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Abstract  

I detta arbete har laborationer från digitaltekniken på sjöfartshögskolan simulerats i CoDeSys för att 

möjliggöra hemmabruk. Resultatet blev två enkla och funktionella laborationer som kommer att 

underlätta inlärningen för studenterna. 

In this thesis, laboratory exercises from digital technology on Kalmar Maritime Academy simulated in 

CoDeSys to allow for home use. The result, two simple and functional exercises that will facilitate 

learning for students. 

Nyckelord 
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1. Definitioner & Förteckningar 

PLC - Programmable Logic Controller 

CoDeSys - Med CodDeSys så avser vi CoDeSys v 2.3.9.34 från 3S Smart Software Solutions GmbH 

som är det programmeringsverktyg enligt IEC 61131-3 som används vid sjöfartshögskolans 

utbildning.  

EasyPort - Hårdvara för att visa EasyVeep processer på en PC. (Festo Didactic GmbH & Co KG, 

2014) 

EasyVeep - Program för simulering av processer från FESTO (Festo Didactic GmbH & Co KG, 2014) 

Linear congruential generator - En algoritm för generering av pseudoslumpmässiga tal. 

Funktionsblock - Ett funktionsblock är en POU (programorganisations enhet) som tillhandahåller ett 

eller flera värden under körning. Till skillnad från andra funktioner så instansieras funktionsblock för 

att användas. Ett funktionsblock kan instansieras flera gånger med olika namn, en fördel är att 

funktionsblock kan lagra egna variabler mellan anropen.  
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2. Bakgrund 

Som grund till det här arbetet ligger digitaltekniken från vårt andra år på sjöfartshögskolan. Vi 

upptäckte då att det inte fanns tillräckligt med tid vid utsatta tillfällen för att hinna med alla 

programmerings-laborationer i labbsalen. Det fanns då heller inte möjlighet att utföra detta hemifrån 

eftersom det inte räckte med en egen dator och CoDeSys programmeringsverktyg. Man behövde även 

hårdvara så som Wago PLC-system, EasyPort, och EasyVeeps visualiseringsprogram. Vi fick i 

uppdrag av Lennart Bohman att skapa simuleringar och animeringar utav de mer avancerade 

övningarna i första laborationen. Övningarna skulle göras identiska och vara möjliga att programmera 

med CoDeSys som studenterna redan fått tillgång till i kursen.   
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3. Syfte och mål 

Det huvudsakliga målet med detta arbete är att skapa två simuleringar med tillhörande animationer likt 

de i EasyVeep som man kommer i kontakt med under laboration ett i digitaltekniken. Målet med 

laborationerna i digitalteknik är att man ska träna på att skriva PLC program för olika processer. För 

att studenterna skall kunna använda sig av dessa hemifrån sker hela simuleringen i CoDeSys.  

3.1 Laboration 1 boxpackning  

Målet med denna övning var att rita och simulera boxpacknings-laborationen som utgörs av två 

stycken transportband varpå lådor i två olika färger transporteras. Ett givet antal av de 2 lådorna 

skall packas i en större ”pall” och samtidigt räknas upp tills kvoten fyllts. När kvoten fyllts skall 

pallen bytas, detta gör användaren. Om bytet är korrekt så räknas räknaren för antal godkända 

lådor upp.  

3.2  Laboration 2 bollsortering 

Även här skulle övningen ritas upp och simuleras. Denna laboration utgörs av 3 cylindrar som ska 

styra bollar i olika färger till valda fack i form av rör. Ordningen på bollarna skulle även slumpas 

fram vid start av simuleringen för att inte göra det möjligt att programmera efter ordningen på 

bollarna utan efter dess färg och givare. 
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4. Befintliga laborationer i digitalteknik 

Studenterna har som uppgift i digitaltekniken att programmera ett flertal övningar med hjälp av 

CoDeSys programmeringsverktyg och hårdvara i labbsalen. Hårdvaran består av en dator, en PLC & 

Easyport. Datorn har CoDeSys och EasyVeep installerat. 

 

4.1 Boxpacking 

Röda och gröna lådor skall packas i en större låda, varpå pallen skall bytas ut när denna blivit full. 

3 gröna lådor och 5 röda lådor krävs för att pallen skall räknas som full. 

 

 

Givare   Signaler 

I0.0 Givare övre bandet  Q0.0 Start övre bandet 

I0.1 Givare undre bandet  Q0.1 Start undre bandet 

I0.2 Lådan ännu inte full  Q0.2 Byte av lådan 
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4.2 Bollsortering 

Bollar i olika färger skall sorteras i fack, 4 grå, 4 svarta och 4 gula bollar kan sorteras valfritt i de 

olika facken med hjälp av styrcylindrar. 

 

Givare   Signaler 

I0.0 Utmatningscylinder inne Q0.0 Utmatningscylinder 

I0.1 Utmatningscylinder ute Q0.1 Första styrcylinder 

I0.2 Kapacitiv givare  Q0.2 Andra styrcylinder 

I0.3 Optisk givare 

I0.4 Induktiv givare 

I0.5 Boll i fallrör 
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5. Resultat 

Att skapa en identisk animering visade sig vara svårt i CoDeSys då programmet är väldigt begränsat 

vad det gäller den grafiska biten. Men vi lyckades skapa nästintill identiska övningar som förutom 

utseendet gick att programmera precis som ursprungsövningarna. För den som vill sätta sig in i 

programmet är följande text en start, men man bör även studera flödesscheman och källkoden i 

bilagorna. 

