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Sammanfattning 

PLC–programmeringskursen som undervisas på KTH Södertälje, Campus Telge innehåller ett 
antal laborationer. Behovet av något nytt kommer sig mest av att nästan alla laborationer har 
pneumatiska cylindrar som målsystem, vilket anses vara ensidigt. Av den anledningen behövde 
laborationsdelen en utvidgning med ytterligare en laboration. Detta projekt tog sig an denna 
uppgift, och det bestämdes att vi skulle bygga en transportbana som kan transportera kulor med 
hjälp av en hiss och en medbringare. 

Medbringaren är en rund och svarvad polyuretanplastbit vars funktion är att hämta och lämna 
ifrån sig kulor genom att rotera ett helt varv. ”Hisskorgen” är däremot rektangulärformad 
polyuretanbit, vars funktion är att ta emot kulorna som medbringaren lämnar ifrån sig och sedan 
transportera dessa vidare till två våningskanaler genom att förflytta sig vertikalt. 

Programmeringsspråken som har använts i detta examensarbete är SCL (textbaserat språk) samt 
GRAPH (grafiskt språk). 

Transportbanan har konstruerats på ett sätt som underlättar reparationer. Allt i banan är 
demonterbart, det vill säga inga spikar har använts, endast skruvar då det är ett bättre alternativ 
när man vill ta isär delarna. Hissen och medbringaren drivs av varsin motor. Förstärkarkretsar 
har krävts för att anpassa de givare som använts till PLC:n. 

En laboration har utvecklats. Ambitionerna med laborationen är att kunna ge studenterna träning 
i att programmera SCL (Structured Control Language) med Simatic S7, samt att styra systemet 
med ett huvudprogram i GRAPH. 
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Abstract 

The PLC programming course taught at KTH Campus Telge in Södertälje, contains a number of 
laboratory assignments which all use pneumatic cylinders as a target system. These target 
systems are trivial in their function and simple in their construction. Therefore, new laboratory 
activities with other target systems are desirable. So, in this project we decided to build a 
transportation system able to transport spherical objects (balls) with the help of an elevator and 
“feeder” wheel.  

The “feeder” wheel is a polyurethane plastic piece whose function is to collect and deliver the 
object by rotating a full turn. The "elevator cage" is a rectangular polyurethane piece, that is used 
to receive the object and forwarding it to either one of two grooves leading downwards.  

The programming languages used in this thesis are SCL (text based language) and GRAPH 
(graphic language).  

The transportation system has been designed in a way that facilitates repairs. Every part in the 
device is removable, i.e. no nails were used but screws, which is a better option in case one 
wants to disassemble the machine. The elevator and the “feeder” wheel are each driven by their 
own DC motor. Amplifiers have been required to adapt the sensors used for the PLC.  

A laboratory assignment for the course was developed. Its aim was to provide the students with 
experience in programming SCL (Structured Control Language) with Simatic S7, as well as to 
control the system with a main program in GRAPH. 
 
Key-words 

Electrical, electronics, robotics, mechatronics, PLC programming, transportation system.
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Projektgruppens arbete har fungerat bra under samtliga faser. Alla problem som uppstod 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
På KTH Södertälje, Campus Telge ges en kurs i PLC–programmering med ett stort inslag av 
laborationer. Läraren hade önskemål att kunna utvidga laborationsdelen med ytterligare en 
laboration. Vi tog oss an uppgiften att bygga en transportbana med en hiss och en 
medbringare. Med hjälp av hissen och medbringaren skall kulor transporteras vidare till en av 
två transportkanaler. 

Arbetet utförs av 2 studenter på KTH Södertälje inom elektroteknikprogrammet. 

1.2 Problemdefinition 
Projektet bröts ner i delmoment som resulterade i följande punkter: 

• Målsystemets konstruktion. 

o Hur skall prototypen se ut? 

o Hur skall prototypen konstrueras? 

o Är prototypen lätt att reparera? 

o Vilka och hur många givare, motorer och mekaniska detaljer behövs för 

konstruktionen? 

