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1

Inledning

Detta dokument avser namnstandard för ControlLogix. Program och signalnamn skall följa
denna Max Lab standard.

1.1 Källkod
Källkoden som skapas för Max Labs maskiner/utrustningar av externa resurser/företag ägs av
Max Lab och ska levereras efter godkänd drifttagning.

1.2 Kommunikationsgränssnitt mellan olika enheter
Hur kommunikation mellan Max Lab’s ControlLogix och leverantörens utrustning ska byggas
upp, ska ske genom en dialog mellan parterna. Max Lab har beslutande rätt i
kommunikationsgränssnittet.

2

Namnbeskrivning
2.1 Rutinnamn

I ControlLogix ligger rutinerna i olika programmappar och rutinnamnet ska vara en
beskrivning av den s.k. delfunktionens uppgift. Det finns standardiserade rutinnamn som ska
följas om så är möjligt, exempel, se nedan:
 MainProgram: innehåller bara anrop till övriga rutiner samt nödvändiga
hjälpfunktioner för detta.
 Common: innehåller allmänna funktioner.
 Simulation: är en rutin där det är möjligt att skriva in funktioner för test. Denna
funktion anropas från HuvudProgram endast när så behövs.
 MasterControl: innehåller drift funktioner t.ex. låsläge, drift och cykel till/från.
 Alarm: innehåller larm som är knutna till operatörssystemet.
 Sequencer: Sekvensstyrning.
 System: är rutin där bla. FB_Get_IPnumber ska ligga. Det kommer också att ligga
annan systemdata i denna rutin.
Övriga rutinnamn tillhör systemets olika delmaskiner, exempel:
 Laser: Laserfunktioner i systemet.
 IPSS_RFID: Passerkontroll i säkerhetssystemet

2.2 Tag-namn
Taggar ska i första hand vara skapade på global nivå. Tagnamnet som används i ControlLogix
är en beskrivning av taggens datatyp (prefix), signalbeskrivning, och för fysiska in-/utgångar
ett suffix som anger typ av signal. Hela tagnamnet ska skrivas med VERSALER.
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Det finns olika prefix för tagnamnen som beskriver vilken datatyp de tillhör, detta tecken
avskiljs från övriga namnet med ”_”, se exempel nedan (XX är signalbeskrivningen för
Tagnamnet, NN är suffix):
 B_XX_NN: B betyder att taggen är av datatypen BOOL.
 CT_XX_NN: CT betyder att taggen är av datatypen COUNTER.
 T_XX_NN: T betyder att taggen är av datatypen TIMER.
 N_XX_NN: N betyder att taggen är av datatypen DINT, Double INTeger.
 IN_XX_NN: IN betyder att taggen är av datatypen INT, INTeger.
 SN_XX_NN: SN betyder att taggen är av datatypen SINT, signed short.
 F_XX_NN: F betyder att taggen är av datatypen REAL.
 M_XX_NN: M betyder att taggen är av datatypen MOTION_INSTRUCTION.
 I_XX_NN: I betyder att det är en fysisk digital insignal.
 O_XX_NN: O betyder att det är en fysisk digital utsignal.
 AI_XX_NN: AI betyder att det är en fysisk analog insignal.
 AO_XX_NN: AO betyder att det är en fysisk analog utsignal.
 IS_XX_NN: IS betyder att det är en fysisk säkerhetsklassad digital insignal.
 OS_XX_NN: OS betyder att det är en fysisk säkerhetsklassad digital utsignal.
 AIS_XX_NN: AIS betyder att det är en fysisk säkerhetsklassad analog insignal.
 AOS_XX_NN: AOS betyder att det är en fysisk säkerhetsklassad analog utsignal.
 FB_XX: FB betyder att det är ett funktionsblock.
o FB_XX_AA: ALMA blocks
o FB_XX_AD: ALMD blocks
o FB_XX_VG: VGC blocks
o FB_XX_VGF FastValve blocks
 P_XX: P betyder att det är en producerande tagg.
 C_XX: C betyder att det är en konsumerande tagg.