5.1 Laboration 1 boxpackning 

Röda och gröna lådor skall packas i en större låda, varpå pallen skall bytas ut när denna blivit full. 

3 gröna lådor och 5 röda lådor krävs för att pallen skall räknas som full. Dessa globala in och 

utsignaler finns till hjälp för att lösa problemet: 

I0: Givare grön låda Q0: Start band 1 

I1: Givare röd låda Q1: Start band 2 

I2: Pallen ännu inte full Q2: Byte av pall 

 

Ovan är vår motsvarighet till övningen boxpackning, animeringen har vi därefter kopplat till 

globala variabler. De globala variablerna sätts i ett anrop till instansen av funktionsblocket 

boxpack som har skapats som ett separat program som anropas lika ofta som studentens program 

körs. Detta gör att med hjälp av variabler som studenterna tillåts ändra, returneras de som 

används som givare.  

En skillnad mellan vår lösning och den lösningen som används i labbsalen är således att man inte 

behöver ange några inställningar eller ha tillgång till någon PLC eftersom allt sker internt i 

CoDesSys.  

Från boxpack returneras de variabler användaren använder för att styra sitt program, tillsammans 

med de globala variabler som avgör hur visualiseringen ser ut. Detta sker vanligtvis med 200ms 

intervall i CoDeSys, men för att simuleringen skall upplevas mindre hackig har vi valt att göra 

detta med 75ms mellanrum. Vi kontrollerar även antal lådor, om studenten har begärt att lådan 

ska bytas samt räknar om ett korrekt byte utförts.  
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I boxpack sker ett anrop till modulen boxrun och connv. Det enda som sker i var instans av 

connv, en för varje band i visualiseringen är att bandet rör sig om bandet är igång(b1/b2 är 

TRUE). Detta sker genom att om bandet körs avgörs vilken av de fyra variablernas tur det är att 

vara aktiv. Variablerna är sedan kopplade till var sin av fyra på varandra med viss förskjutning 

liggande band för att få en rullande sensation. 

 

I var instans av BOXRUN kontrollerar vi om bandet rör sig, vart lådan befinner sig och vad som 

ska hända med lådan utifrån vart den är. Detta returneras sedan till BOXPACK som returnerar det 

till de globala variablerna som används för att visar detta i visualiseringen. Att få lådorna att röra 

sig i samma ”hastighet” som banden och sedan få dess fall att fungera visade sig inte vara något 

stort hinder utan löstes enkelt med ”ändra, testa”-metoden av värdena i x-led och y-led. 
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5.2 Laboration 2 bollsortering 

Bollar i olika färger skall sorteras i fack, 4 grå, 4 svarta och 4 gula bollar kan sorteras valfritt i de 

olika facken. Dessa globala in och ut signaler finns till hjälp för att lösa problemet: 

 

I02: Kapacitiv givare Q00: Utstötningscylinder 

 

I03: optisk givare Q01: Övre styrcylinder 

 

I04: Induktiv givare Q02: Undre styrcylinder 

 
 

Grundupplägget med bollsorteringen är dock samma som för lådpackanläggningen. Vi har skapat 

en instans som anropas med de globala variabler studenterna sätter och returnerar de givare och 

de variabler som används till visualiseringen. De värdena vi läser in är en variabel för varje 

cylinder. Är detta värd ”true” så ska cylindern gå ut eller vara kvar ute. De variabler vi returnerar 

är de givare studenterna använder för att programmera sin lösning, samt position på alla bollar i 

visualiseringen och avvikelse från x-axeln på samtliga cylindrar. 

Att slumpa ordningen på bollarna, visade sig vara ett stort bekymmer och för detta ändamål valde 

vi att implementera ”linear congruential generator (LCG)” (WikipediA, 2014). Den stora 

utmaningen blev i den här laborationen att få bollarna att föra sig godtyckligt i x och y-led vilket 

vi tursamt redan fått kunskap om i den första utförda visualiseringen. 
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Eftersom vi vill ha olika ordning på bollarna varje gång programmet startas, så är det första vi gör 

att hämta slumpmässiga tal för att avgöra i vilken ordning bollarna ska falla. Är det första gången 

anrop till RANDOM instansen sker så måste även denna initieras. Eftersom LCG måste ha ett tal 

att börja med så hämtar vi det första talet från systemets klocka. Detta gör att vi får ett nytt tal 

varje gång programmet körs (WikipediA, 2014). 

 

Efter det att vi bestämt utgångspositionen för varje boll är det dags att avgöra i vilken position 

varje boll befinner sig, samt om de ska röra sig eller inte. Detta görs först genom att avgöra vart 

bollen tillåts falla som längst, samt att flytta den i sidled. Efter detta så ökar vi positionen mot den 

position där de som mest tillåts att befinna sig, i små steg genom anrop till funktionen 

BALLFALL. Detta för att vi endast vill att en boll ska falla lite varje cykel i programmet.  
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Cylindrarnas position och riktning avgörs i stort på samma sätt som bollarnas. I vissa fall så låter vi bollens 

position följa cylinderns, om vi vill ge sken av att cylindern knuffar på bollen. Vi tar även här hänsyn till 

att cylindrarna ska gå åt olika håll och att de tillåts röra sig olika långt.  

 

Efter det att alla funktioner och instanser har körts så returnerar vi alla cylindrar och bollars 

position till de globala variabler som avgör hur visualiseringen ser ut. Vi returnerar även samtliga 

givare vilket gör det möjligt för studenterna att interagera med programmet.   
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6. Resultatdiskussion 

Vi har genom utförandet av detta arbete fått större kunskap om CoDeSys och förhoppningsvis ett 

försprång inför tredjeårets driftingenjörskurs. Med mycket tankeverksamhet lyckades vi med våra mål 

och skapade inte bara en utan två kompletta hemlaborationer.  

