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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ACS880-PLC:n käyttöä ja ohjelmointia CodeSys-

ympäristössä käyttäen ABB:n Control Builder Plus -ohjelmointialustaa. Työn tärkeimpänä 

tutkimuskysymyksenä toimii teollisuuspuhaltimen likaantumisen tunnistus ACS880-PLC:n 

avulla. Työssä tutkitaan myös ACS880-PLC:n ohjelmoinnin monipuolisuutta ja 

käyttömahdollisuuksia. Työhön sisältyvä esimerkkiohjelma liittyy LUT:ssä tehtyyn 

tutkimukseen tästä aiheesta.  Työssä käsitellään myös hieman adaptiivisen ohjelmoinnin 

mahdollisuutta. 

 

Työssä rakennettu ohjelma on ohjelmoitu käyttäen IEC-61131-3 Sequential Function Chart 

sekä Structured Text -kieliä. Sen päätehtävänä on löytää haluttu vääntömomenttihuippu 

puhaltimen käynnistyksen ajalta. Esimerkkiohjelman rakennetta testattiin ensiksi 

MATLAB-ohjelmistolla, jolla se toimi moitteettomasti. Lopuksi toiminnallisuus 

varmistettiin oikeilla laitteilla ja ohjelmistoilla LUT:n laboratoriossa olevalla puhaltimella.  

 

Testeissä likaantumista simuloitiin käyttäen erillisiä painoja, jotka kiinnitettiin 

puhaltimeen. Työhön rakennettu ohjelma onnistui suorittamaan halutun toiminnallisuuden 

ilman mainittavia ongelmia. Itse mittausohjelmissa oli havaittavissa pieniä käyttöä 

haittaavia tekijöitä, kuten yhteyden katkeamista PC:n ja taajuusmuuttajan välillä. Tästä 

voitiin päätellä ACS880-PLC:n soveltuvan tämän tyylisiin mittaustehtäviin. On myös 

mahdollista, että tällä laitteella voitaisiin suorittaa huomattavasti monimutkaisempiakin 

tehtäviä. 
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This Bachelor's thesis researches the usability and coding potential of the PLC in ABB’s 

ACS880 frequency converter. ABBs Control Builder Plus is used as a coding platform. 

The main research question is finding out if ACS880-PLC can detect contamination in in-

dustrial fan impeller. The work is based on research done in Lappeenranta University of 

Technology. 

 

The paper contains an example program coded in IEC-61131-3 Structured Text and Se-

quential Function Chart languages. The program tries to find the first torque peak when the 

fan impeller starts to run. The testing was done with a fan in one of the laboratories in 

LUT. 

 

Weights were used to simulate the contamination of fan impeller. The example program 

was able to get wanted results and it didn't have any significant errors. From these results 

given in the thesis, ACS880-PLC is suitable for these kinds of small tasks. Most likely it 

can also manage more difficult tasks too. 
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ACS880 ABB:n tuottama taajuusmuuttaja 

LUT  Lappeenranta University of Technology 

PLC  Programmable Logic Controller 

DTC  Suora momenttisäätö 

CBP  Control Builder Plus -ohjelmisto 

ST  Structured Text -ohjelmointikieli 

SFC  Sequential Function Chart -ohjelmointikieli 

ACS380 ABB:n tuottama taajuusmuuttaja 



6 

 

1. JOHDANTO 

Taajuusmuuttajia käytetään monissa erilaisissa teollisuuskohteissa, yksi näistä 

käyttötavoista on esimerkiksi puhallinjärjestelmien nopeussäätö. Sulautettujen 

järjestelmien kehittyessä taajuusmuuttajien laskentateho on myös kasvanut. Tämä ja 

taajuusmuuttajien kyky seurata puhaltimen nopeus- ja vääntömomenttiestimaatteja 

mahdollistaa laitteiden käytön myös erilaisissa kunnonvalvonta tehtävissä. 