 

• Målsystemets programmering. 

o Vilka programmeringsspråk inom PLC skall det användas? 

o Hissens funktion. 

o Medbringarens funktion. 

o Hur skall sensorernas signaler överföras till PLC:n? Kommer det att behövas 

förstärkning? 

 

• Laborationen.  
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1.3 Målformulering 
Målet med detta projekt är att: 

• Föreslå, designa och bygga ett målsystem (3–våningshiss med en medbringare). 

• Hitta lämpliga sensorer, motorer och mekaniska detaljer att köpa in. 

• Programmera prototypen i Simatic Step 7. 

• Utveckla en laboration. Skriva laborationsinstruktioner. 

1.4 Lösningsmetod 
Informationssökning kommer att utföras i biblioteksdatabaser och på Internet. Utöver det 

kommer litteratur från handledaren att användas som extra stöd. Litteraturen är i form av ett 

kurskompendium från PLC–kursen samt två programmeringsmanualer från Siemens. 

Dessutom kommer gruppmedlemmarna att hantera eventuella motgångar under projektets 

gång genom att ha täta kontakter och träffas oftare. Man kommer också ta hjälp av en 

verkstadsansvarig vid målsystemets uppbyggnad. 

1.5 Avgränsningar 
• Programmeringen kommer huvudsakligen inriktas på språken GRAPH, som motsvarar 

SFC i IEC–61131–3, samt det textbaserade språket SCL, som motsvarar ST i IEC–

61131–3. 

• Gruppen skall inte bygga ett alltför avancerat målsystem där det kan uppstå 

svårigheter vid eventuella reparationer.   

• Gruppen skall inte bygga ett alltför avancerat system som strider mot projektets 

tidplan. 

• Eftersom det kommer att byggas 4–6 antal målsystem på efterhand måste storlek och 

vikt hållas nere. Dessutom skall det vara möjligt att förvara dessa målsystem på en 

lämplig plats. 

• Det skall vara billigt att bygga och reparera målsystemen. 
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2. Konstruktion 

2.1 Transportbanan 
 

   

Figur 1: Transportbana Figur 2: Stödben 

Till uppbyggnaden användes en spånskiva som underlag (se de silverfärgade kanalerna i Figur 

1). Skivan uppmättes till 40 centimeter i bredd och höjd. Tjockleken uppmättes till 2 

centimeter. Ytterligare en spånskiva användes för att kunna såga ut de fem svarta delar som 

sedan skulle monteras på den silverfärgade skivan. Sågningen utfördes efter mått enligt 

projektgruppens önskemål. Efter sågningen kunde man se att sprickor uppstått i delarnas 

ändar, speciellt de spetsiga delarna. Problemet åtgärdades med spackel. Med facit i hand 

kunde man konstatera att MDF-skivor hade varit ett bättre alternativ än spånskivor. De fem 

utsågade delarna trimmades i en fräsmaskin för att erhålla raka och fina kanter. Delarna 

placerades ut på underlaget för att bestämma hissens och medbringarens tjocklek, höjd och 

bredd. Flera hål borrades på baksidan av transportbanan så att all elektronik kunde monteras. 

På framsidan monterades 14 anslutningskontakter för att möjliggöra inkoppling av 

elektroniken till PLC:n under programmeringen. Två stödben tillverkades för att tillföra 

stadga och lutning till transportbanan (Figur 2). Av säkerhetsskäl konstruerades ett lock som 

täcker all elektronik på baksidan. En plexiglasskiva monterades på framsidan av 

transportbanan för att hålla kulorna innanför. 

Slutligen monterades en ränna (Figur 1) längst ner på transportbanan, vars funktion var att 

samla alla nerfallande kulor från kanalerna till en och samma plats. 
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2.2 Hissen 
Hisskorgen är gjord av polyuretanplast. Bredden och höjden uppmättes till 6 centimeter och 

tjockleken till 1,8 centimeter. Hisskorgen har 10 graders lutning så att kulan lätt rullar ner i 

kanalerna. Till hisskorgen monterades en lina som i sin andra ända är fäst i en rundformad 

plåtbit som i sin tur är monterad på motoraxel. När hisskorgen drivs rullas linan runt plåtbiten. 