6.1 Boxpacking  

Vi är över lag nöjda med boxpack, men om vi hade velat lägga mera tid på denna så hade vi tex. 

kunnat optimera fallbanorna för lådan så att dessa mera liknade en halv parabel. Detta har vi dock 

valt att inte lägga tid på att skapa, då det endast skulle bidra till en väldigt liten förbättring i hur 

simuleringen upplevs och inte påverka programmeringen på något sätt. Det hade även varit 

intressant att ha en slumpmässig fördröjning mellan någon eller några av lådorna. Detta skulle 

dock göra att laborationen upplevs långsam och bli en stressfaktor när man jobbar med 

laborationen. Av den anledningen har vi valt att inte göra detta. Vi anser att om någon vill 

använda sig av att räkna tiden istället för att räkna lådorna. Så skulle detta inte vara mindre arbete 

från deras sida utan snarare vara svårare att få det att fungera korrekt.  

6.2 Bollsortering 

När vi påbörjade vårt uppdrag så trodde vi att lådpackaningsanläggningen var den svåraste 

uppgiften och började med denna, det skulle dock visa sig att bollsorteringen på grund av sin 

komplexitet och många rörliga delar i olika riktningar skulle vara svårare att styra. Detta är även 

den simulering vi är nöjdast med då vi har lyckats att lösa alla problem vi kan komma på. De två 

saker som gjort denna mycket svårare än boxpackanläggningen är dels att vi vill ha olika ordning 

på bollarna varje gång programmet körs, och att bollarna ska åka i ett rör. Därefter stanna och 

röra sig i linje med andra objekt, något som spelar roll i en verklig process men inte i ett 

datorprogram då man tillåter saker att finnas på samma utrymme. Så för att ge sken av att saker 

integrerar, stoppar och krockar med varandra har varit en mycket stor utmaning. Detta har lett till 

att vi måste kontrollera alla bollar för att avgöra deras position och hur de ska agera. Detta tycker 

vi att vi fått till på ett bra sätt genom att använda oss av arrayer som möjliggör att man kan loopa 

igenom dem på ett smidigare sätt än vad man kan gör med variabler.  
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7. Flödesscheman 

7.1 Flödesscheman boxpackning 
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7.2 Flödesscheman bollsortering 
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9. Bilagor 

9.1 Laborationsanvisningar 
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Hemmalaboration 
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Syfte 

Syftet med hemmalaborationen är att du ska öva på att programmera hemma. Samt att du ska få 

möjlighet att fördjupa dig i de uppgifter du inte han med i laboration1. 

Förutsättningar & Tips 

 

Du får själv fördjupa dig de språk du är intresserad av så mycket du vill, men vi skulle rekommendera 

att du främst fördjupar dig i SFC & ST då det är dessa språk som Lennart lägger vikt på i 

Digitaltekniken. Tänk på att kommentera koden som om det vore en inlämningsuppgift! Får du goda 

programmeringsvanor så kommer du ha stor nytta av detta på kommande hemuppgift, tentamen samt 

fördjupande kurser. Det är även god programmerings sed att indentera sin kod och använda lämpliga 

variabelnamn som du även förstår om du går tillbaka och läser programmet senare. Har du klart för dig 

innan du börjar skriva tex. genom att du kladdat lite på ett papper så kommer det att gå mycket 

snabbare för dig att uppnå det du vill göra. 

Tänk på att inte ändra i något annat program än PLC_PRG då detta kan göra så att visualiseringen 

slutar att fungera! 

Vill du byta och istället skriva ST eller något annat språk, ta bort PLC_PRG och skapa ett nytt 

program med samma namn men av annan typ! 

Vill man ha ytterligare hjälp & Fördjupning än de man fått från skolan så rekommenderar vi att man 

använder manualen samt hjälpen i CoDeSys. Man kan även med hjälp av library manager importera 

andra bibliotek eller öppna dessa och vårat i CoDeSys för att se hur vi och andra har löst olika 

problem! 

 

Lycka till! 

Micke & Simon! 
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Förberedelser: 

 

1. Ladda ner filerna och packa upp dessa på din dator. Har du denna filen så har du säkert redan 

gjort detta redan. 

2. Kopiera boxball.lib till din codesys Library mapp. 

Tex. C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\ 

Detta beror på vart du har installerat codesys. Du behöver ev. ange administratörsrättigheter 

för att få göra detta. Om du inte har administratörsrättigheter på datorn så får du ha kvar filen 

på en annan plats och istället ändra detta i Codesys. 

3. Öppna någon av filerna ballsorting.pro eller boxpack.pro (Bollsortering eller 

lådpackanläggning) 

4. Välj No om du får upp följande fråga. Detta betyder att du inte har lyckats kopiera in filen till 

rätt plats. Får du inte upp denna och visualiseringen under ”visualizations visas som den ska 

kan du hoppa över resten av stegen (5-10)  

 

Följd av dialogen:  

The following libraries could not be loaded (Set path in’ Project’ ‘options’ Directories’ ): 

boxball.lib 

Välj OK 

5. Välj Resources längst ner till vänster 

 

6. Dubbelklicka på Library manager 
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7. Högerklicka på boxball.lib > välj delete (eller markera filen och tryck på Delete) 

 

 

8. Högerklicka igen och välj ”Aditional Library” (eller tryck på Insert)  

 

9. Leta upp filen där du pakcade upp den. Välj denna sedan open. 
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10. Klar. Du bör även nu få upp en visualisering med en processbild. 

