
IEC 61499 БАЗИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕЙЕРЕН МОДУЛ НА 
СОРТИРАЩА СТАНЦИЯ FESTO MPS SORTING 

 
IEC 61499 BASED CONVEYER CONTROL MODEL OF FESTO MPS SORTING 

STATION 
 

Христо Карамишев1, Георги Попов1, Идилия Бачкова2 
1Технически Университет – София, МТФ, България 

2Химикотехнологичен и металургичен университет – София   
 

 

Abstract: Development of reconfigurable control systems is one of the main challenges in achieving agile manufacturing. The IEC 61499 
standard enhances the capability and quality of control system by adding new features such as configurability, portability and 
interoperability. This paper presents IEC-61499 based function block for conveyor control of FESTO sorting station. The proposed model is 
validated by simulation using FBDK and FBRT. 
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1. Увод 
В последното десетилетие се разви идеята за 

реконфигуриращите се машини и системи. Те притежават по-
ефективна, производителна и гъвкава структура в сравнение 
със съществуващите производствени системи в различните 
сфери на индустрията. Основното им свойство 
реконфигурируемост е както на машинно ниво, така и на ниво 
управление. Хардуерната реконфигурируемост се постига чрез 
прилагане на модулния принцип за изграждане на машините, 
съответно системата. Реконфигурируемото управление трябва 
да отговаря на съвременните тенденции в областта и да 
осигурява следните възможности за реконфигуриране: 

• статично реконфигуриране – при поява на нова 
производствена задача; 

• динамично off-line реконфигуриране – при поява на 
неизправност или отказ в системата с различен характер, 
реконфигурираща се при автономна работа; 

• динамично on-line реконфигуриране, осигуряващо 
отдалечен достъп до системата за управление – за разширяване 
на комуникационните възможности, като може да се добавят 
различни функции. Реконфигуриране на управлението на 
системата се осъществява от високо ниво на управление на 
системата, намиращо се отдалечено в on-line режим.   

Системите за управление, базирани на стандарта IEC 61499 
[1] удовлетворяват тези изисквания. Стандартът IEC 61499 е 
разработен на базата на съществуващите стандарти IEC 61131-
3 [2] и IEC 61804 [3], като наследява положителните им страни 
и ги доразвива [4]. Стандартът IEC 61131-3 не допуска 
дефинирането на събития [5], които се случват в една реална 
производствена система. Това е отразено в стандарта IEC 
61499, целящ да подпомогне и ускори разработката и 
внедряването на разпределени системи за управление, 
отличаващи се с висока степен на многократна използваемост, 
оперативна съвместимост, преносимост и възможност за 
конфигуриране и реконфигуриране [6].  

Централно място в концепцията на стандарта IEC 61499 
заема моделът на функционалния блок (ФБ). Съгласно 
стандарта ФБ са концепция за създаване на многократно 
използваеми софтуерни компоненти [7], които могат да 
осигурят софтуерно решение, като напр. управление на 
производствена линия и др. Функционалният блок се представя 
чрез три модела: модел на основен ФБ, на съставен и 
интерфейсен ФБ и модел за услуги. От особено значение е 
моделът на основния ФБ, състоящ се от вътрешни променливи, 

алгоритми и граф за управление на изпълнението, който 
наподобява опростена машина на състоянията [8]. По този 
начин се постига разделяне между събития, данни 
(променливи) и алгоритми [9].  

Цел на настоящото изследване е да представи модел на IEC 
61499 базиран основен ФБ за управление на конвейерния 
модул на сортираща станция FESTO MPS SORTING, който е 
част от процеса на цялостно изграждане на системата за 
управление на станцията с използване на референтната 
архитектура и модели на стандарта IEC 61499. Тук се 
разглеждат също среди за разработване и стартиране на 
функционалните блокове, устройствата и системите, базирани 
на стандарта IEC 61499, като е описано и поведението на 
основен ФБ и е представен IEC 61499 базиран модел за 
управление на конвейерен модул на сортиращата станция. 

  

2. Софтуерна среда за разработване и 
изпълнение на IEC 61499 базирани модели  

Част втора на стандарта IEC 61499 дефинира изискванията 
към софтуерните инструменти за разработка на IEC 61499 
базирани модели, дефинирани в първата част на  стандарта IEC 
61499-1 [10]. Във втората част на стандарта, освен основните 
изисквания към софтуерните инструменти, се разглежда и [11]:  

• обмена на библиотечни елементи, разработени от 
различни IEC 61499 базирани програмни среди;  

• правила за създаване на библиотечен елемент;  

• визуализация, модификация/изменение, валидация и 
имплементация на декларациите; 

• системна работа, тестване и поддръжка/експлоатация. 

