Elskåpstemperaturen har en stor 
inverkan på livslängden hos elektroniken och är viktig att övervaka [2]. 
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1.3 Mål 
Projektets fokus ligger hos de primära målen. I mån av tid kommer även de sekundära 
målen att behandlas.  

1.3.1 Primära mål 
WAGO PLC 750-8206 skall användas för att: 

1. Registrera och logga drifttillstånd från ljuspelare. 
2. Mäta och spara maskinens energiförbrukning lokalt i PLC:n. 
3. Mäta och spara temperatur i elskåp lokalt i PLC:n. 
4. Mäta och spara tryckluftsförbrukning lokalt i PLC:n. 
5. Visualisera mätdata med hjälp av WAGOs mjukvara. 
6. Blottlägga samband mellan energiförbrukning/tryckluftsförbrukning och 

maskinens tillstånd. 
 

1.3.2 Sekundära mål 
1. Att utöka drifttillståndsregistreringen till att hämta informationen direkt från 

styrsystemet och på så sätt få detaljerad information. 
2. Att dokumentera den elektriska installationen i Eplan. 
3. Att portera den programmerade funktionalitet som beskrivs i primära mål, till den 

äldre mjukvaran Wago-I/O-PRO. 

1.3.3 Avgränsningar 
Installation av hårdvara i maskiner kommer endast gälla två maskiner som utpekats av 
handledare. Utvärdering av vilken hård- och mjukvara som är bäst lämpad för uppgiften 
undersöks inte då detta ligger utanför projektets fokus. 
 

1.3.4 Lösningsmetod 
Dokumentationen av WAGOs mjuk- och hårdvara skall studeras. Den aktuella mjukvaran 
heter e!COCKPIT, och är till för programmering och visualisering. Projektgruppen kommer 
medverka vid en kurs som WAGO ger för att få grundläggande kompetens för det 
tillhörande systemet. Hårdvarudokumentationen för WAGO PLC 750-8206 och de olika 
modulerna kommer undersökas, för att klargöra vilka modulenheter som behövs för 
uppgiften och vilka möjligheter och begränsningar hårdvaran har. Intern kompetens skall 
användas och dokumentation studeras för installation av PLC och givare mot maskin. För 
att ta reda på hur informationen ska visualiseras och presenteras kommer berörd personal 
rådfrågas, så att informationen visualiseras i relevant kontext. 
 
När förstudien är utförd fortskrider projektet med själva genomförandet. Inledningsvis 
kopplas PLC:n upp i provmiljö utanför maskinen för konfigurering och provning. De olika 
funktioner som är nödvändiga för övervakningens programmeras och överförs till PLC:n. 
PLC och givare installeras sedan vid tillhörande maskin för test av funktionalitet. 
Visualiseringen utformas sedan med de grafiska verktyg som erbjuds i e!COCKPIT 
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2 Bakgrund 

2.1 Nuläge 

2.1.1 Energi 
Scania vill reducera sin energikonsumtion, och målet är att minska den för hela 
verksamheten med 50 procent per tillverkat fordon fram till år 2020 med 2010 som basår 
[2]. Arbetet mot energimålen går idag till stor del ut på att göra ronder i produktion utanför 
arbetstid, för att lyssna och se efter vilka maskiner som inte är avstängda på rätt sätt. 
Maskiner som då står i “standby” läge och förbrukar energi utan nytta kan identifieras, och 
åtgärder vidtas. Att arbeta med rutiner för avstängning av maskiner och skapa insikt om 
slöserier i produktionen är en del i arbetet för att nå målet. 
 
Idag görs energimätning på byggnadsnivå på vissa delar av Scania. Med hjälp av 
energimätningen övervakas energiförbrukningen, och antalet kWh visualiseras grafiskt för 
föregående vecka. Detta har visat sig ge ett positivt utslag på förbrukningen då resultatet av 
arbetet med rutiner och dess inverkan på förbrukningen nu är mätbart. Verktyget är 
fortfarande grovt och ger ingen direkt feedback till enskild avdelning eller maskin. Hur 
specifika förändringar påverkar resultatet går inte att urskilja. Energimätningen 
sammanställs och presenteras för produktionspersonal dagen efter, men resultatet går inte 
att läsa av i realtid. 
 

2.1.2 Tillstånd 
För att få information om hur ofta en maskin stannat på grund av fel, behöver 
drifttillståndsinformation hämtas från maskinen och registreras för senare uppföljning. 
Stoppen kan orsakas av allt från maskinhaveri till spånstockning vid bearbetning, fel som 
orsakar oplanerade stopp. Idag fungerar registrering av stopp olika för olika maskiner och 
områden. Vissa maskiner är uppkopplade mot PUS (ProcessUppföljningsSystem), Scanias 
centrala störningsuppföljningssystem. Här registreras produktionsstopp och de kan 
analyseras, men vad som görs varierar eftersom alla avdelningar inte rapporterar till PUS. I 
de fall då produktionstoppen rapporteras in skiljer det sig också hur detaljerad 
stoppinformationen är, till exempel om produktionsstoppets larmkod medföljer, den kod 
som indikerar varför maskinen stannat. Utöver att maskinen har stannat på grund av ett fel 
är det även intressant att få veta om maskinen är i körläge (arbetar i full automatik) eller 
om den väntar på att köra. Det kan till exempel vara tomt med in-material eller full utbana 
som gör att den står i vänteläge. Tillstånden skiljs åt med hjälp av en standardiserad 
ljuspelare tillhörande maskinen. Scanias TFP (Tekniska föreskrifter för Maskiner och 
Produktionsutrustning) beskriver hur ljuspelarsignalerna meddelar maskinens 
drifttillstånd. Figur 1 nedan är ett utdrag ur Scanias TFP som beskriver hur ljuspelaren 
signalerar maskinens drifttillstånd [3]. 
 

Röd Gul Blå Grön Vit Beskrivning 

0 0 0 0 0 Maskinen är stoppad (oberoende av driftval) 

0 0 0/1 0 1 Maskinen arbetar i automatik 

0 0 0/1 1 1 Maskinen arbetar i automatik men väntar 

0 1 0/1 0 1 Maskinen arbetar i automatik men förvarning om stopp föreligger 

0 1 0/1 1 1 Maskinen arbetar i automatik men väntar och förvarning om stopp föreligger 
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1 0 0 0 0 Maskinen har stannat på grund av fel i utrustningen 

Figur 1: Ljuspelarstatus för drifttillstånd 

Ljuspelarens lampor styrs via maskinens styrsystem med 24 volts signaler. 

2.1.3 Elskåpstemperatur 
Att se till att temperaturen inte är för hög i elskåpen är viktigt för att bibehålla 
komponenternas livslängd. För hög temperatur påskyndar komponenternas åldrande [4]. 
Idag görs i många fall skåptemperaturövervakningen med termostat som vid gränsvärden 
sätter igång kylningen. Blir temperaturen för hög stannar maskinen och styrsystemet 
larmar. För att få igång maskinen justeras ibland termostaten till en högre temperatur för 
att snabbt få igång flödet i tillverkningsprocessen. Detta för även med sig att styrsystemet 
tillåter en högre temperatur innan aktivering sker av kylning. Resultatet blir att dessa 
styrskåp arbetar i en förhöjd temperatur. Ett system som registrerar skåptemperaturen 
över tid och kan varna vid överskridna gränsvärden är av behov. 

2.1.4 Tryckluftsförbrukning 
Idag används i stor utsträckning skärvätska vid skärande bearbetning, såsom svarvning, 
fräsning och borrning. Skärvätskans funktion är att kyla och smörja ingreppen samt att 
forsla bort de spånor som uppkommer. Minimalsmörjning är ett annat system med samma 
funktion som Scania vill utvärdera då det har en del fördelar men även potentiella problem. 
Minimalsmörjningen drivs av tryckluft vilket är ett dyrt medium att tillverka [1] och 
förbrukningen av tryckluften ska därför mätas som del av utvärderingen av 
minimalsmörjningen. Fördelarna är att hanteringen av de stora mängderna kylvätska 
uteblir, vilket annars kräver ett gediget kanalsystem till filtreringsanläggningar för att 
rengöra emulsionen. Minimalsmörjning ger en renare miljö i maskinen, vilket är önskvärt 
[5]. 
 

2.2 PLC 

2.2.1 Hårdvarubeskrivning 
Den PLC som är aktuell för detta projekt är en WAGO 750-8206. Denna PLC är en enhet i en 
hel serie av PLC enheter som alla delar utvecklingsmjukvara och även flertalet kompatibla 
moduler. De moduler som är anpassade till denna PLC finns att köpa från WAGO och på så 
sätt kan funktionaliteten utökas. Vill man exempelvis ha digitala utgångar installeras en 
digital utgångsmodul. Mycket funktionalitet finns dock redan inbyggd i enheten. Det finns 
stöd för fältbussarna PROFIBUS, CAN, CANopen och seriella gränssnitt i form av RS-232/-
485, en tvåports Ethernet switch samt en SD-korthållare. Matningsspänningen är 24 volt, 
vilket är industristandard för denna typ av utrustning. Processorn är en 600 MHz Cortex 
A8 processor från tillverkaren ARM, och operativsystemet som PLC:n använder sig av är ett 
realtids-operativsystem som heter Real-Time Linux [6]. 
 

2.2.2 Operativsystemet 
Real-time Linux operativsystemet, som används i denna PLC, är rikligt försedd med 
inbyggd funktionalitet, bland annat stöd för att agera server för flertalet protokoll så som 
SNMP, Telnet, FTP, FTPS, SSH, HTTP, NTP och DHCP. Realtidsegenskaperna hos 
operativsystemet är användbara vid schemaläggning och prioritering av program och 
funktioner som skall köras på PLC:n [6]. 
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2.2.3 Utvecklingsmiljö 
Det finns två utvecklingsmiljöer tillgängliga från WAGO som är tänkta att användas 
tillsammans denna PLC. Där finns mycket av funktionaliteten för kommunikation, 
programmering och för konfigurering av PLC:n. Wago-I/O-PRO är en av dessa mjukvaror, 
och den har nu fått en uppföljare som heter e!COCKPIT. Båda ansluter sig till standarden 
IEC-61131 som är en standard för programspråk till PLC-system. Standarden definierar 
bland annat programspråken Sequential Function Charts (SFC), Ladder Diagram (LD), 
Instruction List (IL), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST). I dessa 
mjukvaror finns även stöd för visualisering, vilket innebär att det finns verktyg i mjukvaran 
för att skapa interaktiva hemsidor som tillgängliggörs via den inbyggda webservern. En av 
skillnaderna mellan den äldre mjukvaran och den nyare är att den äldre använder Java för 
att skapa visualiseringen till skillnad från den nyare e!COCKPIT som använder HTML5 [7]. 

2.2.4 Möjlighet att lagra information 
För att kunna skapa en längre historik behöver loggade mätvärden sparas på något sätt. 
Detta kan användas som ett komplement till visualiseringen och ge en möjlighet till djupare 
analys. En längre historik kan åstadkommas genom att spara data lokalt till en textfil på 
PLC:n. 
 
Lokalt på PLC:n kan ett SD-kort eller det interna minnet användas för datalagring. Eftersom 
det interna minnet är av flash typ och ej har obegränsat antal skriv och läsningar så finns 
det fördelar med att använda SD-koret för datalagring, dels för att det är enklare att byta ut, 
dels för att enheten stödjer upp till 32 GB SD-kort, vilket är betydligt större än de 256 MB 
som utgör den interna lagringen. För åtkomst av lokalt lagrad data kan 
nätverksfunktionaliteten användas, exempelvis via FTP-servern [6]. 

2.2.5 Moduler och Sensorer 
Nödvändiga sensorer och moduler har inhandlats av handledare och tillhandahållits 
projektgruppen, både innan projektstart och löpande under projektets gång. Här kommer 
en översikt och beskrivning av de olika komponenterna. 
 
Digital ingångsmodul: 8-Channel Digital Input Module 24 V DC (750-430)    
Funktionalitet för att kunna läsa in digitala 24 volts signaler ges med denna modul. På 
ingångarna finns ett lågpassfilter med en tidskonstant på 3 ms, detta för att filtrera bort 
störningar. Filtreringen sätter en övre gräns för vilka frekvenser som kan uppfattas av 
modulen [8]. Brytfrekvensen ges av formeln för lågpassfilter (Formel 1).  
 

      
 

   
 

Formel 1: Brytfrekvens 

Med tidskonstanten 3 ms erhålls en ungefärlig brytfrekvens vid 53 Hz. 
 
Analog ingångsmodul: 4-Channel Analog Input Module 0/4-20 mA (750-455) 
Detta är en analog ingångsmodul för strömsignaler med fyra ingångar, varje ingång kan 
läsa av ett värde mellan 4 till 20 mA, som i PLC sedan kan läsas av som en 16 bitars WORD-
variabel. De tre första bitarna i WORD-variabeln är diagnostikbitar, bitarna 4 till 15 
används för mätvärden vilket ger ett mätvärde med en upplösning på 12 bitar. 
Diagnostikbitarna kan användas för att detektera exempelvis kabelbrott eller kortslutning. 
Signaljord och matningsjord är separerade, här ges alltså möjligheten att välja 
nollvoltsreferens [9].  
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Temperaturmätningsmodul: 8-Channel Analog Input Module for RTDs (750-451) 
Denna modul är en ingångsmodul som underlättar temperaturmätning med olika typer av 
resistiva temperatursensorer så som PT100- och PT1000-givare. Dessa sensorers resistans 
bestäms av temperaturen, men eftersom de inte varierar linjärt med 
temperaturförändringen så krävs linjärisering av mätvärdet. Detta sköts av modulen som 
kan konfigureras och kalibreras för olika typer av resistiva temperatursensorer. Mätvärdet 
som modulen genererar kan direkt läsas av i grader Celsius [10]. 
 