 9.2 Lösningsförslag Bollsortering 

  PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

END_VAR 
VAR_INPUT 
 h: BOOL; 
END_VAR 
 
(*ballsorting- lösningsförslag – ST *) 
IF I00 AND I02 AND I03 AND NOT I04 THEN 
 (*GUL boLL *) 
 Q00:=TRUE; 
 Q01:=FALSE; 
  Q02:=TRUE; 
ELSIF I00 AND I02 AND NOT I03 AND NOT I04 THEN 
 (* SVART BOLL *) 
 Q00:=TRUE; 
  Q01:=TRUE; 
 Q02:=FALSE; 
ELSIF I00 AND I02 AND I03 AND I04 THEN 
 (*GRÅ BOLL *) 
 Q00:=TRUE; 
 Q01:=FALSE; 
 Q02:=FALSE; 
ELSIF I05 THEN 
 h:=TRUE; 
ELSIF I01 AND NOT I05 AND h THEN 
 h:=FALSE; 
 Q00:=FALSE; 
  Q01:=FALSE; 
 Q02:=FALSE; 
END_IF; 
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9.3 Lösningsförslag boxpackning 

  PROGRAM PLC_PRG 
VAR 
 start: BOOL; 
 raknare1: CTU; 
 raknare2: CTU; 
 timer: TON; 
END_VAR 
(* Boxing lösning ST -*) 
raknare1(PV:=3); 
raknare2(PV:=5); 
timer(PT:=T#7s); 
IF I0 THEN 
 raknare1(CU:=TRUE); 
ELSIF NOT I0 THEN 
 raknare1(CU:=FALSE); 
END_IF; 
 
IF I1 THEN 
 raknare2(CU:=TRUE); 
ELSIF NOT I1 THEN 
 raknare2(CU:=FALSE); 
END_IF; 
 
IF start THEN 
 Q0:=TRUE; 
 Q1:=TRUE; 
 Q2:=FALSE; 
END_IF; 
IF raknare1.Q THEN 
 Q0:=FALSE; 
END_IF; 
 
IF raknare2.Q THEN 
 Q1:=FALSE; 
END_IF; 
 
IF raknare1.Q AND raknare2.Q THEN 
 timer(IN:=TRUE); 
END_IF; 
 
IF timer.Q THEN 
 Q2:=TRUE; 
timer(IN:=FALSE); 
ELSE 
 Q2:=FALSE; 
END_IF; 
 
IF Q2 THEN 
 raknare1(RESET:=TRUE); 
 raknare2(RESET:=TRUE); 
ELSIF NOT Q2 THEN 
 raknare1(reset:=FALSE); 
 raknare2(reset:=FALSE); 
END_IF; 
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PROGRAM PLC_PRG 
VAR 
 start: BOOL; 
 running: BOOL; 
 raknare1: CTU; 
 raknare2: CTU; 
 ind1: BOOL; 
 ind2: BOOL; 
 timer: TON; 
END_VAR 
 
 (*Lösningsförslag för boxpack skriven i IL *) 
 (*Kontrollera om programmet avslutats*) 
 LDN  start 
 JMPC  z 
 (*om programmet redan körs, fortsätt med det*) 
 LD  running 
 JMPC  b 
 (*Om det är första cykeln, fortsätt *) 
a: 
 LD  TRUE 
 ST  running 
 LD  TRUE 
 ST  Q0 
 LD  TRUE 
 ST  Q1 
 CAL  raknare1(RESET:=TRUE, PV:=3) 
 CAL  raknare2(RESET:=TRUE, PV:=5) 
 CAL  timer(PT:=T#3s) 
  
 
 (*Vanlig programkörning fortsätter här eller hoppas hit... *) 
b: 
 CAL  raknare1(RESET:=FALSE) 
 CAL  raknare2(RESET:=FALSE) 
 
 LDN  I0 
 JMPC  c 
 (* om I0 är false hoppa till c alltså körs endast följande om I0=true*) 
 LD  TRUE 
 ST  ind1 
 CAL  raknare1(cu:=TRUE) 
 JMP  d 
c: 
 CAL  raknare1(CU:=FALSE) 
d: 
 LDN  I1 
 JMPC  e 
 (* om I0 är false hoppa till e alltså körs endast följande om I1=true*) 
 LD  TRUE 
 ST  ind2 
 CAL  raknare2(cu:=TRUE) 
 JMP  f 
e: 
 CAL  raknare2(CU:=FALSE) 
 
f: 
 LD  raknare1.Q 
 JMPC  g 
 JMP  h 
g: 
 LD  FALSE 
 ST  Q0 
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h: 
 LD  raknare2.Q 
 JMPC  i 
 JMP  j 
i: 
 LD  FALSE 
 ST  Q1 
  
j: 
 LDN  I2 
 JMPC  k 
 LD  FALSE 
 ST  q2 
 JMP  l 
k: 
 
 CAL  timer(IN:=TRUE) 
 LD  timer.Q 
 JMPC  m 
 JMP  l 
m: 
 LD  TRUE 
 ST  q2 
 CAL  timer(IN:=FALSE) 
 JMP  z 
l: 
 (*hoppa till slutet om programmet inte stoppats *) 
 JMP  y 
 
 (*avslutar programmet om det stoppas = banden stoppas*) 
z: 
 LD  FALSE 
 ST  Q0 
 LD  FALSE 
 ST  Q1 
 LD  FALSE 
 ST  running 
 (*Slutet *) 
y: 
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9.4 Källkod boxpackning 
FUNCTION_BLOCK boxpack 