För att skilja ut:
 Säkerhetstaggar – S
 Mappade standard taggar till säkerhetstaggar – M
Så lägger man till dessa suffix på det första prefixet
Tex
 BS_XX_N: BS betyder att taggen är en säkerhetstagg av datatypen BOOL.
 NM_XX_N: NM betyder att taggen är en mappad standard taggar till säkerhetstagg av
typen Double INTeger.
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I slutet av tagnamnet för fysiska in-/utsignaler används ett suffix bestående av ett eller max
två tecken för att belysa signalens avsedda typ, ändamål eller uppgift.
Dessa tecken avskiljs från övriga namnet med ”_”, se nedan:
 YY_XX_P: P betyder att signalen går till en informationenhet t.ex. Lampa.
 YY_XX_I: I betyder att signalen är en strömsignal
 YY_XX_U U betyder att signalen är en spänning
 YY_XX_NC: NC betyder att signalen är ”normalt stängd”.
 YY_XX_NO: betyder NO ”normalt öppen”.
 YY_XX_NOO: betyder NO normalt öppen och sista bokstaven ”O” visar att givaren
indikerar status ”öppen”. Alternativt ”C” att givaren indikerar”stängd”. Detta gäller
ventiler, heatabsorbers mm.
 YY_XX_HB: hb används för att beskriva att det är en intern hjälptagg.
 YY_XX_Q: Q används för beskrivning av elektrisk spole.
Signalbeskrivningen för Interna taggar (icke fysiska in-/utsignaler) som är mellan prefixet
och suffixet ska vara beskrivande för vad taggen ska utföra och det ska göras med stora och
små bokstäver. Viktigt är att ordningen position, subsystem, apparat upprätthålls.
Signalbeskrivningen ska börja med stor bokstav och resten av namnet ska vara med små
alternativt stora bokstäver. Är det två eller flera sammansatta ord ska varje ord börja med stor
bokstav. Om ordet ”not” finns i signalbeskrivningen ska ”NOT” skrivas med stora bokstäver
för att ge ökad uppmärksamhet på signalbeskrivningen.

Exempeltaggar:
B_I_00_DIA_SCRN01_hb: betyder att det är en boolhjälpbit för DIA_SCRN01.

B_I_00_DIA_SCRN01_IN_C
B_I_00_DIA_SCRN01_OUT_C
Kommandotag för att styra skärm, - blir ett tango-kommando, dvs en knapp e.dyl. i GUI.
I detta fallet blir det enkelt för oss att gruppera alla taggar relaterade till IPCU11:
B_I_K00_VAC_IPCU11_INTERLOCK_BYPASS
B_I_K00_VAC_IPCU11_INTERLOCK_A
B_I_KTR03_VAC_SECTION_INTERLOCK
Här räknas "Section" som en typ av utrustning och blir en egen grupp i Tango.
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I trädet i Tango-databasen (Jive) ser det ut såhär:
Position
|
Subsystem
|
Utrustning
|
Här återfinns alla taggar relaterade till denna specifika utrustning

tex
I.00
|
DIA
VAC
|
|
SCRN01
IPCU11
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SECTION

Signalbeskrivningen på tagar för fysiska in-/utsignaler (e.g. alias för fysiska I/O-signaler)
skall alltid ha komponentbeteckningen, vilken regleras enligt Max IV Lab. dokument ”MAX
IV Names”, som signalbeskrivning.
 IS_I_C080011JB05_PSS_SES_NC
o IS betyder att det är en fysisk säkerhetsklassad insignal
o I anger att signalen tillhör system Injection
o C080011JB05 anger placering genom en sammanslagning av location
C080011 och grupptillhörighet JB05
o PSS anger vilket subsystem signalen tillhör, i detta fall Personal Safety System
o SES anger vilken typ av utrustning som anges, i detta fall Nödstopp
o NC anger vilken signaltyp som anges, i detta fall NormalClosed

2.2.1 ”Alias For”-kolumnen
Med Alias kan man skapa en tag som representerar en annan tag, det innebär att:
 båda taggarna delar samma värde
 när värdet ändras på den ena taggen så reflekteras det värdet till den andra taggen och
den erhåller samma värde
 man kan skapa ett enklare namn för en komplex tag
I denna standard ska alias användas enligt följande exempel:
 För att ge en I/O-signal ett beskrivande tagnamn, exemplet nedan visar en insignal
som får ett beskrivande tagnamn i enlighet med Max IV Lab. dokument ”Naming
conventions”:
Tag name:
IS_I_C080011JB05_PSS_SES_NC
Alias for:
<Local:2:I.Data.13>
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2.2.2 ”Description”-kolumnen
Om inte tagnamnet i sig väl beskriver funktionen för taggen ska ”Description”-kolumnen
användas att skriva en förklaring av signalens funktion.

2.3 Namnstruktur för PLC-filer
PLC-filerna för PLCn ska namnges enligt namnkonventionen Ex:
I_K02_CAB02_VAC_PLC01.

3

Rutinbeskrivning

Varje rutin skall inledas med en branch innehållande en s.k. ”NOP instruktion”.
Kommentarsfältet för denna branch skall utgöra informationsfält för beskrivning av rutinen.
Överst skall alltid finnas information om datum för skapande av rutin och namn på utförare.