För att kunna indikera hisskorgens läge monterades magnetkänsliga sensorer längs 

hisskanalen och en magnet på hisskorgens högra sida. När magneten kommer nära någon av 

sensorerna ges en signal till PLC:n. På så sätt kan man styra hisskorgen att stanna på specifika 

platser. Figur 3 visar hisskorgens konstruktion.  

 

Figur 3: Hisskorgens konstruktion. Till höger syns magneten som skall påverka sensorerna. 

2.3 Medbringaren 
Medbringaren tillverkades i polyuretanplast. I modellverkstaden svarvades en fyrkantig 

polyuretanplastbit som skulle utgöra medbringaren. Medbringarens diameter är 6 centimeter 

och tjockleken 2 centimeter. I medbringarens centrum borrades ett hål för motoraxel. Hålet 

fylldes därefter med en krympslang för att hålla fast motorns axel. Krympslangen kan köpas 

in från ELFAi. Som för hisskorgen sattes en magnet i medbringaren. När magneten påverkar 

sensorn ges en signal till PLC:n. Figur 4 visar medbringarens konstruktion. 

 

Figur 4: Medbringarens konstruktion. 
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2.4 Elektroniken 
All elektronik, sammanlagt 13 kretskort, monterades på baksidan av transportbanan. 

Transportbanan är försedd med totalt 5 sensorer som placerades på var sitt kretskort (kretskort 

3–7 i Figur 5). Eftersom spänningen från de magnetkänsliga sensorerna inte var tillräcklig 

konstruerades ytterligare 5 kretskort med transistorer för att förstärka spänningen (kretskort 

8–12 i Figur 5). Till hissens och medbringarens motorer byggdes två transistorskopplingar. 

Dessa placerades på var sitt kretskort (kretskort 1 och 2 i Figur 5). Motorerna för hissen och 

medbringaren är monterade på baksidan av transportbanan. Det 13:e kretskortet utgör 

spänningskälla till övriga kretskort. Spänningskällan får sin kraft från PLC:n. 

Som nämnts tidigare finns det 5 sensorer. När projektgruppen bestämt positionerna för 

sensorerna i transportbanan borrades hål för sensorerna på banans baksida. De fem hålen 

skulle i efterhand förses med en sensor var. Syftet var att montera sensorerna osynligt både 

från framsidan samt baksidan. Figur 5 visar elektronikmonteringen.  

 

Figur 5: Elektronikmonteringen.  



Projektrapport  Examensarbete 
 

 
6 

 

3. Sensorer och transistorer 

3.1 Funktion 
År 1869 upptäckte Edwin Hall den så kallade halleffekten. Upptäckten ledde till en 

uppfinning i form av en sensor som indikerar närvaron av magnetfält. Numera används 

halleffektsensorerna inom områdena strömavkänning, kraftavkänning, som närvarogivare 

samt varvtalsregistrering. En spänning genereras då ström går igenom hallelementet om det 

befinner sig i ett magnetfält vinkelrät mot strömflödet. Den uppkomna spänningen blir då 

vinkelrät mot både strömmen och magnetfältet. Figur 6 illustrerar halleffekten.  

 

Figur 6: Halleffekt principen. Vh i figuren är hallspänningen. 

När ett hallelement inte påverkas av något magnetiskt fält kommer hallspänningen att bli lika 

med noll. Som nämnts tidigare genereras en spänning när hallelementet påverkas av ett 

magnetiskt fält. Men spänningen blir låg, och det gör att den behöver förstärkas med 

transistorer. 

Halleffektsensorernas fördelar: 

• Den är beröringsfri, vilket innebär att friktion och slitage inte är aktuellt. Antalet 

arbetscykler är obegränsat. 

• Den klarar över 100 kHz. 

• Den är resistent mot damm, luft och vatten. 

• Den fungerar över ett stort temperaturområde. 

Halleffektsensorernas nackdelar: 

• Den kan påverkas av ett yttre störande magnetiskt fält. 