VAR_INPUT 
 b1: BOOL; 

 b2: BOOL; 

 pallbyte:BOOL; 
END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 connv1line1: BOOL; 
 connv1line2: BOOL; 

 connv1line3: BOOL; 

 connv1line4: BOOL; 
 connv2line1: BOOL; 

 connv2line2: BOOL; 

 connv2line3: BOOL; 
 connv2line4: BOOL; 

 greenhide: BOOL; 

 redhide: BOOL; 
 greenxoff: INT; 

 redxoff: INT; 

 greenyoff: INT; 
 redyoff: INT; 

 osynligpall: BOOL; 

 redantal: INT; 
 greenantal: INT; 

 redalarm: BOOL; 

 greenalarm:BOOL; 
 pallantal: INT; 

 notfull: BOOL; 

END_VAR 
VAR 

 connv1: connv; 

 connv2: connv; 
 greenbox: boxrun; 

 redbox: boxrun; 
 boxtimer: TON; 

END_VAR 

 

 

(* Boxpack. Styrprogram för lådpackaren *) 

boxtimer(PT:= T#2s); 
IF pallbyte OR osynligpall THEN 

 IF osynligpall THEN 

  (*kontrollera räknare -> visa pallen igen*) 
  IF boxtimer.Q THEN 

   boxtimer(IN:=FALSE); 

   osynligpall:=FALSE; 
  END_IF; 

 ELSE 

  osynligpall:=TRUE; 
  (*starta räknaren *) 

  boxtimer(IN := TRUE); 

 END_IF; 
 IF greenantal=3 AND redantal=5 AND pallbyte THEN 

  pallantal:=pallantal +1; 

 END_IF; 

 (* när ska osynlig pall = false? *) 

END_IF; 

IF greenantal=3 AND redantal=5 THEN 
 notfull:=FALSE; 

ELSE 
 notfull:=TRUE; 

END_IF; 

(* gröna lådan *) 
greenbox(connv:=b1, fallingstepps:=20, maxfall:=800, maxantal:= 3, antal=>greenantal, hide =>greenhide,xoff=>greenxoff, 

yoff=>greenyoff, alarm=>greenalarm, pallbyte:=pallbyte, osynligpall:=osynligpall); 

(*röda lådan*) 
redbox(connv:=b2, fallingstepps:=4, maxfall:=170, maxantal:=5 ,antal=>redantal, hide =>redhide,xoff=>redxoff, yoff=>redyoff, 

alarm=>redalarm, pallbyte:=pallbyte, osynligpall:=osynligpall); 

(* Anropar respektive band oavsett om de körs eller inte... *) 
connv1(runnconnv:=b1, line1=>connv1line1, line2=>connv1line2, line3 => connv1line3, line4 => connv1line4); 

connv2(runnconnv:=b2, line1=>connv2line1, line2=>connv2line2, line3 => connv2line3, line4 => connv2line4);  
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FUNCTION_BLOCK boxrun 

VAR_INPUT 
 pallbyte: BOOL; 

 connv: BOOL; 

 fallingstepps: INT; 
 maxfall: INT; 

 maxantal: INT; 

 osynligpall: BOOL; 
END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 
 hide: BOOL; 

 xoff: INT; 

 yoff: INT; 
 antal: INT; 

 alarm: BOOL; 

END_VAR 
VAR 

 n: INT; 

 c: INT; 
 FALL: BOOL; 

END_VAR 

 

 

(*boxrun- *) 

IF pallbyte THEN 

 (* PAllbyte? *) 
 antal:=0; 

END_IF; 

IF (connv OR FALL) THEN 
  (*bandet körs? *) 

 CASE c OF 

 1: (* Vänta lite ?  - Vill vi  lägga in en slumpmässig väntetid?*) 
  c := 2; 

 2:  (*ladda en låda *) 

  hide:= FALSE; 
  c:=3; 

 3:  (*Kör lådan i xled *) 

  IF xoff < 1600 THEN 
   xoff:= xoff +12; 

   (*Hanterar larm *) 

   IF xoff > 1370 AND xoff < 1450 THEN 
    alarm:=TRUE; 

   ELSE 

    alarm:=FALSE; 
   END_IF; 

  END_IF; 

  (*om lådan är utanför bandet, fall! *) 
  IF xoff > 1350 THEN 

   fall := TRUE; (*hanterar om lådan är utanför kanten *) 

   IF yoff < maxfall THEN (*800*) 

    yoff:= yoff +fallingstepps; (*20*) 

   ELSE 

    c:=4; 
   END_IF; 

  END_IF; 

 4: 
  IF maxantal <= antal OR osynligpall THEN 

   (*är lådan full? *) 

   yoff:= yoff -fallingstepps; 
   xoff:=xoff +20; 

   IF xoff > 1800 THEN 

    c:=6; 
   END_IF; 

 

  ELSE 
   antal:= antal +1; 

   c:=5; 
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  END_IF; 

 5: 

  yoff:= yoff + fallingstepps; 

  IF yoff > (maxfall + 70) THEN 
   c:=6; 

  END_IF; 

 6: 
  (*nollställ och nolla *) 

  hide:=TRUE; 

  fall:=FALSE; 
  xoff:=0; 

  yoff:=0; 

  c:=1; 
  (*byt lådan om bägge kubernas antal uppnåtts... hur? *) 

 ELSE 

  (*Bandet körs men inget görs. börja från början *) 
  c:=1; 