Effektmätningsmodul: 3-Phase Power Measurement Module (750-495) 
Denna effektmätningsmodul är speciellt anpassad för att mäta ström och spänning i ett 
trefassystem för att övervaka effekt, energiförbrukning och andra egenskaper hos det 
övervakade systemet såsom fasförskjutning och övertoner. Strömmen mäts med 
strömtransformatorer som omvandlar strömmen hos det övervakade systemet till en för 
modulen hanterbar ström. Dessa strömtransformatorer monteras på de tre faser som skall 
övervakas och neutralledare om sådan finns. Spänningen mäts över faser och 
neutralledare, och om neutralledare saknas kan modulen använda monteringsskenan som 
spänningsreferens, förutsatt att den är skyddsjordad. Dessa ström- och spänningsvärden 
samplas av modulen i 8 kHz vilket ger en detaljerad bild av vågformen och utifrån dessa 
kan beräkningar göras. Eftersom mycket arbete utförs av modulen själv så avlastas PLC:n. 
Till denna modul finns färdiga mjukvarublock och bibliotek som kan importeras in i 
utvecklingsmiljön [11]. 
 
Luftflödessensor: Festo SFAM-62-5000L-M-2SA-M12 
Luftflödessensorn som finns till förfogande ger ut en analog strömsignal mellan 
4 och 20 mA. Anledningen att strömmätningsområdet börjar vid 4 mA är att det ger 
möjlighet att detektera kabelbrott då strömmen skulle bli noll. Sensorn har även två 
digitala utsignaler som kan konfigureras olika beroende på önskad funktion. De kan 
konfigureras att fungera som komparator eller fönsterkomparator för det luftflöde som 
mäts, eller för att mäta luftförbrukning. I det fall den digitala utgången används för att mäta 
luftförbrukning, ges en 100 ms lång puls varje gång en inställd mängd luft passerat 
sensorn. Den analoga utgången ger ett värde som är proportionellt mot aktuellt luftflöde i 
liter per minut [12]. 
 
Temperatursensor: PT1000 
Som temperaturgivare används en PT1000-sensor. Denna sensortyp utnyttjar att metallens 
resistans varierar med temperaturen, och den kallas “resistance temperature detector” 
(RTD). Namnet PT1000 kommer från metallen som sensorn använder, platina, och från det 
faktum att resistansen vid 0 grader Celsius är 1000 ohm [13]. 

2.3 Effektmätning 
Effekten i ett växelströmssystem kan delas in i två delar, aktiv och reaktiv effekt. 
Sambandet mellan dessa framgår av bilden nedan (Figur 2).  
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Figur 2: Effekttirangeln 

Den aktiva effekten är den effekt som utför nyttigt arbete medan den reaktiva effekten 
belastar elnätet utan att utföra något nyttigt arbete. Den skenbara effekten är 
vektorsumman av den aktiva och reaktiva effekten. Om det finns en förskjutning mellan 
ström och spänning kommer det finnas en reaktiv effekt, vilket i sin tur leder till att den 
skenbara effekten är större än den aktiva. Detta har konsekvensen att elnätet belastas av 
en högre effekt än den som går till nyttigt arbete. Fasförskjutning kommer av induktiva och 
kapacitiva laster, och för att kompensera för fasförskjutning kan induktiva och kapacitiva 
laster kopplas in i elnätet [14]. 

2.4 Intervjuer 
Den grafiska presentationen av de mätvärden som samlas in och hanteras via PLC:n ska i 
slutändan presenteras via den webserver som PLC:n tillhandahåller. De intressenter som 
ska ta del av informationen behövde identifieras, liksom det sätt på vilket den grafiska 
visualiseringen skulle utformas för att göra nytta i Scanias arbete för en effektivare och mer 
energimedveten tillverkningsprocess. En undersökning gjordes inom företaget där 
personal intervjuades, dels för att bilda en uppfattning om nuläget, dels för att förstå 
projektets möjligheter att bidra till en bättre uppföljning av maskiner med hjälp av PLC 
övervakningen. Hur ska den inkommande informationen från en maskin bearbetas och 
visualiseras för att vara till hjälp för Produktion och Underhåll?  
 
Projektgruppen har pratat med gruppchefer, underhållspersonal och personer med 
energifokus. Personer med energifokus har intervjuats för att förstå nuläget och vilket 
arbete som görs för att minska energiförbrukningen. Gruppchefer har frågats om vilken 
information de skulle behöva för att kunna få stöd i deras arbete mot energimålen med 
hjälp av enerigövervakning och hur kopplingen till drifttillstånden kan hjälpa? Hur ser 
stopptidsrapporteringen ut? Vad önskas för att få en bättre översikt av sina maskiners 
tillgänglighet? 
 
Underhållspersonal har frågats hur energiövervakningen skulle kunna bidra i arbetet med 
att upptäcka fel på maskiner. Hur tryckluftsförbrukningen ska visualiseras och loggas för 
att indikera läckage? Vilka värden ska loggas för att kunna se trender utifrån historiken? 
Hur kan drifttillstånden kopplas samman med energi- och tryckluftförbrukning 
visualiseras. Hur kan kopplingen mellan drifttillstånden och energi- och 
tryckluftsförbrukningen underlätta deras arbete? På vilket sätt kan elskåpstempetaturen 
visualiseras för att vara till nytta? 
 
Nedan följer en sammanfattning av de behov och önskemål som intervjuerna resulterade i. 
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2.4.1 Energiövervakning 
Mottagarna av energivisualiseringen i produktion är både gruppchefer och operatörer. 
Gruppchefer önskar uppföljningsverktyg, att en historik sparas, för att kunna se resultaten 
av förändringar i produktionen samt för att kunna följa upp arbetet med att få ner 
energiförbrukningen. Man vill synliggöra maskiner, som går på tomgång trots att de istället 
borde stängas av. Hur maskinens energiåtgång ser ut då den kör, tomgångskör eller är 
utanför produktionstid, är av intresse. Det finns för operatören ett behov av en tydlig 
visualisering av energiförbrukningen i realtid, där maskinens effektförbrukning enkelt kan 
läsas av för att avgöra om maskinen stängts av på bästa sätt. Underhåll har ett behov av att 
se en historik över energiförbrukningen för att kunna se trender hos maskinen. Detta 
skulle kunna användas i syfte att se resultat av ingrepp eller förändringar i maskinen. 
Förändringar av energiförbrukningen kan också indikera underhållsbehov på grund av 
förslitning eller dylikt. 
 

2.4.2 Maskintillstånd 
Både produktion och underhåll har ett intresse av att få information om vid vilken tidpunkt 
maskinen har stannat och varaktigheten av stilleståndet. Underhåll är intresserad av att få 
korrekta tidpunkter istället för manuellt inrapporterade tider som inte alltid stämmer med 
verkligheten. Att få korrekt information om stopp är för båda parter intressant för att rätt 
kunna prioritera de insatser som ska göras för att erhålla en effektiv och välfungerande 
process. I nuläget rapporterar vissa maskiner till det centrala processuppföljningssystemet 
PUS, men det gäller inte alla. Vad som låg bakom störningen rapporteras inte in utan blir 
ett manuellt arbete för operatören vid slutet av dagen. Att få med larmkoden vid stoppet 
från maskinens styrsystem vore ett steg närmare visionen om en automatisk registrering 
av informationen 

2.4.3 Elskåpstemperatur 
En för hög temperatur har stor påverkan på komponenternas livslängd, och därför vill man 
övervaka temperaturen i skåpen för att kunna larma och skapa en historik. 

2.4.4 Tryckluft 
För att kunna utvärdera minimalsmörjningen vill Underhåll kunna mäta 
tryckluftförbrukningen. Slöseri i form av läckage kan vara svårupptäckta i en bullrig miljö. 
Att kunna se förändringar av flödet över tid är därför en önskad funktion, exempelvis för 
signalera läckage. Att koppla förbrukningen till vad maskinen gör skulle göra det enklare 
att kunna urskilja vilken förbrukning som är väntad. 
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3 Genomförande 
Kapitel 3 beskriver projektets utförande och dess resultat. Avsnitt 3.1 beskriver den 
testinstallation som använts för provning och avlusning av PLC:n. PLC:ns konfigurering 
samt nödvändiga uppdateringar beskrivs i avsnitt 3.2. Avsnitt 3.3 beskriver den 
visualisering som arbetet resulterat i. Avsnitt 3.4 beskriver programmeringen för att skapa 
bakomliggande funktioner till visualiseringen och önskad funktionalitet. Slutligen avnitt 3.5 
som beskriver installation av PLC:n i maskiner. 
 

3.1 Testinstallation 
En testinstallation har nyttjats under projektets gång, dels för att prova hårdvaran och 
sensorerna, dels för att förenkla programmering och avlusning. PLC-konfigureringen och 
dess moduler anpassas för att likna den fasta installationen i maskinerna. Detta för att 
underlätta anslutningen av PLCn till maskinerna (Figur 3). 
 

 
Figur 3: Testinstallation 

3.2 Konfigurering av PLC och utvecklingsmiljö 
PLC-enheterna som levererats från WAGO kom förinstallerade med en äldre firmware. 
Efter kontakt med WAGO erhölls den vid tillfället nyaste firmwaren. Denna exporterades 
till ett SD-kort som monterades in i PLC:n. PLC:n startas om med ett åtta sekunder långt 
tryck på reset knappen, för att starta den från SD-kortet med en statisk IP-adress. Detta för 
att få åtkomst till den web-baserade inställningssidan där den nya firmwaren skrivs till det 
interna minnet. Efter firmware uppdateringen tas SD-kortet ut och PLC:n startas om. Nu 
kan PLC:n kopplas in till det lokala nätverket, där det finns en DHCP-server som automatisk 
delar ut IP-adress. För att ta reda på vilken IP-adress som PLC:n har blivit tilldelad används 
servicegränssnittet mellan PLC och dator tillsammans med en RS-232 till USB adapter från 
WAGO (artikel nummer: 750-923). Här används mjukvaran “WAGO Ethernet Settings” 
(Figur 4) för att läsa ut den tilldelade IP-adressen via en dator. Ett antal IP-adresser har 
reserverats till icke PC utrustning som används för detta ändamål. 
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Figur 4: Wago Ethernet Settings 

PLC:n konfigureras via det web baserade gränssnittet “Wbm - Web-based Management” 
(Figur 5). Eftersom det finns två olika utvecklingsmiljöer till denna PLC behöver det 
specificeras vilken som är aktuell. Hos inställningarna kallas detta för “PLC runtime 
version”. Då den nyare utvecklingsmiljön e!COCKPIT används väljer man e!RUNTIME 
istället för den äldre Wago-I/O- PRO. Vidare aktiveras FTP-servern och webservern för 
webvisualiseringen. Klockan ställs in och hem-mappen för PLC-operativsystemets 
användare flyttas till SD-kortet. Detta för att loggfilerna ska sparas på SD-koret. 
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Figur 5: WAGO web-based management 

Inställningar för modulerna görs genom mjukvaran WAGO-I/O-Check 3 (Figur 6). Här 
mappas namnen på de digitala ingångarna, den analoga signalen från flödessensorn och 
signalen från temperatursensorn. Temperaturmätningsmodulen konfigureras för att ta 
emot en PT1000 givare på kanal ett. Resterande kanaler inaktiveras eftersom de inte 
nyttjas. Effektmätningsmodulen måste konfigureras i överensstämmelse med den typ av 
strömtransformatorer som ansluts till modulen. 
 

 
Figur 6: WAGO-I/O-Check 3 

Den flödessensor som används är en aktiv sensor som har mycket funktionalitet inbyggd. 
Via en LCD-skärm och knappsats kan sensorn konfigureras. Den binära utgången A 
konfigureras så att den indikerar med en 100 ms lång digital etta när inställd mängd luft 
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passerat sensorn, men denna inställning kan justeras beroende på den aktuella maskinens 
luftförbrukning. 

3.3 Visualisering 

3.3.1 Energi 
För att energiförbrukningen ska gå att jämföra över tid visualiseras maskinens 
medelförbrukning i kW för var dag och delas upp i drifttillstånden (full automatik), (vänta) 
och (utanför produktion). Det sista avser tid då maskinen förväntas vara avstängd. 
Förbrukningen över dygnet visualiseras i tre grafer som sträcker sig över 30 dagar. På så 
sätt kan produktionschefen följa hur mycket maskinen förbrukar när den arbetar, 
tomgångskör i väntetillstånd eller befinner sig utanför produktionstid och ska vara 
avstängd. Trender över förändringar och dess utfall kan avläsas och följas upp. 
Förändringar av energiförbrukningen över tid blottläggs och kan jämföras mellan dagar 
(Figur 7). 

 
Figur 7: Visualisering for energiförbrukningshistorik 

Förbrukningen visualiseras i realtid med hjälp av en rullande graf som, för den senaste 
minuten, visar en bild av maskinens förbrukning i realtid (Figur 8). 

 
Figur 8: Visualisering, översikt med realtidseffektförbrukning 

3.3.2 Drifttillstånd 
Maskinens stopptid visualiseras två dagar bakåt i tiden, i form av en lista med stoppens 
start- och sluttid samt produktionsstoppens varaktighet. Summering av stopptiden samt 
antalet stopp presenteras för varje dag. För att få en bild av vilken typ av störningar 
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produktionsstoppen består av, presenteras en sammanfattning där stoppen delas upp i 
kategorier beroende på deras längd. Detta för att synliggöra vilka störningar det är som 
sänker maskinens tillgänglighet, är det korta högfrekventa stopp eller längre stopp? 
Stopptiden för de olika kategorierna summeras och dess andel av den totala stopptiden 
presenteras. Stopptid som hör ihop med stopp som orsakas av att maskinen stannar för 
skärbyte summeras och presenteras för varje dag (Figur 9). 

 
Figur 9: Visualisering stopptid 

3.3.3 Temperatur 
Temperaturen presenteras över tid med hjälp av tre grafer (Figur 10). Den första grafen 
visualiserar senaste timmens samplade temperaturmätningar. Nästkommande graf 
visualiserar temperaturen de senaste 24 timmarna som bygger på medelvärden från första 
grafen. Vid midnatt räknas medelvärdet ut för de senaste 24 timmarnas 
temperaturmätningar. Detta presenteras i den sista grafen som sträcker sig 30 dagar bakåt 
i tiden. Grafen med minutvärden kan ses som en realtidsgraf där en översikt ges över hur 
temperaturen regleras av kylningen med hjälp av termostatinställningen. De övriga 
temperaturgraferna ger än grövre bild av temperaturförändringen. Skåpets min- och 
maxtemperatur presenteras med värden inkomna efter att användaren nollställt min- och 
maxnivån. Tillfälle för registrering av högst och lägsta värde registreras och presenteras 
med tillhörande datum och klockslag (Figur 11). 