 

Tässä kandityössä yritetään selvittää ABB:n valmistaman ACS880-taajuusmuuttajan 

sisäisen ohjelmoitavan logiikan käyttökelpoisuutta ja mahdollisuuksia. Kandidaatintyön 

ensisijaisena kysymyksenä on onko teollisuuspuhaltimen likaantumisen tunnistaminen 

ACS880-PLC:llä (Programmable Logic Controller) mahdollista. Tarkoituksena on 

kartoittaa laitteen käytettävyyttä ja testata esimerkkiohjelman toimivuus. Samalla 

selvitetään onko tämänkaltaista ohjelmaa edes mahdollista toteuttaa ACS880-PLC:llä. 

Monimutkaisiin järjestelmiin ei tämän kandidaatintyön sisällä mennä, vaan tutustutaan 

ACSPLC:n käyttämisen perusteisiin. 

 

Tunnistusalgoritmin rakenne perustuu LUT:ssa tehtyyn tutkimukseen puhaltimien 

likaantumisen mittauksesta. Esimerkkiohjelmalla testataan nopeuden ja vääntömomentin 

tallennusta puhaltimen käynnistyksen ajalta, tarkasteltavan aikavälin määrittämistä sekä 

hitausmomentin laskennan toteuttamista ACS880-PLC:llä. Tämän tunnistamisen 

toteuttaminen on tärkeää, sillä monessa käyttökohteessa puhaltimen likaantumisen 

tarkastelu silmämääräisesti voi olla vaikeaa. Tässä raportissa käytetty likaantumisen 

tunnistamisalgoritmi perustuu puhaltimesta käynnistyksen aikana mitattuihin 

vääntömomentteihin ja nopeuksiin. Ohjelman mittaamia vääntömomentteja ja nopeuksia 

verrataan aikaisempiin mittaustuloksiin, ja tallennetaan tämän jälkeen likaantumisen 

tunnusluku ohjelmaan. Tuloksia voidaan tämän jälkeen lukea esimerkiksi PC:n 

välityksellä. Näin voidaan selvittää puhaltimen käyttäytymistä sen käynnistyksen aikana ja 

huomata liiallinen likaantuminen. 

 

Tutkimuskysymyksinä toimii myös ohjelmoinnissa käytettävien käskyjen monipuolisuus 

sekä niiden käyttömahdollisuudet. Esimerkiksi voidaanko käytetyllä laitteistolla tallentaa 

näytejoukkoja erilaisiin usein käytettyihin datatyyppeihin. 
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2. ABB:N ACS880-TAAJUUSMUUTTAJA 

ACS880 on ABB Oy:n vuonna 2012 julkaisema taajuusmuuttajasarja. Se on suunniteltu 

käytettäväksi laajasti eri teollisuusaloilla, esimerkiksi kaasu-, öljy- sekä meriteollisuudessa, 

ollen seuraaja 2000-luvun alussa julkaistulle ACS800 sarjalle.  

 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan taajuusmuuttaja on laite, joka säätelee järjestelmässä 

käytettävän moottorin pyörimisnopeutta sekä vääntömomenttia. Sen avulla saadaan myös 

seurattua moottorin eri arvoja kuten lähtötaajuutta tai tehoa ajon aikana. Laitteiden on 

tarkoitus olla helppokäyttöisiä sekä muokattavissa olevia. Laite sisältää ABB:n oman 

suoran momenttisäädön (DTC), sekä ohjelmointivalmiuden sisäisen PLC:n muodossa. 

Tässä työssä testiohjelman rakentamiseen käytetään juuri ACS880:n sisältä löytyvää 

ohjelmointivalmiutta eikä ulkoista PLC:tä. [1] Kuvassa 1 on esitettynä ACS880-

taajuusmuuttajasarjan seinään kiinnitettävä malli. 

