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Sammanfattning 
Detta arbete har syftat till att ställa två av de större automationstillver-

karna Siemens och Rockwell Automation mot varandra kring utvalda 

faktorer som: prestanda, kommunikation och tillgängliga mjukvaru-

verktyg. Studien har utformat tester på olika PLC-enheter från respek-

tive tillverkare, redogjort för skillnader i de erbjudna kommunikations-

lösningarna samt analyserat mjukvaruverktygen utifrån utvalda egen-

skaper men också internationellt erkända standarder. Undersökningen 

har visat på bättre prestanda på processorer från Rockwell Automation 

än motsvarande från Siemens för ett givet tillämpningsområde. Vad 

befattar kommunikationslösningar med ethernet-teknologi har Siemens 

visat på bättre prestanda, stabilare kommunikation och ett mer komplett 

ekosystem som svarar på flera av de behov som kan uppstå i industri-

verksamhet. Mjukvaruverktygen från Siemens erbjuder mer objekt-

orienterad funktionalitet och har visat sig betydligt mer kompatibel med 

den väletablerade standarden IEC 61131-3 som utformar programme-

ringsmetodiker för PLC-enheter och är tänkt att svara mot framtidens 

behov av interoperabilitet och effektivisering. Av resultaten som fåtts 

har en bedömning gjorts att Siemens erbjuder ett mer fördelaktigt utbud 

av produkter och tjänster som svarar väl mot framtidens krav. 

Nyckelord: PLC, styrsystem, automation, Siemens AG, Rockwell 

Automation, IEC 61131-3, ProfiNET, EtherNet/IP. 
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Abstract 
This paper treats two competing suppliers of automation technology, 

Siemens and Rockwell Automation and directly compares them for a 

given set of factors in the following categories: performance, communi-

cation and software tools. The study consists of performance tests made 

on different PLC’s from these suppliers, considerations in the differences 

of communication technology and analysis of the programming tools 

according to chosen criteria’s but also by the degree of compliance with 

internationally established standards. The tests have shown the PLC 

from Rockwell Automation as having better performance for the chosen 

criteria (PLC’s for small to medium sized machines). Siemens offers 

more performance and more stable industrial ethernet communication 

over ProfiNET than does Rockwell Automation with EtherNet/IP. 

Accordingly, Siemens offers more flexibility in meeting future industrial 

needs. The software tools provided by Siemens offer a more object-

oriented approach for programming PLC’s than equivalent tools from 

Rockwell Automation. TIA Portal offered by Siemens is more than twice 

as compliant with the internationally accepted standard IEC 61131-3 as 

Studio 5000 from Rockwell and in being more compliant benefits from 

increased interoperability and effective programming. The results show 

that Siemens’ products and services for automation benefits the custom-

er in long term viability. 

Keywords: PLC, control system, automation, Siemens AG, Rockwell 

Automation, IEC 61131-3, ProfiNET, EtherNet/IP. 
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Terminologi 

Förkortningar 

PLC Programmable Logic Controller 

IEC International Electrotechnical Commision 

TCP/IP Internetprotokollet 

ST Structured Text 

LD Ladder Diagram 

SFC Sequential Function Chart 

FBD Function Block Diagram 

ODVA Open DeviceNet Vendor Association 

PI PROFIBUS and PROFINET International 

CIP Common Industrial Protocol 

POU Program Organizational Units 
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1 Inledning  
Idag finns det få industrier kvar i världen som inte är automatiserade i 

någon mån. Bilindustrin kännetecknas av robotar som med stor precis-

ion sätter ihop och monterar bildelar. På något annat håll i landet rullar 

cylinderformade aluminiumburkar nedför ett band för att fyllas på med 

läsk, förslutas och skickas iväg till affären. Tidningar och böcker började 

sin resa som enkelt träflis i stora tryckkärl för att där blandas med 

kemikalier och kokas i rätt temperatur för att lösa upp limmet som 

håller ihop fibrerna. Det som är gemensamt för dessa processer är det 

faktum att ingen mänsklig interaktion är nödvändig i någon större 

utsträckning. Det som inte alltid är lika självklart är däremot sättet på 

vilket detta är realiserat och vilka system som används. 

Hjärnan bakom robotarna och maskinerna är det programmerbara 

styrsystemet som började användas under 70-talet för ersätta det mer 

förlegade tillvägagångsättet där de industriella maskinerna styrdes med 

elektromekaniska programverk och reläer som var svåra att felsöka, 

omprogrammera och som ofta utsattes för slitage på grund av dess 

mekaniska rörelser. Flera företag tillverkar och säljer programmerbara 

styrsystem idag och det är rapportens avsikt att ställa två av de större 

automationstillverkarna mot varandra för en rad olika faktorer vad 

gäller styrning och programmering. Avsikten är att skapa ett underlag 

som bidrar med ökad förståelse och som kan agera hjälpmedel i fram-

tida implementeringar och automationsbeslut.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Detta arbete utfördes mot avdelningen ”Baling Automation” för Valmet 

AB i Sundsvall och i samråd med vederbörande identifierades ett behov 

hos företaget att utreda deras nuvarande automationslösningar som 

tillhandahålls av Siemens mot motsvarande lösningar från Rockwell 

Automation; som också har använts i Valmet men inte i lika stor ut-

sträckning. 

Valmet är ett finländskt bolag och har flera säten och verksamheter i 

Sverige. Den främsta verksamheten i Sundsvall är produkter och 
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tjänster kring papper och massa. Rapporten bemöter verksamheten 

kring automatiseringen av balhanteringsutrustningen som är det led i 

processen där pappersmassa paketeras till balar och förbereds för 

transport.  Avdelningen ”Baling Automation” i Sundsvall ansvarar för 

programmering och installation av de styrsystem som ingår i ovan-

nämnda balhanteringsutrustning. 

Balhanteringen består av ett led med upp till nio unika maskiner som 

tillsammans pressar, omsluter och binder pappersmassa till hanterbara 

balar. Denna sorts verksamhet med maskiner som var för sig har 

enskilda uppgifter och sammankopplas med transportörband brukar 

benämnas diskret automation och tillhör en marknad som årligen 

omsätter 72 miljarder USD (Credit Suisse, Global Industrial Automation, 

augusti 2012). Det är även den del av automationssegmentet som 

rapporten kommer att fokusera på. 

Valmet och andra aktörer som förlitar sig på diskret automation för att 

tillhandahålla sina kunder bra produkter och tjänster behöver naturligt-

vis utbilda sina anställda för ett visst styrsystem så att personerna är 

kompetenta och klarar att möta de utmaningar som ställs ute i industrin. 

Detta är en investering som kräver enormt mycket tid och pengar. 

Därför är det också viktigt att de automationslösningar som används är 

framtidssäkrade; det vill säga, att dessa lösningar kommer att vara 

relevanta även i framtiden. Detta är mer viktigt idag än för bara några år 

sedan, eftersom det finns tydliga trender i automationsindustrin som 

kan komma att revolutionera effektiviteten och lönsamheten för företag 

som omfamnar dessa förändringar. Står företaget på fel sida och byggt 

upp en kompetens i företaget för en viss tillverkare av styrsystem som 

inte ställer sig väl till framtidens behov och förändringar så existerar 

risken att hamna efter och förlora tid, pengar och konkurrensfördelar. 

Industrin ser idag samma slags utveckling som för flera år sedan skedde 

hos hemmaanvändare och i kontorsmiljöer om än i en långsammare 

takt. Standardiseringar av kommunikationen till och från olika enheter. 

Moduläritet och ”plug and play”-funktionalitet. Sofistikerade mjukva-

ruverktyg med en hög abstraktionsnivå som effektiviserar och underlät-

tar programmerarens jobb. Hur väl automationstillverkare och företag 
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ställer sig till dessa trender kan komma att bli avgörande för en konkur-

renskraftig verksamhet. 

Valmet ser därför ett stort värde i att kontinuerligt kartlägga och utreda 

olika automationslösningar för att hålla sig uppdaterade och införstådda 

i hur väl de ställer sig mot dagens men också framtidens marknad. Den 

här rapporten syftar till att ge ett bidrag till det behovet genom att 

utreda företagets mest använda styrsystem, både Siemens och Rockwell 

för relevanta faktorer kring hårdvara, prestanda, kommunikationsmöj-

ligheter samt utvecklingsverktyg. Att en sådan utredning sker externt 

och inte från företaget själv anses vara positivt i bemärkelsen att subjek-

tivitet för en redan etablerad partner eller tillverkare undviks. 

1.2 Högnivåproblemformulering 

Det övergripande målet med arbetet är att utforma ett applikationsspe-

cifikt automationsunderlag för Valmets balningsverksamhet med 

avseende på egenskaper som är viktiga för Valmet internt men också 

från ett kundperspektiv. Vilka styrsystem gör företaget bäst i att imple-

mentera om det eftersöks hög tillförlitlighet, flexibilitet men även 

snabbhet? Vilken tillverkare garanterar bäst detta om ett av målen 

samtidigt är att vara kompatibel med framtidens krav? 

För att på bästa sätt ge ett svar kring den här problematiken krävs att 

problemet angrips från tre olika perspektiv och dessa beskrivs nedan. 

Ett första steg är att identifiera vanligt förekommande Siemens och 

Rockwell processorer som används i verksamheten och redogöra för 

prestandan kring dessa; vilket i industriella tillämpningar ofta kan 

handla om responstid och beräkningskapacitet.  

Det andra steget innebär en redogörelse för gränssnitten och kommuni-

kationen till och från styrsystemsenheter, givare och annan tillhörlig 

utrustning samt hur dessa ställer sig till dagens men också framtidens 

krav för interoperabilitet. 

Tredje perspektivet tar i anspråk verktygen och mjukvaran som an-

vänds för att programmera, underhålla och styra de programmerbara 
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enheterna från Siemens och Rockwell samt hur väl dessa metodiker 

följer internationellt erkända standarder så som IEC 61131-3. 

Dessa tre angreppssätt ska tillsammans resultera till en samlad bedöm-

ning kring de olika styrsystemens lämplighet för Valmets balningsverk-

samhet. Utöver detta förväntas resultatet av arbetet även bidra med ny 

kunskap och nya infallsvinklar på både nuvarande implementeringar 

men även framtida sådana.  

1.3 Avgränsningar 

Ett tio veckors arbete befogar naturligtvis en rimlig avgränsning för att 

säkerställa att ett gott resultat erhålls inom tidsramarna för projektet. En 

första avgränsning har redan insinuerats i och med att jämförelsen 

endast betraktar PLC-enheter från Siemens och Rockwell Automation 

och väljer att ignorera lösningar från andra tillverkare. Utöver detta 

kommer undersökningen endast utvärdera faktorer som kan tänkas ha 

direkt eller indirekt betydelse för diskret automation (som är fallet i 

balningslinjer) och inte processautomation. Dock bör de flesta slutsatser 

vara giltiga för alla typer av tillämpningar där programmerbara styrsy-

stem återfinns, detta lämnas dock till läsarens omdöme.  

1.3.1 Prestanda 

För att utreda prestandan hos hårdvaran begränsas jämförelsen till tre 

PLC-enheter; två från Siemens och en från Rockwell Automation. 

Enheterna har valts ut från följande kriterier: 

1. Ska vara vanligt förekommande inom den här typen av tillämp-

ningar ute i industrin. 

2. Ska vara tänkta att användas för små- till mellanstora maskiner 

(som är fallet i balning). 

3. Ska ha använts i Valmet AB samt att dem fortfarande används i 

befintliga samt nya projekt. 

Från dessa kriterier har dessa tre styrenheter valts ut: 

 SIMATIC CPU 1512SP-1 PN från Siemens. 

 SIMATIC CPU 1516F-3 PN/DP från Siemens. 

 CompactLogix L27ERM-QBFC1B från Rockwell Automation. 
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Prestandan avses innebära beräkningskapaciteten för några utvalda 

processoroperationer. Hur lång tid tar det att utföra addition-, multipli-

kation- eller andra sorters beräkningar? Yttre material och hur väl den 

tål värme, fuktighet, stötar eller vibrationer ignoreras i den här studien. 

1.3.2 Kommunikation 

Valmet gör idag ett aktivt arbete med att modernisera den kommunikat-

ion som finns på deras maskiner till mer nätverksbaserade lösningar där 

det går att dra fördelar från den redan etablerade nätverksstandarden IP 

(Internetprotokollet), även kallad TCP/IP. Det bedöms därför vara av 

störst värde för verksamheten att lägga fokus på att kartlägga just 

sådana lösningar. Andra kommunikationer och fältbusstekniker be-

handlas därför inte. 

Siemens och Rockwell Automation tillhandahåller två konkurrerande 

alternativ inom det som kallas industriellt nätverkande. ProfiNET från 

Siemens och EtherNet/IP från Rockwell Automation. Dessa kommer att 

ställas mot varandra. Gränssnitt för dessa protokoll återfinns också i de 

styrenheter som valts under rubrik 1.3.1. Principen för industriella 

nätverk beskrivs under kapitel 2. 

1.3.3 Mjukvaruverktyg 

Mjukvaruverktygen som kommer att utvärderas: 

TIA Portal 14 (Siemens) 

Studio 5000 (Rockwell Automation) 

Dessa utreds för graden av tillgängliga objektbaserade tillvägagångsätt. 