 

Figur 10: Visualisering temperaturhistorik 
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Figur 11: Visualisering temperaturöversikt 

3.3.4 Tryckluftsförbrukning 
Intresset för tryckluftsförbrukningen är inriktat på att samla uppgifter som kan jämföras 
över tid. Att jämföra den totala tryckluftsförbrukningen per dag över tid säger lite om ett 
systems förbrukning eller läckage. Den information som valts ut för presentation är därför 
(som tidigare för energin) medelvärden vid olika drifttillstånd. Förbrukningen för de olika 
drifttillstånden ”Full automatik”, ”Vänta” och det tidsintervall då maskinen ska vara 
avstängd redovisas för de senaste 30 dagarna. Trendförändringar kan då indikera läckage 
eller påvisa utfall av ingrepp i maskin, så som reparationer eller ombyggnad. (Fel! Hittar 
inte referenskälla.) Förbrukningen visualiseras i realtid med hjälp av en rullande graf den 
senaste minuten för att visa en bild av maskinens förbrukning i realtid. För att kunna mäta 
förbrukningen under önskat tidsintervall skapas en förbrukningsmätare med 
nollställningsfunktion.(Fel! Hittar inte referenskälla.) 

 
Figur 12: Visualisering tryckluftshistorik 
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Figur 13: Visualisering realtidsförbrukning tryckluft 

3.4 Programmering 
För att uppnå önskad funktionalitet för visualisering och loggning av data krävs 
programmering, vilket görs i mjukvaran e!COCKPIT. Funktionaliteten bryts ner i 
delfunktioner, och program, funktioner och funktionsblock. I följande avsnitt beskrivs 
funktionaliteten för programmets olika delar. 

3.4.1 Drifttillståndsregistrering 
För att definiera och programmera maskinens drifttillstånd skapas ett funktionsblock vars 
insignaler utgörs av tillståndet hos maskinens ljuspelare. På basis av dessa signaler och 
färgkombinationsreglerna för ljuspelare från Scanias TFP, programmeras logiken för 
observation av maskinens drifttillstånd. Funktionsblockets utsignaler används sedan som 
indata till övriga programfunktioner. De drifttillstånd som funktionsblocket hanterar med 
hjälp av signaler från ljuspelaren är:  
 
1. “Maskinen arbetar i automatik och kör”,  
2. ”Maskinen arbetar i automatik men väntar”,  
3. “Maskinen har stannat på grund av fel i utrustningen”. 
 
Med hjälp av inhämtning av tidsdata och definition av gränsvärden skapas ytterligare två 
tillståndsvariabler hos funktionsblocket. Variabeln IsProd indikerar om aktuell tidpunkt 
är innanför eller utanför produktionstid. Detta för att man normalt vill behandla 
drifttillståndsinformation som är kopplad till den tid då produktion körs. Variabeln 
DownTime indikerar om aktuell tidpunkt ligger inom en ram som definierats då maskinen 
borde vara avstängd. 

3.4.2 Stopptidsregistrering och analys 
Med signal från drifttillståndsregistreringen om att maskinen stannat, registrerar 
programmet start- och sluttid för stoppet samt beräknar stoppets varaktighet. För varje 
dygn placeras tidsstämplarna och stoppens varaktighet i två arrayer. Dagens array skrivs 
vid dygnsbyte över till gårdagens array. Antalet stopp och sammanlagd stopptid summeras 
för varje dag. Beroende på stoppets längd hänförs varje stopptidsregistrering till någon av 
tre kategorier: stopp kortare än fem minuter kategoriseras som korta stopp, stopp längre 
än fem minuter och kortare än 20 minuter som medellånga stopp och stopp över 20 
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minuter som långa. Antalet stopp och den totala stopptiden i varje kategori registreras. 
Stopptid i varje kategori i förhållande till den totala stopptiden beräknas.  

3.4.3 Detektering av verktygsbyte 
Ljuspelaren varnar för verktygsbyte några cykler innan det är dags, detta för att 
operatören ska vara förberedd vid tillfället. Detekteringen av verktygsbyte ska enbart 
registrera den stopptid som är kopplad till verktygsbytet. De stopp som är av intresse är 
således de som följer, när ljuspelaren indikerat för verktygsbyte (med gul lampa). Men det 
kan förekomma stopp innan det är dags för verktygsbyte men under den tid då ljuspelaren 
varnar. Detta innebär att det inte räcker att registrera stoppet som följer indikering med 
gul lampa. En tidsstämpel tas då stopp inträffar efter gul indikering. Stoppet registreras 
som "stopp på grund av verktygsbyte" först då maskinen återgår efter stopp till automatik 
utan att den gula lampan fortfarande indikerar för verktygsbyte. Det vill säga att verktyget 
har bytts och den gula lampan har kvitterats. 

3.4.4 Tryckluft 
Det analoga mätvärde som avläses från flödessensorn måste behandlas, eftersom det 
levereras som en 16 bitars WORD-variabel. Vid fullt utslag på flödessensorn, vilket är 5000 
liter per minut, skall WORD-variabeln registrera värdet 32760 och vid noll liter i minuten 
registreras värdet noll [12] [9]. Eftersom ett linjärt samband mellan luftflöde och mätvärde 
råder, kan räta linjens ekvation nyttjas (Formel 2) 

                         
    

     
            

Formel 2: Konstant för tryckluftssensors flödesvärde 

 
Här blir k konstanten som WORD-variabeln skall multipliceras med för att erhålla ett 
mätvärde i liter per minut. Mätvärdet samplas en gång i sekunden, hanteras och sparas i en 
array som sedan används för visualisering. Den digitala utgången från flödessensorn som 
har konfigurerats för att indikera luftkonsumtion används för att summera luftkonsumtion 
i de olika drifttillstånden. Detta tillsammans den tiden som varje drifttilstånd varit aktivt 
bildar sedan medelvärdet för tryckluftsförbrukningen i aktuellt tillstånd. 

3.4.5 Energi och effekt 
Som grund för energi- och effektmätningen har WAGOs medföljande mjukvarublock 
använts. Detta block kommunicerar med en effektmätningsmodul som läser av och tolkar 
mätvärden. Med hjälp av drifttillstånd och energiförbrukning kan energin och tiden i varje 
drifttillstånd summeras, och med dessa data kan medelvärden räknas ut och placeras i 
arrayer som sedan visualiseras. För visualiseringen samplas maskinens effektförbrukning 
två gånger per sekund från effektmätningsmodulen, och värdena sparas i en array om 120 
element, som sedan kan användas för att visualisera effekten i realtid. Detta ger en array 
som kan lagra mätvärden en minut bakåt i tiden.  

3.4.6 Temperatur 
Temperatursensorns mätvärde avläses direkt från modulen. Det värde som avläses 
korrigeras genom multiplikation med en tiondel för att decimaltecknet ska stämma. I övrigt 
krävs ingen annan behandling av mätvärdet. Detta mätvärde samplas en gång per minut 
och värdet sparas i en array. Medelvärdet av denna array får sedan utgöra ett element i en 
andra array, och medelvärdet av den andra arrayen får i sin tur utgöra ett element i en 
tredje array. På detta sätt erhålls en historik för en timme, 24 timmar och 30 dagar bakåt i 
tiden. Vid övervakningen registreras också högsta och lägsta temperaturer tillsammans 
med respektive tidstämplar. 
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3.4.7 Loggning till fil 
Efter kontakt med WAGO har exempelkod för loggning till fil erhållits. Denna kod har sedan 
justeras för att passa ändamålet. Vid midnatt sparas en ny rad i en fil som ligger lokalt på 
SD-kortet. Mätvärden sparas i filformatet CSV, som är en standard för bland annat loggfiler. 
Dagens värden sparas på samma rad och separeras med ett kommatecken. CVS formatet 
stödjer även andra tecken för separation men här används kommatecken. Fördelen att 
använda CSV filformatet är att det lätt kan importeras till exempelvis Excel. Dagens värden 
sparas på en rad med kommaseparering i följande ordning: 
 

1. Dagens datum 
2. Medeleffektförbrukning under produktionstid i full automatik 
3. Antal förbrukade kWh under produktionstid i full automatik 
4. Antal sekunder under produktionstid som full automatik varit aktivt 
5. Medeleffektförbrukning under produktionstid i vänteläge 
6. Antal förbrukade kWh under produktionstid i vänteläge 
7. Antal sekunder under produktionstid som drifttillståndet vänta varit aktivt 
8. Medeleffektförbrukning utanför produktionstid 
9. Dagens antal förbrukade kWh utanför produktionstid 
10. Antal sekunder utanför produktionstid 
11. Tryckluftsförbrukningens medelvärde under produktionstid i full automatik 
12. Antal förbrukade liter tryckluft under produktionstid i full automatik 
13. Tryckluftsförbrukningens medelvärde under produktionstid i vänteläge 
14. Antal förbrukade liter tryckluft under produktionstid i vänteläge 
15. Tryckluftsförbrukningens medelvärde utanför produktionstid 
16. Antal förbrukade liter tryckluft utanför produktionstid 
17. Antal förbrukade liter luft  
18. Antal förbrukade kWh  
19. Antal sekunder stopptid under produktionstid 
20. Antal stop under produktionstid 
21. Dygnsmedeltemperaturen  

 
Dessa värden har valts ut för loggning i första hand efter genomgång av svaren i de 
intervjuer som nämnts i bakgrundskapitlet, men även efter de möjligheter som hård- och 
mjukvaran medger. Med denna storlek och frekvens på loggning så skulle ett fyra gigabyte 
stort SD-kort fyllas upp efter ungefär 120 000 år. Denna metod möjliggör även att andra 
loggfiler skapas med olika intervall och innehåll. 

3.5 Installation i maskin 
Under projektet har fasta installationer gjorts i två maskiner, dels en äldre 
bearbetningsmaskin för cylinderhuvuden (SV-30465), dels en nyare polermaskin för 
vevaxlar (SV-92337). Installationerna görs på DIN-skenor i respektive maskins tillhörande 
elskåp, och befintliga DIN-skenor utnyttjas där det är möjligt. PLC:n spänningsmatas med 
ett 24 volts nätaggregat, vars inspänning är 230 volt. Denna spännings tas från samma 
krets som elskåpsbelysningen använder, dels på grund av att den är avsäkrad, dels för att 
elskåpsbelysningen ej blir spänningslös när maskinens huvudbrytare kopplas ifrån. 
Minusutgången på 24 volts nätaggregatet sammankopplas med skyddsjord, för att ge PLC:n 
samma nollvoltsreferens som övrig utrustning i elskåpet. Det är möjligt att separera 
spänningsmatningen mellan PLC:n och dess moduler, denna möjlighet har ej utnyttjats. 
Strömtransformatorer monteras på maskinens inkommande tre faser och sekundärsidan 
kopplas sedan till motsvarande ingångar på energimätningsmodulen. Spänningsmätning 
för energimodulen tas från lämplig punkt där fasspännig finns och är avsäkrad. Beroende 
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på hur maskinen är konstruerad kan också en neutralledare användas. 
Effektmätningsmodulen stödjer även att neutralledarens ström och spänning mäts. Detta 
kan exempelvis användas för att indikera jordfel. Eftersom summan av fasernas strömmar 
ska vara lika med neutralledarens ström, kan eventuell skillnad mellan dessa tyda på att 
strömmen tar en alternativ väg (exempelvis genom skyddsjord). I dessa installationer har 
emellertid denna funktionalitet ej utnyttjats. Installationen förbereds för en kopplingsplint 
anpassad för inkoppling av strömtransformatorer som monteras mellan 
energimätningsmodulen och dess insignaler. Kopplingsplintens viktigaste funktion är att 
ge möjlighet att kortsluta sekundärsidan på strömtransformatorerna. Detta eftersom höga 
spänningar induceras på sekundärsidan i det fall systemet är i drift men lasten på 
sekundärsidan frånkopplas [15]. Märkning av kablage sker enligt målmärkningsprincipen, 
vilket innebär att varje kabel märks enligt den kopplingspunkt den går till. 
Kopplingsplintar benämns XP1, XP2 och så vidare där X följer befintlig dokumentations 
beteckning för kopplingsplintar och P står för Projekt. Kabelfärger väljes efter Scanias TFP. 
Eftersom inget Ethernet nätverk finns utdraget till maskinernas elskåp, löses detta 
temporärt och kabel drogs från närliggande nätverksuttag. De IP-adresser som används är 
138.106.81.190 (SV-92337) och 138.106.83.220 (SV-30465).   
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4 Diskussion och slutsats 
Under projektarbetes gång har intervjuer genomförts, svaren har tolkats för att skapa en 
bild av behovet och ge en grund för de funktioner som skulle programmeras och 
visualiseras med WAGOs mjukvara e!COCKPIT. Programmet som detta resulterade i har 
sedan förts över till två PLC:er som installerades i två olika bearbetningsmaskiner med små 
justeringar mellan de två maskinerna för exempelvis skalning för grafer i visualiseringen. 
 
Slutanvändaren kommer i första hand mötas av visualiseringen då denne besöker PLC:ns 
webb-server via webbläsare. Där möts användaren av visualiseringen och kan bland annat 
kan se energiförbrukningstrender, tryckluftförbrukningstrender, temperaturtrender, 
energiförbrukning, tryckluftsförbrukning, stopptidsuppföljning och drifttillstånd för de 
enskilda maskinerna. Åtkomst av visualiseringen sker via den IP-adress PLC:n blivit 
tilldelad och en webbläsare. Loggning till fil görs lokalt vid varje maskin. PLC:n sparar 
värden i CSV filformat där dagens värden sparas till en ny rad vid midnatt. Detta ger en 
historik som är längre än den som finns tillgänglig via visualiseringen och kan användas för 
att se trender över en längre tid. Den loggning till fil som görs i nuläget lämnar möjlighet till 
anpassning både i antal värden som loggas och i vilken frekvens loggning görs. Potentialen 
till att spara fler värden och i högre frekvens är möjligt med den lagringskapaciteten som 
finns tillgängligt på SD-kortet. 
 
Vår lösning är ett möjligt svar på önskemålet om övervakning av maskinparken. Eftersom 
PLC:n är modulär existerar stora möjligheter till anpassning för olika ändamål och 
kostnadsramar. Mjukvaran ger också möjligheter till anpassning. Sammantaget innebär 
detta att många olika typer av maskiner kan övervakas, vilket skulle kunna göra det möjligt 
att uppnå visionen om den uppkopplade verkstaden. 
 