 

 

kuva 1, Esimerkki seinälle asennettavasta ABB:n ACS880-taajuusmuuttajasta. [3] 

 

Tärkeimmiksi ACS880:n ominaisuuksiksi voidaan luokitella suora vääntömomenttisäätö 

ohjaustapana, helppokäyttöinen ohjauspaneeli ja käyttöönotto-ohjelmisto, 

turvallisuusominaisuudet, energiatehokkuus sekä luotettavat komponentit. [2] 

 

2.1 ACS880:n ohjelmoitava logiikkaohjain 

ACS880 taajuusmuuttajiin voidaan saada halutessa drive application programming 

toiminnallisuus [7]. Tämä tarkoittaa periaattteessa sisäistä PLC:tä. Näin saadaan lisättyä 

ACS880 toiminnallisuutta ilman erillisiä lisälaitteita. ACS880-PLC:n ohjelmoiminen 

vastaa hyvin läheisesti ABB:n ACS500-sarjan PLC-järjestelmien ohjelmointi-tyyliä.  

Kuvasta 2 voidaan nähdä sovelluksen luontiin tarkoitettu ympäristö. 
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Kuva 2, Sovelluksen luontiympäristö [7] 

 

Kuvasta voidaan nähdä esimerkiksi se, että käyttäjä voi luoda omia tapahtumia ja 

virheilmoituksia. Käyttäjän luomaa ohjelmaa ajetaan samaan aikaan taajuusmuuttajan 

normaalin ohjauksen kanssa. Logiikkaohjaimen simulaatiota ei saatu tässä projektissa 

toimimaan, joten kaikki testit tehtiin laboratoriossa todellisten laitteiden kanssa. ABB:n 

drive application manual kuitenkin viittasi simulaatiomahdollisuuksiin Control builder 

plus-ohjelmistolla. 
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3. ACS880:N OHJELMOITAVAN LOGIIKAN OHJELMOINTI CODESYS-

YMPÄRISTÖSSÄ 

ACS880 PLC:n ohjelmoinnissa käytettiin ABB:n Control Builder Plus (CBP) ohjelmaa, 

joka pohjautuu Codesys:iin. Kuvassa 3 on esitettynä CBP:n yleisnäkymä, kun projekti on 

ladattuna ohjelmaan.  

 

 

Kuva 3, Control Builder Plus yleisnäkymä 

 

Kuvasta nähdään ohjelmointiympäristön olevan hyvin selkeä sekä muokattavissa oleva. Se 

muistuttaa hyvin paljon muita yleisesti käytössä olevia Windows-pohjaisia käyttöliittymiä. 

Eroja tietenkin löytyy sillä kyseessä on IEC-61131-3:n mukainen ohjelmointi. 

 

Ohjeilmointiin käytetään IEC-61131-3:n ohjelmointi kieliä. Näihin kieliin kuuluvat Struc-

tured Text (ST), Ladder diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Instruction List 

(IL), Sequential Function Chart (SFC) sekä Continuous Function Chart (CFC). Tässä 

työssä tehtävässä testiohjelmassa käytetään Sequential Function Chart:ia sekä Structured 

Textiä. Ohjelman toiminnallisuutta kuvaamaan rakennetaan SFC:tä käyttämällä funktio 

lohkokaavio. Näiden lohkojen sisälle taas kirjoitetaan ST:tä käyttämällä tarkempi 

toiminnallisuus.  

 

Alla olevassa kuvassa 4 on esiteltynä ohjelmassa suurimmaksi osaksi käytettyä Structured 

Text ohjelmointi-kieltä. 
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Kuva 4, Osa datan tallennuksessa käytettyä ST-kielistä ohjelmakoodia 

 

Kuvasta voidaan nähdä structured textin muistuttavan hyvin paljon C-ohjelmointikieltä. 

Tämän ansiosta ohjelmointi ST-kielellä muistuttaa perusohjelmointia esimerkiksi 

sulautetuille järjestelmille. Kuvassa on esitettynä ring bufferin indeksien laskenta sekä 

datan tallennus tämän avulla. Esimerkkiohjelman koodi on esitettynä ja kommentoituna 

kokonaan tämän työn liitteissä. 

 

Taajuusmuuttajan tarkkailemia arvoja voidaan määrätä ohjelman sisällä muuttujiin 

käyttämällä DriveInterface osiota. Kuvassa 5 nähdään DriveInterfacen käyttöliittymä. 