 END_CASE; 

 
ELSE 

 (*gör inget här = lådan stoppas när bandet stoppas och startar från samma ställe oavsett position alltså tom. i luften.*) 

 (*Om man vill "köra klart" Så implementeras detta här *) 
 ; 

END_IF; 

 

 

FUNCTION_BLOCK connv 

VAR_INPUT 

 runnconnv: BOOL; 
END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 line1: BOOL; 
 line2: BOOL; 

 line3 : BOOL; 

 line4 : BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 line: INT; 
END_VAR 

(*connv- Bandet "Rör sig" *) 

IF runnconnv THEN 
 line := line +1; 

 IF (line MOD 4) =1 THEN 

  line1:=FALSE; 
  line2:=TRUE; 

  line3:=TRUE; 

  line4:=TRUE; 
 END_IF; 

 IF (line MOD 4) =2 THEN 

  line1:=TRUE; 
  line2:=FALSE; 

  line3:=TRUE; 

  line4:=TRUE; 
 END_IF; 

 IF (line MOD 4) =3 THEN 

  line1:=TRUE; 
  line2:=TRUE; 

  line3:=FALSE; 

  line4:=TRUE; 
 END_IF; 

 IF (line MOD 4) =0 THEN 

  line1:=TRUE; 
  line2:=TRUE; 

  line3:=TRUE; 

  line4:=FALSE; 
 END_IF; 

END_IF;  
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FUNCTION_BLOCK cylinder 

VAR_INPUT 

 reverse: BOOL; (* Avgör om cylindern skall gå "baklänges": x-off returneras då som minus istället *) 

 active: BOOL; (*Input för om cylindern är aktiv eller inte *) 
 maximum: INT; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 
 xoff: INT; 

END_VAR 

 
VAR 

  step: INT:=3; (*Anger med hur många steg en cylinder skall flyttas. *) 

END_VAR 
(*cylinder* STYRPROGRAM FÖR CYLINDERN *) 

IF active THEN 

 (*Om cylindern är aktiv ska den gå ut eller stanna ute.*) 
 IF reverse THEN 

  IF ((xoff + maximum) > 0) THEN 

   xoff := xoff - step; 
  END_IF; 

 ELSE 

  IF xoff < maximum THEN 
   xoff := xoff + step; 

  END_IF; 

 END_IF; 
ELSE 

 (* ÄR cylindern inaktiv ska den gå in / stanna inne *) 

 IF reverse THEN 
  IF xoff < 0 THEN 

   xoff:= xoff + step; 

  END_IF; 
 ELSE 

  IF xoff >= 0 THEN 

   xoff:= xoff - step; 
  END_IF; 

 END_IF; 

END_IF;  
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9.5 Källkod bollsortering 
FUNCTION_BLOCK ballsorting 

VAR_INPUT 
 (*insignaler till programmet *) 

 cylinder0:BOOL; 

 cylinder1:BOOL; 
 cylinder2:BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 
 (* UTsignaler från programmet *) 

 (*Givare används av användaren & visualiseringen *) 

 givare0:BOOL; 
 givare1:BOOL; 

 givare2:BOOL; 

 givare3:BOOL; 
 givare4:BOOL; 

 givare5:BOOL; 

 (*Används endast av visualiseringen *) 
 ball1x:INT; 

 ball1y:INT; 

 ball2x:INT; 
 ball2y:INT; 

 ball3x:INT; 

 ball3y:INT; 
 ball4x:INT; 

 ball4y:INT; 

 ball5x:INT; 
 ball5y:INT; 

 ball6x:INT; 

 ball6y:INT; 
 ball7x:INT; 

 ball7y:INT; 

 ball8x:INT; 
 ball8y:INT; 

 ball9x:INT; 
 ball9y:INT; 

 ball10x:INT; 

 ball10y:INT; 

 ball11x:INT; 

 ball11y:INT; 

 ball12x:INT; 
 ball12y:INT; 

 cyl0xoff:INT; 

 cyl1xoff:INT; 
 cyl2xoff:INT; 

END_VAR 

VAR 
 (*Interna variabler *) 

 (*instansieringar av cylindrar *) 

 cyl0:cylinder; 
 cyl1:cylinder; 

 cyl2:cylinder; 

 ordning: ARRAY[1..12] OF INT:= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; (*Bollarnas ordning *) 
 maximumfall: ARRAY [1..12] OF INT:= 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180; (*Fastställer 

bottenpositionen*) 

 startcompensation: ARRAY [1..12] OF INT:= 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20, 20, 40, 40, 40,40; (*Eftersom bollarna börjar på 
olika ställen. *) 

 started: BOOL; (*Håller reda på om programmet har startat eller ej *) 

 nochangeinfall: BOOL; (*Om ingen boll längre falller- Övergångsvillkor mellan start och vanlig programkörning *) 
 i: INT; (*index*) 

 y: INT; (*omvänt index *) 

 t: INT; (*Tillfällig variabel *) 
 c: INT; (*case index *) 

 rand: random; 

 rr: INT; 
 yposition: ARRAY[1..12] OF INT; (*array för att hålla koll på y position *) 

 xposition: ARRAY[1..12] OF INT; (*array för att hålla koll på x position *) 

 balldestination: ARRAY[1..12] OF INT; (*Vart ska bollen? -> tillåter bollen att fortsätta i röret även om cylindern dras 
tillbaka *) 

 ballnrinrow: ARRAY[1..12] OF INT; (*denna bollen är nummer i slutraden *) 

 nroballs1: INT; (*räknar antalet bollar i rad 1 *) 
 nroballs2: INT; (*räknar antalet bollar i rad 2 *) 

 nroballs3: INT; (*räknar antalet bollar i rad 3 *) 
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 cylinder0innehanterad: BOOL; (* Möjliggör oss att "kolla av" om cylindern kommit in nyligen eller är kvar där sen 

innan *) 