De mål som specificerades i början av projektet behövde preciseras, men det går trots detta 
att avgöra om de har uppfyllts. Samtliga primära mål har uppfyllts: tolka och registrera 
maskinens drifttillstånd samt koppla till förbrukning; mäta och spara historik för energi- 
och tryckluftsförbrukning, temperatur och stopptid; visualisering för slutanvändare. Detta 
säger inget om hur väl dessa mål har uppfyllts. Projektgruppen överlåter den fortsatta 
utvärderingen av systemet till slutanvändaren med förhoppning om att arbetets resultat 
ger en grund för vidareutveckling. Av de sekundära målen har det första och tredje ej 
genomförts av tidsskäl. Det andra sekundära målet har genomförts, dock ej av 
projektgruppen utan av projektgruppens handledare. 
 
Denna lösning har vissa fördelar och nackdelar. Som det ser ut nu lagras all historik lokalt 
vid varje maskin, detta ställer krav på att det finns kommunikationsmöjligheter vid varje 
maskin vilket sällan är fallet. I kontrast till ett centralt system där all information samlas 
ihop skiljer sig nätverksbelastningen mellan de två. Den lokala lösningen belastar 
nätverket enbart vid användning av webbvisualiseringen eller nedladdning av loggfiler. Ett 
centralt system skulle kontinuerligt skicka data över nätverket. Med denna lösning kan 
också kombinationer av central och lokal lösning användas, där detaljinformation sparas 
lokalt medan medelvärden, nyckeltal och larm vidarebefordras till ett centralt system. 
 
För maskinoperatören kan detta användas som ett verktyg för att för att bekräfta att 
maskinen stängts av på rätt sätt, för att underlätta UFO (Underhåll För Operatör) och för 
att ge feedback vid rutin/arbetssätt-förändringar. För underhållspersonal kan de längre 
loggarna användas för djupare analys och ge underlag för exempelvis nyanskaffning, 
förändringar i tillverkningsprocessen, förändrade underhållsrutiner samt indikationer på 
maskinslitage. Men de kan också användas till att kontrollera att maskinen uppfyller de 
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specifikationer som leverantören har utlovat, så att avvikelser kan uppmärksammas inom 
garantitiden. 
 
Ett annat användningsområde för detta system är att använda det som plattform för 
fortsatt utvärdering och utveckling av maskinövervakning. Tack vare sin flexibilitet kan det 
anpassas efter önskemål.  
 
Att basera drifttillstånd på ljuspelarstatus visade sig vara behäftat med vissa nackdelar. 
Trots specifikationerna i Scanias TFP, följer ingen av de maskiner vi arbetat med 
standarden för tillåtna ljussignaler, eller innebörden för dessa fullt ut. Om vi uppfyllt det 
sekundära målet, att hämta information direkt från styrsystemet, skulle programmet ha 
försetts med ytterligare information, vilket hade utökat möjligheterna att få ut nyttiga data. 
Detta hade kunnat ge mer tillförlitliga data över maskinens drifttillstånd, larmkoder etc. för 
autoPUS. Den förbrukningsjämförelse som programmerats tar bara hänsyn till vilket 
drifttillstånd maskinen befinner sig i. Med information från styrsystemet när 
bearbetningscykler startar och slutar samt vilket detalj som bearbetas skulle jämförelserna 
av trycklufts- och energiförbrukningen vara än mer relevanta än om man enbart använder 
drifttillstånd. Nätverksinfrastrukturen är en viktig pusselbit i detta system som till stor del 
saknas idag, och för att detta ska fungera krävs ett nätverk som når ut till varje maskin. 
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Appendix C – Programkod 
(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Huvudblocket, där bland annat loggning sker program körs ifrån 

 **********************************************************************************) 
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(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Wagos effektmätningsblock och inställningsblock  

 **********************************************************************************) 
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(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod läser in värden från luftmätaren och räknar ut medelvärdet  

 *    medans tillståndet "utanför prodution" är aktivt 

 *    Simon Wieslander 2016 06 12 

 *    Den behöver input: Downtime 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK AirArrayNight 

VAR_INPUT 

 DownTime: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 Air_liter_Night_Mean_Logg: REAL; 

 Air_Liter_Night_Sum_Logg: UDINT; 

END_VAR 

VAR 

 DownTimeRTrigg: R_TRIG; 

 DownTimeFTrigg: F_TRIG; 

  

 i: INT; 

 Stoppur: DINT; 

 Init: BOOL:=1; 

  

 Air_Liter_Night_Start: UDINT; 

 Air_Liter_Night_Sum: UDINT; 

 Air_Liter_Night_Mean: REAL; 

 Time_Night_Sum: DINT; 

 Time_Night_Start: DT; 

END_VAR 

VAR RETAIN 

 AirArrayNight: ARRAY [1..30] OF REAL := [30(0)]; 

END_VAR 

DownTimeRTrigg(CLK:=DownTime);      

 //koppla Rtrigger till downtime 

DownTimeFTrigg(CLK:=DownTime); 

 

 IF Init THEN      

    //Initsiering av värden 

  Air_Liter_Night_Start:=AirMeter.AirLiterSum; 

  Time_Night_Start:=FuGetDateAndTime(); 

  Init:=0; 

 END_IF 

  

  

 IF DownTimeRTrigg.Q THEN     

  //Om det blir natt 

  Air_Liter_Night_Start:=AirMeter.AirLiterSum; //Läs värdet vid start 

  Time_Night_Start:=FuGetDateAndTime();  

 //Spara tidpunkten 

 END_IF 

  

 IF DownTimeFTrigg.Q THEN     

  //Om tillståndet utanför prodution blir inaktivt 

  Stoppur:=FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtActual:=FuGetDateAndTime(), 

dtReference:=Time_Night_Start); //Ta tiden mellan starttiden och nu 

   

  Time_Night_Sum:=Time_Night_Sum+Stoppur;   

       

       

 //Summera tiden tillståndet varit aktivt 

  Air_Liter_Night_Sum:=Air_Liter_Night_Sum+(AirMeter.AirLiterSum-

Air_Liter_Night_Start);     

 //Summera antalet liter luft 

   

 

 Air_Liter_Night_Mean:=UDINT_TO_REAL(Air_Liter_Night_Sum)/(DINT_TO_REAL(Time_Night_Sum)/DINT_TO_

REAL(60)); //Räkna ut medelvärdet liter per minut 

   

  AirArrayNight[30]:=Air_liter_Night_Mean;  //sparar värdet i 

arrayen 

 END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

 //Vid dyngsbyte 

  

 Air_liter_Night_Mean_Logg:=Air_liter_Night_Mean; //Spara undan de värden som ska 

loggas 

 Air_Liter_Night_Sum_Logg:=Air_Liter_Night_Sum; 

 

 AirArrayNight[30]:=Air_liter_Night_Mean;   //Uppdatera Sista 

array värdet  

 

 FOR i := 1 TO 29 DO     

    //Flytta alla element i arrayen ett steg till 

vänster 

  AirArrayNight[i]:=AirArrayNight[i+1];  

 END_FOR 

  

 Time_Night_Sum:=0;     

    //Nolla alla värden inför nästa natt 

 Air_Liter_Night_Sum:=0; 

 Air_liter_Night_Mean:=0; 
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 AirArrayNight[30]:=Air_Liter_Night_Mean;   //Uppdatera Sista 

array värdet efter array flytten och nollning 

  

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod läser in värden från luftmätaren och räknar ut medelvärdet  

 *    medans tillståndet "full automatik" är aktivt 

 *    Simon Wieslander 2016 05 18 

 *    Den behöver input: IsRunning 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK AirArrayRun 

VAR_INPUT 

 IsRunning: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 Air_liter_Run_Mean_Logg: REAL; 

 Air_Liter_Run_Sum_Logg: UDINT; 

END_VAR 

VAR 

 RunRTrigg: R_TRIG; 

 RunFTrigg: F_TRIG; 

  

 i: INT; 

 Stoppur: DINT; 

 Init: BOOL:=1; 

 

 Air_Liter_Run_Start: UDINT; 

 Air_Liter_Run_Sum: UDINT; 

 Air_Liter_Run_Mean: REAL; 

 Time_Run_Sum: DINT; 

 Time_Run_Start: DT; 

END_VAR 

 

VAR RETAIN 

 AirArrayRun: ARRAY [1..30] OF REAL := [30(0)]; 

END_VAR 

 

RunRTrigg(CLK:=IsRunning);   

RunFTrigg(CLK:=IsRunning); 

 

 IF Init THEN      

     //Initsiering av värden 

  Air_Liter_Run_Start:=AirMeter.AirLiterSum; 

  Time_Run_Start:=FuGetDateAndTime(); 

  Init:=0; 

 END_IF 

  

 IF RunRTrigg.Q THEN     

     //Om Tillstånd blir aktivt 

  Air_Liter_Run_Start:=AirMeter.AirLiterSum;  

 //Läs värdet vid start 

  Time_Run_Start:=FuGetDateAndTime();   

  //Spara tidpunkten 

 END_IF 

  

 IF RunFTrigg.Q THEN     

     //Om tillståndet blir inaktivt 

  Stoppur:=FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtActual:=FuGetDateAndTime(), 

dtReference:=Time_Run_Start); //Ta tiden 

   

  Time_Run_Sum:=Time_Run_Sum+Stoppur;   

       

       

 //Summera tiden tillståndet varit aktivt 

  Air_Liter_Run_Sum:=Air_Liter_Run_Sum+(AirMeter.AirLiterSum-Air_Liter_Run_Start);

      //Summera Antal 

liter  

   

 

 Air_Liter_Run_Mean:=UDINT_TO_REAL(Air_Liter_Run_Sum)/(DINT_TO_REAL(Time_Run_Sum)/DINT_TO_REAL(6

0));  //Räkna ut medelvärdet liter per minut 

   

  AirArrayRun[30]:=Air_Liter_Run_Mean;   

       

      

 //Uppdatera Sista array värdet hela tiden 

   

 END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

  //Vid dyngsbyte 

 

 Air_liter_Run_Mean_Logg:=Air_liter_Run_Mean;   //Spara undan de 

värden som ska loggas 

 Air_Liter_Run_Sum_Logg:=Air_Liter_Run_Sum; 

 

 AirArrayRun[30]:=Air_liter_Run_Mean;    

 //Uppdatera Sista array värdet  
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 FOR i := 1 TO 29 DO     

     //Flytta alla element i arrayen 

ett steg till vänster 

  AirArrayRun[i]:=AirArrayRun[i+1];  

 END_FOR 

  

 Time_Run_Sum:=0;     

     //Nolla alla värden inför nästa 

dag 

 Air_Liter_Run_Sum:=0; 

 Air_liter_Run_Mean:=0; 

  

 AirArrayRun[30]:=Air_Liter_Run_Mean;    

 //Uppdatera Sista array värdet efter array flytten och nollning 

  

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod läser in värden från luftmätaren och räknar ut medelvärdet  

 *    medans tillståndet väntar är aktivt 

 *    Simon Wieslander 2016 05 18 

 *    Den behöver input: IsWaiting  

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK AirArrayWait 

VAR_INPUT 

 IsWaiting: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 Air_liter_Wait_Mean_Logg: REAL; 

 Air_Liter_Wait_Sum_Logg: UDINT; 

END_VAR 

 

VAR 

 WaitRTrigg: R_TRIG; 

 WaitFTrigg: F_TRIG; 

  

 i: INT; 

 Stoppur: DINT; 

 Init: BOOL:=1; 

 

 Air_Liter_Wait_Start: UDINT; 

 Air_Liter_Wait_Sum: UDINT; 

 Air_Liter_Wait_Mean: REAL; 

 Time_Wait_Sum: DINT; 

 Time_Wait_Start: DT; 

END_VAR 

 

 

VAR RETAIN 

 AirArrayWait: ARRAY [1..30] OF REAL := [30(0)]; 

END_VAR 

 

WaitRTrigg(CLK:=IsWaiting);  

WaitFTrigg(CLK:=IsWaiting); 

 

IF Init THEN       

    //Initsiering av värden 

 Air_Liter_Wait_Start:=AirMeter.AirLiterSum; 

 Time_Wait_Start:=FuGetDateAndTime(); 

 Init:=0; 

END_IF 

 

  

IF WaitRTrigg.Q THEN      

   //Om tillstånd blir aktivt 

 Air_Liter_Wait_Start:=AirMeter.AirLiterSum;   //Läs värdet vid 

start 

 Time_Wait_Start:=FuGetDateAndTime();   

 //Spara tidpunkten 

END_IF 

  

IF WaitFTrigg.Q THEN      

       

       

  //Om tillståndet blir inaktivt 

 Stoppur:=FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtActual:=FuGetDateAndTime(), 

dtReference:=Time_Wait_Start); //Ta tiden 

   

 Time_Wait_Sum:=Time_Wait_Sum+Stoppur;    

       

      //Summera tiden 

tillståndet varit aktivt 

 Air_Liter_Wait_Sum:=Air_Liter_Wait_Sum+(AirMeter.AirLiterSum-Air_Liter_Wait_Start); 

     //Summera energin  

   

 Air_Liter_Wait_Mean:=UDINT_TO_REAL(Air_Liter_Wait_Sum)/(DINT_TO_REAL(Time_Wait_Sum)/DINT_TO_REA

L(60)); //Räkna ut medelvärdet liter per minut 

   

 AirArrayWait[30]:=Air_Liter_Wait_Mean;    
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      //Uppdatera Sista 

array värdet hela tiden 

END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

 //Vid dyngsbyte 

 

 Air_liter_Wait_Mean_Logg:=Air_liter_Wait_Mean;  //Spara undan de värden som ska 

loggas 

 Air_Liter_Wait_Sum_Logg:=Air_Liter_Wait_Sum; 

 

 AirArrayWait[30]:=Air_liter_Wait_Mean;   

 //Uppdatera Sista array värdet  

 

 FOR i := 1 TO 29 DO     

    //Flytta alla element i arrayen ett steg till 

vänster 

  AirArrayWait[i]:=AirArrayWait[i+1];  

 END_FOR 

  

 Time_Wait_Sum:=0;     

    //Nolla alla värden inför nästa dag 

 Air_Liter_Wait_Sum:=0;  

 Air_liter_Wait_Mean:=0; 

  

 AirArrayWait[30]:=Air_Liter_Wait_Mean;   

 //Uppdatera Sista array värdet efter array flytten och nollning 

  

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Här läser vi in L/min från luftsensor och sparar dom i en array,  

 *    räknar också antal liter gensom sensorn 

 *    med hjälp av den digitala utgången på luftsensorn 

 *    Simon Wieslander 2016 05 18 

 *    Den behöver input: Signal från luftsensor, en 

analog och en digital. 