Finns färdiga funktioner eller utökade instruktioner för att underlätta 

för programmeraren? Programmen utreds också för hur väl de uppfyll-

ler IEC 61131-3 standarden för programmering av PLC-enheter. Denna 

standard och dess innehåll redovisas under teorikapitlet. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Syftet med arbetet är att föreslå vilket styrsystem som bäst uppfyller 

verksamhetens krav på tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet men 
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också den framtidsvision som företaget arbetar mot. För ett svar på det 

här problemet krävs ett arbete kring följande frågeställningar: 

P1: Vilken PLC presterar bäst i antalet utförda instruktioner på given 

tid? En redogörelse för typen av instruktioner och utformandet av 

programkod finns under metodkapitlet (kapitel 3). 

P2: Vilka topologier stöds med valt nätverksprotokoll? (ProfiNET och 

EtherNet/IP) 

P3: Vad är nåbara responstider för nätverksprotokollen i enhet till enhet 

kommunikation? 

P4: Till vilken grad finns deterministisk respons (det vill säga att in-

formation garanteras komma fram) för valda protokoll? 

P5: Finns funktionalitet i mjukvaruverktygen som underlättar ett 

objektbaserat tillvägagångsätt? 

P6: Finns ett stöd för alla fem programmeringssätt (SFC, LD, IL, FBD, 

ST) hos verktygen enligt IEC 61131-3 och är dessa godtagbart imple-

menterade? 

P7: Hur väl följer mjukvaruverktygen den programutformning som 

anges i IEC 61131-3 vad gäller abstraktion och exekvering? 

P8: IEC 61131-3 tillhandahåller 62 tabeller med egenskaper och funkt-

ionalitet som PLC-tillverkare kan förhålla sig till. Till vilken grad följs 

dessa riktlinjer av mjukvaruverktygen? 

1.5 Översikt  

Kapitel 2 ger läsaren den bakgrundsinformation som behövs för att på 

bästa sätt ta del av de resultat och slutsatser som arbetet utmynnat i. En 

redogörelse för grundprincipen av programmerbara styrsystem, 

IEC61131-3 standarden och industriella nätverk. 

Kapitel 3 beskriver metoden och tillvägagångsättet för besvarandet av 

arbetets problemformuleringar. Här redovisas hur testen genomförts 

samt vilken struktur litteraturstudien följt. 
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Resultaten redovisas under kapitel 4 och följs av slutsatser och diskuss-

ion i kapitel 5 och 6. 

1.6 Författarens bidrag 

Författaren står själv för all skriven text i rapporten. 
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2 Bakgrundsmaterial  
Det här kapitlet avser att presentera fakta som ligger till grund och 

genomsyrar metod- samt resultatdelen av rapporten. Första rubriken 

(2.1) förklarar hur en PLC fungerar medan nästföljande rubrik (2.2) 

ämnar till att ge en god förståelse över hur industriella nätverk är 

uppbyggda och hur dessa kommunicerar till och från PLC-enheter. 

Standarden IEC 61131-3 är en uppsättning regler och metoder som 

bestämmer hur en PLC bör programmeras och denna redogörs för 

under rubrik 2.3. 

2.1 Programmerbara styrsystem – generell beskrivning av en 

PLC och dess funktion 

Själva namnet PLC (Programmable Logic Controller) avslöjar att det 

handlar om en slags kontroller vars logik kan programmeras till att 

tjäna ett specifikt syfte. Det syftet kan vara att styra en sekvens av 

operationer som ska göras i rätt ordning. Uppgiften kan i många fall 

också vara att försöka hålla en parameter, t.ex. temperatur till ett 

bestämt värde.[1, s. 1-10] 

PLC-enheten består av en mikroprocessor som sköter programmet, 

exekverar instruktioner, läser av ingångar och styr utgångar. Den består 

av ett användarminne som innehåller programkoden. Dataminnet 

innehåller numerisk data och register för att lagra värden vid till exem-

pel matematiska beräkningar. Se figur 1. 
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Figur 1: Överblick över en PLC. Reproducerad från [20]. 

I figur 1 går det också att urskilja tänkbara ingångar till enheten. Gräns-

brytare, knappar och spakar förekommer mycket i alla sorters indu-

strier. I samma bild syns två sorters utgångar. Den ena utgången driver 

en lampa och den andra en elektronisk strömbrytare. Den elektroniska 

strömbrytaren på utgången kan användas för att slå på eller av en 

motor, en ventil eller ett ställdon. In- och utgångar är antingen digitala 

eller analoga. Binära ettor och nollor för digitala in- och utgångar medan 

spännings- eller strömskillnader (ofta mellan 4-20 mA) för analoga in- 

och utgångar. 

Typiska instruktioner till att programmera den hypotetiska PLC-

processorn i figur 1 vore något i stil med (följande pseudo kod): 

1. OM Knapp 1 trycks 

2. SLÅ PÅ Lampa 1 

3. OM Gränsbrytare 1 är nedtryckt 

4. SLÅ PÅ Elektronisk strömbrytare 

Grunden i PLC-programmering är enklare instruktioner på logiknivå 

och eftersom PLC-enheten skapades för att ersätta relä-kontrollerade 

system så är den mest använda metoden för programmering steglogik 

(från engelskans ladder diagram) och ser ut som ett typiskt reläschema 
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med symboler som liknar den fysiska uppsättningen av hårdvara, se 

figur 2. I steglogiken så definieras digitala ingångar med NC- eller NO-

kontakter. Utgångar är markerade som spolar (runda ringar) och kan 

ses i samma figur. 

 

 

Figur 2: Vanliga kontakter i steglogik. Reproducerad från [1, s. 3]. 

NC (Normally Closed) är stängda i normalfallet och låter ström passera 

om ingången har en nolla (false) som binärt värde. Har ingången en etta 

(true) som värde så bryts kontakten och strömmen slutar passera genom 

stegpinnen. 

NO (Normally Open) fungerar på motsatt sätt. Ström passerar endast då 

ingången har en etta (true) som binärt värde. 

Reläspolarna symboliserar utgången som ska strömföras eller tillsättas 

ett värde. Vänster och höger skena som går parallellt med varandra på 

stegen symboliserar positiv (vänster sida) och negativ pol (höger) för en 

given spänningsmatning, se figur 3. I bilden återspeglas hur ett enkelt 

scenario kan se ut i steglogik. 
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Figur 3: Exempelprogram i steglogik. Reproducerad från [1, s. 4]. 

Det grafiska programmeringssättet i steglogik och liknelsen till relä-

scheman var ett sätt att underlätta för elektriker utan bakgrund i pro-

grammering att modifiera, underhålla och felsöka de programmerbara 

systemen. Det finns andra vanliga programmeringsspråk som används 

men i mindre utsträckning (och skiljer sig mellan olika tillverkare) som 

till exempel function block diagram, structured text och sequential function 

chart. 
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Figur 4: Programexekveringsmodellen för en PLC. Reproducerad från [1, s. 107]. 

En PLC väntar inte på instruktioner som en vanlig datorprocessor utan 

går kontinuerligt igenom sitt program, läser av ingångar och sätter 

utgångar. Tiden det tar för varje ingång att bli läst, varje instruktion att 

bli utförd och tills alla utgångar blir uppdaterade kallas för cykeltid. 

Detta återspeglas i figur 4. Så fort en cykel är färdig startar en ny. 

Cykeltiden kan väljas själv (inom gränser) eller sättas att fungera så fort 

som möjligt.[1, s. 107] 

2.2 Industriella nätverk 

Kommunikationen till och från PLC-enheter, datorer och andra fälten-

heter skiljer sig mycket mellan tillverkare och region. Ethernet och 

modbus användes mest i styrsystemens tidiga skede. Med växande antal 

tillverkare såg kommunikationslösningarna också en ökning i antal[2]. 

Detta drevs av ett intresse från tillverkarnas sida att tillhandahålla och 

monetärisera på egna kablar och anslutningstekniker. Trots försök till 

standardisering så lyckades inga sådana initiativ mer än att kategorisera 
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de olika kommunikationerna efter egenskap[4]. Istället skapade varje 

företag sin egen organisation som tillhandahöll egna standarder. Mod-

bus och andra seriella fältbussar är deterministiska men ofta lång-

samma. Ethernet erbjuder väldigt höga hastigheter, ett vältestat och 

flexibelt gränsnitt men har ofta lång responstid och icke-deterministiska 

egenskaper.[4][5] Figur 5 visar en överblick över hur utvecklingen av 

kommunikationslösningar såg ut vid givna årtal. 

 

 

Figur 5: Överblick över utvecklingen av kommunikationslösningar genom åren. 

Reproducerad från [2]. 

Industriella nätverk svarar på behovet att kunna utnyttja ethernet-

lösningar i industriella tillämpningar. I figur 5 är sådana lösningar 

markerade med grön färg (övriga är seriella). Kablarna ska vara fysiskt 

tåliga och anpassade efter de behov som krävs gällande snabbhet; olikt 

nätverkskablarna som används i kontorsmiljöer. Den tidiga ethernet-

användningen hade många inneboende problem. Industriella nätverk 

försöker mitigera dessa problem samtidigt som fördelarna med ethernet 

behålls.[4] 

De två industriella nätverken som behandlas i rapporten; ProfiNET och 

EtherNet/IP bygger på Ethernet och TCP/IP stacken[5]. Ethernet beskri-

ver den fysiska anslutningen medan TCP/IP istället är en samling 
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protokoll som tillsammans används för nätverkande och delas in i en 

hierarkisk struktur av olika abstraktionsnivåer; där antalet nivåer 

varierar utifrån perspektiv, personlig övertygelse eller sammanhang. Ett 

vanligt förfarande är att beskriva TCP/IP modellen utifrån fyra lager: 

applikations-, transport-, internet- och länklagret, se figur 6. 

 

Figur 6: Fyra lager i TCP/IP modellen. Reproducerad från [21]. 

I transportlagret hittar vi protokoll som TCP och UDP. Dessa utgör 

tillsammans grundstenen i transporten av den information som normalt 

förväntas mellan nätverkskapabla enheter. TCP är långsammare men 

används för felkorrigering så att rätt information kommer fram. UDP 

fungerar snabbare men saknar felkorrigering. Internetlagret har ansva-

ret att skicka paket till rätt address på nätverket.  Det mest använda 

protokollet i internetlagret är IPv4 och IPv6, den innehåller information 

om IP-adressen som paketet ska till, samtidigt som den innehåller andra 

protokoll som läses av först när mottagaren nåtts (transportprotokoll 

och applikationsprotokoll). Så lagren fungerar som nivåer där komplexi-

teten göms uppifrån och ner och där varje lager innehåller information 

för dem övre nivåerna. Vi ser i figur 7 hur informationen passerar från 

en enhet till en annan. 

IPv4 protokollet får paketet till rätt plats, därefter tar TCP eller UDP 

över och skickar informationen till rätt portnummer på IP-addressen. I 
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regel finns då ett protokoll på appli-

kationsnivån som tar emot datat från 

transportprotokollen. I fallet där vi 

betraktar en webbläsare så är HTTP ett 

vanligt applikationsprotokoll som 

extraherar informationen från TCP 

paketet och visar oss en webbsida. 

Applikationslagret är det användaren 

interagerar med i vanliga fall. Länk-

lagret är det fysiska medium som 

informationen går igenom och en 

uppsättning regler över hur den ska 

göra det. Det är på det här lagret som 

vi pratar om ethernet; som förvisso 

inte är den enda teknologin men helt klart 

den mest använda. Ethernet kan egentlig-

en liknas en familj av olika teknologier 

som används för lokalt och internet-

nätverkande. Den fysiska anslutningen för ethernet är i regel en 

partvinnad kabel med RJ-45 som kontakthuvud (något läsaren med stor 

sannolikhet kommit i kontakt med). 

Industriella nätverk kan därför skilja sig väldigt mycket beroende på 

hur dessa är implementerade, vilka protokoll som används och i vilka 

lager som de huvudsakliga implementeringarna har gjorts. Används 

specialmodifierade eller egna protokoll på internet- eller transportlagret 

så kan kompabiliteten med vanliga kontorsnätverk bli lidande. Är det 

industriella nätverket istället fullt kompatibel med TCP/IP stacken så 

kan istället prestandan bli lidande. Så det finns mycket avvägningar och 

trixande som behöver göras för att få industriella nätverk att prestera 

väl för industriella tillämpningar och samtidigt bibehålla kompabilitet 

med övriga nätverksenheter. 

2.3 IEC 61131-3 standarden 

Standardiseringsförsök mellan olika tillverkare för hårdvara och kom-

munikation har i mångt och mycket blivit urvattnade koncept eller 

runnit ut i sanden helt och hållet[3]. Krafter som verkat för standardise-

Figur 7: Riktning på 

informationen. Egen bild. 