За създаването на моделите, дефинирани в стандарта IEC 
61499 е необходим подходящ софтуерен инструмент [12]. 
Инженерният некомерсиален софтуерен инструмент FBDK 
(Function Block Development Kit) [13] е създаден за 
разработване на IEC 61499 базирани модели и към настоящия 
момент е най-използваната среда от научно-изследователските 
учени и екипи, занимаващи се с проблематиката в областта на 
разпределеното управление на индустриални процеси и 
системи [14]. FBDK включва редактор FBEditor за създаване 
на IEC 61499 базирани модели и платформата за изпълнение в 
реално време (run-time platform) FBRT (Function Block Run 
Time). Тя се използва за стартиране/изпълнение на IEC 61499 
базираните устройства и системи [15]. FBDK е написан на Java 
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и компилира функционални блокове в Java класове, така че 
Java е основната предпоставка за използване на FBRT [14]. IEC 
61499 базираният модел на ФБ назован в [16] като NPMTR 
(non-preemptive multithreaded resource) се изпълнява/стартира в 
средата на FBDK/FBRT [13].    

 

3. Поведение на основен IEC 61499 базиран 
функционален блок  

Поведението на основен функционален блок включва 
следните процеси: 

1. Инициализация - при инициализацията на основен ФБ от 
ресурса трябва да се изпълнят следните процедури: 

• Стойността на всеки вход и изход за данни, и вътрешна 
променлива (данна) се инициализира според 
инициализиращата стойност, дадена в спецификацията на 
ФБ. Ако не е дефинирана такава инициализираща 
стойност, стойността на променливата трябва да се 
инициализира с инициализираща стойност по 
подразбиране, дефинирана за типа данна на 
променливата.  

• Стойностите на всички входове за събития (EI variables) и 
изходи за събития (EО variables) трябва да се 
нулират/рестартират на FALSE (0). 

• Трябва да се изпълни всяка допълнителна инициализация, 
специфична за алгоритмите,. 

• Инициализиращото първоначално състояние на графа за 
изпълнение на управлението (ЕСС – Execution Control 
Chart) на ФБ трябва да бъде активирано, а всички други 
състояния - деактивирани.  

Условията, при които един ресурс може да извършва такива 
инициализации, зависи от самата имплементация. Типът на ФБ 
може да определи инициализиращ алгоритъм, който да се 
изпълни при наличието на подходящо събитие, например на 
алгоритъма INIT от графа за изпълнение на управлението. Едно 
приложение може да определи условията, при които този 
алгоритъм се изпълнява.  

2. Извикване на алгоритъма - изпълнението на алгоритъм, 
асоцииран към екземпляр на ФБ, се осъществява 
посредством обръщане към планиращата функция на 
ресурса, която планира изпълнението на операциите в 
алгоритъма. Операциите, изпълнявани от алгоритъма, могат 
да се променят при различни изпълнения на алгоритъма, 
поради промяна на вътрешните състояния на ФБ, 
независимо от това, че ФБ може да има само един 
алгоритъм и един събитиен вход, стартиращ изпълнението. 
Обръщането към алгоритъм в екземпляр на основен 
функционален блок се извършва от функционален 
еквивалент на операция/действие на графа за изпълнение на 
управлението. Функционирането на графа за изпълнение на 
управлението е подчинено на следните правила: 

• Ресурсът поддържа за всеки събитиен вход една входна 
събитийна променлива, както и запаметен/съхранен 
елемент, който показва поведението на машината на 
състоянието;  

• Работата на графа за изпълнение на управлението 
представя поведение, дефинирано като машина на 
състоянието; 

• Определянето на условие за преход при изпълнение на 
управлението е изключено, докато алгоритмите, 
асоциирани към предходното състояние от изпълнението 
на управлението, не приключат изпълнението си. 

3. Изпълнение на алгоритъма - изпълнението на алгоритъм 
от основен ФБ се състои в изпълнението на 
последователност от операции, определени от конкретната 
имплементация, съответстваща на езика, на който е написан 
алгоритъма, на ресурса, в който се изпълнява и от областта 
на приложение. Изпълнението на алгоритъма се прекратява 
след изпълнението на последната операция в тази 
последователност. Ако един имплементиран алгоритъм в 
машината на състоянието се изпълнява многократно, 
алгоритъмът задължително реагира на промените в 
машината на състоянието. 

 
Фиг. 1: Модел на изпълнение на управлението на основен ФБ 

На фиг. 1 е представен модел за изпълнение на управлени-
ето на основен ФБ, който описва реда на изпълнение на 
събитията и алгоритъма за случай, при който ФБ има един 
събитиен вход, един алгоритъм и един събитиен изход. 
Времената, които характеризират изпълнението на 
управлението в тази диаграма са описани по следния начин: 

t1: стойността на съответната входна променлива е 
получена (налична); 

t2: събитието на събитийния вход се случва, като се 
получава сигнал в съответната булева данна и се стартира 
изпълнението на управляващата функция; 

t3: функцията за изпълнение на управлението уведомява 
функцията за планиране на ресурса да планира алгоритъм за 
изпълнение. Оценяват се всички преходи в графа за изпълнение 
на управлението. При липса на активен преход се отива на t8 за 
генериране на изходно събитие. Ако има един или няколко 
активни прехода, то те се изпълняват, като се определя 
приоритет за последователността им.    

t4: изпълнението на алгоритъма започва; 

t5: алгоритъмът завършва с установяването на стойностите 
на изходните променливи, свързани със събитийния изход чрез 
квалификатора “WITH”; 

t6: функцията за планиране на ресурса е уведомена, че 
изпълнението на алгоритъма е приключило; 

t7: функцията за планиране извиква функцията за 
изпълнение на управлението; 

t8: функцията за изпълнение на управлението генерира 
сигнал на събитийния изход. 