 

 

Kuva 5, Ohjelmiston DriveInterface 
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Tässä tapauksessa kuvasta 5 voidaan nähdä että "Motor speed estimated" sekä "motor 

torque %" ovat määritetty tuloiksi ohjelman parametreihin. Ohjelmoidussa ohjelmassa on 

myös käytetty modulointia seuraavaa parametria DriveInterfacen kautta. 

 

Ohjelmistosta on saatavilla testiversio abb:n kautta, jos haluaa itse kokeilla sen 

toimivuutta. Tarkemmin ohjelmiston käytöstä voidaan myös lukea ABB:n application 

programming manualista [7] tai Henri Elorannan kanditaatintyöstä [6]. 
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4. ESIMERKKIOHJELMA 

Testiohjelmaksi työssä rakennetaan puhaltimen likaantumisasteen tunnistava ohjelma. 

Kuvassa 6 on esitettynä erään puhaltimen käynnistysdataa. 

 

 

Kuva 6, Esimerkki tuulettimen käynnistysdatan kuvaaja 

 

Kuvassa vihreät pisteet kuvaavat moottorin vääntömomentin prosentuaalista arvoa ja 

siniset pisteet moottorin pyörimisnopeutta prosentteina 1480 rpm:stä. Ohjelman päätehtävä 

on löytää tuulettimen käynnistyksen aikana ensimmäinen moottorin vääntömomentti 

huippu. Arvon löydyttyä lasketaan tästä tunnusluku, jota voidaan vertailla aikaisempien 

käynnistyksien tunnuslukuihin. Tämän perusteella voidaan sen jälkeen päätellä kuinka 

paljon tuuletin on likaantunut ja tarvitseeko se puhdistusta. Mitattuja arvoja käytetään 

tuulettimen inertian laskemiseen, josta itse likaisuus tunnistetaan. Tarkemman selvityksen 

tuulettimen likaantumisen tunnistamiseen käytetyistä menetelmistä voidaan löytää Jussi 

Tammisen aiheesta tehdystä tutkimuksesta. [4] 

4.1 Ohjelman rakenne 

Ohjelman päärakenne voidaan nähdä kuvasta 7. Siihen sisältyy initialisointi, datan keruu 

sekä tunnuslukujen laskeminen. Ohjelman käyttäytyminen hoidetaan suurimmaksi osaksi 

erilaisten boolean tietotyypin muuttujilla. Näiden muuttujien arvot vaihtelevat nollan tai 

yhden välillä, josta ohjelma päättelee kuinka ohjelman tulisi käyttäytyä.  
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Kuva 7, Testiohjelman lohkokaavio. 

 

Init-osiossa alustetaan ohjelman käytölle oleelliset parametrit. Se myös sisältää 

käynnistyksen tunnistamiseen liittyvän osion. Tunnistuksessa käytetään apuna 

taajuusmuuttajan DriveInterfacessa olevaa modulointiparametria. Tällä boolean luvulla 

voidaan tunnistaa onko laite tällä hetkellä ajossa.  Myös ajon lopettamisen tunnistaminen ja 

tarvittavien parametrien nollaaminen seuraavaa ajoa varten hoidetaan 

modulointiparametrin avulla. 

 

Datankeruu-lohko mittaa vääntömomenttia ja nopeutta. Sen tehtävänä on löytää 

tuulettimen käynnistyksen aikana tapahtuva ensimmäinen vääntömomenttihuippu. Huipun 

löytämiseen käytetään Ring buffer menetelmää joka on esitelty kuvassa 8. 

 

 

 

Kuva 8, Datan vertailu ring buffer menetelmän avulla. 

 

Kuvasta 8 nähdään kuinka ohjelma kerää viimeisimmät data pisteet käynnistyksen ajalta. 

Ohjelma vertaa jokaisessa mittauspisteessä i:n tämän hetkistä arvoa m:n arvoon, Kun 

huomataan i:n olevan pienempi on ensimmäinen vääntömomentti huippu löydetty. 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä mitataan viimeisintä vääntömomenttidataa edellisiin 
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mittauksiin. Tästä voidaan päätellä milloin ohjelma voi lopettaa käynnistysdatan 

keräämisen ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen ohjelmassa. Kun ohjelma huomaa huipun se 

pysäyttää datan keryyn ja siirtyy tunnuslukujen laskentaan. 