• Liten avståndskänning (max 8 mm).ii 
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3.2 Olika typer av halleffektsensorer 

 Tabell 1: Halleffektsensorer.iii 

Eftersom hallsensorer ansågs vara en bra lösning valde projektgruppen att undersöka den 

unipolära sensorn SS443A. När den unipolära sensorn studerats fann man att det räcker med 

en magnet för att påverka sensorn. Positiv pol (S) aktiverar sensorn och när man för bort 

samma magnet från sensorn nollställs sensorn. 
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3.3 Bipolära transistorer 
En transistor är en halvledare, precis som en diod. De används bland annat för att förstärka 

signaler och kan användas som switchar. NPN–transistorer och PNP–transistorer är två typer 

av bipolära transistorer. En transistor har tre anslutningar. Hos bipolärtransistorn kallas de för 

bas, emitter och kollektor, och de förkortas b, e, och c. I Figurerna 7 och 8 visas 

kretssymbolerna för NPN–transistor respektive PNP–transistor.  

   

Figur 7: Kretssymbol för NPN–transistor. iv  Figur 8: Kretssymbol för PNP–transistor. v 
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NPN–transistorer används i större utsträckning än PNP–transistorer, men de båda typerna har 

liknande egenskaper. Det som skiljer dem åt är att NPN–transistorer arbetar med positiva 

strömmar och spänningar medan PNP–transistorer arbetar med negativavi. Projektgruppen 

använde NPN–transistor för att förstärka signalen till PLC:n (Figur 9). 

 

Figur 9: NPN–transistor.vii 

När en transistor ska användas måste man göra ett antal beräkningar. Man måste begränsa 

basströmmen och då ta hänsyn till att spänningen mellan bas och emitter blir högst cirka 0,7 

volt. Strömmen mellan kollektor och emitter måste också begränsas (alltför starka strömmar 

kan förstöra transistorn). Som strömbegränsare kan man använda sig av motstånd mellan 

basen och spänningskällan samt mellan kollektorn och spänningskällan. När en tillräckligt 

stark ström flyter igenom basen bottnar transistorn och spänningen mellan kollektorn och 

emittern blir noll eller nära noll.viii 
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Schema över sensorn med två transistorer (förstärkarkoppling): 

 

Figur 10: Sensorns förstärkarkoppling. 

När sensorn inte utsätts för ett magnetiskt fält går en ström igenom R1 till T1:s bas så att T1 

bottnar. Då stryps T2 och PLC:n erhåller låg spänning (logisk nolla). På motsvarande sätt: när 

man utsätter sensorn för ett magnetiskt fält slukar sensorn i sig strömmen, vilket gör att T1 

stryps och T2 bottnar. På så sätt överförs hög spänning (logiskt etta) till PLC:n (Figur 10). Se 

Appendix 1 för mätningar och beräkningar. 

Den spänning som PLC:ns ingångskontakt fick när sensorn utsattes för ett magnetiskt fält var 

23,4 V. I Figur 11 visas de spänningsintervall som motsvarar 0:a och 1:a enligt Siemens 

dokumentationen för PLC systemet S7–300ix. Det erhållna spänningsvärdet är 23,4 V, vilket 

ligger innanför spänningsintervallen för en logisk etta. 

 

Figur 11: Spänningsintervaller enligt Siemens dokumentationen för PLC systemet S7–300. 
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4. Motorer 
I projektet användes 2 likströmsmotorer. Den ena motorn driver hissen och den andra driver 

medbringaren. Motorerna köptes in från Kjell & Company. I varje motorförpackning 

medföljde en motor, 2 axlar, 4 stora kugghjul, 4 mindre kugghjul samt 2 små kugghjul som 

monteras i motoraxeln beroende på vilken kugghjulstorlek som används (Figur 12). 

Kugghjulens storlek bestämmer, tillsammans med motorhastigheten, den utgående axelns 

rotationshastighet. Motorn har en spänningskapacitet på max 3 V. När man driver hissen med 

3 V genereras en ström på 200 mA. Motorn förbrukar alltså 0,6 W. 

Motorns fördelar: 

• Lätt att montera. 

