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1 Grunderna
1.1 Inledning
Manualen som du har framför dig är skriven av sjöingenjörsstudenter för
sjöingenjörsstudenter. Tanken är att den skall användas som ett komplement under
den elpraktiska delen av utbildningen. Vi valde att inte gå in för djupt i programvarans
funktioner i våra exempel, istället höll vi oss till grunderna. Detta på grund av att
manualens tilltänkta målgrupp är nybörjare vars primära utbildningsinriktning inte är
PLC.
Samtliga lösningar är inget annat än exempel och bör därför inte tas för den absoluta
sanningen. Uppgifterna kan lösas på många olika sätt. Vissa av
fördjupningsuppgifterna skulle kunna lösas smidigare genom att använda sig av
andra PLC-system såsom MELSEC1, vår manual behandlar dock endast Logo.
Alla våra program går att finna på för ändamålet skapad webbsida:
http://www.sjoingenjor.se/plc/
All utrustning som användes till våra exempellösningar är hämtad från
labborationssalarna på Chalmers Tekniska högskolan Campus Lindholmen och
samtliga bilder är tagna/ritade av oss själva om inget annat anges.
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För mer information, besök: http://www.beijer.se
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1.2 Teknisk uppbyggnad av PLC
Framför dig har du LOGO!Soft huvudmodulen,
själva hjärnan som utför all arbete. Låt oss nu
gå igenom hur man kopplar upp den innan vi
ger oss på själva mjukvaran.
Strömförsörjning:
LOGO drivs med 24 Volt AC eller DC och
spänningssättningen sker via ingångarna P1
och P2. Spänningsriktningen spelar ingen roll
men för enkelhetens använder vi P2 som
nolla.
Ingångar:
Här kopplar du in digitala insignalerna (+24V)
från exempelvis manöverknappar. Antalet
ingångar kan variera mellan olika modeller,
men man kan alltid bygga ut med fler.
Utgångar:
Dessa är slutande brytare och
sammankopplas med den utrustning som skall
styras (reläer, lampor, m.m.). LOGO
tillhandahåller inte spänning hit, utan en
separat strömförsörjning måste dras.
Anslutning till dator:
Ingång för sammankoppling mellan LOGO och
PC. Använd för ändamålet avsedda
specialkabel.
Display:
Här kan du ställa in korrekt datum och tid,
starta program, m.m. De nödvändigaste
funktionerna att lära sig här är start och stopp
av program. Om displayen vid påslag visar
dagens datum, innebär det att ett program
körs. Överföringen mellan PC och LOGO är
då omöjlig. Vill man föra över ett nytt program
måste den befintliga först stoppas. Det gör
man genom att trycka på knappen ”Esc” och
välja ”Stop”. Om inget program körs kan man
starta den genom att välja ”Start”.
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Gränssnitt:
Nedanstående bild representerar en fullständig layout av Logos arbetsyta. Denna är
uppdelad i fem grundläggande block.

1. Verktygsfält – Detta är ett
reducerat verktygsfält med
viktiga funktioner såsom
uppladdning av ett
färdigställt program från
dator till PLC och tvärtom.

2. Funktionslista – En fullständig
lista på programmets funktioner,
såsom brytare, reläer, m.m.

3. Programmeringsfält –
Erbjuder bland annat en
genväg till
programmeringsfunktioner
och simulering.

4. Programmeringsgränssnitt –
Ytan för programutformning.
Erbjuder möjligheten att arbeta i
två modulsätt: Function block
diagram (FBD) och Ladder
diagram (LAD).

5. Informationsruta – Talar om
viktig information såsom fel
i programmet.
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Programeringssätt:
Function block diagram:
Programmeringen sker i
form av sammansättning
av funktionsblock.
Används främst av de
som känner sig bekväma
med Boolesk algebra och
logiska boxar.

Ladderdiagram:
Programmeringen sker i
form av sammansättning
av kretsdiagram.

Ovanstående exemplen representerar ett och samma program i båda fallen. Du kan
läsa mer ingående om skillnaderna längre fram i texten.
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1.3 Första programmet
Det har nu blivit dags att försöka sig på att skapa någonting eget: Hållkrets, en
grundläggande och viktig funktion.
Föreställ dig själv att du har en lampa som du vill tända genom att trycka på en
knapp och släcka genom att trycka på en annan.
Börja med att skapa nytt program:

Gå till File -> New -> FBD eller LAD
Vilken av de två du väljer är egentligen upp till dig. Vi väljer i det här fallet LAD då
den påminner oss om den ritningssätt som vi har använt oss av i tidigare kurser i
styrtekniken.
Ladder eller LAD är ett grafiskt programspråk som främst används för att
programmera logiska funktioner i PLC-system. Språket är förhållandevis lätt att förstå
och följa även för amatörer. Koden ser ut ungefär som en stege där den vänstra
vertikala ”pinnen” motsvarar ett elektriskt plus. Spänningen leds sedan vidare med
hjälp av olika logiska grindar som styr funktioner i programmet eller PLC-modulen.
Anledningen till att grindarna ser ut som de gör med två vertikala streck och inte
ligger ner är att datorerna förr i tiden hade så dålig grafik att man var tvungen att göra
på detta sätt. Sedan har det helt enkelt levt kvar.
Beroende på vad man är van vid kan det i vissa fall i stället vara enklare att vid
programmeringen använda sig av funktionsblocksdiagram. Funktionsblocksdiagram
är i grund och botten boolesk algebra i grafisk form. Med denna teknik beskriver man
logiken ”sanningsfunktionellt” genom att använda sig av talen 1 och 0 för 'sant' resp.
'falskt'. Algebran bygger på operationerna addition, subtraktion och multiplikation.
Man definierar även tilläggsregler till dessa för att avbilda beteendet hos de logiska
operationerna OCH/ELLER. I boolesk algebra kan man använda sig av
sanningstabeller (teknik för att analysera och bestämma ett logiskt uttrycks
sanningsvärde) för att kontrollera att koden stämmer.
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Låt oss nu titta på arbetsytan.
Linjen som är markerat i rött är
huvudledningen. Den är alltid
spänningssatt och det är därifrån vi
får strömmen till resten av våra
funktioner.
Vi fortsätter med att placera ut de
komponenterna som vi behöver för
att programmet skall fungera.