 

   4. IEC 61499 базиран модел за управление на 
конвейерен модул на сортираща станция FESTO 
MPS SORTING  

За управление на сортиращата станция са разработени IEC 
61499 базирани модели на основни ФБ за конвейерния и 
сортиращия модул.  

На фиг. 2 е представен интерфейса на ФБ „FESTO_ 
CONV_CTRL” за управление на конвейерния модул на 
сортиращата станция, а в табл. 1 са описани входните и 
изходните събития на блока. Той се активира при настъпване 
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на входни събития INIT, WP_Available, Define_WP, 
WP_Defined, WP_Sorted и Slide_Full. Изходни събития за 
блока са INITO, Run_Conv, Stop_Conv и Stopper_On.    

 
Фиг. 2: Интерфейс на ФБ „FESTO_CONV_CTRL” 

 

Табл. 1: Входни и изходни събития на ФБ „FESTO_CONV_CTRL” 

ВХОДНИ СЪБИТИЯ 

INIT Инициализация на ФБ    

WP_Available  Събитие, което настъпва при постъпване на 
детайл върху лентата на конвейера 

Define_WP Определяне на типа на детайла 

WP_Defined Типът на детайла е определен 

WP_Sorted Детайлът е сортиран 

Slide_Full При запълване на някоя от трите улея на 
магазинния модул, се активира това събитие 

ИЗХОДНИ СЪБИТИЯ 

INITO Потвърждение за инициализацията на ФБ    

Run_Conv Изходно събитие за включване на конвейера 
Включване на електромотора на конвейера  

Stop_Conv Изходно събитие за спиране на движението на 
конвейера 

Изключване на електромотора на конвейера 

Stopper_On Изходно събитие за включване на спиращия 
механизъм  

 

На фиг. 3 е представен графът за изпълнение на управлени-
ето (ЕСС) на основния ФБ за управление на конвейерния модул 
на станция FESTO MPS Sorting. Първоначално ФБ се 
инициализира. Когато постъпи детайл върху станцията 
настъпва входно събитие WP_Available, активира се 
състоянието Det_on_Station и се генерира изходно събитие 
Run_Conv. Включва се електромоторът на конвейера М1 и се 
задвижва лентата с детайла. При достигане на детайла в зоната 
за определяне на типа му, спиращият механизъм го задържа, 
активира се входното събитие Define_WP, настъпва състояние 
Detect_WP, генерира се събитие Stop_Conv за спиране на 
електромотора М1. При определяне на типа на детайла се 
случва входното събитие WP_Defined, активира се 
състоянието WP_Detected и се генерират последователно две 
изходни събития Stopper_On и Run_Conv, съответно за 
включване на:  

• стопиращ механизъм за освобождаване на детайла и 

• електромотор М1 за придвижване на детайла към 
магазинния модул.   

След сортиране на детайла в съответния улей, се активира 
входното събитие WP_Sorted, настъпва състояние Det_Sorted 

и се генерира изходно събитие Stop_Conv. Електромоторът на 
конвейера М1 е изключен и изчаква появата на нов детайл.    

Когато някой от улеите на магазинния модул се запълни, 
настъпват входното събитие Slide_Full, състоянието M_Stop и 
се генерира изходно събитие Stop_Conv. 

 

Фиг. 3: Граф за изпълнение на управлението на ФБ 
„FESTO_CONV_CTRL” 

В табл. 2 е представена симулация на блока за управление на 
конвейерния модул. При натискане на софтуерен бутон, 
съответстващ на входно събитие, се активира свързаното с него 
изходно събитие.    

Табл.2: Симулация на ФБ „FESTO_CONV_CTRL” 

Входно 
събитие 

Фигура Изходно 
събитие 

Начално 
състояние 

 

 

INIT 

 

INITO 

WP_Availab
le 

 

Run_ Conv  

 

Define _WP 

 

Stop_ Conv  
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WP_Defined 

 

Stopper_On 

Run_Conv  

 

WP_Sorted 

 

Stop_Conv  

 

Slide_ Full 

 

Stop_Conv  

 

 

5. Заключение 
За разработване на система за управление, осигуряваща 

възможност за статично, динамично offline и динамично online 
реконфигуриране, е избран стандарт IEC 61499. В средата на 
FBDK е разработен основен функционален блок 
„FESTO_CONV_CTRL” за управление на конвейерния модул 
на сортираща станция FESTO MPS SORTING. Преди 
включването му в устройство и система за управление на 
станцията и имплементация чрез средата FBDK/FBRT върху 
JAVA-базиран контролер NETMASTER II е изпълнена 
симулация на блока.  
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