• En sådan monterad växellåda väger inte så mycket. 

• Lågt pris. 

Motorns nackdelar: 

• Låg effekt, lägre än 0,6 W. 

• Inte hållbart om man demonterar alltför ofta. Kugghjulen är av plast och är känsliga 

för upprepade monteringar. 

 

 

Figur 12: Växellåda.x 
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5. Motordrivkrets 

5.1 H–brygga 
Projektgruppen valde att använda en h–brygga för att kunna skifta rotationsriktningen på 

likströmsmotorn som driver hissenxi. Figur 13 visar h–bryggans princip. 

 

Figur 13: H–brygga.xii 

 

En h–brygga består av fyra omkopplare. Omkopplarna är uppbyggda av transistorer. Dessa 

betecknas för T1, T2, T3 och T4. Till h–bryggan kopplas en spänningskälla. 

5.2 Olika tillstånd i en h–brygga 

 

Figur 14: Olika tillstånd i en H–brygga.xiii 

När transistorerna T2 och T3 är bottnade sker motorrotationen medurs och på motsvarande 

sätt när T1 och T4 är bottnade sker motorrotationen moturs. De gröna pilarna i (Figur 14) 

visar strömmens riktning för respektive tillstånd.xiv 
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Kopplingsschema över hissens H-brygga: 

 

Figur 15: H–bryggans kopplingsschema. 

Det som får T2 och T3 eller T1 och T4 att bottna är signalen från PLC:n, en spänning på 24 V 

som gör att en ström flyter igenom respektive bas på transistorerna. I annat fall är 

transistorerna strypta. 

Som framgår av (Figur 15) är spänningspotentialen vid T1:s och T2:s kollektorer 3,0 V. 

Spänningen är anpassad för att driva motorn med lämplig hastighet. Högre spänning medför 

högre motorhastighet och svårigheter att reglera motorn. 
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5.3 Halvbryggan 
Till medbringaren konstruerades en halvbrygga. En halvbrygga har liknande funktion som en 

h–brygga. Skillnaden mellan dessa är att med en h–brygga kan man driva motorn antingen 

medurs eller moturs. Men till en halvbrygga används endast en rotationsriktning. 

Projektgruppen beslutade sig för att driva medbringaren medurs. 

Kopplingsschema över medbringarens halvbrygga: 

 

 

Figur 16: Halvbryggans kopplingsschema. 

Det som får T2 och T3 att bottna är signalen från PLC:n, en spänning på 24 V, och den leder i 

sin tur till att en ström flyter igenom respektive bas på T2 och T3. Annars är transistorerna 

strypta. 

Av Figur 16 framgår att spänningspotentialen vid T2:s kollektor är 0,8 V. För att kunna 

positionera medbringaren så att den efter ett varv stannar på önskat position måste man 

använda en låg spänning. Högre spänning medför högre motorhastighet och svårigheter att 

reglera motorn.  
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6. Programmering 

6.1 PLC–Programmable Logic Controller 
En PLC är en programmerbar dator, med ingångar som känner av olika givare och utgångar 

som kan signalera till olika styrdon. Vid programmeringen ansluts en USB–port från PLC:n 

till en persondator. PLC–programmet skrivs i PC:n med hjälp av speciella utvecklingsverktyg. 

Figur 17 visar en PLC av modellen Siemens S7. 

 

Figur 17: Kontroller och funktioner hos en PLC Siemens S7. En S7 av serien 300 kan se ut på många sätt. 
Den typ som visas i figuren har använts i projektet. 

PLC används bland annat till styrning av: 

• Verktygsmaskiner. 

• Förpackningsmaskiner. 

• Hissar.xv  
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6.2 Programmeringsspråk 
Det finns ett antal programmeringsspråk inom PLC–programmering. De programspråk 

som har använts i projektet är: 

• GRAPH (motsvarar SFC i IEC–61131–3) 

• SCL (motsvarar ST i IEC–61131–3) 

SFC är ett grafiskt programmeringsspråk för PLC–programmering. Exempel på hur ett SFC–

program fungerar illustreras av Figur 19. 