 

Datan laskentalohko tunnistaa tämän jälkeen datan keruun pysähtyneen. Tämän jälkeen se 

ottaa keskiarvot puskurin vääntömomentti- ja nopeusparametreista keskiarvot, jotka se 

syöttää ulos meneviin muuttujiin. Täältä ne voidaan hakea käyttäjän valitsemalla 

menetelmällä.  Laskennan suoritettua ohjelma odottaa ajon pysähtymistä ja paremetrien 

nollausta seuraavaa käynnistystä varten. 

 

4.2 Adaptiivinen ohjelmointi 

Ohjelma voitaisiin myös teoriassa toteuttaa käyttämällä hyväksi adaptiivista ohjelmointia, 

joka mahdollistaa ohjelmien teon myös esimerkiksi edullisemmalle ACS380-

taajuumuuttajalle. Tähän tarvitsee Drive Composer Pro ohjelmiston. Adaptiiviset ohjelmat 

ovat pieniä funktiolohkoista tehtyjä koodeja, ne sisältävät maksimissaan noin 20 erilaista 

funktiolohkoa [5]. Standardeja funktiolohkoja ovat esimerkiksi ADD- ja AND-lohkot. 

Kuvassa 9 on esitettynä Drive Composer Pro:n käyttöliittymä. 

 

 

Kuva 9, Drive Composer Pro käyttöliittymä (adaptive programming [5]) 

 

Kuvasta 9 voidaan nähdä koodin koostuvan erilaisista funktiolohkoista. Adaptiivista 

ohjelmointia voidaan käyttää siis vain yksinkertaisiin tehtäviin, jotka eivät vaadi suuria 
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määriä erilaisia funktioita. Suurien ohjelmien toteuttaminen on vaikeaa käytettävissä 

olevalla noin 20 funktiolohkon maksimimäärällä. Adaptiivinen ohjelmointi on myös 

suhteellisen uusi menetelmä, joten sillä tehdyistä ohjelmista on vaikea löytää tarkkaa dataa. 

Tässä olisi siis jatkotutkimuksille mahdollisuuksia. 
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5. OHJELMAN KOKEELLINEN TESTAUS 

Ohjelman toiminnallisuutta testattiin aluksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

pumppulaboratiossa. Testaus suoritettiin ensiksi käyttämällä erillistä LabView-ohjelmistoa, 

jolla säädettiin laitteen vääntömomenttia halutulla tavalla. Viimeiset testaukset suoritettiin 

LUT:n laboratoriossa olevalla puhaltimella. Ohjelmaan lisättiin muutama tarkistussumma 

juuri tämän laboratorion osalle, jotta ohjelmasta saatiin tarkempi toiminnallisuudeltaan.  

 

Ohjelmoitu sovellus saatiin toimimaan testauksessa halutulla tavalla. Ohjelma osasi siirtyä 

funktiosta toiseen oikein, kun se havaitsi vääntömomentin pienentyneen. Tunnusluku 

laskettiin myös onnistuneesti, josta ohjelma siirtyi odottamaan seuraavaa ajoa. Myös ajon 

aikana käytetyt muuttujat saatiin asetettua alkutilaansa odottamaan seuraavaa käynnistystä. 

 

Kuvassa 10 on esitettynä käytetty puhallin. Tähän puhaltimeen oli mahdollista lisätä 

erilaisia painoja, jolla pystyttiin simuloimaan puhaltimen likaantumista. 

 

 

Kuva 10, Mittauksissa käytetty puhallin. 
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Testauksissa puhallinta ajettiin aluksi ilman minkäänlaista ylimääräistä painoa ja sen 

jälkeen lisättiin kuvassa 11 ja 12 esiintyvät painot ja niiden asennustapa puhaltimeen. 

 

 

Kuva 11, Puhaltimen testauksessa käytety painot. Yhteensä n.96g. 