Vad behövde vi egentligen? En lampa och två knappar. Vi börjar med knapparna
som egentligen är ingenting annat än vanliga brytare. I funktionslistan, markera
”Make contact” och tryck någonstans i arbetsytan. Parameterrutan kommer nu att
uppenbara sig. Här måste du välja vilken ingång på PLC startknappen kommer att
ha. För enkelhetens skull väljer vi ”I1”. I fliken ”Comment” kan du lägga till ”kom ihåg”
notiser om just den ingången.
Välj OK.
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Eftersom det var två knappar som behövdes, sätter vi ut den andra också. Vår stopp
knapp får dock bli av typen NC (normaly closed) och heter ”Break contact” i LOGO,
ingång I2. För lampan väljer vi ”Relay coil”. Det är precis som det låter, ett relä.
Utgången sätter vi till Q1.

Eftersom vår lampa tyvärr inte går på luft så behöver vi leda ström till samtliga
komponenter. Det tar vi från huvudledningen. Markera ”connect” (genvägen F5) och
dra en linje mellan samtliga komponenter, en i taget.
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Du bör nu ha någonting liknande:

Men vänta lite! Här är det någonting som inte stämmer. Titta noga på ritningen, vad
händer när man trycker in startknappen (I1)? Lampan lyser. Men så fort du släpper
knappen kommer lampan att slockna. Kretsen är alltså ofullständigt och vi behöver
antingen byta ut den fysiska knappen mot en brytare, eller att bygga ut programmet
med någonting som kallas för ”självhållning”.
Allt man egentligen behöver göra är att
lägga till en kontakt till som påverkas av
reläet Q1. Återigen, markera ”Make
contact” och klicka någonstans på
arbetsytan för att placera ut den. Var
noga med att strömmen får en möjlig
väg förbi I1 och genom I2:

Se även till att du ger den nya kontaktorn samma namn som reläet, det vill säga Q1.
Detta är ett sätt att tala om för LOGO att dessa två är bundna till varandra. Då reläet
Q1 får ström aktiverar den i samma ögonblick kontakt Q1.
Låt oss nu testa vår nya skapelse genom simulering. Gå till Tools -> Simulation eller
tryck på kortkommandot F3.

Experimentera lite genom att påverka knapparna I1 samt I2. Observera hur reläet Q1
(lampan) beter sig. När den väl har fått ström så spelar det ingen roll ifall vi sluter I1,
strömmen fortsätter att matas via kontaktor Q1 fram tills vi bryter den med I2.
Om allting fungerar tillfredställande är det dags att bygga ihop detta med fysiska
komponenter. Försök gärna själv innan du tjuvkikar i lösningen nedanför.
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Uppbyggnadslösning ”Hållkrets”:

Obs! För att vårt program skall fungera korrekt måste de båda fysiska
knapparna vara av typen ”NO”. Det går självklart också att använda ”NC”,
men då måste programmet skrivas om och anpassas till det.

Som sista aktivitet kan du ta en titt på funktionen ”Online Test”. Den erbjuder dig en
live överblick över hur programmet beter sig när du manipulerar de olika knapparna.
Tryck på

ikonen i programmeringsfältet eller gå till Tools > Online Test.

Tryck på glasögonen för att aktivera övervakningen.
Härifrån kan du även starta och stoppa programmet.
Glöm inte att PLC måste vara ansluten till dator för
att Online Testet skall kunna fungera!
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1.4 Felsökning
Hur noggrant man än konstruerar ett PLC-system finns det alltid en risk att något går
snett. Detta gäller både vid programmering av mjukvara och i uppbyggnaden av de
fysiska systemen. I mindre och enklare system kanske inte detta är något större
problem, ibland räcker det rent av att använda sitt sunda förnuft och testa sig fram. I
mer komplexa system kan man behöva använda sig av en mer systematisk metod.

För att ta reda på vilken felsökningsmetod som är lämplig att använda sig av gäller
det att fundera på vilka förutsättningar felsökningsmetoden kräver, vilka
begränsningar den har samt vilka aktiviteter den medför. Med hjälp av detta kan man
sedan identifiera vilka stöd felsökningsmetoden kräver.

Det första man bör göra är att kontrollera programvaran. Detta kan man göra genom
simulering i LOGO!Soft.
När man sett att mjukvaran fungerar som den ska kontrollerar man lämpligen
systemen runt omkring LOGO!-enheten. Ofta har man en systemritning att tillgå.
Utifrån denna kan man sedan välja metod för att systematiskt gå igenom systemet.
Kolla eventuella plintar och se så alla kablar sitter som de ska. Var noga med att
reläspolarna är anpassade för den spänning du använder i systemet.

Skulle du inte hitta några fel i programvaran eller systemet omkring LOGO!-enheten
kan det vara själva enheten i sig som spökar. Här nedan kommer vi att ta upp några
viktiga punkter för att kontrollera en icke fungerande enhet:

1. Säkerställ strömförsörjning. Spänningen bör ligga mellan 23-25V för att
enheten ska fungera korrekt. I många fall finns det en lysdiod på enheten för
indikation.
2. Kontrollera att ingångarna får signal. Detta gör du genom att först starta ditt
program på enheten. Tryck sedan vänster två ggr med knapparna till höger
om displayen. Aktivera sedan ingångarna manuellt med 24V in, fungerar
enheten som den ska så får du indikation på detta i displayen.
3. När utgångarna aktiveras hör du detta genom att det klickar till när reläet drar.
Vill du vara helt säker kan du mäta resistansen över utgången. Den bör då
ligga på 0 Ω eller strax över pga. kabelresistans.
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1.5 Vanliga fel/misstag
Under arbetets gång kommer du garanterat att stöta på en del problem, här är
vanligaste misstag som man som nybörjare kan stöta på:
”Incompatible connectors” – felaktig anslutningsförsök. Exempel:

I de första två fallen försöker man ansluta symbolerna på ett sådant sätt som
programmet inte godkänner. Ha som tumregel att alltid ansluta bara de punkterna
som pekar mot varandra.
”Connect contacts to power bus” - är ett vanligt förekommande misstag och betyder
helt enkelt att det finns en eller flera symboler i programmet som inte är anslutna till
strömförsörjningen. Exempel på vad som kan ha gått fel:

Man placerar en symbol över en anslutningslinje. Sammankopplingen sker då inte
automatiskt, utan måste göras manuellt. Du kommer då få följande vid kompileringen:

Väljer du ”Ja” så kommer I1 i detta fall att sammankopplas med huvudledningen.
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Det kan i vissa fall vara svårt att upptäcka om man har råkat lägga en symbol över en
anslutningslinje. Vill man underlätta sökandet kan man göra en simulering vilket gör
det betydligt enklare att se felet.

