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Abstract: One of the approaches supporting the dynamic reconfiguration of control systems is the component based automation. An 
important step in this direction is the IEC61499 standard, facilitating the development of component-based control systems through 
appropriate reference architecture and various models, the core of which is the "function block" concept. This paper aims to present the 
development of IEC-61499 based function block for distribution module control of FESTO sorting station. The proposed model is validated 
by simulation using FBDK and FBRT.   
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1. Увод 
Компонентно базираните методи и подходи се доказаха 

като уместна софтуерна техника за проектиране на системи за 
управление, като днес голямо внимание се обръща на тяхното 
по-бързо, по-ефективно и по-качествено използване в тази 
област. Голямо значение за постигането на тези цели имат 
процесите на стандартизация в областта на автоматизацията. За 
разглежданата област, с IEC 61499 отскоро, е налице стандарт 
за проектиране на разпределени системи с използването на 
функционални блокове (ФБ) [1, 2]. Предлаганите в стандарта 
модели и архитектура позволяват разработката на модулни, 
многократно използваеми, компонентно-базирани, отворени и 
независими решения, и тяхната комбинация в разпределените 
системи за управление. Като резултат се създават 
реконфигуриращи се системи, притежаващи важните свойства: 
оперативна съвместимост, преносимост и способност за 
реконфигуриране, чието постигане е една от основните 
причини за появата на стандарта IEC 61499 [3].  

Стандартът IEC 61499 включва съвременни софтуерни 
технологии, като например [4]:  

• капсуловане на функционалност,  

• компонентно-базирано проектиране на системи за 
управление,  

• събитийно-управляемо изпълнение на моделите за 
управление,  

• както и разпределяне на функционалност.  

Разработването и поддръжката на IEC 61499-базирани 
устройства и системи за управление би довело до [5]: 

• Намаляване на цената им; 

• Редуциране на времето за имплементация на системата; 

• По-ниска цена на хардуерните компоненти. 

Тенденции в развитието на PLC - базираното управление са 
поевтиняване на системата, разширяване на комуникационните 
й възможности и осигуряване на отворени системни решения.  

Цел на настоящото изследване е да представи модела на 
IEC 61499 базиран основен ФБ за управление на 
разпределителния модул на станция FESTO MPS SORTING.  

Тук са представени съставните компоненти на станцията, 
както и сензорите и изпълнителните механизми, вградени в 
нея. Описана е и последователността на работа на станция 
FESTO MPS SORTING. Представено е също кратко описание 
на устройството на вградено устройство Elsist Netmaster II, 
както и начина за стартиране на FBRT на него.  Накрая е 
представен IEC 61499 базиран модел за управление на 
разпределителния модул на сортиращата станция. 

 

2. Станция FESTO MPS SORTING 
Сортираща станция FESTO MPS SORTING е предназначена 

за класифициране на три типа детайли. Тя може да се включва 
в поточна линия за обработване, сортиране и монтаж, както и в 
произволни конфигурации от станции и машини.  

Сортиращата станция включва следните основни 
компоненти (фиг. 1): 

• Пулт за управление (1); 

• Количка (2); 

• Профилна плоча (3); 

• Конвейерен модул (4); 

• Магазинен модул (5); 

• Спиращ модул (6). 

• Сортиращи модули (7, 8). 

Сензорите и изпълнителните механизми, вградени в 
станцията, са представени на фиг. 2 и описани съответно в 
табл. 1 и табл. 2.  
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Фиг. 1: Компоненти на станция FESTO MPS SORTING [6] 

 
Фиг. 2: Сензори и изпълнителни механизми вградени в 

сортираща станция FESTO [6] 

 

Табл. 1: Сензори вградени в сортираща станция FESTO 

№ Сензор Тип Предназначение 

1. PART_AV оптичен установява постъпил детайл на 
лентата 

2. B2 индуктивен установява метализирани детайли  

3. B3 оптичен установява цвета на детайла 

4. B4 оптичен за установяване запълването на 
магазинния модул  

 

Табл. 2: Изпълнителни механизми на сортираща станция 
FESTO 

№ Означение Изпълнителен механизъм  

1. М1 Електромотор на конвейера 

2. 1М1 

- 1В1 

- 1В2 

Първи сортиращ модул 

- горно положение на буталото 

- долно положение на буталото 

3. 2М1 

- 2В1 

- 2В2 

Втори сортиращ модул 

- горно положение на буталото 

- долно положение на буталото 

4. 3М1 Спиращ модул 

 

