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1. Introduksjon
Nexto XPress modell XP340 støtter brukerdefinerte Websider såkalt ‘Web
Visualization’. Dette lar deg implementere enkel HTML5 grafikk direkte i pls og
monitorere i en fritt valgt webleser. Er det behov for en industriell terminal eller
terminal med marine godkjenninger er X2 Pro Web panelene fra Beijer Electronics et
godt valg.
Websidene designes i BCS Tools sammen med pls-applikasjonen og følger med når
applikasjonen lastes ned. Vi får dermed både pls program og HMI program i samme
editor.
Koden kan enkelt tilpasses større PLS system i Nexto serien. Det er også tilsvarende
enkelt å konvertere fra andre Codesys baserte PLS systemer til Nexto XPress.
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2. Legg til Websider i ditt prosjekt
Start BCS Tools og åpne prosjektet der du vil legge til Websider. I mitt eksempel
‘HelloWorld’ prosjektet fra det grunnleggende kom i gang-dokumentet (KIN00100).
Det første vi legger til er ‘Visualization Manager’. Dette objektet inneholder generelle
innstillinger, hurtigtaster og brukerdefinisjoner.
Høyreklikk på ‘Application’, trykk på ‘Add Object’ og velg ‘Visualization Manager’.
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Under ‘Visualization Manager’ ligger innstillingene for startfilen (default WebVisu).
Det er denne filen som er synlig på utsiden og den eksterne webleseren skal peke på
for å få frem bildene.

‘Start Visualization’:

Prosjektets startside. I mitt eksempel ‘MyFirstWebpage’

‘Name of .htm File’:

Navn på HTML side. For eksempel ‘webvisu’

‘Update rate’:

Oppdateringshastighet.

‘Scaling Options’:

Tilpasning til skjermoppløsningen. Fast eller dynamisk.

‘Antialiased Drawing’:

Forbedrer utseende på objekter, men krever noe mer
ressurser/prossesering.
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Deretter legger vi til en ny side (skjermbilde). Høyreklikk på ‘Application’, trykk på
‘Add Object’ og velg ‘Visualization’. En ny blank side blir lagt til med det navnet vi
velger. I mitt eksempel ‘MyFirstWebpage’

På høyre side av skjermbildet finner vi de objektene vi kan bruke for å bygge opp
skjermbildene. Detaljer om de grunnleggende grafiske objektene finner dere i
appendix A. Utvidet informasjon finnes i brukermanualen til BCS Tools (MU299609).

5

www.beijer.no

Kom i gang
3. Overføring og test av Websidene
I eksempelet nedenfor har jeg lagt inn noen objekter på ‘MyFirstWebpage’. Jeg har
også lagt inn en global variabelliste samt et lite program som simulerer litt bevegelse
i verdiene.
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Deretter sjekker vi at prosjektet er feilfritt og overfører til pls. For detaljer om
overføring til pls, se det grunnleggende kom i gang-dokumentet (KIN00100). Hvis
du ikke har hardware tilgjengelig, er det mulig starte prosjektet i simulering.
Websidene vil da simuleres også.
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Appendix A – Grunnleggende grafiske objekter
Label
‘Label’ objektet brukes for å visualisere statiske tekster, identifisere knapper,
tekstfelt, titler etc. Når det legges inn i skjermbildet vil egenskapene til objektet vises
på høyre side i editoren. Her kan du endre egenskaper som tekst, font, størrelse,
farge etc.

Rectangle, Round rectangle, Ellipse
Disse objektetene brukes som tegnelementer, men kan også benyttes for å visualisere
tilstander ved hjelp av farger. For å endre fargen til et objekt, bruk ‘Toggle color’
egenskapen knyttet mot en boolsk variabel.
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Lamp
Et annet objekt som kan benyttes for å visualisere en digital tilstand er ‘Lamp’
objektet som simulerer en lampe av/på. Tilstanden knyttes opp mot en boolsk
variabel.

Button
‘Button’ objektet benyttes for å generere hendelser fra operatør input. Ved å trykke
på ‘Configure’ kobles ønsket hendelsene til valgte input.
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Push Switch
Et annet objekt som kan benyttes for å kontrollere en digital variabel er ‘Push Switch’
objektet. En boolsk variabel legges inn i ‘Variable’ egenskapen. Denne vil settes høy
så lenge knappen trykkes inn og resettes når knappen slippes.