Siemens och Rockwell Automation  - En 

jämförande studie mellan styrsystem 

Kastriot Rexhaj 

2 Bakgrundsmaterial 

2017-06-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

21 

ring av programspråken har däremot blivit lite bättre bemötta av 

industrin. En standard som stått ut ur mängden och lyckats vunnit mark 

bland tillverkare är IEC 61131-3. Standarden definierar utformandet av 

mjukvaruverktyg avsedda för programmerbara system. IEC 61131-3 

upprättades av IEC-arbetsgruppen SC65B WG7 som specialiserar sig på 

standardiseringen av olika aspekter av hårdvara och mjukvara inom 

kategorin mätteknik och styrsystem. Målet med standarden är att agera 

motkraft till den växande komplexiteten hos PLC-program. Med 

växande komplexitet sker också en ökning av kostnader som inte är 

gynnsamma för vare sig tillverkare, beställare eller slutanvändare.[6, 

s.12-13] 

IEC 61131-3 identifierar behovet av ett moduläriserat arbetsflöde vid 

programmeringen av en eller flera PLC-enheter. Av denna anledning 

definieras Program Organization Units (POU) som objekt som innehåller 

programkod och kan anropas i en bestämd sekvens eller anropa 

varandra. Med väldefinierade POU delas programmet upp i mindre 

hanterbara ”block” där syftet är att kunna återanvända vanligt före-

kommande funktionalitet från ett projekt till ett annat och därmed 

minska utvecklingstiden.[6, s-29-32] 

 

Figur 8: POU-modellen från IEC 61131-3. Reproducerad från [6, s. 32]. 

Figur 8 illustrerar konceptet av en POU och i samma figur urskiljs de tre 

olika typerna av POU som standarden sätter upp: Function, Function 

block och Program. Funktioner (FUN) kan ta emot parametrar men 
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saknar egna statiska variabler så den returnerar ett värde till POU-

blocket som anropat den. IEC 61131-3 funktioner liknar mycket funkt-

ioner i vanliga högnivåspråk för datorer som C++ och Java. Funktions-

block (FB) kan ta emot parametrar och har även statiska variabler, så 

den kommer ihåg vad den hade för värden varje gång den anropas. 

Programblocket (PROG) har samma egenskaper som funktionsblocket 

men agerar ”huvudprogram”; det är här man definierar variabler och 

tillsätter dem fysiska adresser.[6, s. 31] 

Denna uppdelning har två syften. Det första syftet är att minska antalet 

olika namn som återfinns bland dem tiotals olika mjukvaruverktygen 

till enbart tre stycken väldefinierade block. Detta ökar igenkänningsfak-

torn och skapar konsistens i övergången mellan olika verktyg. Den 

andra anledningen är för att det skapar transparens. Ett vanligt förfa-

rande är annars att tillverkare har egna block med egna namn, under-

förstådda regler och fördefinierade körtidsegenskaper.[6, s. 233,240] 

 

Figur 9: Förhållandet mellan tasks och POU. Reproducerad från [22]. 

I samma anda definierar standarden så kallades tasks som är det som 

knyter ihop implementeringen och exekverar programmen. Istället för 
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att varje block har egna körtidsegenskaper så konfigureras istället tasks 

som anger när respektive POU-block ska köras, se figur 9. Tasks har tre 

olika egenskaper: namn, typ och prioritet. Namnet är bara för identifikat-

ion medan typ anger om en task är kontinuerlig, cyklisk eller aktive-

ringsorienterad (event-based). En aktiveringsorienterad task kör sina 

block enbart när en viss variabel fått ett visst värde eller någon annan 

händelse skett. Kontinuerliga tasks kör hela tiden och cykliska tasks har 

en fördefinierad cykeltid på någon millisekund. Prioriteten anger vilken 

task som ska verka när det på samma tidssegment finns en konflikt av 

två eller flera tasks som vill köras. Det är inte ovanligt att det inte finns 

några tasks alls och då ska det finnas ett program som agerar exekve-

ringsblock.[6, s. 241-242][7] 

Utöver den uppsättningen regler för utformningen av själva program-

met så tillhandahåller IEC 61131-3 även 76 tabeller med egenskaper och 

funktioner som bör finnas i programmeringsverktygen. Det kan handla 

om datatyper, instruktioner, syntax eller annan funktionalitet[8]. 

 

2.4 Relaterade studier 

Idag finns inga studier i valt område kring de valda frågeställningar 

eller frågeställningar förenliga med dessa. 
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3 Metod 
Under detta kapitel presenteras tillvägagångsätten för besvarandet av 

arbetets problemformuleringar. Kapitlet inleds under rubrik 3.1 med en 

överblick över arbetsprocessen och vilka metoder som använts. Här 

specificeras även de verktyg, antaganden och litteraturval som gjorts 

och dessa relateras till de frågeställningar som metoden ämnat besvara. 

Under rubrik 3.2 motiveras metodvalen. Nästföljande rubriker 3.3, 3.4 

och 3.5 beskriver i mer detalj metoderna och det resultat som förväntats 

av dem. 

3.1 Överblick 

Problemen som definierats i 1.4 är en direkt konsekvens av de tre 

angreppsätt som ställts upp i högnivåproblemformuleringen under 

rubrik 1.2 och dessa skiljer sig därför mycket i typ och karaktär. En 

direkt följd av detta är att metodvalen för frågeställningar också blir 

väldigt olika varandra. En tydlig indelning har därför varit att föredra 

enligt figur 10. 

 

Figur 10: Metoduppdelningen 

För att utreda prestandan (problem P1) så utformades två likadana test 

för alla tre PLC-enheterna. Testet är uppdelat i två delar. Den första 
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delen testar PLC-enhetens snabbhet i ”tomgångskörning”, det vill säga 

hur snabbt den tar sig igenom en cykel utan några operationer. Det 

andra testet består av ett ”block” av utvalda instruktioner som enheten 

kör igenom flera gånger. Prestandamåttet definieras som antalet block 

som processorn hinner exekvera på en sekund. Noggrann övervägning 

har gjorts under programmeringen för att säkerställa att PLC-enheterna 

testats på lika villkor, dessa redogörs för noggrannare under rubrik 3.3 

För besvarandet av problemställningarna P2, P3, och P4 har en rad 

dokument och manualer gåtts igenom som beskriver nätverkslösning-

arna i fråga. Förutom tillverkarnas egen information har expertutlå-

tande tagits i beaktning från neutrala portaler och artiklar. 

Informationen för att lösa problemen P5, P6, P7 och P8 har bestått av 

egna observationer av mjukvaruverktygen, programmeringsmanualer 

för respektive PLC, samt olika typer av utlåtanden från tillverkarna 

själva. Dessa har ställts mot IEC 61131-3 standarden för de problemfor-

muleringar där detta varit relevant. 

3.2 Motivering av metodval 

För att utreda prestandan för en PLC så bedöms det vara mest neutralt 

att själva ställa upp ett enhetligt test som körs på de olika enheterna på 

lika villkor. Möjligheten finns att inhämta information om cykeltider, 

och bitoperationstider (bit operation time) från tillverkarna själva men det 

är ofta inte tillräckligt specificerat under vilka omständigheter, antagan-

den eller inställningar som prestationer av sådana slag har gjorts och på 

vilket sätt mätningen har gjorts. Den inbyggda cykeltidsmätaren som 

återfinns på de flesta mjukvaruverktyg har också undvikits då det inte 

framgår tydligt om dessa cykeltider avser förskannern (prescan), inläsning 

av ingångar, tillsättningar av utgångar och efterscanning (post-scan) eller bara 

delar av dessa. Beroende på hur cykeltiden definierats så kan det leda till en 

oriktig jämförelse. Av denna anledning har cykeltiden själv mätts och sådana 

verktyg undvikits. 

Teknologin ProfiNET tillhandahålls under standardiseringsgruppen 

PROFIBUS and PROFINET International (PI). Själva dokumentationen av 

standarden ProfiNET måste köpas men det finns en uppsjö av funktions- samt 

systembeskrivningar av ProfiNET tillgängliga vilket är tillräckligt för att 

besvara frågeställningarna då dessa är funktionalitets-orienterade och därför 
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är detaljer över hur standarden implementeras i fysisk hårdvara inte nödvän-

diga. Dessa beskrivningar har hämtats ut från erkända och seriösa institution-

er däribland tillverkarna själva. Bloggar, spekulativa artiklar och icke-neutrala 

sidor har undvikits. ODVA är organisationen som tillhandahåller kommuni-

kationslösningar över protokollet CIP (Common Industrial Protocol). En sådan 

kommunikationslösning är då EtherNet/IP. Dokumentationen över standar-

den EtherNet/IP är inte gratis och har därför inte heller agerat underlag för 

detta arbete. Istället har samma metodiker använts som för ProfiNET för att 

besvara frågeställningarna kring denna nätverkslösning. Beakta att både 

ODVA och PI har innan dessa blivit självständiga varit en del av varumärket 

Rockwell Automation respektive Siemens och att en viss subjektivitet därför 

är förväntad så rapporten bemöter detta problem med att dubbelchecka 

mycket av det underlag som inhämtas från dessa organisationer med andra 

källor från andra seriösa och neutrala aktörer. 

Mjukvaruverktygen har utvärderats genom egna observationer där detta varit 

möjligt och detta anses utgöra en bra informationsinhämtning då problem-

ställningarna är av den typen där det lätt går att utreda för om en viss funkt-

ionalitet existerar eller inte. IEC 61131-3 tillåter även delvisa implementering-

ar av standarden att bli erkända om tillverkaren skriver en så kallad compliance 

statement där det tydligt framgår vilka delar av standarden som uppfylls. 

Sådana utlåtanden har analyserats och utgjort en ytterligare grund för besva-

randet av problemställningarna.  

3.3 Uppställning av prestandatest 

Frågeställningen att lösa har varit: 

P1: Vilken PLC presterar bäst i antalet utförda instruktioner på given 

tid? 

Ett första test bestod i att skapa ett tomt block av kod och skapa en 

räknare som håller reda på hur många gånger processorn hinner exe-

kvera det här blocket på en sekund. En timer programmerades att låta 

programmet köra i en sekund och stoppa exekveringen så fort en 

sekund passerat. Detta gjordes likadant på både de två PLC-enheterna 

från Siemens och enheten från Rockwell Automation. Se bilaga A för 

programkoden. 

Det andra testet bestod av ett block innehållandes följande instruktioner: 
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På samma vis skapades en räknare för att se hur många sådana block 

PLC-enheten hinner exekvera på en sekund. Dessa instruktioner valdes 

på den grunden att det skulle simulera arbetsbördan av en maskin som 

gör enkla rörelser. Boleanska instruktioner används i enklare tillämp-

ningar och ett vanligt urval av dessa utgjorde grunden för testet. Pro-

gramkod återfinns under bilaga B. 

En inställning var nödvändig att göra i båda PLC-enheterna från Sie-

mens för att testet skulle bli rättvist. Mjukvaruverktyget TIA Portal från 

Siemens är förinställt på att organisationsblocket (OB1) ska ha en 

cykeltid på minst 1 millisekund. Det går att stänga av denna inställning 

under device configuration på fliken cycle time. 

3.4 Analys av nätverkslösningarna 

Problemformulering P2 avser en redogörelse av topologier som stöds av 

ProfiNET respektive EtherNet/IP. Den huvudsakliga metodiken för att 

besvara denna formulering har varit att hämta relevanta dokument från 

tillverkarnas hemsidor. Sökfrasen ”{vald kommunikationsteknologi} + 

topology/topologies” har gett mer än tillräckligt med resultat som uppfyllt 

kriterierna under rubrik 3.2. Till exempel ”profinet topology” och 

”ethernet/ip topology”. Av sökresultaten valdes källor från tillverkarna 

själva men också från neutrala väl-etablerade aktörer. 
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Figur 11: Nätverkstopologier. Hämtad från [23]. 

För nätverkande identifieras sju huvudsakliga topologier. Star, mesh, 

ring, tree, bus, line och ”fully connected”, se figur 11. Resultatet som 

inhämtas från internetkällorna antecknas i en tabell där det anges om 

topologin stöds av respektive kommunikationslösning. Om en viss 

topologi stöds men det existerar ett eller flera kända problem med den 

typen av topologi så skrivs en kommentar i samband med svaret, se 

tabell 1. 

Tabell 1: Resultatet av topologiundersökningen presenteras i tabellform 

 EtherNet/IP ProfiNET 

Star Ja/nej, kommentar Ja/nej, kommentar 

Mesh … … 

Ring … … 

Tree … … 

Fully-Connected … … 
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Bus … … 

Line … … 

Problem P3 och P4 besvaras på samma sätt med hjälp av en godtycklig 

litteraturstudie kring källor som uppfyller kriterierna under rubrik 3.2 

Eftersom dessa problem inte kan besvaras i absoluta tal eller systemati-

seras på ett bra sätt så skrivs resultaten som fås av litteraturstudierna 

kring dessa tre frågor istället i flytande text. 

3.5 Utredning av mjukvaruverktygen 

Frågeställning P5, P7 och P8 går in i varandra lite men behöver inte 

nödvändigtvis ge samma resultat. P7 och P8 efterfrågar hur väl mjukva-

ruverktygen förhåller sig till IEC 61131-3 programutformning. Denna 

typ av programutformning har objektorienterade kvalitéer. Samtidigt 

kan tillverkaren ha en god uppsättning verktyg för objektorienterad 

programmering som inte är i linje med IEC 61131-3 standarden. Dessa 

två frågor besvaras bäst av egna observationer av mjukvaruverktygen, 

tekniska manualer och andra förenliga dokument. 

Objektorienterade kvalitéer definieras som programspråk som kan 

utnyttja abstraktioner i programkoden. Objektorienterade språk ska 

kunna på någon form även återanvända delar av specialiserade 

kodsegment i andra tillämpningar. Funktioner och andra typer av objekt 

som gömmer komplexitet är ett bra exempel på objektbaserade metodi-

ker. När mjukvaruverktygen analyseras så görs detta utefter dessa 

nämnda egenskaper. 