 

 

Kuva 12, Painojen asennustapa puhaltimeen. 
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Puhallinta testattiin ilman painoja sekä 96 gramman painolastilla. Puhallinta ajettiin Drive 

Composer Pro-ohjelmistolla. Testauksessa ei ilmentyny mitään suuria ongelmia. 

Ainoastaan Drive Composer Pro:n sekä Control builderin käyttö yhdessä aiheutti välillä 

yhteysongelmia. Kuvasta 13 nähdään ilman painoja tehtyjen käynnistysten 

vääntömomentit ajan suhteen. Arvot ovat otettu Drive Composer Pro:n kautta. 

 

Kuva 13, Käynnistyksen vääntömomentit ilman lisäpainoja. 

 

Rakennettu ohjelma antoi ensimmäisille vääntömomenttihuipuille arvot 9.85 sekä 9.4, 

niiden voidaan sanoa vastaavan hyvin käynnistyksen arvoja. Seuraavassa kuvassa 14 on 

esitettynä vääntömomenttien kuvaajat painojen kanssa. 
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Kuva 14, Käynnistyksen vääntömomentit painojen kanssa. 

 

Kuvasta voidaan nähdä käynnistyksen olevan hyvin samanlainen, mutta ensimmäinen 

vääntömomenttihuippu tulee nopeammin. Kuitenkin vääntömomenttihuippu on yhtäsuuri 

kuin edellisessä testissä. Tämä voi johtua esimerkiksi käynnistyksessä käytetystä Drive 

Composer Pro:sta. Näistä käynnistyksistä tunnistukseen käytetty ohjelma sai arvoiksi 10.0 

sekä 9.7. Näin ollen itse likaantumisesta aiheutuvaa vääntömomentin pienenemistä ei saatu 

laboratorio-oloissa testattua, mutta ohjelman haluttu toiminnalisuus saatiin varmistettua. 

Molemmissa tapauksissa käytetyn ohjelman arvioit vääntömomenttihuipusta osuivat 

lähelle oikeaa arvoa. 
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6. TULOKSET 

Työssä huomattiin ACS880-PLC:n olevan helppokäyttöinen ja monipuolinen ratkaisu. 

Ohjelmointialusta mahdollistaa ainakin yksinkertaisten tehtävien suorittamisen ilman 

mainittavia ongelmia. Työssä käytetty testiohjelma sisälsi ohjelmoinnissa yleisesti 

käytettyjä funktioita ja datatyyppejä. Haluttu datan tallennus ja sen siirtäminen esimerkiksi 

PC:lle on myös mahdollista. Yllätyksenä tuli myös käytetyn laitteiston monipuolisuus 

ohjelmoinnin osalta.  

 

Laboratoriossa tehdyt testit osoittautuivat myös onnistuneiksi. Ohjelmoitu toiminnallisuus 

toimi testikohteessa hyvin. Testeissä etsittävät vääntömomenttihuiput löytyivät ohjelman 

avulla ilman suurempia virheitä. Itse likaantumisen simuloiminen kuitenkin olisi voitu 

testata ohjelman lisäksi tarkemmin. 

 

ACS880-PLC:n voidaan näin ollen todeta soveltuvan ainakin pieniin ja yksinkertaisiin 

tehtäviin. Testausten aikana ei esiintynyt mitään suuria ongelmia eikä laitteen koodin 

suorittamisessa tullut virheitä. Tällä alustalla olisi luultavasti mahdollista toteuttaa myös 

hieman monimutkaisempiakin ohjelmakokonaisuuksia. 
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7. YHTEENVETO 

Tässä kanditaatin työssä tutkittiin ACS-880 sisäisen PLC:n ohjelmointimahdollisuuksia. 

Testauksia varten ohjelmoitiin teollisuuspuhaltimen likaisuuden tunnistamis ohjelma, jota 

testattiin LUT:n laboratoriossa. Ohjelmointialustana toimi ABB:n Control Builder Plus. 