Några regler för GRAFCET: 

• Endast ett steg i taget skall vara aktivt. 

• Systemet skall ha ett startsteg som programmet återvänder till. 

• Mellan två olika steg skall det finnas ett och endast ett övergångsvillkor.xvi 

 

Figur 18: SFC–program. 

 

ST tillhör IEC–61131–3–standarden. SCL är SIEMENS–specifikt högnivå 

programmeringsspråk som liknar PASCAL.xvii 
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7. Slutsatser 
Ett målsystem har byggts som är tänkt att användas vid PLC–laborationer. Målsystemets mått 

blev 40 centimeter i höjd och bredd. Tjockleken blev 4 centimeter. Målsystemet har utformats 

på ett sätt som underlättar reparationer. Anordningen är demonterbar, inga spikar har använts, 

endast skruvar. Det som kan konstateras är att MDF-skivor är ett bättre alternativ än 

spånskivor eftersom de förra har raka och fina kanter efter sågning. 

Två likströmsmotorer har använts. Den ena motorn driver medbringaren och den andra driver 

hissen. Eftersom hissen går både upp och ner används en h–brygga för att kunna skifta 

rotationsriktning. 

Transportbanan innehåller totalt 5 sensorer. För att överföra sensorns signal till PLC:n 

krävdes förstärkning, och för att åstadkomma det användes transistorer. Varje sensor är 

försedd med 2 transistorer. 

De programspråk som har använts är GRAPH (grafiskt språk) och SCL (textbaserat språk). 

GRAPH har använts för huvudprogrammen medan SCL har använts till underprogram.  

En av projektets uppgifter var att skriva laborationsinstruktioner. Detta mål har uppfyllts (se 

Bilaga 1). Avsikten med laborationen är att ge studenterna träning i att programmera 

underprogram med SCL (textbaserat språk), samt att styra systemet med ett huvudprogram i 

GRAPH. Laborationen innehåller totalt fem uppgifter som progressivt ökar i svårighetsgrad.
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Appendix 1 

Beräkningar och mätningar av signalförstärkarkopplingen 

Kopplingen bröts upp vid olika punkter och därmed seriekopplats med en digitalmultimeter 

för att mäta strömmarna. På motsvarande sätt har en digitalmultimeter parallellkopplats för att 

mäta spänningarna. 

När sensorn inte utsätts för ett magnetiskt fält: 

 

Figur 19: Sensorns förstärkarkoppling (icke utsatt för magnetiskt fält). 

De gröna pilarna i (Figur 20) visar strömmens riktning. Följande data erhålls: 

T1 bottnar: UR1 = UPLC – Ube (T1) = 24,8 V – 0,7 V = 24,1 V  

Ube (T1) = 0,7 V (uppmätt)    

Ib (T1) ≈ 0,2 mA (uppmätt) 

Ic (T1) = 7,4 mA (uppmätt) 

Ie (T1) = Ib (T1) + Ic (T1) = 0,2 mA + 7,4 mA = 7,6 mA  

T2 stryps: UR2 = (UPLC – Ube (T2)) = 24,8 V – 0 V = 24,8 V  

Ube (T2) = 0 V (uppmätt)     

Ib (T2) = 0 A (uppmätt) 

Ic (T2) = 0 A (uppmätt) 

PLC ingång: Uinput = 0 V (uppmätt) 
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När sensorn utsätts för ett magnetiskt fält: 

 

Figur 20: Sensorns förstärkarkoppling (utsatt för magnetiskt fält). 