Последователност на работа на станция FESTO MPS 
SORTING 

В началното състояние изпълнителните механизми на 
сортиращата станция са изключени. При поява на нов детайл 
върху станцията, оптичният сензор PART_AV подава сигнал 
към управляващото устройство. Включва се конвейера и 
детайлът се придвижва до спиращия модул. Детайлът попада в 
зоната за определяне на типа му, където има два сензора. 
Индуктивният сензор B2 отчита метализираните детайли, а 
оптичният сензор B3 установява цвета на детайла, като е 
настроен да създава сигнал при поява на нечерни детайли. 
Станцията FESTO MPS Sorting е окомплектована с комплект от 
три типа детайли – черен, червен и метализиран. Възможни са 
три сценария за постъпване на детайлите в магазинния модул. 
В случая е избран вариант, при който в улей 1 постъпват 
червените детайли, в улей 2 постъпват метализираните 
детайли, а в третия улей – черните детайли.  При постъпване на 
червен детайл, сензор В3 подава сигнал към управляващото 
устройство и се включват последователно следните 
изпълнителни механизми:  

- спиращия механизъм 3М1 – за пропускане на детайла, 

- лентата на конвейера – за придвижване на детайла и  

- сортиращ механизъм 1М1 – за сортиране на детайла в 
първия улей на магазинния модул. 

При постъпване на метализиран детайл, сензор В2 подава 
сигнал към управляващото устройство и се включват следните 
изпълнителни механизми:  

- спиращия механизъм 3М1– за пропускане на детайла, 

- лентата на конвейера – за придвижване на детайла и  

- сортиращ механизъм 2М1 – за сортиране на детайла 
във втората улей на магазинния модул. 

При постъпване на черен детайл се включват спиращия 
механизъм 3М1 и конвейера. 

Когато се запълни някои от трите улея на магазинния модул, 
оптичният сензор В4 създава сигнал и конвейерът спира.  

    

 3. Вградено устройство Elsist Netmaster II 
3.1. Устройство на Netmaster II  

Netmaster II е програмируем JAVA-базиран контролер, 
произведен от ELSIST, Италия. Контролерът е подходящ за 
употреба в разнообразни разпределени приложения за 
управление. Процесорът на вграденото устройство Netmaster II, 
Dallas Semiconductor's Tini (TINI Интернет интерфейс), както и 
аналоговото устройство ADuC812 са оборудвани със 
стандартни интерфейси за серийни, паралелни и мрежови 
комуникации, свързани със съответните входове и изходи. 
Хардуерните характеристики позволяват свързване с интернет 
базирани приложения. Върху вграденото устройство може да 
се стартират IEC 61499 базирани модели. Наличието на Java 
виртуална машина в софтуера на контролера позволява 
интегрирането на предварително разработени функционални 
блокове, съгласно стандарта IEC 61499, реализирани в средата 
на FBDK. Вграденото устройство (embedded device) Netmaster 
II, осъществява комуникационни услуги чрез следните 
сървъри: 

• Telnet server – позволява връзка към конзолата на 
операционната система на устройството и изпълнението на 
различни команди чрез него. За връзка към устройството е 
нужен telnet-клиент. Подходящ вариант за всички 
операционни системи е използването на програмата PuTTY. 
Тя представлява терминален клиент, поддържащ няколко 
протокола и широк диапазон от операционни системи. След 
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стартиране на програмата в основния и прозорец трябва да 
бъдат въведени следните настройки -  адрес на устройството 
и тип на връзката. 

• FTP server – осигурява възможности за управление на 
файлове и прехвърляне на файлове от и към контролера. За 
използването му е нужен ftp-клиент. Един от най-
използваният ftp-клиент е WinSCP. Интерфейсът му 
позволява копиране, изтриване и създаване на файлове и 
директории по познатия начин. 

• Serial server – предлага същата функционалност, като 
telnet сървъра, но чрез  сериен порт. 

При свързването се показва съдържанието на директорията 
root/. На най-високото ниво (така наречената root директория) 
се намират следните поддиректории: dev/, system/, root/ и 
classes/. Поддиректорията dev/ съдържа така наречените device 
special files – специални файлове, които позволяват връзката 
между операционната система (и приложенията й) и хардуера с 
помощта на съответните драйвери, те могат да бъдат 
визуализирани единствено, чрез терминала и не се виждат, чрез 
ftp протокола. Поддиректорията system/ съдържа системните 
файлове на вграденото устройство. Поддиректорията root/ -
това е така наречената home-директория на потребителя и е 
предназначена за съхранение на личните файлове на 
потребителя. Поддиректорията classes/ служи за съхранение на 
java-приложенията. 

 3.2. Стартиране на FBRT на Netmaster II 

За имплементация на IEC 61499 базирани модели е 
необходимо да се стартира FBRT. Стандартната версия на 
FBRT не може да бъде използвана успешно поради факта, че 
системата FBDK, от която той е част е разработена с J2SE, а 
контролера Netmaster II с снабден с J2ME.  