 

Työssä huomattiin ACS880-PLC:n suorittavan yksinkertaisia tehtäviä ilman minkäänlaisia 

ongelmia ja olisi sille olisi luultavasti mahdollista rakentaa monipuolisempiakin 

kokonaisuuksia. Työssä rakennettiin esimerkkiohjelma, jolla pyrittiin tunnistamaan 

teollisuuspuhaltimen likaisuutta sen käynnistyksessä mitattujen vääntömomenttien avulla. 

Tämä toiminnallisuus onnistuttiin toteuttamaan ja testaamaan, eikä suurempia ongelmia 

ollut havaittavissa. 

 

Jatkotutkimuksia aiheen piiristä voitaisiin tehdä esimerkiksi laajemman toiminnallisuuden 

tutkimisella. ACS880-PLC:n käyttön testausta jossakin teollisuuden käyttökohteessa olisi 

myös mahdollista tutkia.  
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Esimerkkiohjelman koodi ja tilat 

 

 

 

Globaalit muuttujat 

PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 Running: BOOL:=FALSE;   // Ohjelma käyttää erilaisia boolean 

 Datacol: BOOL:=FALSE;   // muuttujia tilojen välillä siirtymiseen 

 Calcu: BOOL:=FALSE; 

 DaCo: BOOL:=FALSE; 

 Meas: BOOL:=FALSE; 

 MotorTorq: REAL:=0;   // Halutut moottorin arvot (vääntö 

 MotorSpd: REAL:=0;    // ja nopeus) 

  

 DataTorq: ARRAY [1..5] OF REAL;  // Ringbufferissa käytetty taulukko 

 DataSpd: ARRAY [1..5] OF REAL; 

  

 MeasValT: REAL;    // Lasketut arvot 

 MeasValS: REAL; 

  

 i: INT:=3; 

 m: INT:=1; 

END_VAR 
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Init 

IF Running=FALSE THEN   // Tarvittavat muuttujan alustetaan 

 DaCo:=TRUE;   // lähtötilanteeseen kun laite ei ole 

 Datacol:=FALSE;   // ajossa 

 Calcu:=FALSE; 

 Meas:=FALSE; 

 DataTorq[1]:=0; 

 DataSpd[1]:=0;   // Taulukoiden alustus 

 DataTorq[2]:=0; 

 DataSpd[2]:=0; 

 DataTorq[3]:=0; 

 DataSpd[3]:=0; 

 DataTorq[4]:=0; 

 DataSpd[4]:=0; 

 DataTorq[5]:=0; 

 DataSpd[5]:=0; 

END_IF 

 

Datan keruu 

IF DaCo=TRUE THEN 

 IF Running=TRUE THEN 

 i:=i+1;    // i ja m ovat arvoja joita käytetään ringbufferin sen  

 m:=m+1;   // hetkisien arvojen seuraamiseen. 

 IF i=6 THEN    

  i := 1; 

 END_IF 

 IF m=6 THEN 

  m := 1; 

 END_IF 

 IF MotorTorq>1 THEN  // käynnistyksen alun vääntömomentin heittelyiden  

 DataTorq[i]:=MotorTorq; // takia aloitetaan laskenta vasta kun vääntömomentti  

 DataSpd[i]:=MotorSpd; // on noussut hieman. 

 IF DataTorq[i]+0<DataTorq[m] THEN  // vertailu momenttien välillä, +0 voi  

  DaCo := FALSE;   // muuttaa jos käynnistyksessä on  

  Datacol:=TRUE;   // jotain epäideaalisuuksia tai  

 END_IF     // laskennnassa havaitaan häiriöitä. 

 END_IF 

 END_IF 
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END_IF 

 

Datan laskenta 

IF Datacol=TRUE THEN  // Datan laskenta 

 MeasValT:=DataTorq[1]+DataTorq[2]+DataTorq[3]+DataTorq[4]+DataTorq[5]; 

 MeasValS:=DataSpd[1]+DataSpd[2]+DataSpd[3]+DataSpd[4]+DataSpd[5]; 

 Datacol:=FALSE;  // Datan lasku  on valmis 

END_IF 

 

 

 

 

 

 

 

 