”Recursion only allowed via outputs and flags” – otillåten återkoppling. Detta är
stundstals ett väldigt märklig fenomen. Titta på exemplerna här nedan:

Rent logiskt är sådana här sammankopplingar fullt möjliga, trots det vägrar
programmet acceptera det. Vad det beror på kan man endast spekulera i (antagligen
för att det bryter mot de reglerna som utvecklarna av programmet har satt).
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Ett sätt att lösa det här är att ”lura” programmet med en minnesflagga:

1.6 Tidrelä
Med de absolut elementära grunderna avklarade kan vi börja utöka våra kunskaper.
Låt oss titta på tidreläet genom att bygga ut vår hållkrets med en tidsfördröjning. Anta
att vi vill att lampan tänds först efter 5 sekunder från det att vi trycker på Start.
Vi behöver någonting som håller koll på tiden, ta en titt i funktionslistan. Där, i
”Special funktions” under fliken ”Timer” har vi massor av godsaker som gör precis det
vi vill ha. Börja med att skapa lite mer plats på vår arbetsyta, ta tag i Q1 och dra den
så långt du behöver. Placera även ut tidreläet ”On-Delay” (fördröjt tillslag) och en ny
brytare framför Q1. Var noga med att döpa den nya brytaren till samma namn som
tidreläet (välj bara givna standardnamnet T001). Koppla ihop dessa nya
komponenter och var noga med att tidreläet får sin ström före brytaren T001.
Dubbelklicka på tidreläet för att ställa in önskad tid. Du borde då ha någonting som
ser ut såhär:
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När du har ställt in tiden, tryck OK och testa programmet i simuleringen.
Förhoppningsvis kommer du nu att upptäcka ett allvarigt fel med programmet: För att
lampan ska kunna börja lysa måste Startknappen hållas intryckt i 5 sekunder och så
vill vi ju inte ha det. Istället vill vi bara trycka på knappen en gång och sedan låta
PLCn sköta resten. Det är enkelt fixat med en modifiering av hållkretsen.
Lägg helt enkelt till ett ”hjälprelä” (Q2), som inte kommer ha någon funktion utanför
själva programmet, och ändra namn på brytaren Q1(dubbelklicka på symbolen) till
Q2:
Testkör programmet! Förhoppningsvis
kommer allting nu att fungera om du har
följt anvisningarna korrekt.

1.7 Tidrelä (On/Off-delay)
Din studentkassa börjar sina och nudlarna smakar inte lika gott längre. Du
bestämmer dig för att söka extraknäck och får möjligheten att arbeta som fyrvakt.
Den hjältemodiga insatsen, som du kommer att bestå med i all din ensamhet i fyren,
kommer att varna sömniga nautiker för farorna som lurar runt hörnen. När du väl
kommer till arbetsplatsen upptäcker du att lurendrejaren som var anställd innan dig
inte bara hade raderat programvaran i PLCn som styr fyren, utan även snott med sig
kaffekokaren. Det är nu upp till dig att rädda situationen och få igång allting innan
solen går ner!
Självklart finns det flera olika sätt att angripa problemet på (och då menar vi inte att
åka hem och söka annat jobb). Då människan av naturen är lat så försöker vi att
minimerar antal komponenter och göra det enkelt för oss. Börja med att tänka
igenom problemet, vad behöver vi?
Ett sätt att stänga av och sätta på fyren (brytare), själva fyren (lampa) och någonting
som håller koll på när fyren skall vara tänd eller släckt (tidrelä).
Börja med en hållkrets. Som med allting annat vill vi inte behöva stå kvar och hålla
inne knappen för att anläggningen skall vara igång. Eftersom själva lampan (Q1) i
detta fall kommer att tändas och släckas hela tiden så är det kanske inte världens
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bästa idé att låta just Q1 hålla kretsen (allting kommer då att stanna). Istället kan man
använda sig av en intern minnesfunktion, en så kallad minnesflagga ”M”.
”M” upptar inte upp någon utgångsplats som Q gör, utan existerar bara i själva
programmet.

I1 = Start
I2 = Stopp
M1 = Minnesflagga

Vi kan nu också lägga in själva lampan och en NC-brytare som skall släcka och
tända denna lampa:

Frågan är nu bara vad den här mystiska brytaren skall styras av? Svaret hittar du i
rubriken till den här uppgiften, ett tidrelä! Och här har du en fullständig lösning:

Så fort lampan tänds börjar tiden i reläet T001 (som är av typen On/Off-Delay) att
ticka på. När lampan har varit tänd i 1 sekund aktiveras brytaren T001 som då
släcker den. 30 millisekunder senare tänds lampan på nytt.
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1.8 Automatisk Y/D-start
Föreställ dig att du skall installera en motor som kommer att driva bogpropellern. För
att få en skonsammare start, och därmed förlänga motorns livslängd, vill du att
motorn först utför en Y-start och därefter slår om till D-läge.
Här utgår vi ifrån att du från tidigare elkurser redan är bekant med vad Y/D-start är för
något. Istället koncentrerar vi oss bara på själva automatiken. Vi börjar med att friska
upp ditt minne och visa hur man kopplar motorn i Y- respektive D-läge:
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Vi måste realisera dessa två kopplingar på något sätt, utan att behöva dra ut och
skifta om sladdarna på kopplingsplinten. Det finns två sätt att göra det på. Den första
är att lägga pannan i djupa veck och efter ett flertal kladdiga skisser på papper
komma fram till någonting som fungerar någorlunda felfritt. Den andra och betydlig
mer smärtfria sättet är att vara lite slug och ta hjälp av tillgängliga hjälpmedel, i detta
fallet ritprogrammet EasyEL2. En snabb titt där erbjuder oss följade schema:

OBS! Kopplingsplinten som används som standard i EasyEL skiljer sig
från kopplingsplinten på skolans motorer. Ovanstående ritning har blivit
modifierad för att stämma överens med den utrustningen som vi använder
i detta exempel.

Låt oss titta på ritningen, det mesta jobbet här är redan gjort åt oss. Det enda vi
behöver göra är att komma på ett sätt att kunna påverka reläerna Q1, Q2 och Q3 i
rätt ögonblick och ordning.
Vi börjar med Y-start: Vilka reläer behöver vara aktiverade när man trycker på
startknappen?
Q1 kan ses som ”huvudrelä” och är alltid dragen så länge motorn ska vara igång.
Tittar vi sedan på Q2 och Q3, samt jämför ritningen med principskissen för Y, så ser

2

Kan införskaffas från: www.pkdata.se
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du förhoppningsvis att Q3 stämmer bäst överens med skissen. Slutsatsen är att när
startknappen trycks in skall Q1 och Q3 dras, Q2 förblir orörd.