 **********************************************************************************) 

PROGRAM AirMeter 

 

VAR 

 AirDigi1: BOOL; 

 AirAnalog1 : WORD; 

 AirDigi1Trigg: R_TRIG; 

 AirSampleTimer: TON; 

  

 AirLiterSum: UDINT; 

 AirLiterSumToday: UDINT;   

 AirLiterSumTodayLogg: UDINT; 

 FlowPerMin: REAL; 

  

 AirArray: ARRAY [1..60] OF REAL := [60(0)]; 

  

 i: INT; 

 Init: BOOL:=1; 

  

END_VAR 

 

AirDigi1:=AirBool1; 

AirAnalog1:=Luft1; 

 

AirSampleTimer(IN:=NOT AirSampleTimer.Q,PT:=T#1S);  //Timer för sampling av 

luftsensor  

AirDigi1:=AirBool2; 

AirDigi1Trigg(CLK:=AirDigi1);  

 

FlowPerMin:=(5000.0/32760.0)*WORD_TO_REAL(AirAnalog1); //konvertera analoga värdet från sensorn till ett 

värde i l/min  

 

IF Init THEN       

    //Initsiering av värden 

  AirLiterSum:=0; 

  AirLiterSumToday:=0; 

  Init:=0; 

END_IF 

 

IF AirDigi1Trigg.Q THEN      

   //När signal detekteras från luftsensor 

 AirLiterSum:=AirLiterSum+15;     

 //Lägg till det till summa 

 AirLiterSumToday:=AirLiterSumToday+15;   

 //Separat räknare för dagens värde 

END_IF 

 

IF AirSampleTimer.Q THEN       

  //När det är dags att sampla sensorn 

 FOR i := 1 TO 59 DO     

    //Flytta alla element i arrayen ett steg till 

vänster 

  AirArray[i]:=AirArray[i+1];  

 END_FOR 
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 AirArray[60]:=FlowPerMin;     

  //Uppdatera sista värdet i arrayen 

END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

 //Vid ny dag  

 AirLiterSumTodayLogg:=AirLiterSumToday;   

 //Spara undan för loggningen 

 AirLiterSumToday:=0;     

   //Nolla inför nästa dag 

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod läser antal förbrukade liter sedan init eller reset, sparar även tidpunken vid init 

eller reset. 

 *    Simon Wieslander 2016 05 02 

 *    Behöver input: Antal liter genom sensor. 

 **********************************************************************************) 

PROGRAM AirTripMeter 

VAR 

 Air_Liter_Now: UDINT; 

 Air_Liter_Start: UDINT; 

 Air_Liter_Delta: UDINT; 

 TimeMin: STRING; 

 TimeReset: STRING; 

 Init: BOOL:=1; 

 Reset: BOOL; 

 LocalTime : typWagoTimeComponents; 

 TimeString: STRING; 

END_VAR 

 

Air_Liter_Now:=AirMeter.AirLiterSum;    

 //Läs in värde 

LocalTime:=FuGetLocalTimeComponents();    

 //Läs in tid 

 

       

      

 //CONCATCONCATCONCAT....CONCAT ---> Hemmagjort timestamp 

TimeString:=CONCAT(CONCAT(CONCAT(CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiYear),'/'),CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.u

iMonth),'/')),CONCAT(CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiDay),' 

'),CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiHour),':'))),CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiMinute),'')); 

 

IF Init OR Reset THEN      

   //Initsiera alla värden vid init, annars bara vid reset  

 Air_Liter_Start:=Air_Liter_Now; 

 TimeReset:=TimeString; 

 Init:=0; 

END_IF 

 

Air_Liter_Delta:=Air_Liter_Now-Air_Liter_Start;   //Räknar ut hur 

många liter luft som passerat sensorn 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Hanterar Datumstringen till loggningen och midnattspiken som  

 *    triggar loggnimgen. Och fyller på datum arrayerna 

till visun 

 *    Simon Wieslander 2016 05 02 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK Datum 

VAR_INPUT 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 DateString: STRING; 

 MidNightSpike: BOOL :=0; 

END_VAR 

VAR 

 ArrayDate : ARRAY[1..30] OF STRING;  

 LocalTime: typWagoTimeComponents; 

 Init : BOOL :=1; 

 i : int; 

END_VAR 

 

LocalTime:=FuGetLocalTimeComponents(); 

 

IF LocalTime.uiHour<>0 THEN      

       

  //Vänta med att uppdatera datumstringen efter midnatt så föregående dags datum 

skrivs till loggen  

 DateString:=CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiYear),'/'); 

 DateString:=CONCAT(CONCAT(DateString,UINT_TO_STRING(Localtime.uiMonth)),'/'); 

 DateString:=CONCAT(DateString,UINT_TO_STRING(Localtime.uiDay)); 

END_IF 

 

IF Init THEN       

       

    //Initsiera värden 

 ArrayDate[30]:= UINT_TO_STRING(localtime.uiDay); 

 Init:=0; 

END_IF 
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IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

       

 //Ger en spik vid midnatt 

 MidNightSpike:=1; 

 FOR i:=1 TO 29 DO     

       

    //Array för att skriva ut datum i visualiseringen 

  ArrayDate[i]:= ArrayDate[i+1]; 

 END_FOR 

 ArrayDate[30]:= UINT_TO_STRING(localtime.uiDay); 

ELSE 

 MidNightSpike:=0; 

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod tar värden från energimodul, och räknar ut medelvärdet  

 *    för ett tillstånd under tiden som är satt som 

DownTime 

 *    Simon Wieslander 2016 05 16 

 *    Den behöver input: DownTime 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK EnergiArrayNight 

VAR_INPUT 

 DownTime: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 kWh_Night_Mean_Logg: REAL; 

 kWh_Night_Sum_Logg: REAL; 

 Time_Night_Sum_Logg: DINT; 

END_VAR 

 

VAR 

 

 DownTimeRTrigg: R_TRIG; 

 DownTimeFTrigg: F_TRIG; 

  

 ActiveEnergy : REAL; 

 ActiveEnergyK : REAL; 

  

 i: INT; 

 Stoppur: DINT; 

 Init: BOOL:=1; 

  

 kWh_Night_Start: REAL; 

 kWh_Night_Sum: REAL; 

 kWh_Night_Mean: REAL; 

 Time_Night_Sum: DINT; 

 Time_Night_Start: DT; 

  

END_VAR 

 

VAR RETAIN 

 EnergyArrayNight: ARRAY [1..30] OF REAL := [30(0)]; 

END_VAR 

 

DownTimeRTrigg(CLK:=DownTime); 

DownTimeFTrigg(CLK:=DownTime);  

 

ActiveEnergy:=Energi.EnergiFunk.rTotalActiveEnergy;  //Läs ut Wh från energimodul 

ActiveEnergyK:=ActiveEnergy/(1000.0);     

 //Räknar ut värdet i kWh 

 

IF Init AND (ActiveEnergyK<>0) THEN     

 //Initsiering av värden efter vi fått värde från enerimodulen 

 kWh_Night_Start:= ActiveEnergyK; 

 Time_Night_Start:=FuGetDateAndTime(); 

 Init:=0; 

END_IF 

 

IF DownTimeRTrigg.Q THEN      

  //Om DownTime blir aktivt 

 kWh_Night_Start:= ActiveEnergyK;    

 //Spara startvärdet  

 Time_Night_Start:=FuGetDateAndTime();   

 //Spara tidpunkten 

END_IF 

   

IF DownTimeFTrigg.Q THEN      

  //Om DownTime blir inaktivt 

 Stoppur:=FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtActual:=FuGetDateAndTime(), 

dtReference:=Time_Night_Start); //Ta tiden mellan starttiden och nu 

   

 Time_Night_Sum:=Time_Night_Sum+Stoppur;    

       

      

 //Summera tiden tillståndet varit aktivt 

 kWh_Night_Sum:=kWh_Night_Sum+(ActiveEnergyK-kWh_Night_Start);   

       

  //Summera energin  
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 kWh_Night_Mean:=kWh_Night_Sum/(DINT_TO_REAL(Time_Night_Sum)/DINT_TO_REAL(3600)); 

      //Räkna ut 

medelvärdet 

  

 EnergyArrayNight[30]:=kWh_Night_Mean;    

       

      

 //Uppdatera Sista array värdet 

  

END_IF 

  

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

 //Vid dyngsbyte 

 

 kWh_Night_Mean_Logg:=kWh_Night_Mean;   

 //Uppdatera Värdet som loggas 

 kWh_Night_Sum_Logg:=kWh_Night_Sum;    

 //Uppdatera Värdet som loggas 

 Time_Night_Sum_Logg:=Time_Night_Sum;   

 //Uppdatera Värdet som loggas 

  

 FOR i := 1 TO 29 DO     

    //Flytta alla element i arrayen ett steg till 

vänster 

  EnergyArrayNight[i]:=EnergyArrayNight[i+1];  

 END_FOR 

  

 Time_Night_Sum:=0;     

    //Nolla alla värden inför nästa dag 

 kWh_Night_Sum:=0; 

 kWh_Night_Mean:=0; 

  

 EnergyArrayNight[30]:=kWh_Night_Mean;   

 //Uppdatera Sista array värdet efter array flytten och nollning 

  

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod tar värden från energimodul, och räknar ut medelvärdet  

 *    för ett tillstånd under en dag. 

 *    Simon Wieslander 2016 04 27 

 *    Den behöver input: IsRunning 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK EnergiArrayRun 

VAR_INPUT 

 IsRunning: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 kWh_Run_Mean_Logg: REAL; 

 kWh_Run_Sum_Logg: REAL; 

 Time_Run_Sum_Logg: DINT; 

  

END_VAR 

 

VAR 

 RunRTrigg: R_TRIG; 

 RunFTrigg: F_TRIG; 

  

 ActiveEnergy : REAL; 

 ActiveEnergyK : REAL; 

 ActivePowerK : REAL; 

  

 i: INT; 

 Stoppur: DINT; 

 Init : BOOL :=1; 

  

 kWh_Run_Start: REAL; 

 kWh_Run_Sum: REAL; 

 kWh_Run_Mean: REAL; 

 Time_Run_Sum: DINT; 

 Time_Run_Start: DT; 

  

END_VAR 

 

VAR RETAIN 

 EnergyArrayRun: ARRAY [1..30] OF REAL := [30(0)]; 

END_VAR 

 

RunRTrigg(CLK:=IsRunning);   

RunFTrigg(CLK:=IsRunning);  

 

ActiveEnergy:=Energi.EnergiFunk.rTotalActiveEnergy;   //Läs ut Wh från 

energimodul 

ActiveEnergyK:=ActiveEnergy/(1000.0);      

 //Räkna om värdet till kWh 

ActivePowerK:=Energi.EnergiFunk.rTotalActivePower/(1000.0); //Läs ut effektvärdet från modulen 

 

  

 IF Init AND (ActiveEnergyK<>0) THEN    

  //Initsiering av värden 

  kWh_Run_Start:= ActiveEnergyK; 
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  Time_Run_Start:=FuGetDateAndTime(); 

  Init:=0; 

 END_IF 

  

 IF RunRTrigg.Q THEN     

     //Om tillståndet blir aktivt 

  kWh_Run_Start:= ActiveEnergyK;    

  //Spara startvärdet  

  Time_Run_Start:=FuGetDateAndTime();   

  //Spara tidpunkten  

 END_IF 

  

 IF RunFTrigg.Q THEN     

     //Om tillståndet blir inaktivt 

  Stoppur:=FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtActual:=FuGetDateAndTime(), 

dtReference:=Time_Run_Start); //Ta tiden mellan starttiden och nu 

   

  Time_Run_Sum:=Time_Run_Sum+Stoppur;   

       

       

 //Summera tiden tillståndet varit aktivt 

  kWh_Run_Sum:=kWh_Run_Sum+(ActiveEnergyK-kWh_Run_Start);  

       

    //Summera energin  

  kWh_Run_Mean:=kWh_Run_Sum/(DINT_TO_REAL(Time_Run_Sum)/DINT_TO_REAL(3600)); 

      

 //Räkna ut medelvärdet 

   

  EnergyArrayRun[30]:=kWh_Run_Mean;   

       

       

 //Uppdatera Sista array värdet  

   

 END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

  //Vid dyngsbyte 

  

 kWh_Run_Mean_Logg:=kWh_Run_Mean;    

  //Uppdatera värdet som loggas 

 kWh_Run_Sum_Logg:=kWh_Run_Sum;     

  //Uppdatera värdet som loggas 

 Time_Run_Sum_Logg:=Time_Run_Sum;     

  //Uppdatera värdet som loggas 

 

 FOR i := 1 TO 29 DO     

     //Flytta alla element i arrayen 

ett steg till vänster 

  EnergyArrayRun[i]:=EnergyArrayRun[i+1];  

 END_FOR 

  

 Time_Run_Sum:=0;     

     //Nolla alla värden inför nästa 

dag 

 kWh_Run_Sum:=0; 

 kWh_Run_Mean:=0; 

  

 EnergyArrayRun[30]:=kWh_Run_Mean;    

  //Uppdatera Sista array värdet efter array flytten och nollning 

  

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod tar värden från energimodul, och räknar ut medelvärdet  

 *    för tillståndet IsWaiting. 

