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1 INLEDNING 
För att konvertera Concept projekt till Unity så bör du ha tillgång till Concept V2.6 
SP7.  Asc filen som används i Unity konverteringen ska vara från Concept V2.6 SP7 
för säkrast funktion. 
 
Denna text är ingen kurs i Unity, utan i huvudsak de steg man behöver företa för att 
konvertera Concept PLC kod. 

2 FÖRBERED CONCEPT 

2.1.1 Ethernet modul 
Byt eventuella 140NOE211xx äldre ethernet moduler till 140NOE711xx. De äldre är 
inte kompatibla med Unity. 

2.1.2 Direkt adresserade variabler. 
Undvik att använda direkt adresserade variabler. Försök att tilldela alla variabler ett 
lämpligt namn.  

3 SKAPA EN ASC FIL 
Starta Concept Converter och välj ”Project with used DFB”. 

 
 

 
 

3.1 MANIPULERA ASC-FILEN 
Unity accepterar inte konstanter med inledande +-tecken.  

 
Starta t.ex. Anteckningar(Notpad) och öppna Asc-filken. Leta upp alla + tecken som 
används för CP_CON och ta bort + tecknet. 
 
 

4 KONVERTERA 
Markera Concept projekt filen och starta konverteringen till en Asc-fil. Välj File open 
och välj asc fil format. Markera aktuell fil och välj open. Nu startar konverteringen. 
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En bit in i konverteringen kommer ovan ruta fram. Välj i regel Original för projekt som 
har god benämning av variabler. Välj hårdvara Quantum eller M340.  
Efter en stund kommer en rapport fram från konverteringen 
 

 
 
Här visas delar av filen. Granska denna fil. 
Klicka ner filen. 
 
Det kan komma fram info om versioner på funktionsblock. Välj OK 

  
Importeringen in till Unity startar. 
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Förhoppnings vis får du ovan resultat. 
 

5 BYGG DET KONVERTERADE PROJEKTET 
När du bygger projektet så kan du få ett antal fel. Några av dem kan vi beröra nedan. 

5.1.1 Tomma negativa pinnar. 
Unity accepterar inte ben med negation men utan variabel eller konstant. 

 
Ändra till enl. nedan. 

 

5.1.2 Saknade DFB 
Alla block som finns i Concept finns inte i Unity. Då skapas ett tomt DFB där lämplig 
programkod kan skrivas in. Ofta kan Concept ”help on type” visa hur det ska fungera. 
 

 
 

5.1.3 Data typer inte passar 
Med projekt som innehåller LL984 logic så används mycket UINT för värden. I 
Concept var detta INT variabler. Vid användning både i LL984 och i t.ex. FBD kan 
det uppstå att vissa variabler inte passar ihop. Anpassa programmet så att de passar 
ihop. 

5.1.4 Förväntade arrayer 
För block så som Read_Reg där utsignalen är en array så som här REG_READ. 
Arrayen definieras till längd av NO_REG. 
I Concept kunde man skapa en variabel med namn och adress och använda den 
bl.a. till REG_RAED ut signalen fastän det inte var en array. 
Vid konvertering till Unity blir det automatiskt en array på REG_READ. Då kan det bli 
när denna variabel också används som sigel variabel att data typerna inte stämmer. 
Ersätt då lämpligen med en direkt adress till samma som Concept hade. 
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5.1.5 Arrayer efter konvertering 
Vid projekt från Concept som innehåller StateRam bildas en massa array variabler 
med Init värden. De ser ut som nedan. 

  
Dessa ska raderas i ett senare skede men inte nu. 
 

6 IO SCAN I CONCEPT 
IO scan i Concept kan ta emot och sända från alla typer av Concept variabler 0000n, 
1000n, 3000n och 4000n. Unity däremot använder %MW enbart för Read Ref Master 
och Write Ref Master. I rapporten från converteringen påtalas detta. 
Är andra variabler använda än 4000n så måste dessa ändras till %MW adresser som 
är lediga. 

 
 
I exempel ovan är både 30001 (%IWn), 100049 (%In) och 000609 (%Mn) använda. 
Nedan ser Ni hur det blev i Unity. Detta måste korrigeras till lediga %MW adresser 
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7 INSTÄLLNINGAR I UNITY 

7.1.1 Project Settings 
För att Unity ska bete sig mest likt Concept, måste Tools- ProjectSetting vara enl. 
nedan.  

 
 

7.1.2 CPU 

 
 

8 PROVA PROJEKTET 
Ladda över projektet till CPU-n (eller till simulatorn). Sätt dock inte CPU-n till RUN. 
 

8.1 SKAPA DATA FIL 
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Tag backup på %MW. Tag inte med %M och unlocated. Antalet bestäms av antalet 
som är konfigurerat för CPU-n. Peka ut var du vill spara din fil och ge den ett namn. 

8.1.1 Ta bort ej använda arrayer. 
Nu kan arrayer som visas under kapitel 5.1.5 Arrayer efter konvertering tas bort. 

8.1.1.1 Anpassa Data Editor 
Öppna data Editorn. Högerklicka kolumn huvuds raden (där Name, Type och 
Comments står). Välj … 
 

 
 
Markera Used. Flytta upp det i kolumn ordning och klicka OK. 
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Klicka i fältet adress för att sortera variablerna efter det. 

 
 
Leta upp variabler som ser ut som nedan. Utmärkande är att de inte är använda i 
programmet men har just Value (Init värden). Det är data från StateRam. 

 
 
Dessa kan raderas. Datan finns i DTX filen från ”Save data from PLC to File”. 
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9 ALLMÄNT 
Schneider Electric tar inte ansvar för vare sig direkt eller indirekt för eventuella felaktigheter i 
supportdokumentet. Schneider Electric förbehåller sig rätten att utan förvarning utföra 
förändringar i supportdokumentet. Det är upp till användaren att utföra erforderliga prov i syfte 
att verifiera funktionen i aktuell applikation. I och med användande av supportdokumentet 
accepterar användaren ovanstående.  
 