För att få en bättre översikt över det vi
håller på med väljer vi att använda oss
av exakt samma namn i LOGO som i
ritningen:

Ovanstående bild representerar en körning av motorn i Y läge. Q1 och Q3 aktiveras
när Start knappen (I1) trycks in. Kretsen är självhållande och stoppas med Stopp
knappen (I2).
Dags att lägga till D-läget: D-körningen realiseras genom att vi slår ifrån Q3 och
samtidigt kopplar in Q2. Vi måste ha någonting som triggar en sådan händelse. Man
skulle kunna göra det manuellt med en knapp, men ett sådant system är knappast
användbart. Istället väljer vi att lägga in ett tidrelä (On-Delay) som sköter jobbet åt
oss:

Studera ovanstående exempellösning och försök att komma fram till varför vi valde
T001 som brytande vid just Q3 och slutande vid Q2 (och inte tvärtom). Testkör
programmet i en simulering. Notera också att tiden för T001 är satt till 5 sekunder,
detta behöver absolut inte vara så och kan bytas till valfri värde. Om du är nöjd med
programmet, låt oss börja bygga!
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Kopplingsskiss:

Exempel:
I exempelbilden nedan på färdigt system, lägg märke till hur
trefasanslutningen är kopplad. Då vi i detta exempel använder oss av en
motor som inte tål den höga ström som uppstår under D-körning på 400V
är vi tvungna att använda oss av en transformator för att inte orsaka
skador.
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1.9 Fram/Back med automatisk Y/D-start
Har du följt instruktionerna från början bör du nu framför dig ha en fullt fungerande
Y/D-start anordning. Låt oss roa oss i sann utbildningsanda med att hitta på en högst
troligt scenario som ger dig möjligheten att bygga vidare:
Anta att ni har fått en ny bogpropeller ombord. Människorna som byggde och
installerade propellern var tillräckligt klyftiga att lägga in en Y/D-start, men glömde
helt bort att ge er möjligheten att köra den åt båda håll. Just nu har ni bara en start
och en stopp knapp och kan endast gira åt babord. Fartyget måste kasta loss om ett
par timmar och Chiefen, som är nära ett nervsammanbrott har låst in sig i hytten för
att kunna gråta ostört. Duktig sjöingenjörspraktikant som du är, tar du steget fram och
slår dig om bröstet att du kan minsann fixa det här! Besättningen på M/S Lindholmen
ser med blandad skräck och förtjusning hur du skrider till verket.
Vad är det som bestämmer om en 3-fas elmotor går åt ena eller andra hållet? Jo det
är sättet som faserna är kopplade ihop med motorn. För att byta håll räcker det med
att kasta om två av faserna (återigen kan man ta hjälp av EasyEl).

Omkastning av faserna enligt EasyEl. Nu är
det bara till att kombinera den färdiga Y/Dstarten med denna.
Eftersom möjligheten ges (tack vore skolans
eminenta utbud av utrustning), kan vi
använda oss av en kombinerad NC/NO-relä
istället för två separata. Man vill ju alltid
minimera antalet komponenter i den mån det
går, för att spara plats och pengar. På det
sättet kringgår vi också problemet med att
det saknas ”utgångspunkter” på PLC och
behöver därför ej att lägga till en
utbyggnadsmodul (mer om dessa i
Bogportsövningen längre fram).
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Här är ett modifierat kopplingsschema som vi skall anpassa vår LOGO program efter:

Som du kan se är majoriteten här är redan klart och ritningen kan därför delas in i två
block: Y/D, som vi inte kommer att röra (varför reparera någonting som inte är
trasigt?) och Fram/back.
Öppna upp den färdiga Y/D programmet i LOGO och börja med att lägga till en tredje
(I3) knapp. Tanken är ju att vi skall kunna ha en separat fram, back och stopp knapp.
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Låt oss titta på valet av placeringen för I3. Det du ser är en s.k. ”ELLER” funktion där
manipulering av I1 (fram) eller I3 (back) initierar en Y/D-funktion. Och det är ju precis
det vi är ute efter. Oavsett åt vilket håll vi kör så vill vi ändå få en mjukstart av motorn.
Första biten är klar, nu måste vi också implementera ett sätt för faserna att skifta
plats beroende på hur vi vill köra. Det löser vi med vår NC/NO relä som vi döper till
Q4:
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Studera programmet, vad händer? Jo när Q4 är opåverkad går strömmen genom NC
delen vilket i vårt fall är lika med Framkörning. Aktiverar vi I3 så släpper NC och
istället är det NO delen som drar. Detta ger oss en faskombination som motsvarar
Backkörning. För att enklare förstå uppbyggnaden kan det vara bra att ha fysiska
komponenter att köra på, det är därför dags för dig att bygga anläggningen:

Självklart behöver du inte
följa ovanstående skiss,
utan får gärna komma
med egna lösningar.
Exempel på färdig
anläggning (modifierad
Y/D-anläggning från
tidigare exempel):

24

Lösningen är dock inte komplett då vi stöter på problem. Har du testkört ordentligt
märker du att om vi slår om (utan att först stoppa) från Fram till Back, så kommer
motorn att hoppa till och direkt börja arbeta i D-läge. Detta är allt annat än bra och
måste åtgärdas. Vi vill omöjliggöra ändring av riktningen utan att först behöva stänga
av motorn.
När det gäller ändringen från ”Back till Fram”, upplever vi inga problem. Detta för att
det inte finns någonting annat än Stopp som bryter dragningen av Q4. Det
problematiska momentet ”Fram till Back” kan vi dock korrigera genom att lägga in en
spärr på Back knappen. Sätt en brytande Q1 i serie med I3, då kan vi effektivt
blockera Q4 när Y/D-starten har kommit igång:

Resultatet är att vi har ”endast ett Y/D-start till vårt förfogande” som vi förbrukar så
fort vi kör igång motorn (oavsett riktning). För att kvittera ut en ”ny” Y/D-start, måste
motorn stoppas. Ungefär som en bussresa, du kan bara åka åt ett håll i taget och
måste hoppa av för att ändra håll.
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2 Fördjupning
I fördjupningsdelen kommer vi tyvärr inte att hålla dig i handen genom varje steg som
vi tar i vårt sätt att lösa uppgiften på. Även om mycket hjälp erbjuds kommer du att
vara tvungen att tänka till och försöka lösa problemet själv.
En variant på färdig lösning, med kort beskrivning, erbjuds i slutet av varje uppgift.
Det kan vara bra att tjuvkika på den ifall du kör fast.