 *    Simon Wieslander 2016 05 16 

 *    Den behöver input: IsWaiting 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK EnergiArrayWait 

VAR_INPUT 

 IsWaiting: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 kWh_Wait_Mean_Logg: REAL; 

 kWh_Wait_Sum_Logg: REAL; 

 Time_Wait_Sum_Logg: DINT; 

END_VAR 

VAR 

 WaitRTrigg: R_TRIG; 

 WaitFTrigg: F_TRIG; 

  

 ActiveEnergy : REAL; 

 ActiveEnergyK : REAL; 

  

 i: INT; 

 Stoppur: DINT; 

 Init : BOOL :=1; 

  

 kWh_Wait_Start: REAL; 

 kWh_Wait_Sum: REAL; 

 kWh_Wait_Mean: REAL; 
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 Time_Wait_Sum: DINT; 

 Time_Wait_Start: DT; 

  

END_VAR 

 

VAR RETAIN 

 EnergyArrayWait: ARRAY [1..30] OF REAL := [30(0)]; 

END_VAR 

 

WaitRTrigg(CLK:=IsWaiting);   

WaitFTrigg(CLK:=IsWaiting);  

 

ActiveEnergy:=Energi.EnergiFunk.rTotalActiveEnergy;  //Läs ut Wh från energimodul 

ActiveEnergyK:=ActiveEnergy/(1000.0);     

 //Räkna om värdet till kWh 

 

  

 IF Init AND (ActiveEnergyK<>0) THEN    

 //Initsiering av variabler efter att vi fått värden från energimodulen 

  kWh_Wait_Start:= ActiveEnergyK; 

  Time_Wait_Start:=FuGetDateAndTime(); 

  Init:=0; 

 END_IF 

  

 IF WaitRTrigg.Q THEN     

   //Om tillstånd blir aktivt 

  kWh_Wait_Start:= ActiveEnergyK; 

  Time_Wait_Start:=FuGetDateAndTime(); 

 END_IF 

  

 IF WaitFTrigg.Q THEN     

   //Om tillståndet blir inaktivt 

  Stoppur:=FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtActual:=FuGetDateAndTime(), 

dtReference:=Time_Wait_Start); //Ta tiden mellan starttiden och nu 

   

  Time_Wait_Sum:=Time_Wait_Sum+Stoppur;   

       

      

 //Summera tiden tillståndet varit aktivt 

  kWh_Wait_Sum:=kWh_Wait_Sum+(ActiveEnergyK-kWh_Wait_Start);  

       

   //Summera energin  

  kWh_Wait_Mean:=kWh_Wait_Sum/(DINT_TO_REAL(Time_Wait_Sum)/DINT_TO_REAL(3600)); 

      //Räkna ut 

medelvärdet 

   

  EnergyArrayWait[30]:=kWh_Wait_Mean;   

       

       

 //Uppdatera Sista array värdet 

   

 END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

 //Vid dyngsbyte 

  

 kWh_Wait_Mean_Logg:=kWh_Wait_Mean;    

 //Uppdatera värdet som loggas 

 kWh_Wait_Sum_Logg:=kWh_Wait_Sum;    

 //Uppdatera värdet som loggas 

 Time_Wait_Sum_Logg:=Time_Wait_Sum;     

 //Uppdatera värdet som loggas 

 

 FOR i := 1 TO 29 DO     

    //Flytta alla element i arrayen ett steg till 

vänster 

  EnergyArrayWait[i]:=EnergyArrayWait[i+1];  

 END_FOR 

  

 Time_Wait_Sum:=0;     

    //Nolla alla värden inför nästa dag 

 kWh_Wait_Sum:=0; 

 kWh_Wait_Mean:=0; 

  

 EnergyArrayWait[30]:=kWh_Wait_Mean;    

 //Uppdatera Sista array värdet efter array flytten och nollning 

     

END_IF  

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning:  Håller koll på maskinens driftstatus (Kör), (Väntar), (Stopp). 

 *  Kontrollerar om det är produktionstid enligt inmatad tid. 

 *  Kontrollerar om maskinen ska vara avstängd enligt inmatad tid 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK fbStatus 

VAR_INPUT 

 IsProd_Start_H : UINT;  // Timvärde då produktion startar. // 

ex. tvåskift - produktion mellan 07-23 == IsProd_start:= 7 ; IsProd_End:= 23. 

 IsProd_Start_M : UINT;  // Minutvärde 

 IsProd_End_H : UINT;  // Timvärde då produktion slutar // 

Tid utanför IsProd, kan inga stopp registreras 
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 IsProd_End_M : UINT;  // Minutvärde // För prod dygnet runt == sätt 

starttid 00.00; sluttid 23.59 

  

 DownTime_Start: UINT; // Starttidpunkt för intervall där maskinen ska vara avstängd 

(Avstängd mellan 00-07 == DownTime_Start:= 0; DownTime_End:=7) 

 DownTime_End: UINT;  // Sluttidpunkt 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 Stop_UT : BOOL; 

 Stand_By_UT : BOOL; 

 Run_UT : BOOL; 

 IsProd : BOOL; 

 DownTime: BOOL;  

 DayBreak : BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 WHITE_Fall : F_TRIG; 

 WHITE_Rise : R_TRIG; 

 YELLOW_Fall : F_TRIG; 

 YELLOW_Rise : R_TRIG; 

 RED_Fall : F_TRIG; 

 RED_Rise : R_TRIG; 

 WHITE : BOOL; 

 GREEN : BOOL; 

 RED : BOOL; 

 YELLOW : BOOL; 

  

 Stop : BOOL; 

 Stand_By : BOOL; 

 Run : BOOL; 

  

 myTime : TypWagoTimeComponents; 

 DayOfWeek_old : UINT; 

END_VAR 

 

WHITE:= LP_WHITE; 

GREEN:= LP_GREEN; 

RED:= LP_RED; 

YELLOW:= LP_YELLOW; 

 

WHITE_Fall(CLK:= WHITE); 

WHITE_Rise(CLK:= WHITE); 

YELLOW_Fall(CLK:= YELLOW); 

YELLOW_Rise(CLK:= YELLOW); 

RED_Fall(CLK:= RED); 

RED_Rise(CLK:= RED); 

 

IF WHITE_Fall.Q THEN  // Vit fallande(Stopp) 

 stop:= 1; 

 RUN:=0;  

ELSIF WHITE_Rise.Q THEN  // Vit stigande (Automatik) 

 stop:= 0; 

END_IF 

 

IF GREEN THEN   // Grön stigande (Väntar) 

 Stand_By:= 1; 

 RUN:= 0; 

ELSE 

 Stand_By:= 0; 

END_IF 

 

IF WHITE AND NOT GREEN THEN  // Automatik & inte väntar 

 RUN:= 1; 

END_IF 

 

myTime := FuGetLocalTimeComponents();  // Hämtar tid 

 

// Jämför tiden med satt produktionstid, IsProd=1 om innanför annars 0 

IF (myTime.uiHour = IsProd_Start_H) AND (myTime.uiMinute >= IsProd_Start_M) THEN 

 IsProd:=1; 

ELSIF (myTime.uiHour >= IsProd_Start_H+1) AND (myTime.uiHour < IsProd_End_H) THEN 

 IsProd:=1; 

ELSIF (myTime.uiHour = IsProd_End_H) AND (myTime.uiMinute <= IsProd_End_M) THEN 

 IsProd:=1; 

ELSE 

 IsProd:=0; 

END_IF 

 

// IsProd = 0 om dagen = 6(Lördag) eller 7(Söndag) 

IF myTime.uiDayOfWeek = 6 OR myTime.uiDayOfWeek = 7 THEN 

 IsProd:=0; 

END_IF 

 

// Jämför tiden med satt tid då maskinen ska vara avstängd, om Sann, DownTime=1 

IF (myTime.uiHour >= DownTime_Start AND myTime.uiHour < DownTime_End) OR ((myTime.uiDayOfWeek = 6) OR 

(myTime.uiDayOfWeek = 7)) THEN 

 DownTime:= 1; 

ELSE 

 DownTime:= 0; 

END_IF 
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// Kollar om slagit om till ny dag 

IF DayOfWeek_old <> myTime.uiDayOfWeek THEN 

 DayBreak:= 1; // Variabel för puls till övriga program för dygnsbyte (Varar 1 programvarv) 

 DownTime:= 0; 

 IsProd:= 0; 

ELSE 

 DayBreak:= 0;  

END_IF 

 

IF IsProd THEN  // Om "under produktionstid" utvariabler = interna 

 Stop_UT:= Stop; 

 Run_UT:= Run; 

 Stand_by_UT:= Stand_By; 

ELSE   // Annars 0 

 Stop_UT:= 0; 

 Run_UT:= 0; 

 Stand_By_UT:= 0; 

END_IF 

 

DayOfWeek_old:= myTime.uiDayOfWeek; // håller kvar dagen för att kontrollera nästa programvarv 

 

(***************************************************************** 

 * Beskrivning: Skapar en textsträng för varaktighet (tid) 

 *   Timmar, minuter, sekunder --> xxh : xxm : xxs 

 *****************************************************************) 

FUNCTION fuTimeCompToDurString : STRING 

VAR_INPUT 

 Hour : DINT; 

 Minutes : DINT; 

 Seconds : DINT; 

END_VAR 

VAR 

 sBuffer : STRING; 

END_VAR 

 

// konkatinerar tidsandelar med sin ändelse till en textsträng 

sBuffer:=CONCAT(DINT_TO_STRING(Hour), 'h '); 

sBuffer:=CONCAT(sBuffer, CONCAT(DINT_TO_STRING(Minutes), 'm ')); 

sBuffer:=CONCAT(sBuffer, CONCAT(DINT_TO_STRING(Seconds), 's')); 

 

fuTimeCompToDurString:= sBuffer; 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Läser in Wh från modulen och räknar ut förbrukad energi 

 *    Simon Wieslander 2016 06 14 

 **********************************************************************************) 

FUNCTION_BLOCK kWhCounter 

VAR_INPUT 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 ActiveEnergyDelta: REAL; 

END_VAR 

VAR 

 ActiveEnergyK: REAL; 

 Init : BOOL :=1; 

 ActiveEnergyStart: REAL; 

END_VAR 

 

ActiveEnergyK:=Energi.EnergiFunk.rTotalActiveEnergy/(1000.0); //Läs ut Wh från energimodul 

 

IF Init AND (ActiveEnergyK<>0) THEN     

   //Initsiering av variabler efter att vi fått värden från 

energimodulen 

 ActiveEnergyStart:=ActiveEnergyK; 

 Init:=0; 

END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

   //Vid dyngsbyte 

 ActiveEnergyDelta:=ActiveEnergyK-ActiveEnergyStart;  

 //Räkna ut förbrukad energi 

 ActiveEnergyStart:=ActiveEnergyK;    

   //Ta ett nytt startvätde 

END_IF 

 

(********************************************************************************** 

 * Beskrivning: Läser in effekten från modulen och lägger det i en array för visu 

 *    Simon Wieslander 2016 06 14 

 **********************************************************************************) 

PROGRAM PowerArray 

VAR 

 ActivePowerK : REAL; 

 PowerArray: ARRAY [1..120] OF REAL := [120(0)]; 

 PowerSampleTimer: TON; 

 i: INT; 

END_VAR 

 

ActivePowerK:=Energi.EnergiFunk.rTotalActivePower/(1000.0);   //Räkna ut 

effekten i kW 

PowerSampleTimer(IN:=NOT PowerSampleTimer.Q,PT:=T#500MS);   //Timer för 

sampling av efekten 



38 
 

 

IF PowerSampleTimer.Q THEN       

     //Dags att ta effekt sampel 

 PowerArray[120]:=ActivePowerK; 

 FOR i := 1 TO 119 DO     

      //Flytta alla 

element i arrayen ett steg till vänster 

  PowerArray[i]:=PowerArray[i+1];  

 END_FOR  

END_IF 

 

(******************************************************************************** 

 * Beskrivning: Registrerar maskinens stopptider. 

 *  - Skapar två arrayer med stopptidsinformation för idag och igår 

 *  - beräknar och kategoriserar stopp utefter dess längd 

 ********************************************************************************) 

 

PROGRAM StopLogger_PRG 

VAR 

 StopInfoToday : ARRAY[1..3, 1..100] OF STRING; // Rad1: StartTid || Rad2: SlutTid || Rad3: 

Stoppets längd 

 StopInfoYester : ARRAY[1..3, 1..100] OF STRING; // Rad1: StartTid || Rad2: SlutTid || Rad3: 

Stoppets längd 

 StopSeconds : DINT;   // Difference från funktion 

FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds() 

 Stop_UT_Fall : F_TRIG; 

 Stop_UT_Rise : R_TRIG; 

 myTime : TypWagoTimeComponents; 

 dtStopEnd, dtStopStart : DT;  // Tidsstämpel för stopp- start och slutpunkt  

 StopSec : DINT;    // Sekundkomponent av stoppets 

varaktighet 

 StopMin : DINT;    // Minutkomponent av stoppets 

varaktighet 

 StopHour : DINT;    // Timkomponent av 

stoppets varaktighet 

 sBufferTimeStart : STRING;  // Sträng som anger starttid för stopp hh:mm:ss 

 sBufferTimeEnd : STRING;   // Sträng som anger sluttid för 

stopp hh:mm:ss 

 sBufferDuration : STRING;   // Sträng som anger stoppets 

varkatighet i X h X m X s 

 sBufferDurationTOT : STRING;  // Sträng som anger summan av varaktigheten för 

dagens stopp i X h X m X s 

 sBufferDurationTOT_Yester : STRING; // Sträng som anger summan av varaktigheten för 

gårdagens stopp i X h X m X s 

 sBufferDurationTOTMINI : STRING; // Sträng som anger summan av varaktigheten för 

dagens stopp <5 min i X h X m X s 

 sBufferDurationTOTMED : STRING;  // Sträng som anger summan av varaktigheten för 

dagens stopp 5-20 min i X h X m X s 

 sBufferDurationTOTLONG : STRING; // Sträng som anger summan av varaktigheten för 

dagens stopp >20 min i X h X m X s 

 sMiniStopYester: STRING;   // Gårdagens textsträng med 

varaktighet av stopp < 5 

 sMedStopYester: STRING;    // Gårdagens 

textsträng med varaktighet av stopp 5-20 

 sLongStopYester: STRING;   // Gårdagens textsträng med 

varaktighet av stopp > 20 

 i: INT; 

  

 SumStopSecMINI: DINT; 

 SumStopSecMED: DINT; 

 SumStopSecLONG: DINT; 

 SumStopMinMINI: DINT; 

 SumStopMinMED: DINT; 

 SumStopMinLONG: DINT; 

 SumStopHourMINI: DINT; 

 SumStopHourMED: DINT; 

 SumStopHourLONG: DINT; 

 ProcentMINI : REAL; 

 ProcentMED : REAL; 

 ProcentLONG : REAL; 

 ProcentMINI_Yester : REAL; 

 ProcentMED_Yester : REAL; 

 ProcentLONG_Yester : REAL;  

 SumStopSecondsLogg: DINT; 

 StopCountTodayLogg: INT; 