Frågeställningarna kan utöver egna observationer även inkludera 

informationsinhämtning från officiella programmeringsmanualer från 

tillverkarna själva då det är för tidskrävande att själv gå igenom alla fem 

programmeringssätt för respektive mjukvaruverktyg. Fråga P9 besvaras 

genom de utlåtanden som Siemens och Rockwell Automation har gjort; 

så kallade ”compliance statements”. Senaste dokumentet från Rockwell 

Automation är från december 2016 och avser tredje versionen av IEC 

61131-3 standarden och hittas i deras webbsida under namnet 
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”Logix5000 Controllers IEC 61131-3 Compliance”. Siemens har motsva-

rande dokument ”SIMATIC, STEP 7 Standards compliance according to 

IEC 61131-3 (3rd Edition)” och är från april 2015. 

Resultaten för fråga P8 presenteras i dem 62 tabeller som anges från 

standarden IEC 61131-3 där det tydligt framgår hur väl dessa krav 

uppfyllts för respektive tillverkare. En något sammanfattad version 

presenteras i resultatdelen för att undvika orimligt många sidantal. De 

fullständiga tabellerna bifogas med fördel som bilaga. 
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4 Resultat 
Här presenteras resultaten som erhållits av arbetet. Kapitlet presenteras 

med ett tematiskt upplägg och delas upp i prestanda, kommunikation 

samt mjukvaruverktyg. Rubrik 4.1 visar graf över resultaten som fåtts 

av prestandatesten. Under rubrik 4.2 besvaras frågeställningarna kring 

kommunikationen. Mjukvaruverktygen redogörs kring de uppsatta 

problemformuleringarna under rubrik 4.3. 

4.1 Prestanda 

Under det här kapitlet presenteras resultaten från de båda testen men 

även beräkning av cykeltiden. I figur 12 presenteras resultatet av test 

case 1. X-axeln anges hur många block den hann köra igenom på en 

sekund.  

 

Figur 12: Resultatet av prestandatestet från test case 1 

Figur 13 visar resultatet av test case 2. I figuren syns det att PLC-enheten 

CompactLogix från Rockwell Automation hinner exekvera 11260 block i 
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sekunden. Processorn 1516F-3 från Siemens gör i samma test 7970 

instruktioner; den mindre processorn 4400. 

 

Figur 13: Resultatet av prestandatestet från test case 2 

Figur 14 visar cykeltiderna för testerna. Cykeltiderna anges i mikrose-

kunder. Ljusgrön stapel visar test case 1 och mörkgrön färg visar test 

case 2. 
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Figur 14: Beräknade cykeltider från prestandatesten 

4.2 Kommunikation 

Först presenteras resultatet av topologiundersökningen i vald tabell-

form. Se tabell 2 för resultaten av undersökningen.[9][10] 

Tabell 2: Resultat av topologiundersökning 

 EtherNet/IP ProfiNET 

Star Ja Ja 

Mesh Nej Nej 

Ring Ja Ja 

Tree Ja Ja 

Fully-Connected Nej Nej 
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Bus Nej Nej 

Line Ja Ja 

 

ProfiNET och EtherNet/IP visar likadana egenskaper i antalet topologier 

som stöds. Det finns ingen dokumentation på att fully-connected mesh 

eller partially connected mesh stöds för någon av nätverkslösningarna. 

EtherNet/IP använder en producer/consumer datautbytesmetod för snabb 

kommunikation. Detta innebär att en slutnod producerar data på 

nätverket som fångas upp av andra enheter simultant, se figur 15. 

Denna teknologi baseras på IP multicast service. Även UDP/IP unicast 

paket används. Om det finns flera enheter som skickar information så 

kan detta kraftigt försämra nätverkets prestanda. Detta beror på att 

routrar skickar vidare multicast paket går till alla portar, och det krävs 

aktiv filtrering på enheternas sida för att hantera detta data; vilket kan 

vara i tusentals paket per sekund[11][10, s. 62-64]. Detta problem kan 

mildras med en switch som kan lyssna på IGMP (Internet Group Mana-

gement Protocol) paket och minska antalet paket som åker dit dem inte 

ska men bara dyra och exklusiva switchar har denna funktion. Icke tids-

kritiska applikationer sköts genom vanligt TCP/IP protokoll. [12] 
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Figur 15: Koncept över hur multicast fungerar. Hämtad från [24]. 

Hur bra responstid ett EtherNet/IP nätverk har beror på antalet anslut-

ningar och processorns packet rate capacity; det vill säga förmåga att ta 

emot paket per sekund. RPI, requested packet interval specifierar hur 

många paket processorn tar och detta konfigureras av användaren. Den 

bör sättas högre ju mer anslutningar man har. I dokument från Rockwell 

rådges användaren att sätta minsta RPI enligt följande ekvation: RPI = 

(connections x 2)/(number of frames/seconds). Processorer utan extra 

installerade skanners har en packet rate capacity på 5000 frames/second. 

Detta ger en RPI på 1.6 millisekunder för upp till 4 anslutningar. 64 

anslutningar resulterar i 25.6 millisekunder RPI.[13, s. 86-90] Denna 

uppskattning av responstid tar inte i beräkning switcharnas fördröj-

ningar eller problem med ett övertrafikerat nätverk. ODVA dokumente-

rar idag en teknologi som benämns CIP SYNC som ska agera som 

realtid- och determinismtillåtande funktionalitet för applikationer där 

detta krävs. Detta ska baseras på IEEE 1588 teknologi. Det saknas idag 

information eller redogörelse för hur snabba kommunikationer man kan 

uppnå med denna typ av teknologi.[14][15]. 
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Figur 16: Överblick över ProfiNET IO. Reproducerad från [25]. 

ProfiNET tillhandahåller två olika metodiker för sin nätverkslösning. 

Under samlingsnamnet Profinet IO återfinns ProfiNET RT (Real Time) 

och ProfiNET IRT (Isochronous Real Time). Runt dessa två används 

vanligt TCP/IP och UDP/IP nätverkande för identifiering av enheter, 

konfigurering, diagnostik och andra processer som inte behöver snabb 

respons, se figur 16. Profinet RT har sitt eget protokoll och fungerar som 

unicast, dvs enkelsändning; olikt multicast som används för Ether-

Net/IP. Cyklisk data som till exempel data från I/O sänds genom Profi-

net RT som ”best effort”, inte tidssynkroniserat utan så fort som möjligt. 

För snabbare tillämpningar finns Profinet IRT. IRT fungerar genom att 

Ethernet-cykeln delas i två segment så att bandbredden delas. Här krävs 

naturligtvis speciell hårdvara för att kuna sköta tidsuppdelningen 

korrekt. I en kanal skickas enbart IRT data och ett visst tidssegment 

reserveras för övrig TCP/IP samt Profinet RT trafik, se figur 17. [16][17, 

s. 40-3 till 40-9] 
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Figur 17: Profinet IRT bygger på tidsuppdelning av nätverket. Reproducerad från [26]. 

IRT garanterar därför att information kommer fram inom en viss tid, 

beroende på antal noder. 

En studie gjord av University of Michigan på Mechanical Engineering 

Department visar en jämförelse av round-trip-time (tur och returtid) för 

nätverken Profinet och EtherNet/IP för enkla TCP/IP paket. Experimen-

tetet sattes upp som en enkel kommunikation mellan två PLC-enheter. 

Tur och returtiden plottades för ett stort antal paket. Olika uppsättning-

ar testades, med varierande antal switchar samt olika stora datapaket. 

Figur 18 visar prestandan för den profinet-kapabla PLC-enheten. Y-

axeln visar tiden och x-axeln antalet paket som skickats. Figur 19 visar 

samma test för EtherNet/IP-kapabla enheten. [18] 
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Figur 18: Studie som visar tur och returtid för sända paket på ProfiNET nätverk 

 

Figur 19: Studie som visar tur och returtid för sända paket på EtherNet/IP nätverk 

PLC-enheten som kommunicerade genom Profinet anslutning visade en 

stabilare tur och returtid. Författarna av studien tror att detta kan ha att 

göra med en sämre synkronisering mellan enheter i EtherNet/IP nätver-

ket. 
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4.3 Mjukvaruverktyg 

Siemens mjukvaruverktyg TIA Portal 14 uppfyller kraven för alla fem 

programmeringsspråken definierade enligt IEC 61131-3. Studio 5000 

som tillhandahålls av Rockwell Automation uppfyller fyra av fem 

programmeringssätt: Structured Text (ST), Ladder Diagram (LD), 

Sequential Function Chart (SFC) samt Function Block Diagram (FBD). 

TIA Portal erbjuder mer objektorienterad funktionalitet och förhåller sig 

bättre till IEC 61131-3 vad gäller programutformning kring POU (Pro-

gram Organization Units). Siemens definierar och innehar koncepten 

Function samt Function Block vilka är framlagda i standarden och 

uppvisar god förmåga att arbeta objektorienterat för att effektivisera 

arbetsflödet och återanvända kodstycken. 

En fullständig tabell med IEC 61131-3 funktionstabellerna och hur väl 

dessa uppfylls av de valda mjukvaruverktygen finns i Bilaga C. En 

sammanfattad, kompaktare tabellöversikt presenteras här i tabell 3. I 

tabellen så är IEC 61131-3 och uppfyllandegrad till denna sammanfat-

tad. Från vänster till höger ser vi TIA Portalen (Siemens), Studio 5000 

(Rockwell Automation) och antalet uppfyllda egenskaper. 

Tabell 3: Antal uppfyllda funktioner/egenskaper per tabell 

Table no. TIA Portal Studio 5000 

Uppfyllda egenskaper 549 257 

Saknade egenskaper 343 636 

 

Siemens mjukvaruverktyg TIA Portal uppfyller 63% av kraven som sätts 

av IEC 61131-3 standarden. Rockwell Automation uppfyller 29% av de 

satta funktionalitetskraven med sin Studio 5000 programmeringspaket 

(detta illustreras även i figur 20 och 21). 
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Figur 20: Procentuell del uppfyllda IEC 61131-3 krav från TIA Portal 

 

Figur 21: Procentuell del uppfyllda IEC 61131-3 krav från Studio 5000 
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5 Diskussion 
Arbetets syfte har varit att ta fram ett underlag av vägledande natur 

som intresserade parter kan ta del av för att få svar kring de valda 

styrsystemens förhållning till tre egenskaper: tillförlitlighet, flexibilitet, 

snabbhet men även hur systemen förhåller sig till ett mer långsiktigt 

perspektiv (från engelskans. long term viability). Som grund för detta 

underlag har åtta frågeställningar tagits fram (rubrik 1.4) och tillbörliga 

metoder har utnyttjats för att besvara dessa. I kapitel 4 har resultat 

presenterats som ämnat besvara studiens frågeställningar. 

Prestandatesten som genomfördes visade på bättre prestanda av 

enheten från Rockwell Automation. Den presterade bäst i antalet 

utförda instruktioner på en sekund. Hårdvara är dock föränderlig och 

finns att välja som passar den applikation som krävs. Dock så är det 

alltid att föredra med en högre prestanda då detta svarar mot dagens 

behov av en skalbar verksamhet. Lägger man till en sensor eller en 

modul för att öka någon funktionalitet så kan prestandan lätt försämras 

beroende om det är PLC-enhetens processor som måste agera gränssnitt 

och hantera nya mängder data. Då hjälper det om processorn har en hög 

prestanda som inte ligger på gränsen till den tillämpning där den 

används utan kan tillgodose oförutsedda tillägg som ett ökat antal 

givare. Detta är särskilt relevant mot det faktum att industrier sällan 

byter ut utrustning på maskiner eller annan teknik. Installationer som 

görs förväntas hålla i flera år och i vissa industrier som trä- och 

pappersbruk kan korta avbrott resultera i stora förluster. 
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Studierna kring de valda industriella nätverken: ProfiNET och 

EtherNet/IP visade en någorlunda likartat kommunikationshastighet då 

protokoll från den vanliga TCP/IP stacken användes. Däremot så 

uppvisade EtherNet/IP i studien egenskaper som gjorde att prestandan 

inte alltid kunde förväntas vara likadan. Detta är en konsekvens av det 

faktum att EtherNet/IP använder multicast-teknologi som skapar en stor 

mängd paket i nätverket och kan skapa köer i switchar men också 

försämra cykeltiderna på resterande enheter i nätverket som tvingas 

filtrera mycket onödig data. ProfiNET IO tillhandahåller också metoder 

för att ytterligare bättra kommunikationshastigheten men även införa 

determinism i systemet (ProfiNET IRT). EtherNet/IP saknar 

motsvarande teknologi idag men har utvecklat ett koncept CIP Sync för 

att införa tidssynkronisering men saknar idag ett brett stöd hos 

tillverkare av industriell utrustning. Dokumenten visar på koncept för 

att införa determinism men det skapar inte automatiskt bättre 

prestanda. Att synkronisera enheter gör inte dessa per automatik 

snabbare, utan de blir enbart bättre synkroniserade. 

TIA Portal från Siemens var mycket bättre på att förhålla sig till IEC 

61131-3 standarden som bedöms vara så etablerat i industriella 

applikationer att egna programspråk inte längre kommer att användas. 