2.1 Fram/Back medutomatisk Y/D-start (fördjupning)
I grunddelen fick du i uppgift att bygga en Fram/Back-körning med automatisk Y/Dstart där vi i senare delen av uppgiften stötte vi på ett problem. Problemet kunde
lösas på olika sätt beroende på vilken beteendemönster hos anläggningen som vi
kunde finna acceptabel. Vi valde att göra det väldigt enkelt för oss och acceptera att
man var tvungen att manuellt slå av motorn innan ändringen av körriktningen kunde
ske. Nu ska vi istället göra det helautomatiskt.
Uppgiften kan vid första anblicken tyckas vara relativt enkel, så är tyvärr inte fallet då
man bjuds på en hel del fallgropar. Det är lätt hänt att man målar in sig i ett hörn där
varje lösning på ett problem leder till uppkomsten av ett nytt. Därför är det viktigt att
tänka igenom uppgiften ordentligt redan innan du sätter igång. Låt oss ställa följande
villkor på anläggningen:
Vid stillastående:
 Aktivering av Fram- eller Backknappen startar motorn i den aktuella riktningen.
Vid drift med körriktning Fram:
 Aktivering av Fram skall medföra att
a. Ingenting händer.


Aktivering av Back skall medföra att
a. Motorn stannar.
b. Faserna kastas om (riktningsbyte).
c. Motorn startar.



Aktivering av Fram och Back samtidigt skall medföra att
a. Programmet uppfattar det som att stoppknappen har blivit aktiverad
och stoppar motorn som förblir stillastående så länge dessa två
knappar är intryckta.
b. Motorn låses i läget ”stillastående” x antal sekunder (återaktivering
omöjlig) efter det att någon eller båda av dessa knappar släpps.
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Anledningen till det här villkoret är att vi vill förhindra att motorn kör
igång i slumpmässig riktning när vi släpper knapparna. Det är
nästintill fysiskt omöjligt att släppa båda knapparna exakt samtidigt,
någon av dessa förblir alltid intryckt längre än den andra och kan
därmed tolkas av programmet som en avsiktlig aktivering, vilket
måste förhindras.
c. Motorn behåller läget ”stillastående” när båda knapparna har släpps
och avvaktar återaktivering.



Aktivering av Stopp skall medföra att
a. Motorn stannar och förblir stillastående tills återaktiverad.
b. Start av motorn skall inte vara möjlig i någon riktning så länge Stopp
är intryckt.

Med klara mål framför oss kan vi nu börja angripa uppgiften på ett konkret sätt. Låt
oss slå fast direkt att de fysiska komponenterna kommer vi inte att röra, vi har det vi
har. När det kommer till mjukvaran kommer vi dock få bygga om det mesta. Ett
relativt simpelt och fungerande (om än för felaktiga villkor) program har vi redan, det
kan vi ha nytta av senare.
Med villkoren i åtanke behöver vi nu dela upp vår uppgift i ”programblock” som vi
sedan kommer att lägga ihop. Vi har tre viktiga block att arbeta med:
1. Motorn (här ingår även Y/D starten) med reläerna Q1, Q2 och Q3.
2. Fasomkastning/Riktningsändring med reläet: Q4.
3. Knapparna med ingångarna: I1 (Fram), I2 (Stopp) och I3 (Back).
Låt oss dock slänga in en fjärde!
4. Intern övervakning med minnesflaggor, tidreläer, med mera.
Det fjärde blocket kommer vi ha väldigt stor nytta av, vilket du kommer själv att
upptäcka när du börjar programmera.
Börja med Motorblocket (från och med nu refererat som endast ”Motorn”), någonting
måste ju starta den. Placera ut någon form av hållkrets som aktiveras av I1 eller I3
och bryts av I2. Med det gjort kan vi börja fundera på hur vi kan lägga in någon slags
automatik som kan stoppa och starta motorn av sig själv när vi ändrar riktning.
Möjligen lägga in en NC-kontaktor mellan motorn och knapparna, som styrs indirekt
av dessa? Men då måste vi se till att den kontaktorn bryter strömmen till motorn vid
rätta tillfällen.
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För att kunna avgöra vad som är rätt tillfälle måste vi veta vissa saker:
 Är motorn igång?
 I vilken riktning körs den (vilken knapp var senast intryckt)?
 Är begäran på riktningsändringen korrekt? Exempel: Om motorn körs i
riktningen Fram och vi trycker på knappen Fram, får det anses som en felaktig
begäran (ingenting skall hända, finns ingen anledning att i det läget stoppa
motorn och sedan köra igång den i samma riktning).

Hur vet programmet om motorn är igång då? Det gör det inte, såvida du inte talar om
det. Fallgropen här är att börja titta på själva motorn, stirra dig inte blind på Q1. Anta
att vi har ett program som bygger hela sin övervakning på just Q1. Så länge motorn
är igång så vet programmet att det skall hålla ett öga på knapparna och snabbt byta
riktning när någon av dessa trycks in. Plötsligt kommer någon klåpare och vill just
det. Denne någon trycker in knappen, snabbt som ögat stoppar programmet motorn
(Q1 slår ifrån), kastar om faserna och... ingenting mer. Motorn förblir stillastående.
Varför? Jo i programmets ögon står ju motorn still, finns ingen anledning att göra
någonting mer (programmet uppfattar det som att någonstans på vägen fick det en
Stopp-order).