END_VAR 

 

VAR RETAIN 

 SumStopSeconds : DINT; // Summa stopptid idag 

 StopCountToday : INT := 0; 

 StopCountYester : INT := 0; 

 StopCountMINI : INT; 

 StopCountMED : INT; 

 StopCountLONG : INT; 

 StopCountMINI_Yester : INT; 

 StopCountMED_Yester : INT; 

 StopCountLONG_Yester : INT; 

 SumStopSec: DINT;    

 SumStopHour: DINT;    

 SumStopMin: DINT;    

 SumStopMINI : DINT;    
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 SumStopMED : DINT;    

 SumStopLONG : DINT;    

END_VAR 

 

Stop_UT_Fall(CLK:= PLC_PRG.fbStatus_0.Stop_UT); 

Stop_UT_Rise(CLK:= PLC_PRG.fbStatus_0.Stop_UT); 

 

myTime:= FuGetLocalTimeComponents();  // Hämtar tid 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN  // Om ny dag 

 FOR i:= 1 TO 100 DO   // Skriv över dagens element till 

gårdagens 

  StopInfoYester[1,i]:= StopInfoToday[1,i]; 

  StopInfoToday[1,i]:= '';  // nolla dagens 

  StopInfoYester[2,i]:= StopInfoToday[2,i]; 

  StopInfoToday[2,i]:= ''; 

  StopInfoYester[3,i]:= StopInfoToday[3,i]; 

  StopInfoToday[3,i]:= ''; 

 END_FOR 

 sMiniStopYester:=sBufferDurationTOTMINI;  //********************* 

 sMedStopYester:=sBufferDurationTOTMED;  // 

 sLongStopYester:=sBufferDurationTOTLONG;  // 

 sBufferDurationTOTMINI:='';   // 

 sBufferDurationTOTMED:='';   // 

 sBufferDurationTOTLONG:='';   // 

 sBufferDurationTOT_Yester:= sBufferDurationTOT; // 

 sBufferDurationTOT:='';    // 

 SumStopSecondsLogg:= SumStopSeconds;  // 

 SumStopSeconds:= 0;    // 

 StopCountYester:= StopCountToday;   // 

 StopCountTodayLogg:= StopCountToday;  // Flyttar och nollställer 

 StopCountToday:=0;    // dagens 

variabler 

 SumStopMINI:= 0;     // 

 SumStopMED:= 0;     // 

 SumStopLONG:= 0;     // 

 StopCountMINI_Yester:= StopCountMINI;  // 

 StopCountMED_Yester:= StopCountMED;  // 

 StopCountLONG_Yester:= StopCountLONG;  // 

 StopCountMINI:= 0;    // 

 StopCountMED:= 0;     // 

 StopCountLONG:= 0;    // 

 ProcentMINI_Yester:= ProcentMini;   // 

 ProcentMED_Yester:= ProcentMED;   // 

 ProcentLONG_Yester:= ProcentLONG;   // 

 ProcentMINI:= 0;     // 

 ProcentMED:= 0;     // 

 ProcentLONG:= 0;    

 //********************* 

END_IF 

 

IF Stop_UT_Rise.Q THEN   // Om maskinen stannar 

  

 dtStopStart:= FuGetDateAndTime(); // ta tidsstämpel för stoppets starttid 

 sBufferTimeStart:=CONCAT(DINT_TO_STRING(myTime.uiHour),':'); // Skapa egen tidsstämpel 

 sBufferTimeStart:=CONCAT(sBufferTimeStart, CONCAT(DINT_TO_STRING(myTime.uiMinute),':')); 

 sBufferTimeStart:=CONCAT(sBufferTimeStart, DINT_TO_STRING(myTime.uiSecond)); 

  

ELSIF Stop_UT_Fall.Q THEN 

  

 dtStopEnd:= FuGetDateAndTime();    // Sluttid för 

stoppet 

 StopSeconds := FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtStopEND, dtStopStart); // Differens mellan 

start- och sluttid 

 IF StopSeconds > 2 THEN     

       

    

  StopCountToday:= StopCountToday+1;   // 

öka stoppräknaren 

  SumStopSeconds:= SumStopSeconds + StopSeconds; //Summera stoppvaraktighet för 

dag 

   

  SumStopHour:= (SumStopSeconds / 3600); 

 //************************************ 

  SumStopMin:= ( (SumStopSeconds MOD 3600) / 60); // 

  SumStopSec:= (SumStopSeconds MOD 60);  // Beräknar antal 

timmar, munuter och  

  StopHour:= (StopSeconds / 3600);   // 

utifrån stoppets längd i sekunder  StopMin:= ( (StopSeconds MOD 3600) / 60); 

 // 

  StopSec:= (StopSeconds MOD 60);   // 

       

 //************************************ 

   

  IF StopSeconds < 300 THEN   

 //************************************ 

   SumStopMINI:= SumStopMINI + StopSeconds; // Summerar stopp 

i olika katekorier 

   StopCountMINI:= StopCountMINI+1;  // 

beroende på stoppets längd 
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  ELSIF (StopSeconds >= 1200) THEN   //

  

   SumStopLONG:= SumStopLONG + StopSeconds; // Stopp < 5min = 

MINI 

   StopCountLONG:= StopCountLONG+1;  // 

5min <= Stopp < 20min = MED 

  ELSE     

 // 20min <= Stopp = LONG 

   SumStopMED:= SumStopMED + StopSeconds; // 

   StopCountMED:= StopCountMED+1;  // 5min = 300sek, 

20min = 1200sek 

  END_IF     

 //************************************* 

 

  // Beräknar andelen för varje stopkategori av totalen 

  ProcentMINI:= 

(DINT_TO_REAL(SumStopMINI)/(DINT_TO_REAL(SumStopMINI)+DINT_TO_REAL(SumStopMED)+DINT_TO_REAL(SumStopLong)))*100; 

  ProcentMED:= 

(DINT_TO_REAL(SumStopMED)/(DINT_TO_REAL(SumStopMINI)+DINT_TO_REAL(SumStopMED)+DINT_TO_REAL(SumStopLong)))*100; 

  ProcentLONG:= 

(DINT_TO_REAL(SumStopLONG)/(DINT_TO_REAL(SumStopMINI)+DINT_TO_REAL(SumStopMED)+DINT_TO_REAL(SumStopLong)))*100; 

   

  sBufferTimeEnd:=CONCAT(DINT_TO_STRING(myTime.uiHour),':'); // Skapar egen 

tidsstämpel 

  sBufferTimeEnd:=CONCAT(sBufferTimeEnd, 

CONCAT(DINT_TO_STRING(myTime.uiMinute),':'));  

  sBufferTimeEnd:=CONCAT(sBufferTimeEnd, DINT_TO_STRING(myTime.uiSecond));  

 

  // Skapar textsträng med somma stopptid   

    

  sBufferDuration:=fuTimeCompToDurString(StopHour, StopMin, StopSec); 

   

 sBufferDurationTOT:=fuTimeCompToDurString(SumStopHour, SumStopMin, SumStopSec); 

       

     

  SumStopHourMINI:= (SumStopMINI / 3600); 

  SumStopMinMINI:= ( (SumStopMINI MOD 3600) / 60); 

  SumStopSecMINI:= (SumStopMINI MOD 60); 

  SumStopHourMED:= (SumStopMED / 3600); 

  SumStopMinMED:= ( (SumStopMED MOD 3600) / 60); 

  SumStopSecMED:= (SumStopMED MOD 60); 

  SumStopHourLONG:= (SumStopLONG / 3600); 

  SumStopMinLONG:= ( (SumStopLONG MOD 3600) / 60); 

  SumStopSecLONG:= (SumStopLONG MOD 60);   

       

   

  sBufferDurationTOTMINI:=fuTimeCompToDurString(SumStopHourMINI, SumStopMinMINI, 

SumStopSecMINI); // Skapar textsträng med  

  sBufferDurationTOTMED:=fuTimeCompToDurString(SumStopHourMED, SumStopMinMED, 

SumStopSecMED);  // varaktighet långa, medel, 

  sBufferDurationTOTLONG:=fuTimeCompToDurString(SumStopHourLONG, SumStopMinLONG, 

SumStopSecLONG); // korta stopp 

  

  //**** Flyttar Arrayens element ett steg och lägger in det senaste ******* 

  FOR i:= 100 TO 2 BY -1 DO  

   StopInfoToday[1,i]:= StopInfoToday[1,i-1]; 

   StopInfoToday[2,i]:= StopInfoToday[2,i-1]; 

   StopInfoToday[3,i]:= StopInfoToday[3,i-1]; 

  END_FOR 

  StopInfoToday[1,1]:= sBufferTimeStart; 

  StopInfoToday[2,1]:= sBufferTimeEnd; 

  StopInfoToday[3,1]:= sBufferDuration; 

   

  //************************************************************************ 

 END_IF 

END_IF 

 

(******************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod samplar tempsensorn och sparar värdet i en array, medelvärdet från denna array skapar 

sendan nästa array 

 *    Arrayerna är för senaste timme, senaste 24 

timmarna, senaste 30 dagarna 

 *    Simon Wieslander 2016 04 28 

 ********************************************************************************) 

PROGRAM TempArray 

VAR 

  

 MinuteTimer: TON; 

 HourCount: CTU; 

 DayCount: CTU; 

 

 TempHourSum: REAL; 

 TempHourMean: REAL; 

 TempDaySum: REAL; 

 TempDayMean: REAL; 

  

 i: INT; 

 Temp1REAL: REAL; 

 TempAlarm: BOOL; 

 

 //TempArrayHour: ARRAY [1..60] OF REAL; 
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 //TempArrayDay: ARRAY [1..24] OF REAL; 

 //TempArray30Day: ARRAY [1..30] OF REAL; 

  

END_VAR 

 

VAR RETAIN 

 TempArrayHour: ARRAY [1..60] OF REAL; 

 TempArrayDay: ARRAY [1..24] OF REAL; 

 TempArray30Day: ARRAY [1..30] OF REAL; 

END_VAR 

 

MinuteTimer(IN:=NOT MinuteTimer.Q,PT:=T#60S);    

 //Slår en gång i minuten om PT:=T#60S 

HourCount(CU:= MinuteTimer.Q, RESET:=HourCount.Q , PV:=60);  //Räknar upp varje minut, sätter 

utgång efter 60 min 

DayCount(CU:= HourCount.Q, RESET:=DayCount.Q , PV:=24);   //Räknar upp varje 

timme, sätter utgång efter 24 h 

 

Temp1REAL:=0.1*(INT_TO_REAL(Temp1));     

  //Läser Tempvärde 

 

IF Temp1REAL > 35.0 THEN      

    //Gränsvärde för varning 

 TempAlarm:=TRUE; 

ELSE 

 TempAlarm:=FALSE; 

END_IF 

 

IF MinuteTimer.Q THEN      

     //Om en minut har gått 

  

 FOR i:=1 TO 59 DO     

      //Flytta alla 

element i arrayen 

  TempArrayHour[i]:=TempArrayHour[i+1]; 

 END_FOR 

  

 TempArrayHour[60]:=Temp1REAL;     

   //Uppdatera sista elementet i arrayen 

  

END_IF 

 

IF HourCount.Q THEN      

      //Om det gått en 

timme 

 FOR i:=1 TO 23 DO     

      //Flytta alla 

element i arrayen 

  TempArrayDay[i]:=TempArrayDay[i+1]; 

 END_FOR 

  

  TempHourSum:=0;     

      //Nolla summan 

innan uträkning av nya värdet  

 FOR i:=1 TO 60 DO     

      //Summera hela 

arrayen 

  TempHourSum:=TempHourSum+TempArrayHour[i]; 

 END_FOR 

 

 TempHourMean:=TempHourSum/60.0;     

   //Räkna ut medelvärde 

 TempArrayDay[24]:=TempHourMean;     

   //Uppdatera sista elementet i arrayen 

   

END_IF 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN     

   //Vid dyngsbyte 

 

 FOR i:=1 TO 29 DO     

      //Flytta alla 

element i arrayen 

  TempArray30Day[i]:=TempArray30Day[i+1]; 

 END_FOR 

 

 TempDaySum:=0;      

      //Nolla summan 

innan uträkning av nya värdet  

  

 FOR i:=1 TO 24 DO     

      //Summera hela 

arrayen 

  TempDaySum:=TempDaySum+TempArrayDay[i]; 

 END_FOR 

  

 TempDayMean:=TempDaySum/24.0;     

   //Räkna ut medelvärde 

  

 TempArray30Day[30]:=TempDayMean;    

   //Uppdatera sista elementet i arrayen  
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END_IF 

 

(******************************************************************************** 

 * Beskrivning: Denna kod tar värde från tempsensor och sparar min/maxvärde och tidpunkt när det skedde.  

    Tiden från senaset reset finns även.  