TIA Portal stöder också alla fem programmeringsspråk samtidigt som 

flera egenskaper som uppfylldes (Bilaga C) svarar mot objekt-orienterad 

funktionalitet och kan reducera utvecklingstiden avsevärt. Rockwell 

Automation stöder enbart 29% av den funktionalitet som återfinns i 

dokumentet IEC 61131-3. Siemens har ett mer än dubbelt så högt stöd 

(63%) för funktionalitet i standarden. Det bedöms vara fördelaktigt att 

utnyttja Siemens-produkter om man eftersträvar att kunna återanvända 

kompetens till andra mjukvaruverktyg och vara med i framtidens 

ekosystem av standardiserade mjukvaruverktyg, som är en tydlig trend 

i automationsindustrin. 

5.1 Sociala aspekter 

Automation görs för att effektivisera den specifika industrin där den 

används men bidrar även till att effektivisera ekonomin i stort. Det är 

speciellt viktigt i västerländska länder där det inte går att konkurrera 

lönemässigt med länder som Indien eller Kina utan istället söker man att 
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hitta konkurrensfördelar med hjälp av innovation och automatisering. 

Författaren har fått tagit del av en konferens som hölls i Sundsvall den 

10 maj 2017 vid namn ”Smart Industri” och där huvudtalare var Sveri-

ges närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Den hölls i stäv 

med att Sverige i juni 2016 presenterade strategier ämnade till att stärka 

svensk industri. Ur regerings hemsida hittar vi följande citat: 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i 

svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och 

gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en 

nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara 

världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en 

produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt 

erbjuder en attraktiv arbetsplats.[19] 

För att lyckas med detta så krävs det att vi automatiserar flera led och 

ibland även automationen själv. Detta skapar stor komplexitet som 

endast kan mötas av att vi förenklar och standardiserar 

automationslösningar och verktyg som tillhandahålls för dessa. Det går 

inte att ha flera tiotals olika kommunikationstekniker och flera olika 

mjukvaruverktyg som ser helt olika ut men gör samma sak. Ska vi upp 

till högre nivåer så krävs det att vi inte slösar merparten av vår tid på 

triviala grejer. För att detta ska bli verklighet måste först och främst 

tillgängliga tekniker och automationslösningar vara tydligt kartlagda. 

Sådana kartläggningar och jämförelser saknas idag, och i de fall dessa 

återfinns så är det ofta från tillverkarna själva eller intressenter till 

dessa. Vi behöver större insyn i automationsvärlden och fler neutrala 

aktörer som styr i rätt riktning. Standarder som IEC 61131-3 är ett steg i 

rätt riktning men det krävs också strategi på nationell nivå som är fallet 

med regeringens åtgärder. Det är vår gemensamma välfärd som tjänar 

på detta. 

5.2 Etiska aspekter 

En utmaning med att automations drivs framåt och inkorporeras i flera 

tillämpningar är att det driver ut mänsklig sysselsättning. Historiskt så 

har innovation skapat flera nya jobb men historiska trender är inte bevis 

på att framtida trender blir likadana. Så i samband med automationens 

framfart så krävs naturligtvis diskussion på politisk nivå om hur man 

väljer att tackla det här problemet. Förbereder man sig väl så kan 
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övergången bli enkel och antingen materialiseras detta i minskade 

arbetstimmar eller någon annan form av anpassning till den nya verk-

ligheten. Om framfarten av automation i sektorer som idag inte är 

automatiserade istället föregås av dålig eller bristande planering så kan 

istället resultatet vara hög arbetslöshet och politisk orolighet. Detta kan 

alltså slå tillbaka om samhället inte är beredd. 
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6 Slutsats 
Med ett helhetsperspektiv kring tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet 

och med ett stöd från resultaten som fåtts under arbetet så 

rekommenderas Valmet AB att fortsätta använda huvudsakligen 

produkter och tjänster från Siemens vad gäller styrsytem. Detta för att 

Siemens bidrar med ethernet-baserade kommunikationslösningar som 

uppfyller kraven för responstid och stabilitet. Siemens erbjuder även 

beprövade lösningar för de fall där det eventuellt skulle krävas snabbare 

responstid än 5-10 millisekunder. Siemens bidrar inte med den högsta 

prestandan för de PLC-enheter som testats men bedöms ligga tillräckligt 

bra för de typer av tillämpningar som avser balningsverksamheten. 

Siemens mjukvaruverktyg uppfyller flest egenskaper från den 

internationellt erkända IEC 61131-3 standarden i förhållande till 

motsvarande verktyg från Rockwell Automation. Ur ett 

framtidsperspektiv så är därför Siemens att föredra. 

6.1 Framtida studier 

En anledning till varför industrin inte följer samma trender som konsu-

mentmarknaden är för att det sker alldeles för lite kartläggningar av 

dessa. Öppna standarder som ProfiNET och EtherNet/IP är öppna om 

du är medlem i respektive organisation och betalar en ansenlig summa 

pengar, men annars inte. Styrsystem karakteriseras av aktiv marknads-

föring av intressenter själva och saknar förankrade neutrala aktörer som 

följer upp påståenden. Därför är marknaden för styrsystem svårnavige-

rad och detta underminerar konkurrens och innovation. Mer forskning 

kring styrsystem bör bemöta fler tillverkare än de två valda idag, och en 

studie i hur öppna dessa är. Öppenhet kommer att vara en avgörande 

faktor i industrisektorn om vi ska tro trender i andra områden. 
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SIEMENS TIA PORTAL 
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Bilaga C: Sammanställning av IEC 61131-3 

tabellerna 
 

 

Feature 

No. 
Table Number and 

Title / Feature  

Description 

TIA Portal Studio 5000 

 Table 1 – Character set   

1 “ISO/IEC 10646 2011   
2a Lower case characters: 

a, b, c   
2b Number sign: # See Table 2   
2c Dollar sign: $ See Table 3   

 

 Table 2 –  Identifiers TIA Portal Studio 5000 

1 Upper case letters and numbers: IW215   
2 Upper and lower case letters, numbers, embedded 

un- derscore 
  

3 Upper and lower case, numbers, leading or embed-
ded underscore 

  

 

 Table 3 –  Comments TIA Portal Studio 5000 

1 Single-line comment with // …   
2a Multi-line comment with (* … *)   
2b Multi-line comment with /* … */   
3a Nested comment with (* .. (* .. *) ..*)   
3b Nested comment with /* .. /* .. */ .. */   

 

 Table 4 - Pragma TIA Portal Studio 5000 

1 Pragma with { … } curly brackets   
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 Table 5 – Numeric literals TIA Portal Studio 5000 

1 Integer literal -12   
2 Real literal -12.0   
3 Real literals with exponent 1.34E-12   
4 Binary literal 2#1111_1111   
5 Octal literals 8#377   
6 Hexadecimal literal 16#FF   
7 Boolean zero and one   
8 Boolean FALSE and TRUE   
9 Typed literal INT#-123   

 

 Table 6 – Character string literals TIA Portal Studio 5000 

 Single-byte characters or character strings with ‘ ‘   
1a Empty string (length zero)   
1b String of length one or character CHAR containing a single 

character 
  

1c String of length one or character CHAR containing the 
“space” character 

  

1d String of length one or character CHAR containing the 
“single quote” character 

  

1e String of length one or character CHAR containing the 
“double quote” character 

  

 

 Table 6 – Character string literals TIA Portal Studio 5000 

1f Support of two character combinations of Table 7   
1g Support of a character representation with ‘$’ and 

two hexadecimal characters 
  

 Double-byte characters or character strings with " "   
2a Empty string (length zero)   
2b String of length one or character WCHAR containing a 

single character 
  

2c String of length one or character WCHAR containing the 
“space” character 

  

2d String of length one or character WCHAR containing the 
“single quote” character 
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2e String of length one or character WCHAR containing the 
“double quote” character 

  

2f Support of two character combinations of Table 7   
2g Support of a character representation with ‘$’ and 

four hexadecimal characters 
  

 Single-byte typed characters or string literals with #   
3a Typed string   
3b Typed character   

 Double-byte typed string literals with # (NOTE)   
4a Typed double-byte string (using “double quote” 

charac- ter) 
  

4b Typed double-byte character (using “double quote” 
char- acter) 

  

4c Typed double-byte string (using “single quote” character)   
4d Typed double-byte character (using “single quote” 

char- acter) 
  

 

 Table 7 – Two-character combinations in character 

strings 

TIA Portal Studio 5000 

1 Dollar sign   
2 Single quote   
3 Line feed   
4 Newline   
5 Form feed (page)   
6 Carriage return   
7 Tabulator   
8 Double quote   

 

 Table 8 – Duration literals TIA Portal Studio 5000 

 Duration abbreviations   
1a 

d   
1b 

h   
1c 

m   
1d 

s   
1e 

ms   
1f us (no μ available.)   
1g 

ns   



Siemens och Rockwell Automation  - En 

jämförande studie mellan styrsystem 

Kastriot Rexhaj 

0 Bilaga C: 

Sammanställning av IEC 

61131-3 tabellerna 

2017-06-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

63 

 Duration literals without underscore   
2a short prefix   
2b long prefix   

 Duration literals with underscore   
3a short prefix   
3b long prefix   

 

 Table 9 – Date and time of day literals TIA Portal Studio 5000 

1a Date literal (long prefix)   
1b Date literal (short prefix)   
2a Long date literal (long prefix)   
2b Long date literal (short prefix)   
3a Time of day literal (long prefix)   
3b Time of day literal (short prefix)   
4a Long time of day literal (short prefix)   
4b Long time of day literal (long prefix)   
5a Date and time literal (long prefix)   
5b Date and time literal (short prefix)   
6a Long date and time literal (long prefix)   
6b Long date and time literal (short prefix)   

 

 Table 10 – Elementary data types TIA Portal Studio 5000 

1 Boolean BOOL   
2 Short integer  SINT   
3 Integer  INT   
4 Double integer  DINT   
5 Long integer  LINT   
6 Unsigned short integer USINT   
7 Unsigned integer UINT   
8 Unsigned double integer UDINT   
9 Unsigned long integer ULINT   
10 Real numbers  REAL   
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 Table 10 – Elementary data types TIA Portal Studio 5000 

11 Long reals  LREAL   
12a Duration  TIME   
12b Long duration  LTIME   
13a Date (only) DATE   
13b Long date (only) LDATE   
14a Time of day (only)  TIME_OF_DAY or TOD   
14b Long time of day (only)  LTIME_OF_DAY or LTOD   
15a Date and time of Day)  DATE_AND_TIME or DT   
15b Long date and time of day  LDATE_AND_TIME or LDT   
16a Variable-length single-byte character string STRING   
16b Variable-length double-byte character string WSTRING   
17a Single-byte character CHAR   
17b Double-byte character WCHAR   
18 Bit string of length 8 BYTE   
19 Bit string of length 16 WORD   
20 Bit string of length 32 DWORD   
21 Bit string of length 64 LWORD   

 

 Table 11 – Declaration of user-defined data types and 

initialization 

TIA Portal Studio 5000 

1a 1b Enumerated data types   

2a 2b Data types with named values   

3a 3b Subrange data types   

4a 4b Array data types   

5a 5b FB types and classes as array elements   

6a 6b Structured data type   

7a 7b FB types and classes as structure elements   

8a 8b Structured data type with relative addressing  AT   
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9a Structured data type with relative addressing 

AT and OVERLAP 

  

10a 

10b 

Directly represented elements of a structure 
–  partly specified using “ * 

  

 

 Table 11 – Declaration of user-defined data types and 

initialization 

TIA Portal Studio 5000 

11a 

11b 
Directly derived data types   

12 Initialization using constant expressions   
 

 Table 12 – Reference operations TIA Portal Studio 5000 

 Declaration   
1 Declaration of a reference type   

 Assignment and comparison   
2a Assignment reference to reference   
2b Assignment reference to parameter of function, 

function block and method 
  

2c Comparison with NULL   
 Referencing   
3a REF(<variable>) 

Provides of the typed reference to the variable 

  

3b REF(<function block instance>) 

Provides the typed reference to the function block or 
class instance 

  

 Dereferencing   
4 

<reference>^ 

Provides the content of the variable or the content of the 
instance to which the reference variable contains the 
reference 

  

 

 Table 13 – Declaration of variables TIA Portal Studio 5000 

1 Variable with elementary data type   
2 Variable with user-defined data type   
3 Array   
4 Reference   
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 Table 14 – Initialization of variables TIA Portal Studio 5000 

1 Initialization of a variable with elementary data type   
2 Initialization of a variable with user-defined data type   
3 Array   
4 Declaration and initialization of constants   

5 Initialization using constant expressions   
6 Initialization of a reference   

 

 Table 15 – Variable-length ARRAY variables TIA Portal Studio 5000 

1 Declaration  using * 
ARRAY [*, *, . . . ] OF data type 

  

 Standard functions LOWER_BOUND / UPPER_BOUND   
2a Graphical representation   
2b Textual representation   

 

 Table 16 – Directly represented variables TIA Portal Studio 5000 

 Location (NOTE 1)   
1 Input location I   
2 Output location Q   
3 Memory location M   

 Size   
4a Single bit size X   
4b Single bit size None   
5 Byte (8 bits) size B   
6 Word (16 bits) size W   
7 Double word (32 bits) size D   
8 Long (quad) word (64 bits) size L   

 Addressing   
9 Simple addressing  %IX1   
10 Hierarchical addressing using “.  %QX7.5   
11 Partly specified variables using asterisk ”*”   

 

 Table 17 – Partial access of ANY_BIT variables TIA Portal Studio 5000 

 Data Type - Access to   
1a BYTE – bit  VB2.%X0   
1b WORD – bit  VW3.%X15   
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1c DWORD - bit   
1d LWORD - bit   
2a WORD – byte  VW4.%B0   
2b DWORD - byte   
2c LWORD - byte   
3a DWORD - word   
3b LWORD - word   
4 LWORD – dword  VL5.%D1   

 

 Table 18 – Execution control graphically using EN and 

ENO 

TIA Portal Studio 5000 

1 Usage without EN and ENO   

2 Usage of EN only 

(without ENO) 

  

3 Usage of ENO only 

(without EN) 
  

4 Usage of EN and ENO   

 

 Table 19 – Function declaration TIA Portal Studio 5000 

1a Without result 
FUNCTION ... END_FUNCTION 

  

1b With result 
FUNCTION <name> : <data type> 

END FUNCTION 

  

2a Inputs 
VAR INPUT...END VAR 

  

2b Outputs 
VAR OUTPUT...END VAR 

  

2c In-outs 
VAR IN OUT...END VAR 

  

2d Temporary variables 
VAR TEMP...END VAR 

  

2e Temporary variables 
VAR...END VAR 

  

2f External variables 
VAR EXTERNAL...END VAR 

  

2g External constants 
VAR EXTERNAL CONSTANT...END VAR 
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3a Initialization of inputs   
3b Initialization of outputs   
3c Initialization of temporary variables   

 

 Table 20 – Function call TIA Portal Studio 5000 

1a Complete formal call (textual only) 

 

NOTE This is used if EN/ENO is necessary in 

calls. 