3.1 Huvud rutinen
Rutinen ”MainProgram” innehåller så långt som möjligt endast funktionen ”JSR” till de
underliggande rutinerna.

3.2 Allmänna funktioner
I rutinen ”Common” läggs allmänna funktioner.

3.3 Simulering
I rutinen ”Simulation” läggs sådan programkod som bara används för test. Undvik att blanda
in sådan kod i övriga program. OBS! Filen bör ”städas ur” och rensas när tester ej är aktuella.

3.4 MasterControl.
I rutinen ”MasterControl” skapas de funktioner som hanterar driftvalen för systemet, våra
standardiserade driftlägen är:
 Låsläge: (Återställning) ett driftval som återställer alla stegare till utgångsläge. Kan
även återställa andra funktioner. Så länge maskinen finns i låsläge är allt frånslaget.
 Manuellt: för att köra maskinen i handkörning (används ej på alla maskiner).
 Referenskörning: används om maskinen behöver nollställas mot referensläge
(används ej på alla maskiner).
 Auto: används för automatisk produktionskörning.
 Driftmode: 1,10 och 100Hz
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3.5 Alarm
I rutinen ”Alarm”, finns larm som är kopplade till någon form av HMI (operatörsgränssnitt).
Larmtaggarna består av en Boolean. Taggnamn har följande utseende:
 B_XX_AD. Digitalt alarm
 B_XX_AA Analogt alarm
o B betyder att signalen är av typen Bolean.
o XX anger taggnamnet.
o A betyder att taggen avser ett larm.

3.6 Sekvensstyrning
I rutin ”Sequenser” (det kan finnas flera sekvenser i olika subrutiner) programmeras de olika
driftlägena som används för den aktuella delmaskinen programmeras före själva
sekvenshanteringen.
Sekvenshanteringen består av 3 huvuddelar:
 Kvittering: där man känner av att beordrad aktivitet är utförd.
 Logiken: håller reda på vilket steg som skall utföras.
 Beordringen: vad som skall utföras i de olika stegen.
Sekvenshanteringen skall programmeras i ovanstående ordning.
Efter sekvenshanteringen växlas de olika beordrade aktiviteterna till utgångar i bland med
statiska förreglingar som inte har med sekvensstyrning att göra.

4

Tango Control
4.1

MAX IV PLC / Control System interface definitions

The AllenBradley/Rockwell PLCs are maintained by the PLC Automation group and the
TANGO control system is maintained by the Control System group. Communication between
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the PLCs and TANGO takes place via an RSLinx OPC server. This document defines the
interface details, conventions and responsibilities between the groups

4.2 Division of responsibilities


Configuration of PLCs – PLC Automation group



Rockwell software updates (RSLinx etc) – PLC Automation group



OPC configuration – Control System group



OPC TANGO device server – Control System group



Maintenance of computer running OPC server – Control System group

Comment: The software license for RSLinx needs to be locally installed since the OPC server
must be on the green net which has no internet access. The Control System group should be
notified before updates are installed.

4.3 Naming Convention







B_XX_AD
B_XX_AA
B_XX_C
B_XX_R
B_XX_W
N_XX_S

digital alarm
analog alarm
command
read
write
state

A tag containing state information as an integer or similar should be suffixed with _S
Tags that control equipment states should be set up as pairs: OPEN and CLOSE tags (for
example to control a valve) or START and STOP, INSERT and EXTRACT tags.
 CLOSED (STOPPED, INSERTED)
 OPENED (STARTED, EXTRACTED)

4.4 PLC status device server
Status information for the PLC itself will be displayed in a TANGO device server and
available through the control system.


IP-address



Firmware version



Error counters



Etc (TBD)
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5

Naming PLCs and I/O – modules
5.1 Naming PLC

The PLC (CPU) should be named PLCnn where nn is identifier.
Example: PLC01
Full name in a cabinet should look like this: I_K07_CAB04_MAG_PLC01

5.2 Naming I/O – modules
The Communications module (e.g. 1734-AENT) should be named Knn where nn is identifier.
Example: K01
I/O – modules connected to the communications module should be named Knn.mm where nn
and mm is identifiers.
Example: K01.01, K01.02 etc.
Full name in a cabinet should look like this: I_K07_CAB04_MAG_K01, Communications
module. I_K07_CAB04_MAG_K01_01, modules connected to the communications module.
See Max IV naming convention for more information about naming.

6

RSLinx
6.1

Naming of Ethernet drivers and topics

Ehernet drivers and topics should be named with the six last digits in the IP number of the
unit. A PLC with the IP address 10.0.101.53, the Ethernt driver and topic should be named
101053.