Textfield
‘Textfield’ objektet benyttes for å vise og endre tekst eller verdier på variabler.
Variabelen kobles til i ‘Text Variable’ egenskapen og vises i bildet. Verdien kan
endres i ‘Inputconfiguration’ på samme måte som for ‘Button’ objektet.
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Meter
Dette er en gruppe objekter som brukes for å visualisere analoge variabler.
Variabelen kobles til ‘Value’ egenskapen. ‘Bar display’ er også mye brukt og fungerer
på samme måte.

Slider
Dette er et objekt som benyttes for å endre verdien på en analog variabel. Variabelen
kobles til i ‘Variable’ egenskapen
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Image
Dette objektet brukes for å legge inn et eksternt bilde i skjermbildet vårt. For
eksempel en logo. Bildefilene må legges til i applikasjonens bildebibliotek før de kan
benyttes. Se appendix C hvordan dette gjøres.

Ønsket bildefil velges i ‘Static ID’ egenskapen.
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Appendix B – Bruke bakgrunnsbilder
Ved å bruke felles bakgrunnsbilde for skjermbildene kan vi spare mye tid både
under konfigurering og ved omgjøringer senere. Felles funksjoner som å bytte bilde,
logo, tid samt pålogget bruker kan for eksempel legges her.

For å legge inn et bakgrunnsbilde bruker vi objektet ‘Frame’. Juster rammen slik at
den passer til skjermbilde og velg bakgrunnsbilde ved å trykke ‘Configure’.

‘Frame’ objektet kopieres inn i de bilder hvor det skal brukes. Det er også mulig å
benytte flere ‘Frame’ objekter i samme bilde hvis det er ønskelig.
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Appendix C – Legge til eksterne bilder
For å legge til eksterne bilder benyttes funksjonen ‘Image Pool’. Høyreklikk på
‘Application’, velg ‘Add Object’ og ‘Image Pool’. Navngi som du ønsker.

Når du legger til filene, kan du velge om disse skal linkes inn fra den orginale
plasseringen eller om de skal kopieres inn i prosjektet. Jeg synes det siste er det mest
praktiske.
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Appendix D – Legge til alarmer
I Nexto XP340 er det mulig å definere alarmer som en del av Web-funksjonaliteten.
Høyreklikk på ‘Application’, velg ‘Add Object’ og ‘Alarm configuration’.

Følgende objekter blir da definert i vårt prosjekt:

‘Error, Info, Warning’:

Klasser som alarmer kan tilhøre. For sortering,
kvitteringsinformasjon o.l. De du ikke trenger kan slettes,
og navn kan endres.

‘AlarmStorage’:

Her konfigureres hvordan lagring av historiske alarmer
skal gjøres.

‘AlarmManagerTask’:

En egen task som oppdaterer alarmsystemet
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Deretter legger vi inn en eller flere alarmgrupper med tilhørende alarmer. I mitt
eksempel legger jeg inn en gruppe og tre alarmer. Når du legger inn en gruppe får
du automatisk med en tekst liste med samme navn. Dette gjør det enklere å oversette
til andre språk.

‘Observation type’: Her velges type signal som skal sjekkes. I mitt eksempel ‘Digital’.
‘Details:

Her legges variabelnavnet og alarmgrensen inn. I mitt eksempel
inngang I00, I01, I02 og alarmgrense ‘TRUE’.

‘Deactivation’:

Egenskap for å undertrykke alarmen. Kan også gjøres på
gruppenivå.

‘Class:

Hvilken klasse skal alarmen tilhøre. I mitt eksempel ‘Error’.

‘Message:

Alarmtekst. Her kan det også legges inn predefinerte variable
som f.eks <TIME>, <DATE>.

‘Min.pend.time’:

Definerer hvor lenge alarmtrigger må være aktiv før en alarmen
aktiveres.

‘Latch var’:

Mulighet for å legge til informasjon om to ekstra variable når en
alarm blir aktiv. For eksempel temperatur og strøm hvis en
motor tripper.

‘Higher-priority’:

Her kan det legges inn en alarm ID med høyere prioritet for og
undertrykke f.eks. følgealarmer.

‘Archiving’:

Her velger du om alarmene i denne gruppe skal lagres eller ikke.
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For å visualisere alarmene i et skjermbilde finnes det et ferdig definert alarm objekt.
Dra objektet inn i skjermbildet og endre til den størrelsen du vil ha.

I mitt eksempel har jeg lagt til en kolonne for alarmstatus, samt kontroll variable for
kvittering og visning av historiske alarmer. Kontroll variablene har jeg lagt på tre
knapper i bildet. Knappene er animert på vanlig måte i.h.t appendix A.
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Overfører vi til pls (eller simulerer), kan vi simulere alarmene med I/O simulator.
Alarmene er koblet mot I00, I01 og I02.
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