  

1b Incomplete formal call (textual only) 

 

NOTE This is used if EN/ENO is not necessary in 

calls. 

  

2 Non-formal call (textual 

only) (fix order and 

complete) 

 

NOTE This is used for call of standard functions 
without formal names. 

  

 

3 Function without function result   

4 Graphical representation   
5 Usage of negated boolean input and output in 

graphical representation 
  

6 Graphical usage of VAR_IN_OUT   
 

 Table 21 – Typed and overloaded functions TIA Portal Studio 5000 

1a Overloaded function 

ADD (ANY_Num to ANY_Num) 

  

1b Conversion of inputs 
ANY ELEMENT TO INT 

  

2a Typed functions: 
ADD_INT 

  

2b Conversion: 
WORD TO INT 

  

 

 

 Table 22 – Data type conversion function TIA Portal Studio 5000 
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1a Typed conversion 
input TO output 

  

1b Overloaded conversion 
TO output 

  

2a “Old” overloaded truncation 
TRUNC 

  

2b Typed truncation 
input TRUNC output 

  

2c Overloaded truncation 
TRUNC output 

  

3a Typed 
input_BCD_TO_output 

  

3b Overloaded 
BCD TO output 

  

 

 Table 22 – Data type conversion function TIA Portal Studio 5000 

4a Typed 
input TO BCD output 

  

4b Overloaded 
TO BCD output 

  

 

 Table 23 – Data type conversion of numeric data types TIA Portal Studio 5000 

1 LREAL _TO_ REAL   
2 LREAL _TO_ LINT   
3 LREAL _TO_ DINT   
4 LREAL _TO_ INT   
5 LREAL _TO_ SINT   
6 LREAL _TO_ ULINT   
7 LREAL _TO_ UDINT   
8 LREAL _TO_ UINT   
9 LREAL _TO_ USINT   
10 REAL _TO_ LREAL   
11 REAL _TO_ LINT   
12 REAL _TO_ DINT   
13 REAL _TO_ INT   
14 REAL _TO_ SINT   
15 REAL _TO_ ULINT   
16 REAL _TO_ UDINT   
17 REAL _TO_ UINT   
18 REAL _TO_ USINT   
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19 LINT _TO_ LREAL   
20 LINT _TO_ REAL   
21 LINT _TO_ DINT   
22 LINT _TO_ INT   
23 LINT _TO_ SINT   
24 LINT _TO_ ULINT   
25 LINT _TO_ UDINT   
26 LINT _TO_ UINT   
27 LINT _TO_ USINT   
28 DINT _TO_ LREAL   
29 DINT _TO_ REAL   
30 DINT _TO_ LINT   
31 DINT _TO_ INT   
32 DINT _TO_ SINT   
33 DINT _TO_ ULINT   
34 DINT _TO_ UDINT   
35 DINT _TO_ UINT   
36 DINT _TO_ USINT   
 

 Table 23 – Data type conversion of numeric data 

types 

TIA Portal Studio 5000 

37 INT _TO_ LREAL   
38 INT _TO_ REAL   
39 INT _TO_ LINT   
40 INT _TO_ DINT   
41 INT _TO_ SINT   
42 INT _TO_ ULINT   
43 INT _TO_ UDINT   
44 INT _TO_ UINT   
45 INT _TO_ USINT   
46 SINT _TO_ LREAL   
47 SINT _TO_ REAL   
48 SINT _TO_ LINT   
49 SINT _TO_ DINT   
50 SINT _TO_ INT   
51 SINT _TO_ ULINT   
52 SINT _TO_ UDINT   
53 SINT _TO_ UINT   
54 SINT _TO_ USINT   
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55 ULINT _TO_ LREAL   
56 ULINT _TO_ REAL   
57 ULINT _TO_ LINT   
58 ULINT _TO_ DINT   
59 ULINT _TO_ INT   
60 ULINT _TO_ SINT   
61 ULINT _TO_ UDINT   
62 ULINT _TO_ UINT   
63 ULINT _TO_ USINT   
64 UDINT _TO_ LREAL   
65 UDINT _TO_ REAL   
66 UDINT _TO_ LINT   
67 UDINT _TO_ DINT   
68 UDINT _TO_ INT   
69 UDINT _TO_ SINT   
70 UDINT _TO_ ULINT   
71 UDINT _TO_ UINT   
72 UDINT _TO_ USINT   
73 UINT _TO_ LREAL   
74 UINT _TO_ REAL   
75 UINT _TO_ LINT   
76 UINT _TO_ DINT   
77 UINT _TO_ INT   
78 UINT _TO_ SINT   

 

 Table 23 – Data type conversion of numeric data types TIA Portal Studio 5000 

79 UINT _TO_ ULINT   
80 UINT _TO_ UDINT   
81 UINT _TO_ USINT   
82 USINT _TO_ LREAL   
83 USINT _TO_ REAL   
84 USINT _TO_ LINT   
85 USINT _TO_ DINT   
86 USINT _TO_ INT   
87 USINT _TO_ SINT   
88 USINT _TO_ ULINT   
89 USINT _TO_ UDINT   
90 USINT _TO_ UINT   
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 Table 24 – Data type conversion of bit data types TIA Portal Studio 5000 

1 LWORD _TO_ DWORD   
2 LWORD _TO_ WORD   
3 LWORD _TO_ BYTE   
4 LWORD _TO_ BOOL   
5 DWORD _TO_ LWORD   
6 DWORD _TO_ WORD   
7 DWORD _TO_ BYTE   
8 DWORD _TO_ BOOL   
9 WORD _TO_ LWORD   
10 WORD _TO_ DWORD   
11 WORD _TO_ BYTE   
12 WORD _TO_ BOOL   
13 BYTE _TO_ LWORD   
14 BYTE _TO_ DWORD   
15 BYTE _TO_ WORD   
16 BYTE _TO_ BOOL   
17 BYTE _TO_ CHAR   
18 BOOL _TO_ LWORD   
19 BOOL _TO_ DWORD   
20 BOOL _TO_ WORD   
21 BOOL _TO_ BYTE   
22 CHAR _TO_ BYTE   
23 CHAR _TO_ WORD   
24 CHAR _TO_ DWORD   
25 CHAR _TO_ LWORD   
26 WCHAR _TO_ WORD   

 

 

 Table 24 – Data type conversion of bit data 

types 

TIA Portal Studio 5000 

27 WCHAR _TO_ DWORD   
28 WCHAR _TO_ LWORD   
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 Table 25 – Data type conversion of bit and numeric 

types 

TIA Portal Studio 5000 

1 LWORD _TO_ LREAL   
2 DWORD _TO_ REAL   
3 LWORD _TO_ LINT   
4 LWORD _TO_ DINT   
5 LWORD _TO_ INT   
6 LWORD _TO_ SINT   
7 LWORD _TO_ ULINT   
8 LWORD _TO_ UDINT   
9 LWORD _TO_ UINT   
10 LWORD _TO_ USINT   
11 DWORD _TO_ LINT   
12 DWORD _TO_ DINT   
13 DWORD _TO_ INT   
14 DWORD _TO_ SINT   
15 DWORD _TO_ ULINT   
16 DWORD _TO_ UDINT   
17 DWORD _TO_ UINT   
18 DWORD _TO_ USINT   
19 WORD _TO_ LINT   
20 WORD _TO_ DINT   
21 WORD _TO_ INT   
22 WORD _TO_ SINT   
23 WORD _TO_ ULINT   
24 WORD _TO_ UDINT   
25 WORD _TO_ UINT   
26 WORD _TO_ USINT   
27 BYTE _TO_ LINT   
28 BYTE _TO_ DINT   
29 BYTE _TO_ INT   
30 BYTE _TO_ SINT   
31 BYTE _TO_ ULINT   
32 BYTE _TO_ UDINT   
33 BYTE _TO_ UINT   
34 BYTE _TO_ USINT   
35 BOOL _TO_ LINT   
36 BOOL _TO_ DINT   
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37 BOOL _TO_ INT   
 

 Table 25 – Data type conversion of bit and numeric types TIA Portal Studio 5000 

38 BOOL _TO_ SINT   
39 BOOL _TO_ ULINT   
40 BOOL _TO_ UDINT   
41 BOOL _TO_ UINT   
42 BOOL _TO_ USINT   
43 LREAL _TO_ LWORD   
44 REAL _TO_ DWORD   
45 LINT _TO_ LWORD   
46 LINT _TO_ DWORD   
47 LINT _TO_ WORD   
48 LINT _TO_ BYTE   
49 DINT _TO_ LWORD   
50 DINT _TO_ DWORD   
51 DINT _TO_ WORD   
52 DINT _TO_ BYTE   
53 INT _TO_ LWORD   
54 INT _TO_ DWORD   
55 INT _TO_ WORD   
56 INT _TO_ BYTE   
57 SINT _TO_ LWORD   
58 SINT _TO_ DWORD   
59 SINT _TO_ WORD   
60 SINT _TO_ BYTE   
61 ULINT _TO_ LWORD   
62 ULINT _TO_ DWORD   
63 ULINT _TO_ WORD   
64 ULINT _TO_ BYTE   
65 UDINT _TO_ LWORD   
66 UDINT _TO_ DWORD   
67 UDINT _TO_ WORD   
68 UDINT _TO_ BYTE   
69 UINT _TO_ LWORD   
70 UINT _TO_ DWORD   
71 UINT _TO_ WORD   
72 UINT _TO_ BYTE   
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73 USINT _TO_ LWORD   
74 USINT _TO_ DWORD   
75 USINT _TO_ WORD   
76 USINT _TO_ BYTE   

 

 Table 26 – Data type conversion of date and time types TIA Portal Studio 5000 

1 LTIME _TO_ TIME   
2 TIME _TO_ LTIME   
3 LDT _TO_ DT   
4 LDT _TO_ DATE   

 LDT _TO_ LTOD   
6 LDT _TO_ TOD   
7 DT _TO_ LDT   
8 DT _TO_ DATE   
9 DT _TO_ LTOD   
10 DT _TO_ TOD   
11 LTOD _TO_ TOD   
12 TOD _TO_ LTOD   

 

 Table 27 – Data type conversion of character types TIA Portal Studio 5000 

1 WSTRING _TO_ STRING   
2 WSTRING _TO_ WCHAR   
3 STRING _TO_ WSTRING   
4 STRING _TO_ CHAR   
5 WCHAR _TO_ WSTRING   
6 WCHAR _TO_ CHAR   
7 CHAR _TO_ STRING   
8 CHAR _TO_ WCHAR   

 

 Table 28 – Numerical and arithmetic functions TIA Portal Studio 5000 

 General functions   
1 

ABS(x)   
2 

SQRT(x)   
 Logarithmic functions   
3 

LN(x)   
4 

LOG(x)   
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5 
EXP(x)   

 

 Table 28 – Numerical and arithmetic functions TIA Portal Studio 5000 

 Trigonometric functions   
6 

SIN(x)   
7 

COS(x)   
8 

TAN(x)   
9 

ASIN(x)   
10 

ACOS(x)   
11 

ATAN(x)   
12 

ATAN2(y, x) 

 
 

 

  

 

 Table 29 – Arithmetic functions TIA Portal Studio 5000 

 Extensible arithmetic functions   
1 Addition   
2 Multiplication   

 Non-extensible arithmetic functions   
3 Subtraction   
4 Division   
5 Modulo   
6 Exponentiation   
7 Move   

 

 Table 30 – Bit shift functions TIA Portal Studio 5000 

1 Shift left SHL   
2 Shift right SHR   
3 Rotation left ROL   
4 Rotation right ROR   
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 Table 31 – Bitwise Boolean functions TIA Portal Studio 5000 