END_VAR 

 
 

(*ballsorting - initiering *) 

IF NOT started THEN 
 (*hämta talen och skyffla om *) 

FOR i:=1 TO 12 DO 

  (*generering av nytt tal: *) 
  rand(maximum:=12, random=>rr); 

  (*Byt plats på nuvarande tal i och det slumpade talet *) 

  t:=ordning[i]; 
  ordning[i]:= ordning[rr]; 

  ordning[rr]:=t; 

 END_FOR; 
 (*initierar positionerna från de slumpade talen *) 

 FOR i:=1 TO 12 DO 

   (*Minskar maximumfall med ordningen => bolli ordning 1 kommer att få 
maxfall = 180 2 = 160, 140, 120 osv.... *) 

   maximumfall[i]:= maximumfall[i] - ((ordning[i] -1) *20); 

 END_FOR; 
 started:= TRUE; 

 (* started - Ser till att denna kod endast körs vid start av programmet *) 

ELSE 
 CASE c OF 

 1: 

 FOR i:=1 TO 12 DO 
  (*Kontrollerar om boll i befinner sig längst ner *) 

  IF (cyl0xoff > -1) AND maximumfall[i] = 180 THEN 

   FOR y:=1 TO 12 DO 
    IF maximumfall[y] <= 180 THEN 

                   maximumfall[y] := maximumfall[y] + 10; 

    END_IF; 
   END_FOR; 

  (*OM BOLLEN BEFINNER SIG PÅ UTMATNINGS RADEN *) 

  ELSIF maximumfall[i]= 190 AND xposition[i] >  -48 THEN 
   IF xposition[i] > -10 THEN 

              (* Låt bollarna falla ner ovanpå cylindern om bollen flyttat sig *) 

    IF xposition[i] > -10 AND xposition[i] < -7 THEN 
         FOR y:=1 TO 12 DO 

             IF maximumfall[y] <= 180 THEN 

                   maximumfall[y] := maximumfall[y] + 10; 
              END_IF; 

     END_FOR; 

    END_IF; 
    IF i < 5 THEN 

    (*SVART *) 

     givare2:=TRUE; 
     givare3:=FALSE; 

     givare4:=FALSE; 

    ELSIF i > 4 AND i < 9 THEN 
    (*GRÅ *) 

     givare2:=TRUE; 
     givare3:=TRUE; 

     givare4:=TRUE; 

    ELSE 
    (*GUL *) 

     givare2:=TRUE; 

     givare3:=TRUE; 
     givare4:=FALSE; 

    END_IF; 

   ELSE 
    givare2:=FALSE; 

    givare3:=FALSE; 

    givare4:=FALSE; 
 

   END_IF; 

   xposition[i] := cyl0xoff -2 ; 
  (* Har bollen hamnat i fallröret => fall *) 

  ELSIF maximumfall[i] < 260 AND xposition[i] < -48 THEN 

   maximumfall[i]:= 270; 
  (*Tillåts bollen falla, vart ska den hammna? *) 

  ELSIF maximumfall[i] = 270 THEN 

   IF cyl1xoff > 15 OR balldestination[i]=1 THEN 
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    (*Cylinder 1 ute -> Flytta bollen till höger*) 

    IF  NOT (balldestination[i] =1) THEN 

   (*initierar möjlighet att räkna samt hålla koll på vilken boll denna bollen är *) 

     nroballs1:= nroballs1 +1; 
     ballnrinrow[i]:=nroballs1; 

     balldestination[i] := 1; 

    (*Balldestination bör ersätta maxfall i else if ??? *) 
    END_IF; 

    IF balldestination[i] =1 AND (xposition[i] < (250 -( 20 * 

ballnrinrow[i]))) AND ((yposition[i] - startcompensation[i]) = 270) THEN 
    (*Här så kontrollerar vi 240 - antalbollar *20 ??? *) 

     xposition[i]:= xposition[i] + 5; 

    END_IF; 
 

   ELSE 

    maximumfall[i]:=430; 
   END_IF; 

  ELSIF  maximumfall[i] = 430 THEN 

   IF cyl2xoff > 15 OR balldestination[i]=2 THEN 
    (*Cylinder 2 ute -> flytta bollen till höger..*) 

    IF  NOT (balldestination[i] =2) THEN 

   (*initierar möjlighet att räkna samt hålla koll på vilken boll denna bollen är *) 
     nroballs2:= nroballs2 +1; 

     ballnrinrow[i]:=nroballs2; 

     balldestination[i] := 2; 
    (*Balldestination bör ersätta maxfall i else if ??? *) 

    END_IF; 

    IF balldestination[i] =2 AND(xposition[i] < (250 -( 20 * 
ballnrinrow[i]))) AND ((yposition[i] - startcompensation[i]) = 430) THEN 

    (*Här så kontrollerar vi 240 - antalbollar *20 ??? *) 

     xposition[i]:= xposition[i] + 5; 
    END_IF; 

   ELSE 

    maximumfall[i]:=600; 
   END_IF; 

  ELSIF maximumfall[i] = 600 OR balldestination[i]=3 THEN 

   (*Bollen tillåts falla hela vägen ner *) 
   IF  NOT (balldestination[i] =3) THEN 