De gröna pilarna i (Figur 21) visar strömmens riktning. Följande data erhålls: 

T1 stryps: UR1 = UPLC – Ube(T1) = 24,8 V – 0 V = 24,8 V  

Ube (T1) = 0 V (uppmätt) 

Ib (T1) = 0 A (uppmätt) 

Ic (T1) = 0,1 mA (uppmätt) 

Isensor = 241,4 µA (uppmätt)  

T2 bottnar: UR2 = (UPLC – Ub (T2)) = 24,8 V – 24,4 V = 0,4 V 

UR3 = UPLC – Uce (sat) = 24,8 V – 1,1 V = 23,7 V  

Ube (T2) = 0,7 V (uppmätt)    

Ib (T2) ≈ Ic (T1) ≈ 0,1 mA (uppmätt) 

Ic (T2) = 14,2 mA (uppmätt) 

Ie (T2) = UR3/R3 = 23,7 V/3,3 KΩ ≈ 7,2 mA 

PLC ingång: Uinput = 23,7 V (uppmätt) 
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Bilaga 1 - Laborationen 

 

Laboration X 

 

 

• Koppla transportbanan till PLC:n 

• Programmering i SFC (S7–GRAPH) 

• Programmering i SCL (strukturerad text) 
 
 

 

Förnamn:__________________ Efternamn:______________________ 

 

 

 

Laborationen utförd: 

_______________________________ ________________________ 
 Lärarens signatur   datum  
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Mål 

Deltagarna skall ges träning i att programmera SCL (textbaserat språk) med Simatic S7, samt 
att styra systemet med ett huvudprogram i GRAPH. 

Förberedelseuppgift 

Läs igenom kursens kursbunt (avsnitt SCL programmering). 

Laborationsuppgifter 

Uppgift 1–Anslutning till PLC:n 

Figur 1 visar hur man ansluter transportbanan till PLC:n. 
 

A. Anslut transportbanan till PLC:n.  
B. Anslut en voltmeter för att kontrollera spänningsvärden.  
C. Vänta med att fylla kulmagasinet med kulor. 
D. Se till att INTE försörja motorerna (hissen och medbringaren) med mer än 3.8 V från 

spänningsaggregatet.  

 

Figur 1: Anslutningar till banankontakter hos transportbanan. 

 

Kontrollera att kopplingen är korrekt och redovisa. 
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Uppgift 2–Testkörning 

Nu är vi redo att testa vår transportbana. Anslut dosan med tre tryckknappar till PLC:n. 
Skapa ett projekt och programmera i GRAPH PLC:n enligt specifikationerna nedan: 

A. Manuell manövrering av hissen: När knapp 1 hålls nedtryckt färdas hissen upp och 
när knapp 2 hålls nedtryckt färdas hissen ner. 
 

B. Skapa ett nytt projekt. När knapp 1 trycks in förflyttar sig hissen till plan 3, väntar där 
i 2 sekunder och sedan återgår till Bottenvåningen. 
 

C. Utöka B–uppgiften: När hissen har väntat i 2 sekunder roterar medbringaren ett helt 
varv och därefter återgår hissen till bottenvåningen. 
 

Kontrollera att programmet fungerar och redovisa. 

Uppgift 3–Programmering i SCL 

Figur 2–5 visar hur man skapar och öppnar en SCL–fil. 
 

A. Skapa och öppna en SCL–fil.  
 
 

 

Figur 2: Inled med att skapa ett nytt datablock (DB). OBS! ändra inte i datablockets 
egenskaper. 
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Figur 3: Öppna det nya datablocket och infoga en parameter ”Resultat”. Spara. 

 

Figur 4: Klicka höger musknapp på Source Files i SIMATIC Managern och skapa en SCL–fil. 

 

Figur 5: Dubbelklicka på filen för att öppna SCL editorn. 

 
B. Skriv kod direkt i editorn. SCL koden skall skapa en funktion (FC1) med ett program 

som summerar två tal (Tal1 & Tal2), multiplicerar därefter summan med 2 och lägger 
resultatet i det nya datablocket som vi hade skapat. Figurerna 6–13 visar hur man 
kompilerar det färdigskrivna koden.   
 

 
Figur 6: När programmet är färdig skrivet skall SCL koden kompileras. Detta görs med en 
snabbknapp i SCL editorn. 
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Figur 7: Om inga fel eller varningar detekteras av kompilatorn kan vi gå vidare genom att 
öppna OB1 och göra ett anrop till FC1. Spara. 

 

Figur 8: Överför nu samtliga block till CPU:n. 

 

Figur 9: I en variabeltabell i STEP7 kan du snabbt se om SCL beräkningen utförs. 