1 And (&)   
2 Or (>=1)   
3 Exclusive Or   
4 Not   

 

 Table 32 – Selection functions TIA Portal Studio 5000 

1 Move (assign-
ment) 

MOVE   

2 Binary selection SEL   
3 Extensible maximum 

function 
MAX   

4 Extensible minimum 
function 

MIN   

5 Limiter LIMIT   
6 Extensible multiplexer MUX   

 

 Table 33 – Comparison functions TIA Portal Studio 5000 

1 Decreasing sequence 
GT >   

2 Monotonic sequence 
GE >=   

3 Equality 
EQ =   

4 Monotonic sequence 
LE <=   

5 Increasing sequence 
LT <   

6 Inequality 
NE <>   

 

 Table 34 – Character string functions TIA Portal Studio 5000 

1 String length 
LEN   

2 Left 
LEFT   

3 Right 
RIGHT   

4 Middle 
MID   

5 Extensible 
concatenation 

CONCAT   

6 Insert 
INSERT   

7 Delete 
DELETE   

8 Replace 
REPLACE   

9 Find 
FIND   
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 Table 35 – Numerical functions of time and duration data 

types 

TIA Portal Studio 5000 

1a 
ADD   

1b 
ADD_TIME   

1c 
ADD_LTIME   

2a 
ADD   

2b 
ADD_TOD_TIME   

2c 
ADD_LTOD_LTIME   

3a 
ADD   

3b 
ADD_DT_TIME   

 

 Table 35 – Numerical functions of time and duration data 

types 

TIA Portal Studio 5000 

3c 
ADD_LDT_LTIME   

4a 
SUB   

4b 
SUB_TIME   

4c 
SUB_LTIME   

5a 
SUB   

5b 
SUB_DATE_DATE   

5c 
SUB_LDATE_LDATE   

6a 
SUB   

6b 
SUB_TOD_TIME   

6c 
SUB_LTOD_LTIME   

7a 
SUB   

7b 
SUB_TOD_TOD   

7c 
SUB_TOD_TOD   

8a 
SUB   

8b 
SUB_DT_TIME   

8c 
SUB_LDT_LTIME   

9a 
SUB   

9b 
SUB_DT_DT   

9c 
SUB_LDT_LDT   

10a 
MUL   

10b 
MUL_TIME   

10c 
MUL_LTIME   

11a 
DIV   
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11b 
DIV_TIME   

11c 
DIV_LTIME   

 

 Table 36 – Additional functions of time data types 

CONCAT and SPLIT 

TIA Portal Studio 5000 

1a 
CONCAT_DATE_TOD   

1b 
CONCAT_DATE_LTOD   

2 
CONCAT_DATE   

3a 
CONCAT_TOD   

3b 
CONCAT_LTOD   

4a 
CONCAT_DT   

4b 
CONCAT_LDT   

 

 Table 36 – Additional functions of time data types 

CONCAT and SPLIT 

TIA Portal Studio 5000 

 Split time data types   
5 

SPLIT_DATE   
6a 

SPLIT_TOD   
6b 

SPLIT_LTOD   
7a 

SPLIT_DT   
7b 

SPLIT_LDT   
 Get day of the week   
8 

DAY_OF_WEEK   
 

 Table 37 – Function for endianess conversion TIA Portal Studio 5000 

1 
TO_BIG_ENDIAN TO_BIG_ENDIAN   

2 
TO_LITTLE_ENDIAN TO_LITTLE_ENDIAN   

3 
BIG_ENDIAN_TO FROM_BIG_ENDIAN   

4 
LITTLE_ENDIAN_TO FROM_LITTLE_ENDIAN   

 

 Table 38 – Functions of enumerated data types TIA Portal Studio 5000 

1 
SEL   

2 
MUX   

3 
EQ   

4 
NE   
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 Table 39 – Validate functions TIA Portal Studio 5000 

1 
IS_VALID   

2 
IS_VALID_BCD   

 

 Table 40 – Function block type declaration TIA Portal Studio 5000 

1 Declaration of function block type 
FUNCTION_BLOCK ... 

END FUNCTION BLOCK 

  

2a Declaration of inputs 
VAR INPUT ... END VAR 

  

2b Declaration of outputs 
VAR OUTPUT ... END VAR 

  

2c Declaration of in-outs 
VAR IN OUT ... END VAR 

  

2d Declaration of temporary variables 
VAR TEMP ... END VAR 

  

2e Declaration of static variables 
VAR ... END VAR 

  

2f Declaration of external variables 
VAR EXTERNAL ... END VAR 

  

 

 Table 40 – Function block type declaration TIA Portal Studio 5000 

2g Declaration of external variables 
VAR EXTERNAL CONSTANT ... END VAR 

  

3a Initialization of inputs   
3b Initialization of outputs   
3c Initialization of static variables   
3d Initialization of temporary variables   
- EN/ENO inputs and outputs   

4a Declaration of RETAIN qualifier 
on input variables 

  

4b Declaration of RETAIN qualifier 
on output variables 

  

4c Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on input variables 

  

4d Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on output variables 

  

4e Declaration of RETAIN qualifier 
on static variables 
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4f Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on static variables 

  

5a Declaration of RETAIN qualifier 
on local FB instances 

  

5b Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on local FB instances 

  

6a Textual declaration of 

- rising edge inputs 

  

6b - falling edge inputs (textual)   
7a Graphical declaration of 

- rising edge inputs (>) 

  

7b Graphical declaration of 

- falling edge inputs (<) 

  

 

 Table 41 – Function block instance declaration TIA Portal Studio 5000 

1 Declaration of FB instance(s)   
2 Declaration of FB instance 

with initialization of its variables 

  

 

 Table 42 – Function block call TIA Portal Studio 5000 

1 Complete formal call (textual only) 

 

Is used if EN/ENO is necessary in calls. 

  

2 Incomplete formal call (textual only)   
3 Graphical call   
4 Graphical call with negated boolean input and output   
5a Graphical call with usage of VAR_IN_OUT   
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 Table 42 – Function block call TIA Portal Studio 5000 

5b Graphical call with assignment of VAR_IN_OUT to a 
vari- able 

  

6a Textual Call with separate assignment of input 
FB Instance.Input := x; 

  

6b Graphical call separate assignment of input   
7 Textual Output read after FB call 

x:= FB Instance.Output; 

  

8a Textual output assigned in FB call   
8b Textual output assigned in FB call with negation   
9a Textual call with function block instance name as 

input 

  
9b Graphical call with function block instance name as input   
10a Textual call with function block instance name as 

VAR IN OUT 

  

10b Graphical call with function block instance name as 
VAR IN OUT 

  

11a Textual call with function block instance name as 
exter- nal variable 

  

11b Graphical call with function block instance name as 
ex- ternal variable 

  

 

 Table 43 – Standard bistable function blocks TIA Portal Studio 5000 

1a Bistable function block (set dominant): SR(S1,R,Q1)   
 

 

 

  

1b Bistable function block (set dominant) 

with long input names: SR(SET1, RESET, Q1) 

  

 
 

 

  

2a Bistable function block (reset dominant): RS(S, R1, Q1)   
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 Table 43 – Standard bistable function blocks TIA Portal Studio 5000 

2b Bistable function block (reset dominant) 

with long input names: RS(SET,RESET1, Q1) 

  

 
 

 

  

 

 

 Table 44 – Standard edge detection function blocks TIA Portal Studio 5000 

1 Rising edge detector: R_TRIG(CLK, Q)   
 

 

 

  

2 Falling edge detector: F_TRIG(CLK, Q)   
 

 

 

  

 

 

 Table 45 – Standard counter function blocks TIA Portal Studio 5000 

 Up-Counter   
1a CTU_INT(CU, R, PV, Q, CV) or CTU(..)   
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and also: 
 

 

  

1b 
CTU_DINT PV, CV: DINT   

1c 
CTU_LINT PV, CV: LINT   

1d 
CTU_UDINT PV, CV: UDINT   

1e 
CTU_ULINT(CD, LD, PV, CV) PV, CV: ULINT   

 

 Table 45 – Standard counter function blocks TIA Portal Studio 5000 

 Down-counters   
2a 

CTD_INT(CD, LD, PV, Q, CV) or CTD   
 

 

 

and also: 
 

 

  

2b 
CTD_DINT PV, CV: DINT   

2c 
CTD_LINT PV, CV: LINT   

2d 
CTD_UDINT PV, CV: UDINT   

2e 
CTD_ULINT PV, CV: UDINT   

 Up-down counters   
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3a 
CTUD_INT(CD, LD, PV, Q, CV) or CTUD(..)   

 
 

 

and also: 
 

 

  

3b 
CTUD_DINT PV, CV: DINT   

3c 
CTUD_LINT PV, CV: LINT   

3d 
CTUD_UDINT PV, CV: UDINT   

3e 
CTUD_ULINT PV, CV: ULINT   

 

 Table 46 – Standard timer function blocks TIA Portal Studio 5000 

1a Pulse, overloaded TP   
1b Pulse using TIME   
1c Pulse using LTIME   
2a On-delay, overloaded TON   
2b On-delay using TIME   
2c On-delay using LTIME   
2d On-delay, overloaded (Graphical)   
3a Off-delay, overloaded TOF   
3b Off-delay using TIME   
3c Off-delay using LTIME   
3d Off-delay, overloaded (Graphical)   

 

 Table 47 – Program declaration TIA Portal Studio 5000 

1 Declaration of a program 
PROGRAM ... END PROGRAM 
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2a Declaration of inputs 
VAR INPUT ... END VAR 

  

2b Declaration of outputs 
VAR OUTPUT ... END VAR 

  

2c Declaration of in-outs 
VAR IN OUT ... END VAR 

  

2d Declaration of temporary variables 
VAR TEMP ... END VAR 

  

2e Declaration of static variables 
VAR ... END VAR 

  

2f Declaration of external variables 
VAR EXTERNAL ... END VAR 

  

2g Declaration of external variables 
VAR EXTERNAL CONSTANT ... END VAR 

  

3a Initialization of inputs   
3b Initialization of outputs   
3c Initialization of static variables   
3d Initialization of temporary variables   
4a Declaration of RETAIN qualifier 

on input variables 
  

4b Declaration of RETAIN qualifier 
on output variables 

  

4c Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on input variables 

  

4d Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on output variables 

  

4e Declaration of RETAIN qualifier 
on static variables 

  

4f Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on static variables 

  

 

 Table 47 – Program declaration TIA Portal Studio 5000 

5a Declaration of RETAIN 
qualifier on local FB instances 

  

5b Declaration of NON_RETAIN qualifier 
on local FB instances 

  

6a Textual declaration of 

- rising edge inputs 

  

6b Textual declaration of 

- falling edge inputs (textual) 
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7a Graphical declaration of 

- rising edge inputs (>) 

  

7b Graphical declaration of 

- falling edge inputs (<) 

  

8a VAR_GLOBAL...END_VAR declaration 
within a PROGRAM 

  

8b VAR_GLOBAL CONSTANT declarations 
within PROGRAM type declarations 

  

9 VAR_ACCESS...END_VAR declaration 
within a PROGRAM 

  

 

 Table 48 – Class TIA Portal Studio 5000 

1 
CLASS ... END_CLASS   

1a FINAL specifier   
 Adapted from function block   
2a Declaration of variables  VAR ... END_VAR   
2b Initialization of variables   
3a RETAIN qualifier 

on internal variables 

  

3b NON_RETAIN qualifier 
on internal variables 

  

4a VAR_EXTERNAL declarations within class type declara- 
tions 

  

4b VAR_EXTERNAL CONSTANT declarations within class type 
declarations 

  

 Methods and specifiers   
5 

METHOD...END_METHOD   
5a PUBLIC specifier   
5b PRIVATE specifier   
5c INTERNAL specifier   
5d PROTECTED specifier   
5e FINAL specifier   

 

 Table 48 – Class TIA Portal Studio 5000 

 Inheritance   
6 

EXTENDS   
7 

OVERRIDE   
8 

ABSTRACT   
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 Access reference   
9a 

THIS   
9b 

SUPER   
 Variable access specifiers   
10a PUBLIC specifier   
10b PRIVATE specifier   
10c INTERNAL specifier   
10d PROTECTED specifier   

 Polymorphism   
11a with VAR_IN_OUT   
11b with reference   

 

 Table 49 – Class instance declaration TIA Portal Studio 5000 

1 Declaration of class instance(s) with default initialization   
2 Declaration of class instance 

with initialization of its public variables 

  

 

 Table 50 – Textual call of methods – Formal and 

non- formal parameter list 

TIA Portal Studio 5000 

1a Complete formal call (textual only) 

 

Shall be used if EN/ENO is necessary in calls. 

  

1b Incomplete formal call (textual only) 

 

Shall be used if EN/ENO is not necessary in calls. 