    Simon Wieslander 2016 04 28 

 ********************************************************************************) 

PROGRAM TempMinMax 

VAR 

 TempMin: REAL; 

 TempMax: REAL; 

 TimeMax: STRING; 

 TimeMin: STRING; 

 TimeReset: STRING; 

 TempNow: REAL; 

 Init: BOOL:=1; 

 Reset: BOOL; 

 LocalTime : typWagoTimeComponents; 

 TimeString: STRING; 

END_VAR 

 

TempNow:=TempArray.Temp1REAL;     //Läs in värde 

LocalTime:=FuGetLocalTimeComponents();   //Läs in tid 

 

       

     //CONCATCONCATCONCAT....CONCAT --

-> Hemmagjort timestamp 

TimeString:=CONCAT(CONCAT(CONCAT(CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiYear),'/'),CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.u

iMonth),'/')),CONCAT(CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiDay),' 

'),CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiHour),':'))),CONCAT(UINT_TO_STRING(Localtime.uiMinute),'')); 

 

IF (Init AND TempNow<>0) OR Reset THEN   //Initsiera alla värden när vi 

fått värde från sensor, annars bara vid reset  

 TempMax:=TempNow; 

 TempMin:=TempNow; 

 TimeMax:=TimeString; 

 TimeMin:=TimeString; 

 TimeReset:=TimeString; 

 Init:=0; 

END_IF 

 

IF TempNow>TempMax THEN      

 //Uppdatera Maxtemp och tidpunkt när det hände 

 TempMax:=TempNow; 

 TimeMax:=TimeString; 

END_IF 

 

IF TempNow<TempMin THEN      

 //Uppdatera Mintemp och tidpunkt när det hände 

 TempMin:=TempNow; 

 TimeMin:=TimeString; 

END_IF 

 

(************************************************************************** 

 * Beskrivning:  Kontrollerar ljuspelarens signaler och registrerar 

 *   de stopp som är knutna till den stopptid då maskinen 

 *   stannat på grund av verktygbyte 

 **************************************************************************) 

PROGRAM ToolStop 

VAR 

 StopSecondsToolTOT : DINT; 

 WHITE_Fall : F_TRIG; 

 WHITE_Rise : R_TRIG; 

 YELLOW_Fall : F_TRIG; 

 YELLOW_Rise : R_TRIG; 

 RED_Fall : F_TRIG; 

 RED_Rise : R_TRIG; 

 WHITE : BOOL; 

 GREEN : BOOL; 

 RED : BOOL; 

 YELLOW : BOOL; 

 ToolChange : BOOL; 

 Stop_TOOL : BOOL; 

 StopSecondsToolTOThour : DINT; 

 StopSecondsToolTOTmin : DINT; 

 StopSecondsToolTOTsec : DINT; 

 sDurationToolChange : STRING; 

 sDurationToolChangeYester : STRING; 

 dtToolStopEnd, dtToolStopStart : DT; 

END_VAR 

 

WHITE:= LP_White; 

GREEN:= LP_Green; 

RED:= LP_Red; 

YELLOW:= LP_YELLOW; 

 

WHITE_Fall(CLK:= WHITE); 

WHITE_Rise(CLK:= WHITE); 

YELLOW_Fall(CLK:= YELLOW); 

YELLOW_Rise(CLK:= YELLOW); 

RED_Fall(CLK:= RED); 
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RED_Rise(CLK:= RED); 

 

IF PLC_PRG.fbStatus_0.DayBreak THEN   // Om ny dag 

 sDurationToolChangeYester:= sDurationToolChange; // Dagens varaktighet flytta till 

gårdagens  

 sDurationToolChange:= '';    // Nolla dagens 

sträng 

 StopSecondsToolTOT:=0;    // Nolla dagens 

varaktighet 

END_IF 

 

IF YELLOW_RISE.Q THEN  // Om Gul lampa går till 

 ToolChange:= TRUE;     

     // Variabel för indikation av 

verktygsbyte 

END_IF 

IF WHITE_Fall.Q = 1 AND ToolChange THEN  // Om Stopp och indikation för verktygsbyte 

 dtToolStopStart:= FuGetDateAndTime(); // Ta tidsstämpel 

 Stop_TOOL:= TRUE;    // Sätt "Stopp 

pga. verktygsbyte == SANT" 

END_IF  

 

// *Om maskinen (åergår till automatik) & (Inte fortfarande indikerar för verktygsbyte) & (Anledning till 

stoppet var verktygsbyte)* 

IF WHITE_Rise.Q AND (NOT Yellow) AND Stop_TOOL THEN 

 dtToolStopEnd:= FuGetDateAndTime();  // Ta sluttidsstäpel 

 StopSecondsToolTOT := StopSecondsToolTOT + FuGetDateAndTimeDifferenceSeconds(dtToolStopEnd, 

dtToolStopStart);   // Beräkna diff mellan start- och sluttidsstämpel 

 StopSecondsToolTOThour:= (StopSecondsToolTOT / 3600);  // Beräkna andel 

Timme 

 StopSecondsToolTOTmin:= ( (StopSecondsToolTOT MOD 3600) / 60); // Beräkna andel Minut 

 StopSecondsToolTOTsec:= (StopSecondsToolTOT MOD 60);  // Beräkna andel 

Sekund 

 sDurationToolChange:= fuTimeCompToDurString(StopSecondsToolTOThour, StopSecondsToolTOTmin, 

StopSecondsToolTOTsec);    // Skapa textsträng för 

varaktighet 

 ToolChange:= FALSE;   // Återställ 

 Stop_TOOL:= FALSE;   // Återställ 

END_IF  
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Nedan följer Wagos exempelkod för loggning till fil som har anpassats för ändamålet. 

 
FUNCTION_BLOCK myDataLogger 

VAR 

 index: INT; 

 R1: R_TRIG; 

END_VAR 

VAR_INPUT 

 sName: STRING(255); 

 xWrite: BOOL; 

 str01: STRING; 

 FTriggLogg: BOOL; 

 rVal02: REAL;  //Energy Run Mean 

 rVal03: REAL;  //Energy Run kWh Sum 

 diVal04: DINT;  //Energy Run Time Sum 

 rVal05: REAL;  //Energy Wait Mean  

 rVal06: REAL;  //Energy Wait kWh Sum 

 diVal07: DINT;  //Energy Wait Time Sum 

 rVal08: REAL;  //Energy DownTime Mean 

 rVal09: REAL;  //Energy DownTime kWh Sum 

 diVal10: DINT;  //Energy DownTime Time Sum 

  

 rVal11: REAL;  //Air Run Mean  

 udiVal12: UDINT;  //Air Run Sum 

 rVal13: REAL;  //Air Wait Mean 

 udiVal14: UDINT;  //Air Wait Sum 

 rVal15: REAL;  //Air Night Mean 

 udiVal16: UDINT;  //Air Night Sum 

  

 udiVal17: UDINT;  //Tot Air Sum 

 rVal18: REAL;  //Tot Energy Night Sum 

  

 diVal19: DINT;  //SumStopSeconds 

 iVal20: INT;  //StopCountToday 

 rVal21: REAL;  //TempDayMean 

END_VAR 

VAR 

 F1: F_TRIG; 

 open01: myFileOpenAppend; 

 xTriggerOpenFile: BOOL; 

 xError_open: BOOL; 

 xIsOpen: BOOL; 

END_VAR 

 

VAR 

  

 mfw01: myFileWrite; 

 Instance: FbGeneralFile; 

 sBuffer: STRING(255) := 'banana'; 

 xTriggerWrite: BOOL; 

 T1: TOF; 

  

 F2: F_TRIG; 

 mfc01: myFileClose; 

 xTriggerClose: BOOL; 

END_VAR 

 

VAR_OUTPUT 

 sStatus: STRING; 

END_VAR 

 

 

 

 

R1(CLK:=xWrite ); 

IF R1.Q THEN 

 index:=10;  //start Logging 

END_IF 

F1(CLK:=xWrite  ); 

 

 

IF F1.Q THEN 

 index:=100;  //end logging 

END_IF 

 

 

 

 

 

 

CASE index OF 

 0: 

 sStatus:='idle'; 

 10: 

 sStatus:='open file'; 

 xTriggerOpenFile:=TRUE; 

 index:=20; 

 20: 
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 open01(xTriggerOpenFile:=xTriggerOpenFile ,Instance:=Instance, xError_open=>xError_open , 

xIsOpen=>xIsOpen , sName:=sName ); 

 IF NOT xTriggerOpenFile THEN 

  IF NOT xError_open THEN 

   index:=30; //file opened successfully 

   ELSE 

   index:=200; //error open file   

   END_IF 

 END_IF 

 30: 

  

 sBuffer:=CONCAT(str01,','); 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal02)),',');  //Energy Run Mean 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal03)),',');  //Energy Run kWh 

Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,DINT_TO_STRING(diVal04)),',');  //Energy Run Time 

Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal05)),',');  //Energy Wait Mean 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal06)),',');  //Energy Wait kWh 

Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,DINT_TO_STRING(diVal07)),',');   //Energy Wait Time 

Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal08)),',');  //Energy DownTime 

Mean 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal09)),',');  //Energy DownTime 

kWh Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,DINT_TO_STRING(diVal10)),',');  //Energy DownTime 

Time Sum 

  

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal11)),',');  //Air Run Mean  

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,UDINT_TO_STRING(udiVal12)),','); 

 //Air Run Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal13)),',');  //Air Wait Mean 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,UDINT_TO_STRING(udiVal14)),','); 

 //Air Wait Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal15)),',');  //Air Night Mean 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,UDINT_TO_STRING(udiVal16)),','); 

 //Air Night Sum 

  

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,UDINT_TO_STRING(udiVal17)),','); 

 //Tot Air Sum 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal18)),',');  //Tot Energy Night 

Sum 

  

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,DINT_TO_STRING(diVal19)),',');  //SumStopSeconds 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,INT_TO_STRING(iVal20)),',');  

 //StopCountToday 

 sBuffer:=CONCAT(CONCAT(sBuffer,REAL_TO_STRING(rVal21)),',');  //TempDayMean 

 

 sBuffer:=CONCAT(sBuffer,'$R$N'); 

  

  

  

  

 sStatus:='logging data'; 

 //T1(IN:=NOT T1.Q , PT:=tCycle  ); 

 F2(CLK:=FTriggLogg); 

 IF F2.Q THEN 

  xTriggerWrite:=TRUE; 

 END_IF 

  

  

 mfw01(Instance:= Instance, sBuffer:=sBuffer , xTriggerWrite:=xTriggerWrite ); 

  

  

  

 100://close 

 xTriggerClose:=TRUE; 

 index:=110; 

 110: 

 mfc01(Instance:=Instance , xTriggerClose:= xTriggerClose); 

 IF NOT xTriggerClose THEN 

  index:=120; 

 END_IF 

 120: 

 index:=0; 

END_CASE 

FUNCTION_BLOCK myFileClose 

VAR_INPUT 

 Instance: FbGeneralFile; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

END_VAR 

VAR 

 FC01: FbGeneralFile_Close_mod; 

 oStatus_close: WAGOAPPFILEDIR.FbResult; 

 xExecute_close: BOOL; 

 xError_close: BOOL; 

 xDone_close: BOOL; 

 xBusy_close: BOOL; 

 xIsOpen_close: BOOL; 
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 xEofReached_close: BOOL; 

 R1: R_TRIG; 

 index: INT; 

 

END_VAR 

 

VAR_IN_OUT 

  

 xTriggerClose: BOOL; 

END_VAR 

R1(CLK:=xTriggerClose  ); 

IF R1.Q THEN  

 index:=10; 

END_IF 

 

CASE index OF 

 10: 

 xExecute_close:=TRUE; 

 index:=20; 

 20: 

 FC01( 

 oStatus=>oStatus_close ,  

 xExecute:=xExecute_close ,  

 xError=>xError_close ,  

 xDone=>xDone_close ,  

 xBusy=>xBusy_close ,  

 Instance:=Instance ,  

 xIsOpen=>xIsOpen_close ,  

 xEofReached=>xEofReached_close ); 

 IF xDone_Close THEN 

  index:=30; 

 END_IF 

 30: 

 index:=0; 

 xExecute_close:=FALSE; 

 xTriggerClose:=FALSE; 

 xDone_close:=FALSE; 

END_CASE 

FUNCTION_BLOCK myFileOpenAppend 

VAR_IN_OUT 

  

 xTriggerOpenFile: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 Fom01: FbGeneralFile_Open_mod; 

 oStatus_open: WAGOAPPFILEDIR.FbResult; 

 xExecute_open: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 xError_open: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 xDone_open: BOOL; 

  

 xBusy_open: BOOL; 

END_VAR 

VAR_IN_OUT 

 Instance: FbGeneralFile; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 xIsOpen: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 xEofReached_open: BOOL; 

END_VAR 

VAR_INPUT 

 sName: STRING(255); 

END_VAR 

VAR 

 eAccMode_open: eFileAccessMode; 

 eSyncMode_open: eFileSyncMode; 

 xExclusive_open: BOOL; 

END_VAR 

 

 

 

 

IF xTriggerOpenFile THEN 

 

 

eAccMode_open:=FAM_Append; 

eSyncMode_open:=FSM_SyncedWrite; 

xExecute_open:=TRUE; 

 

 Fom01( 

 oStatus=>oStatus_open ,  

 xExecute:=xExecute_open ,  

 xError=>xError_open ,  

 xDone=>xDone_open ,  

 xBusy=>xBusy_open ,  

 Instance:=Instance ,  
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 xIsOpen=>xIsOpen ,  

 xEofReached=>xEofReached_open ,  

 sName:=sName ,  

 eAccMode:=eAccMode_open ,  

 eSyncMode:=eSyncMode_open ,  

 xExclusive:=xExclusive_open ); 

  

 IF xDone_open THEN 

  xTriggerOpenFile:=FALSE; 

  xExecute_open:=FALSE; 

  Fom01( 

   oStatus=>oStatus_open ,  

   xExecute:=xExecute_open ,  

   xError=>xError_open ,  

   xDone=>xDone_open ,  

   xBusy=>xBusy_open ,  

   Instance:=Instance ,  

   xIsOpen=>xIsOpen ,  

   xEofReached=>xEofReached_open ,  

   sName:=sName ,  

   eAccMode:=eAccMode_open ,  

   eSyncMode:=eSyncMode_open ,  

   xExclusive:=xExclusive_open ); 

 END_IF 

END_IF 

FUNCTION_BLOCK myFileWrite 

VAR 

 FileWrite01: FbGeneralFile_Write_mod; 

END_VAR 

VAR_INPUT 

 Instance: FbGeneralFile; 

END_VAR 

VAR 

 oStatus_write: WAGOAPPFILEDIR.FbResult; 

 xExecute_write: BOOL; 

 xError_write: BOOL; 

 xDone_write: BOOL; 

 xBusy_write: BOOL; 

  

 xIsOpen_write: BOOL; 

 xEofReached_write: BOOL; 

END_VAR 

VAR_INPUT 

 sBuffer: STRING[255]; 

END_VAR 

VAR_IN_OUT 

 xTriggerWrite: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 R1: R_TRIG; 

END_VAR 

R1(CLK:=xTriggerWrite ); 

IF R1.Q THEN 

  xExecute_write:=TRUE; 

END_IF 

 

 

IF xDone_Write THEN 

 xExecute_write:=FALSE; 

 xTriggerWrite:=FALSE; 

END_IF 

 

FileWrite01( 

 oStatus=>oStatus_write ,  

 xExecute:=xExecute_write ,  

 xError=>xError_write ,  

 xDone=>xDone_write ,  

 xBusy=>xBusy_write ,  

 Instance:=Instance ,  

 xIsOpen=> xIsOpen_write,  

 xEofReached=>xEofReached_write ,  

 pTxBuffer:=ADR(sBuffer) ,  

 udiTxNBytes:=LEN(sBuffer) ); 
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Appendix D - Elschema PLC installation 
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