   (*initierar möjlighet att räkna samt hålla koll på vilken boll denna bollen är *) 

     nroballs3:= nroballs3 +1; 
     ballnrinrow[i]:=nroballs3; 

     balldestination[i] := 3; 

    (*Balldestination bör ersätta maxfall i else if ??? *) 
   END_IF; 

   IF balldestination[i] =3 AND (xposition[i] < (250 -( 20 * ballnrinrow[i]))) AND 

((yposition[i] - startcompensation[i]) = 600) THEN 
    (*Här så kontrollerar vi 240 - antalbollar *20 ??? *) 

     xposition[i]:= xposition[i] + 5; 

   END_IF; 
  END_IF; 

 END_FOR; 

 FOR i:=1 TO 12 DO 
  yposition[i]:=ballfall(step:=5, maximumfall:=(maximumfall[i] + startcompensation[i]), 

start:=yposition[i]); 
 END_FOR; 

 ; 

ELSE 
  (*Running the startfall *) 

  nochangeinfall := TRUE; 

  FOR i:=1 TO 12 DO 
   t:= yposition[i]; 

   yposition[i]:=ballfall(step:=5, maximumfall:=(maximumfall[i] + 

startcompensation[i]), start:=yposition[i]); 
   (*kontrollera  om ändring gjorts *) 

   IF NOT (yposition[i] = t) THEN 

    nochangeinfall:=FALSE; 
   END_IF; 

  END_FOR; 

  (*Om ingen ändring gjorts fortsätt med nästa steg i programmet. *) 
  (*Om bollarna slutat falla = initieringen har slutörts => fortsätt "mata ner" bollar *) 

  IF nochangeinfall THEN 

   c:=1; 
  END_IF; 

 END_CASE; 

 (* Läget på cylindrar, körs alltid förutom under start av anläggningen *) 
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 cyl0(reverse:=TRUE, maximum:=47, active:=cylinder0, xoff=>cyl0xoff ); 

 cyl1(reverse:=FALSE, maximum:=20, active:=cylinder1, xoff=>cyl1xoff ); 

 cyl2(reverse:=FALSE, maximum:= 20, active:=cylinder2, xoff=>cyl2xoff ); 

END_IF; 
(*Styr givar-signalerna*) 

(*GIvare till cylinder0 *) 

IF cyl0xoff > -2 THEN 
 givare0:=TRUE; 

ELSIF   cyl0xoff < -45 THEN 

 givare1:=TRUE; 
ELSE 

 givare0:=FALSE; 

    givare1:=FALSE; 
END_IF; 

(*Hantering av givare 5 - Är en boll i fallröret så markerar denna*) 

givare5:=FALSE; 
FOR i:=1 TO 12 DO 

 IF xposition[i] < -48 THEN 

  givare5:=TRUE; 
 END_IF; 

END_FOR; 

(* Skickar arrayerna till return variabler *) 
ball1y:=yposition[1]; 

ball2y:=yposition[2]; 

ball3y:=yposition[3]; 
ball4y:=yposition[4]; 

ball5y:=yposition[5]; 

ball6y:=yposition[6]; 
ball7y:=yposition[7]; 

ball8y:=yposition[8]; 

ball9y:=yposition[9]; 
ball10y:=yposition[10]; 

ball11y:=yposition[11]; 

ball12y:=yposition[12]; 
ball1x:=xposition[1]; 

ball2x:=xposition[2]; 

ball3x:=xposition[3]; 
ball4x:=xposition[4]; 

ball5x:=xposition[5]; 

ball6x:=xposition[6]; 
ball7x:=xposition[7]; 

ball8x:=xposition[8]; 

ball9x:=xposition[9]; 
ball10x:=xposition[10]; 

ball11x:=xposition[11]; 

ball12x:=xposition[12]; 
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FUNCTION ballfall : INT 

VAR_INPUT 

 step: INT; (*Bestämmer hur snabbt bollen faller*) 

 maximumfall: INT; (*Bollen kan inte falla längre än hit *) 
 start: INT; 

END_VAR 

VAR 
END_VAR 

(* Ballfall - Hanterar bollens fall *) 

IF START < maximumfall THEN 
 ballfall:= START + STEP; 

ELSE 

 (* Om inte start < maximumfall så vill vi istället returnera maximumfall *) 
 ballfall:=maximumfall; 

END_IF; 

 
 

 

FUNCTION_BLOCK random 
VAR_INPUT 

 maximum: INT; 

END_VAR 
VAR_OUTPUT 

 random: INT; 

END_VAR 
VAR 

 running: BOOL; 

 rtcinst: RTC; 
 testtime: DT; 

 timeinint: UDINT; 

 fakerandomnumber: UDINT; 
 fake:INT; 

END_VAR 

(*random*) 
(*Klockan används som start av randomgenerering enligt Linear congruential generation *) 

(* http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator *) 

(* Genom denna får man en ok distribution, som är mer än nog i detta fall. *) 
(*Kontrollera om initialisering gjorts i instansen om inte => gör det *) 

IF NOT running THEN 

 running:= TRUE; 
 rtcinst(EN:=TRUE, CDT=>testtime); 

 timeinint:= DT_TO_INT(testtime); 

 fakerandomnumber:= timeinint; 
END_IF; 

(*generering av nytt tal: *) 

fakerandomnumber:=(fakerandomnumber*16807) MOD 3643; 
(* % Högre primtal för att få "mera" random detta har dock ställts ner för att passa datatypen *) 

random:= (UDINT_TO_INT(fakerandomnumber)) MOD maximum; 

random:=random +1; 