 

Figur 10: Det går även att starta statusvisning i SCL editorn. För att göra detta måste först 
kompilatorn i SCL vara inställd för detta. I SCL editorn, gå in under Options–Customize. 
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Figur 11: Kontrollera i fliken Compiler att rutan Create Debug Info är vald. När denna 
inställning är gjord kan statusvisning ske i SCL editorn. 

 

Figur 12: I SCL editorn, gå in under fliken Debug, och aktivera Monitorn. 

Kontrollera att programmet fungerar och redovisa. 

 

 

Figur 13: OBS! För att avsluta statusvisningen klicka på Finish Debugging. 
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Uppgift 4–Kalla hissen från olika våningar 

Skapa ett nytt projekt och programmera PLC:n enligt specifikationerna nedan: 

A. Tvåvåningshiss (obligatorisk uppgift): 
 Programmering i GRAPH: När knapp 1 trycks in färdas hissen till plan 1 och 

när knapp 2 trycks in färdas hissen till plan 2. 
 

B. Trevåningshiss (frivillig uppgift): 
 Utöka A–uppgiften med ytterligare en våning (när knapp 3 trycks in färdas 

hissen till plan 3). 
 Fortsätt att utöka systemet genom att programmera i SCL LED–displayen att 

visa var hissen befinner sig. T.ex. om hissen är på plan 1 skall LED–displayen 
visa tal nr1. Dessutom skall LED–displayen visa om hissen är på väg upp eller 
ner med hjälp av LDP och RDP dioderna (t.ex. om hissen har varit på plan 2 
och är på väg till plan 3 skall LED–displayen visa tal nr 2 + RDP och om hissen 
har varit på plan 3 och är på väg till plan 2 skall LED–displayen visa tal nr 3 + 
LDP osv.). 

Hur teckenrutans dioder är kopplade till PLC:ns utgångar framgår av Figur 14 och 15. 

 

Figur 14: Illustration ur manualen för LED–displayen.   Figur 15: Så här är PLC:ns utgångar 
Lysdioderna benämns med bokstäverna A–G, samt LDP   kopplade till displayens dioder. 
(left decimal point) och RDP (right decimal point).  
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Uppgift 5 (Frivillig) 

I denna uppgift skall banan automatiskt transportera kulor. 

A. Fyll kulmagasinet med kulor 
B. Ändra benämningen på två tryckknappar. Den ena får heta START och den andra 

STOP. 
C. Gör ett system i GRAPH. Systemet skall vara utformat enligt följande: 

 
1. När START knappen trycks in återgår båda hissen och medbringaren till varsin 

startposition. Hissens startposition (Sens0 = 1) och medbringarens startposition 
(Sens4 = 1). 

2. Hissen hämtar en kula från plan 2 och släpper den på plan 3. 
3. Hissen hämtar en kula från plan 2 och släpper den på plan 1. 
4. Hissen väntar vid plan 1 i 2 sekunder och därefter återgår den till sin 

startposition. 
D. Utöka systemet med en SCL kod. Koden skall vara utformat så att om STOP knappen 

trycks in stannar alla motorer och programmet återgår till startsteget i väntan på en 
ny signal från START knappen. Testa att koden fungerar och observera hissens och 
medbringarens position. 

E. Utöka D–uppgiften med SCL koden från uppgift 4B.   

 

Kontrollera att systemet fungerar och redovisa. 
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Bilaga 2 – lösningar till laborationsuppgifterna 

Uppgift 2A 

Organisationsblock 
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Funktionsblock 
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Uppgift 2B 

Organisationsblock 
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Funktionsblock 
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Uppgift 2C 

Organisationsblock 
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Funktionsblock 
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Uppgift 3B 

Organisationsblock 

 

 

SCL kod 
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Uppgift 4A 

Organisationsblock 
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Funktionsblock 
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SCL kod 
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Uppgift 4B 

Organisationsblock 
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Funktionsblock 
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SCL kod 
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Uppgift 5 

Organisationsblock 
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Funktionsblock 
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SCL kod 
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