След като е набавена съвместима с Netmaster II версия на 
FBRT тя трябва да бъде прехвърлена на устройството чрез 
FTP-клиента. Подходящо място да бъде поставен е 
директорията classes/. Трябва да бъдат прехвърлени и другите 
придружаващи класове и библиотеки. След това FBRT се 
стартира чрез терминала.  

    

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

На фиг. 3 е представен интерфейс на ФБ „FESTO_ 
SORT_CTRL” за управление на разпределителния модул на 
станцията. ФБ включва и изключва сортиращи механизми 1М1 
и 2М1. В табл. 3 са описани входните и изходните събития на 
блока. Той се активира при настъпване на входни събития 
INIT, Metallic_WP, WP_Type1_Sort, WP_not_Black и 
WP_Type2_Sort. Изходни събития за блока са INITO, 
Switch1_On, Switch1_Retract, Switch2_On и Switch2_Retract.  

Графът за изпълнение на управлението на ФБ за 
управление на разпределителния модул на станция FESTO 
MPS Sorting е представен на фиг. 4. Когато постъпи 
метализиран детайл върху станцията, сензор B3 генерира 
сигнал, появява се входно събитие Metallic_WP, активира се 
състоянието Sort_Metal_WP и се генерира изходно събитие 
Switch1_On. Включва се първи сортиращ механизъм 1М1, при 
което буталото заема горно положение 1В1. След сортиране на 
детайла настъпва входно събитие WP_Type1_Sort, активира се 
състоянието WP1_sorted и се генерира изходно събитие 
Switch1_Retract. Изключва се първи сортиращ механизъм 1М1 
и буталото заема долно положение 1В2. 

  
Фиг. 3: Интерфейс на ФБ „FESTO_SORT_CTRL” 

 

Табл. 3: Входни и изходни събития на ФБ „FESTO_SORT_ 
CTRL” 

ВХОДНИ СЪБИТИЯ 

INIT Инициализация на ФБ    

Metallic_WP Когато детайлът е метализиран, настъпва входно 
събитие Metallic_WP 

WP_Type1_Sort Сортиране на метализиран детайл в съответния 
улей, в зависимост от избрания вариант  

WP_not_Black При постъпил червен детайл върху станцията се 
активира събитието WP_not_Black 

WP_Type2_Sort Сортиране на червен детайла в съответния улей, в 
зависимост от избрания вариант 

ИЗХОДНИ СЪБИТИЯ 

INITO Потвърждение за инициализацията на ФБ    

Switch1_On Включване на първи сортиращ механизъм 1М1  

Switch1_Retract Изключване на първи сортиращ механизъм 1М1 

Switch2_On Включване на втори сортиращ механизъм 2М1 

Switch2_Retract Изключване на втори сортиращ механизъм 2М1 

 

При поява и установяване на червен детайл на лентата на 
конвейерния модул сензор В2 генерира сигнал към 
управляващото устройство, настъпва входно събитие 
WP_not_Black, активира се състоянието Sort_Red_WP и се 
генерира изходно събитие Switch2_On.  Включва се втори 
сортиращ механизъм 2М1, като буталото заема горно 
положение 2В1. След постъпване на детайла в предвидения 
улей настъпва входно събитие WP_Type2_Sort, активира се 
състоянието WP2_sorted и се генерира изходно събитие 
Switch2_Retract. Изключва се механизма за разпределяне на 
детайлите 2М1 и буталото заема долно положение 2В2. 

При постъпване на черен детайл, спиращият механизъм го 
освобождава, сортиращите механизми остават изключени и 
детайлът се сортира в последния улей.    

В табл. 4 е представена симулация на блока за управление 
на разпределителния модул. При натискане на софтуерен бутон 
съответстващ на входно събитие се активира свързаното с него 
изходно събитие.  
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Фиг. 4: Граф за изпълнение на управлението на ФБ    

„FESTO_SORT_CTRL” 
 

Табл.4: Симулация на ФБ „FESTO_SORT_CTRL” 

Входно 
събитие 

Фигура Изходно 
събитие 

Начално 
състоян
ие 

 

 

INIT 

 

INITO 

Metallic_
WP 

 

Switch1_On  

WP_Typ
e1_Sort 

 

Switch1_ 
Retract  

WP_not_
Black 

 

Switch2_On  

WP_Typ
e2_Sort 

 

Switch2_ 
Retract  

 

5. Заключение 
Съвременните системи за управление трябва да бъдат с 

отворена архитектура и с възможност за увеличаване на 
комуникационните възможности. Системите за управление, 
базирани на стандарта IEC 61499, изпълняват предявените 
изисквания. Тук е представен основен ФБ „FESTO_SORT_ 
CTRL” за управление на разпределителния модул на станция 
FESTO MPS SORTING, част от цялостната система за 
управление на станцията.  В средата FBDK/FBRT е изпълнена 
симулация на блока за валидация на работата му.   
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