Istället bör man använda sig av en minnesflagga (M). Med hjälp av den kan vi tala
om för programmet att även om motorn är stillastående i det ögonblicket då
riktningsbyte sker, betyder det inte att anläggningen är frånslagen! Trots att motorn
står still så skall programmet fortsätta utföra de tilltänkta sekvenserna. Nu går det
säkert att komma runt detta och använda sig av Q1 trots allt. Om du vill göra det på
det sättet är det självklart upp till dig att avgöra, vi vill bara påpekar att det troligen är
enklare att låta bli.
Med hjälp av flaggan vet nu programmet när anläggningen är i drift. Nu måste vi
försöka hålla redo på i vilken riktning vi kör. Här finns det också olika sätt att göra det
på, vi valde att titta på knapparna. Vilken knapp var intryckt senast? Vet vi svaret på
det, så vet vi också riktningen. Knapparna kan man enkelt hålla redo på med hjälp av
räknare (C00x). Trycker vi på Fram så ökar räknaren för Fram med ett. Trycker vi på
Back så ökar räknare Back med ett, samtidigt som räknaren Fram minskar med ett
och vice versa. Trycker vi på Stopp så nollställs båda räknare. Själva uppkopplingen
av räknaren i programmet är relatvit enkelt, leder du in strömmen till ”Cnt” så ökar
värdet, leder du in strömmen till ”R” så nollställer du den.
Programmet har nu klart för sig att anläggningen körs och åt vilket håll den körs.
Dags att lägga in ett beteendemönster för själva riktningsändringen. Vi vill ju under
inga som helst omständigheter kasta om faserna då motorn är igång, alltså måste vi
försöka klura ut hur själva automatiska stopp och starten skall vara utformat. Ett sätt
var ju att använda sig av en NC-kontaktor som bröt strömmen till motorn, väntade på
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att faserna kastades om och sedan återgick till sitt ursprungsläge. Det är relativt
enkelt att få till en sådan fungerande funktion om vi bara hela tiden vet i vilken läge
anläggningen befinner sig i. Och det gör vi ju, med hjälp av tidigare nämnda
minnesflaggor.
Exempel på utformning av styrningen av NC-kontaktor:

När anläggningen är igång slår brytaren M1 till och matar strömmen fram till I1 och
I3. Beroende på vilken knapp som senast var intryckt så blockeras I1 eller I3 (en NCkontaktor styrd av räknare C001 respektive C002). På det sättet blir den senast
intryckta knappen verkningslös om den trycks in igen. Vi lägger sedan en hållkrets
över knapparna (man vill ju inte stå och hålla inne knapparna hela tiden) och
inkluderar några tidreläer som bestämmer hur länge motorn skall vara frånslagen.
Med hjälp av dessa fingervisningar borde du nu ha tillräckligt med kött på benen för
att själv kunna ge det hela ett hederligt försök. Trots det får du ett exempel på
fullständig lösning att tjuvkika på här nedanför. Lösningen är långt ifrån den absoluta
sanningen och är ingenting annat än just ett exempel. Det går garanterat att lösa det
här på helt andra sätt (säkert både enklare och krångligare), det är bara din egen
fantasi som sätter gränser.
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Exempellösning:
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2.2 Trafikljus
Du var ute och firade nyårsafton med dina vänner, någonstans långt in på
småtimmarna fick du den briljanta idén om att det vore väldigt kul att tejpa ihop
samtliga era egentillverkade raketer (efter farfars hemliga recept, med alldeles för
mycket krut i) ni förfogade över och rikta dessa mot trafikljuset i er direkta närhet.
Sagt och gjort, armadan placerades ut och riktades varsamt mot målet. Medan
vännerna sökte skydd bakom närmaste snöhög tände du samtliga stubiner i ett
elegant svep med din favorittändare. Inte långt senare stod du framför en grinig
konstapel och försökte förklara varför trafikljuset befann flera meter från det ställe där
det egentligen borde vara. Ni kom överens om att ifall du fixar problemet själv så
kommer inga rättsliga åtgärder att vidtas. Den fysiska skadan är inga problem, det
fixar du med lite silvertejp. Tyvärr var detta en väldigt speciell trafikljus med en egen
inbyggd PLC av märket Logo!Soft (vilken tur för dig). Av någon konstig anledning
försvann programmet och du måste nu bygga upp ett nytt!
Låt oss börja med att tänka igenom beteendemönster och villkoren. Då detta är ett
övergångställe bör trafikljusets (för bilar) normala tillstånd vara ”Grönt ljus tänd”, tills
någon vill komma över till andra sidan vägen på ett säkert sätt. När denna någon
trycker på en knapp skall trafikljuset slå över till ”Rött” för bilar och ”Grönt” för
fotgängare, förbli i det tillståndet i x antal sekunder och sedan återgå till
ursprungsläget. Man skall kunna stänga av trafikljuset helt eller kunna slå över till
”Störningsdrift”, det vill säga med endast ett blinkande gult ljus. Exakta villkor:
Aktivering av trafikljuset:
 Vid uppstart, rött ljus för bilar och fotgängare i x antal sekunder.
 Därefter för bilar, slår om till grönt i följande ordning:
a. Rött ljus tänt.
b. Rött och gult ljus tänt.
c. Grönt ljus tänt.
 För fotgängare: Förblir rött hela tiden.
Körning av trafikljuset:




Normaltillstånd för bilar: Grönt ljus.
Normaltillstånd för fotgängare: Rött ljus (finns endast rött eller grönt ljus).
”Rött till grönt” i följande ordning:
a. Rött ljus tänt.
b. Rött och gult ljus tänt.
c. Grönt ljus tänt.
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”Grönt till rött” i följande ordning:
a. Grönt ljus tänt.
b. Gult ljus tänt.
c. Rött ljus tänt.



Då fotgängare aktiverar övergångstället:
a. Genomför: ”Grönt till rött” för bilar.
b. Slå om till Grönt för fotgängare.
c. Håll Rött för bilar x antal sekunder.
d. Slå om till Rött för fotgängare.
e. Genomför ”Rött till grönt” för bilar.



Då ”störningsdrift” aktiveras:
a. Släck allt.
b. Blinka gult ljus för bilar, allt för fotgängare förblir släckt.
c. Fotgängare kan inte aktivera övergångstället.

Man skulle kunna dela upp detta program i delmoment där varje del, när anropat,
utför en rad sekvenser. Programmet bör också veta om normal- eller störningsdrift är
aktiverat, detta kan du åstadkomma på ett enkelt sätt med en vanlig hållkrets och
minnesflagga för respektive läge. Med hjälp av dessa kan man sedan effektivt
blockera resten av ”onödiga” sekvenser. Exempelvis om störningsdrift är igång så
skulle man kunna låta minnesflaggan bryta strömmen till lamptändningssekvenserna
”Röd till grönt” och ”Grönt till rött”.
Ta en titt på följande ”Tankekarta”:
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Varje block representerar en kodsnutt som utför en viss uppgift. Som du kan se så
har vi tre huvudgrenar där alla påverkar varandra på ett eller annat sätt. Börja med
att koda varje block för sig och lägg sedan ihop de för att få ett fullständigt program.
Det första blocket ”Vilken typ av drift?” skulle man på ett enkelt sätt kunna lösa med
två hållkretsar. Beroende på vilken knapp som trycks in så skulle kunna den ena,
alternativt den andra hållkretsen aktiveras. Tittar man sedan på nästa block, som
befinner sig strax under i tankekartan, kan man antingen separera dessa två åt eller
på något sätt försöka ta nytta av hållkretsarna.
För enkelhetens skull, såvida man inte har kommit på någonting genialiskt, bör man
definitivt utforma de två tändningssekvenserna separerade från varandra. Annars är
det lätt att du gräver ner dig i oändliga högar med tidreläer där det fungerar bra åt
ena hållet, men inte den andra. Har du därimot två fristående kodsnuttar får man
framför allt bättre överblick och kan sedan också skriva om dessa utan att de
påverkar varandra.