  

2 Non-formal call (textual only) 

(fix order and complete) 
  

 

 Table 51 – Interface TIA Portal Studio 5000 

1 
INTERFACE ... END_INTERFACE   

 Methods and specifiers   
2 

METHOD...END_METHOD   
 Inheritance   
3 

EXTENDS   
 Usage of interface   
4a IMPLEMENTS interface   
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4b 
IMPLEMENTS multi-interfaces   

4c Interface as type of a variable   
 

 Table 52 – Assignment Attempt TIA Portal Studio 5000 

1 Assignment attempt with interfaces  using ?=   
2 Assignment attempt with references using ?=   

 

 Table 53 – Object oriented function block TIA Portal Studio 5000 

1 Object oriented Function block   
1a FINAL specifier   

 Methods and specifiers   
5 

METHOD...END_METHOD   
5a PUBLIC specifier   
5b PRIVATE specifier   
5c INTERNAL specifier   
5d PROTECTED specifier   
5e FINAL specifier   

 Usage of interface   
6a IMPLEMENTS interface   
6b 

IMPLEMENTS multi-interfaces   
6c Interface as type of a variable   

 Inheritance   
7a 

EXTENDS   
7b 

EXTENDS   
8 

OVERRIDE   
9 

ABSTRACT   
 Access reference   
10a 

THIS   
10b 

SUPER   
10c 

SUPER()   
 

 Table 53 – Object oriented function block TIA Portal Studio 5000 

 Variable access specifiers   
11a PUBLIC specifier   
11b PRIVATE specifier   
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11c INTERNAL specifier   
11d PROTECTED specifier   

 Polymorphism   
12a with VAR_IN_OUT 

with equal signature 

  

12b With VAR_IN_OUT 

with compatible signature 

  

12c with reference 

with equal signature 

  

12d with reference 

with compatible signature 

  

 

 Table 54 – SFC step TIA Portal Studio 5000 

1a Step –  graphical form with directed links   

1b Initial step –  graphical form with directed link   

2a Step –  textual form without directed links   
2a Initial step –  textual form without directed links   
3a Step flag –  general form ***.X = BOOL#1 

when *** is active, BOOL#0 otherwise 

  

3b Step flag –  direct connection of Boolean variable 

***.X to right side of step 

  

4 Step elapsed time –  general form 

***.T = a variable of type TIME 

  

 

 Table 55 – SFC transition and transition condition TIA Portal Studio 5000 

1 Transition condition physically or logically adjacent to 
the transition using ST language 

  

2 Transition condition physically or logically adjacent to 
the transition using LD language 

  

3 Transition condition physically or logically adjacent to 
the transition using FBD language 

  

4 Use of connector   
5 Transition condition: Using LD language   
6 Transition condition: Using FBD language   
7 Textual equivalent of feature 1 using ST language   
8 Textual equivalent of feature 1 using IL language   
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9 Use of transition name   

10 Transition condition using LD language   
 

 Table 55 – SFC transition and transition condition TIA Portal Studio 5000 

11 Transition condition using FBD language   
12 Transition condition using IL language   
13 Transition condition using ST language   

 

 Table 56 – SFC declaration of actions TIA Portal Studio 5000 

1 Any Boolean variable declared in a VAR or VAR_OUTPUT 

block, or their graphical equivalents, can be an action. 

  

2l Graphical declaration in LD language   
2s Inclusion of SFC elements in action   
2f Graphical declaration in FBD language   
3s Textual declaration in ST language   
3i Textual declaration in IL language   

 

 Table 57 – Step/action association TIA Portal Studio 5000 

1 Action block physically or logically adjacent to the step   

2 Concatenated action blocks physically or logically 
adja- cent to the step 

  

3 Textual step body   
4 Action block "d" field   

 

 Table 58 – Action block TIA Portal Studio 5000 

 
 

 

  

1 "a" : Qualifier as per 6.7.4.5   
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2 "b" : Action name   
3 "c" : Boolean "indicator" variables (depre-

cated) 
  

 "d" : Action using:   
4i IL language   
4s ST language   
4l LD language   
4f FBD language   
5l Use of action blocks LD   
5f Use of action blocks in FBD   

 

 Table 59 – Action qualifiers TIA Portal Studio 5000 

1 Non-stored (null qualifier) None   
2 Non-stored 

N   
3 overriding Reset 

R   
4 Set (Stored) 

S   
5 time Limited 

L   
6 time Delayed 

D   
7 Pulse 

P   
8 Stored and time Delayed 

SD   
9 Delayed and Stored 

DS   
10 Stored and time Limited 

SL   
11 Pulse (rising edge) 

P1   
12 Pulse (falling edge) 

P0   
 

 Table 60 – Action control features TIA Portal Studio 5000 

1 With final scan   

2 Without final scan   
 

 Table 61 – Sequence evolution – graphical TIA Portal Studio 5000 

1 Single sequence   
2a Divergence of sequence 

with left to right priority 
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2b Divergence of sequence 
with numbered branches 

  

2c Divergence of sequence 
with mutual exclusion 

  

3 Convergence of sequence   
4a Simultaneous divergence 

after a single transition 
  

4b Simultaneous divergence 
after conversion 

  

4c Simultaneous convergence 
before one transition 

  

4d Simultaneous convergence 
before a sequence selection 

  

5a,b,c Sequence skip   
6a, b, c Sequence loop   
7 Directional arrows   
 

 Table 62 – Configuration and resource declaration TIA Portal Studio 5000 

1 
CONFIGURATION...END_CONFIGURATION   

2 VAR_GLOBAL...END_VAR within CONFIGURATION   
3 

RESOURCE...ON ...END_RESOURCE   
4 VAR_GLOBAL...END_VAR within RESOURCE   
5a Periodic TASK   
5b Non-periodic TASK   

6a WITH for PROGRAM to TASK association   
6b WITH for FUNCTION_BLOCK to TASK association   
6c PROGRAM with no TASK association   
7 Directly represented variables in VAR_GLOBAL   
8a Connection of directly represented variables to PROGRAM 

inputs 

  

8b Connection of GLOBAL variables to PROGRAM inputs   
9a Connection of PROGRAM outputs to directly represented 

variables 
  

9b Connection of PROGRAM outputs to GLOBAL variables   
10a 

VAR_ACCESS...END_VAR   
10b Access paths to directly represented variables   
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10c Access paths to PROGRAM inputs   
10d Access paths to GLOBAL variables in RESOURCEs   
10e Access paths to GLOBAL variables in CONFIGURATIONs   
10f Access paths to PROGRAM outputs   
10g Access paths to PROGRAM internal variables   
10h Access paths to function block inputs   
10i Access paths to function block outputs   
11a VAR_CONFIG...END_VAR to variables. 

This feature shall be supported if the feature “partly 
de- fined” with “*” in Table 16 is supported. 

  

11b VAR_CONFIG...END_VAR to components of structures   
12a VAR_GLOBAL CONSTANT in RESOURCE   
12b VAR_GLOBAL CONSTANT in CONFIGURATION   
13a VAR_EXTERNAL in RESOURCE   
13b VAR_EXTERNAL CONSTANT in RESOURCE   

 

 Table 63 – Task TIA Portal Studio 5000 

1a Textual declaration of periodic TASK   
1b Textual declaration of non-periodic TASK   

 Graphical representation of 
TASKs (general form) 

  

2a Graphical representation of 
periodic TASKs (with 
INTERVAL) 

  

2b Graphical representation of 

non-periodic TASK (with SINGLE) 

  

3a Textual association with PROGRAMs   
3b Textual association with function blocks   
4a Graphical association with PROGRAMs   
4b Graphical association with 

function blocks within PRO-
GRAMs 

  

5a Non-preemptive scheduling   
5b Preemptive scheduling   

 

 Table 64 – Namespace TIA Portal Studio 5000 

1a Public namespace (without access specifier)   
1b Internal namespace (with INTERNAL specifier)   
2 Nested namespaces   
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3 Variable access specifier INTERNAL   
4 Method access specifier INTERNAL   
5 Language element with access specifier INTERNAL: 

 User-defined data types 

- using keyword TYPE 

 Functions 

 Function block types 

 Classes 

 Interfaces 

  

 

 Table 65 – Nested namespace declaration options TIA Portal Studio 5000 

1 Lexically nested namespace declara-

tion Equivalent to feature 2 of Table 64 
  

2 Nested namespace declaration by fully qualified name   
3 Mixed lexically nested namespace and 

namespace nested by fully qualified name 
  

 

 Table 66 – Namespace directive USING TIA Portal Studio 5000 

1 USING in global namespace   
2 USING in other namespace   
3 USING in POUs 

 Functions 

 Function block types 

 Classes 

 Methods 

 Interfaces 

  

 

 Table 67 – Parenthesized expression for IL language TIA Portal Studio 5000 

1 Parenthesized expression beginning with explicit 
opera- tor: 

  

2 Parenthesized expression (short form)   
 

 Table 68 – Instruction list operators TIA Portal Studio 5000 

1 
LD N   
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2 
ST N   

3 S , R    
4 

AND N, (   
5 

& N, (   
6 

OR N, (   
7 

XOR N, (   
8 

NOT    
9 

ADD (   
10 

SUB (   
11 

MUL (   
12 

DIV (   
13 

MOD (   
14 

GT (   
15 

GE (   
16 

EQ (   
17 

NE (   
18 

LE (   
19 

LT (   
20 

JMP C, N   
21 

CAL C, N   
22 

RET C, N   
23 

)    
4 

ST?    
 

 Table 69 – Calls for IL language TIA Portal Studio 5000 

1a Function block call with non-formal parameter list   
1b Function block call with formal parameter list   
2 Function block call with load/store of standard 

input parameters 
  

3a Function call with formal parameter list   
3b Function call with non-formal parameter list   
4a Method call with formal parameter list   
4b Method call with non-formal parameter list   

 

 Table 70 – Standard function block operators for IL lan- 

guage 

TIA Portal Studio 5000 
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1 
SR S1,R Q   

2 
RS S,R1 Q   

3 
F/R_TRIG CLK Q   

4 
CTU CU,R,PV 

CV, Q, also 
RESET 

  

5 
CTD CD,PV 

CV, Q   
6 

CTUD CU,CD,R,PV 
CV, QU,QD, also 
RESET 

  

7 
TP IN,PT 

CV, Q   
8 

TON IN,PT 
CV, Q   

9 
TOF IN,PT 

CV, Q   
 

 Table 71 – Operators of the ST language TIA Portal Studio 5000 

1 Parentheses (expression)   
2 Evaluation of result of func- 

tion and method 

–  if a result is declared 

Identifier 
(parameter list) 

  

3 Dereference 
^   

4 Negation 
-   

5 Unary Plus 
+   

6 Complement 
NOT   

7 Exponentiationb 
**   

8 Multiply 
*   

9 Divide 
/   

10 Modulo 
MOD   

11 Add 
+   

12 Subtract 
-   

13 Comparison < ,  > ,  <= , >=   
14 Equality 

=   
15 Inequality 

<>   
 

 Table 71 – Operators of the ST language TIA Portal Studio 5000 

16a Boolean AND 
&   

16b Boolean AND 
AND   

17 Boolean Exclusive OR 
XOR   

18 Boolean OR 
OR   
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 Table 72 – ST language statements   

 Assignment   
1 Variable := expression;   
1a Variable and expression of elementary data type   
1b Variables and expression of different elementary data 

types with implicit type conversion according Figure 
11 

  

1c Variable and expression of user-defined type   
1d Instances of function block type   

 Call   
2a Function call   
2b Function block call and FB output usage   
2c Method call   
3 

RETURN   
 Selection   
4 

IF ... 

THEN ... 

ELSIF ... THEN ... 

ELSE ...END IF 

  

5 
CASE ... OF 

... 

ELSE ... 

END CASE 

  

 Iteration   
6 

FOR ... TO ... BY ... DO 

... END FOR 
  

7 
WHILE ... DO 

... 

END WHILE 

  

8 
REPEAT ... 

UNTIL ... 

END REPEAT 

  

9 
CONTINUE   

10 EXIT an iteration   
11 Empty Statement   

 

 Table 73 – Graphic execution control elements TIA Portal Studio 5000 

 Unconditional 

jump 
   

1a FBD language 
1---->>LABELA   

1b LD language 
| 

+---->>LABELA | 
  

 Conditional jump    
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2a FBD language Example: 

jump condition, jump target 

 

 
NEXT: 

 

 

  

 LD language Example: 

jump condition, jump target 

 
 

 

  

 Conditional return    
3a LD language 

 

 

  

3b FBD language 
X---<RETURN>   

 

 Table 73 – Graphic execution control elements TIA Portal Studio 5000 

 Unconditional 

return 
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4 LD language 
 

 

  

 

 Table 74 – Power rails and link elements TIA Portal Studio 5000 

1 Left power rail 

(with attached horizontal 
link) 

 

 

  

2 Right power rail 

(with attached horizontal 
link) 

 

 

  

3 Horizontal link 
-----------   

4 Vertical link 

(with attached horizontal 
links) 

 

 

  

 

 Table 75 – Contacts TIA Portal Studio 5000 

 Static contacts    
1 Normally open contact 

 

 
  

2 Normally closed contact 
 

 

  

 Transition-sensing contacts    
3 Positive transition-sensing 

contact 

 

 

  

4 Negative transition-sensing 
contact 

 

 

  

5a Compare contact (typed) 
 

 

  

5b Compare contact, (over- 
loaded) 
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 Table 76 – Coils   

1 Coil 
*** --( )—   

2 Negated coil 
*** --(/)—   

 Latched coils    
3 Set (latch) coil 

*** --(S)—   
4 Reset (unlatch) coil 

*** --(R)—   
 Transition-sensing coils    
8 Positive transition-sensing coil *** --(P)—   

9 Negative transition-sensing coil *** --(N)—   
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