Exempel på uppkoppling:
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Exempel på program:
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2.3 Bogvisiret ”Estonia”
Den här uppgiften går ut på att du ska programmera en process för att öppna och
stänga ett bogvisir med hjälp av pneumatik. Du skall ha en knapp för att öppna och
en för att stänga, sen ska det även finnas en tredje knapp för att meddela bryggan att
manövrering sker. Om inte denna knapp har blivit intryckt så ska ingenting hända.
Knappen för att meddela bryggan ska vara tidsstyrd, dvs om du inte gör något inom
en viss tid som du själv anger så måste du trycka in knappen igen.
Knapparna för att öppna/stänga ska vara intryckta hela tiden för att proceduren inte
ska avstanna. Släpper du en knapp så ska du antingen kunna fortsätta
öppningen/stängningen eller köra proceduren åt motsatt håll. Detta innebär att om du
har påbörjat en öppning och släpper knappen då du är halvvägs så ska du kunna
stänga visiret igen utan att öppna helt.
Du ska även ha en lampa som lyser under öppningen, en som lyser under
stängningen och en som lyser konstant då bryggkommandot är aktiverat.
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I öppningen ingår:
1.
2.
3.
4.
5.

Låsning bogvisir från
Bogvisir upp
Låsning påkörningsramp från
Påkörningsramp ner
Främre ramp ner

I stängningen ingår:
1.
2.
3.
4.
5.

Främre ramp upp
Påkörningsramp upp
Låsning påkörningsramp till
Bogvisir ner
Låsning bogvisir till

Till din hjälp har du givare för låsning av bogvisir, givare för låsning av
påkörningsramp, givare för bogvisir uppe/nere samt givare för påkörningsramp
uppe/nere. Dessa givare kan behöva justeras för att fungera.
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Lösningsförslag:
Använd en PLC med tillräckligt många in- och utgångar, lämpligen en Logo!- Enhet
och tre tilläggsmoduler. Dessa utgångar och ingångar används till följande funktion:

Utgångar:














Q1 - Lampa öppnar
Q2 - Lampa stänger
Q3 - Lampa bryggkommando
Q4 - Bogvisir upp
Q5 - Bogvisir ner
Q6 - Påkörningsramp ner
Q7 - Påkörningsramp upp
Q8 - Främre ramp upp
Q9 - Främre ramp ner
Q10 - Låsning påkörningsramp till
Q11 - Låsning påkörningsramp från
Q12 - Låsning visir till
Q13 - Låsning visir från

Ingångar:











I1 - Knapp öppna
I2 - Knapp brygga
I3 - Knapp stäng
I4 - Givare låst bogvisir barbord
I5 - Givare låst bogvisir styrbord
I6 - Givare påkörningsramp låst
I7 - Givare påkörningsramp uppe
I8 - Givare bogvisir uppe
I9 - Givare bogvisir nere
I10 - Givare påkörningsramp nere
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Plintnumren kopplas på följande vis:
















































1 - Q4
2 - 0V
3 - Q5
4 - 0V
5 - Q6
6 - 0V
7 - Q7
8 - 0V
9 - Q8
10 -0V
11 - Q9
12 - 0V
13 - Q10
14 - 0V
15 - Q11
16 - 0V
17 - Q12
18 - 0V
19 - Q13
20 - 0V
21 - Q14
22 - 0V
23 - Q15
24 - 0V
31- DC +24V
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32 - I4
33 - 0V
34 - DC +24V
35 - I5
36 - 0V
37 - DC +24V
38 - I6
39 - 0V
40 - DC +24V
41 - I7
42 - 0V
43 - DC +24V
44 - I8
46 - 0V
47 - DC +24V
48 - I9
49 - 0V
51 - Matning DC + 24V till givare
52 - Matning DC 0V till givare
53 - Matning DC +24V till
magnetventiler
54 - Matning DC 0V till
magnetventiler
60 - I10

Pneumatikdelen med styrningen har ventilerna placerade på följande vis. Ventilerna
längst ner använder vi ej.

Bogvisir öppna

Bogvisir stäng

Påkörningsramp ner

Påkörningsramp upp

Främre ramp upp

Främre ramp ner

Låsning påkörningsramp till

Låsning påkörningsramp från

Låsning visir till

Låsning visir från
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Funktionsbeskrivning:
Öppning
Här nedan följer ett exempel på hur ett fungerande program för styrningen kan se ut.
Vi börjar med ett stängt bogvisir. För att någonting ska hända måste programmet få
en insignal på I2 (aktiveras av bryggknappen). Då I2 är aktiverad (sluten) så matas
ström till ett inbyggt tidrelä (T001). Detta relä är i sin tur är kopplat direkt till Q3
(lampa bryggkommando) vilket gör att denna lyser så länge T001 är aktiverad.
Anledningen till att T001 finns är för att nollställa programmet efter den angivna tiden
(i vårt fall 5 sekunder) så att alla processer avstannar. Den angivna tiden behöver
inte nödvändigtvis vara exakt 5 sekunder, huvudsaken är att det man vill uppnå
(fulländad öppningsprocess/stängningsprocess) hinner slutföras innan tiden löper ut.
Att T001 är aktiverad är även en förutsättning för att man ska kunna aktivera I1
(öppningsknapp) och I3 (stängningsknapp).
För att visiret nu ska öppnas måste Q4 (bogvisir upp) aktiveras. För att detta ska
kunna ske krävs insignal på I1 (öppningsknappen). I1 aktiverar en minnesflagga (M1)
som i sin tur aktiverar Q1 (lampa öppnar) och Q4 (bogvisir upp). M1 sluter även
kretsen fram till andra väsentliga funktioner som ska aktiveras senare.
För att proceduren nu ska fortlöpa så att påkörningsrampen (Q6) fälls ner måste
programmet få en insignal på I8 (insignal för givare bogvisir uppe). Så länge inte I6
(givare påkörningsramp låst) eller I10 (givare påkörningsramp nere) är aktiverade så
kommer Q6 (påkörningsramp ner) hållas aktiverad. När påkörningsrampen har fällts
ner ger givaren en insignal på I10. Detta är en förutsättning för att den främre rampen
(Q9) ska fällas ner. När den främre rampen har fällts ner ska tiden för T001 ha tagit
slut vilket stänger ner all aktivitet.
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Stängning
Precis som i öppningsprocessen måste I2 (bryggknappen) vara aktiverad. Detta gör
att Q3 (lampa bryggkommando) är aktiverad. Vid insignal på I3 (knapp stäng)
aktiveras Q2 (lampa stänger), Q8 (främre ramp upp) och minnesflaggan M2. Den här
flaggan aktiverar bland annat två tidreläer (T003 och T004) som bägge är inställda
på tre sekunder (eller så lång tid som behövs för att den främre rampen ska hinna
fällas upp). T003 bryter strömmen till Q8 efter 3 sekunder, samtidigt aktiverar T004
Q7 (påkörningsramp upp).
Då påkörningsrampen är uppe erhålls insignal på I7 (bogvisir uppe) vilket nollställer
T004 så att Q7 släpps och aktiverar Q10 (låsning påkörningsramp till). Då låsningen
är utförd erhålls insignal på I6 (givare påkörningsramp låst) vilket bryter strömmen till
Q10 och aktiverar Q5 (bogvisir ner).
Då visiret har fällts ner erhålls insignal på I9 (bogvisir nere) vilket bryter strömmen till
Q5 och aktiverar Q12 (låsning visir till). Vid det här laget ska tiden för T001 ha tagit
slut vilket i sin tur stänger ner all aktivitet.
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Exempel på program:
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3 Symboler
3.1 Lista över symboler
Här nedanför följer en lista på de vanligaste symbolerna och en kort beskrivning av
dessa. Listan är inte komplett och de resterande symbolerna hittar du efter behov i
själva programmet. För att ta redo på mer om en symbol, håll muspekaren över
symbolen tills en förstoringsruta dyker upp. I den rutan, tryck på ”?”:

Kontaktorer: Dessa tre symboler representerar ingångarna på LOGO! -modulen
eller logiska funktioner i programmet.
”Make contact”
Detta är en slutande kontaktor. Den här symbolen kan antingen representera en
ingång eller en logisk funktion som utgång. När den används som logisk funktion
krävs det att den är sammanlänkad med en reläspole med samma namn ex Q1.
”Break contact”
Detta är en brytande kontaktor. Fungerar på samma sätt som en slutande kontaktor
fast i stället för att sluta en krets vid insignal så bryts kretsen dvs. en ren
inversfunktion.
”Analog contact”
Detta är en slutande kontaktor. Fungerar på samma sätt som ”Make contact” men
med möjlighet till att ställa in vid vilken spänning den skall aktiveras.
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Reläspolar: Dessa symboler representerar utgångarna på LOGO! -modulen.

”Relay coil”
Detta är en reläspole. Döps till samma namn som den kontaktor man vill påverka. Vid
insignal ”drar” kontaktorn och kretsen sluts eller bryts beroende på om kontaktorn är
slutande eller brytande.
”Inverted output”
Detta inverterad reläspole. Fungerar på samma sätt som en slutande spole fast i
stället för att sluta en krets vid insignal så bryts kretsen dvs. en ren inversfunktion.
”Analog contact”
Den här en reläspolen fungerar på samma sätt som ”Relay coil” men med möjlighet
till att ställa in vid vilken spänning den skall aktiveras.
Specialfunktioner:
Tidrelän: Dessa relän används för tidsrelaterade funktioner.

”On-delay”
Det här relät aktiveras då den angivna tiden har löpt ut.

”Off-delay”
Det här relät avaktiveras då den angivna tiden har löpt ut.

”On-/Off-delay”
Det här relät aktiveras då den första angivna tiden har löpt ut för att sen avaktiveras
då den andra tiden har löpt ut
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”Retentive on-delay”
Det här relät aktiveras då den angivna tiden har löpt ut och hålls sedan aktiverat.

”Wiping relay (pulse output)”
Det här relät aktiveras då den angivna tiden har löpt ut och ger en puls vars längd
man själv bestämmer.

”Edge triggered wiping relay”
Den här funktionen aktiveras när den angivna tiden har löpt ut och ger en valbar
mängd pulser med en längd man själv anger.

”Symmetrical pulse generator”
Den här funktionen genererar en pulssignal med konfigurerbar period.

”Asynchronous pulse generator”
Den här funktionen genererar en varierbar pulssignal.

”Random generator”
Den här funktionen genererar en slumpmässig pulssignal.

”Stairway light switch”
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Den här funktionen aktiveras av en insignal och hålls sedan aktiverad under en tid
man själv anger.

”Multiple function switch”

”Weekly timer”
Den här utgången är datumstyrd och kan konfigureras med alla olika kombinationer
av veckodagar och klockslag. Enheten måste vara utrustad med en intern klocka för
att denna funktion ska kunna användas.

”Yearly timer”
Den här utgången är datumstyrd och kan konfigureras med år månad och veckodag.
Enheten måste vara utrustad med en intern klocka för att denna funktion ska kunna
användas.

Räknare:

”Up/Down counter”
En insignal ökar eller minskar ett internt värde som man själv kan konfigurera.
Utsignalen aktiveras eller nollställs sedan då ett angivet värde är uppnått.

”Hours counter”
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En konfigurerbar tidsnedräkning startar vid insignal på övervakningsingången.
Utsignal aktiveras då tiden har gått ut.

”Threshold trigger”
Den här utgången aktiveras/avaktiveras beroende på två konfigurerbara frekvenser.

Övriga:

”AND”
Utgången aktiveras då alla ingångarna är aktiverade.

”NAND”
Utgången avaktiveras då alla ingångarna är aktiverade.

”Latching Relay”
En signal på ingång S aktiverar utsignal Q. För att avaktivera utsignal på Q krävs
sedan insignal på R.

”Pulse Relay”
Utgången aktiveras/avaktiveras med en kort insignal på ingången.

”Message texts”
Med den här funktionen kan du visa information i displayen på LOGO!-enheten.
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