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Bloqqi: nytt diagramspråk för programmering av styrsystem

Niklas Fors
Institutionen för datavetenskap, Lunds universitet

Figur 1. Styrprogram för en tank i Bloqqi.

Den här avhandlingen presenterar ett nytt programme-
ringsspråk, Bloqqi, som gör det lättare att skapa och åter-
använda styrprogram inom automation, såsom för fabriker.
Målet är att minska ingenjörstiden det tar att bygga ett styr-
system. Särskilt fokus för språket är variabilitet, det vill sä-
ga, hur man på ett enkelt sätt stödjer olika varianter av sam-
ma grundfunktionalitet, exempelvis om ett styrprogram för
en tank har omrörning eller ej. Språket har utvecklats i sam-
arbete med industrin och företaget ABB som verkar inom
automation.

Introduktion till Bloqqi
ABB har idag ett grafiskt programmeringsspråk för att byg-
ga styrsystem, där ett program är indelat i diagram, och var-
je diagram består av boxar och pilar. Boxarna beskriver be-
räkningar och pilarna beskriver hur beräkningarna beror på
varandra. Bloqqi fungerar på samma sätt, men har byggt vi-
dare och infört nya språkmekanismer som stödjer variabili-
tet.

Ett exempeldiagram i Bloqqi visas i Figur 1, som beskri-
ver ett styrprogram för en tank. Tanken har stöd för fyllning,
tömning, värmning och omrörning. Exempelvis beskriver
boxen Agitating hur omrörning sker och boxen agitate
beskriver om omrörning ska ske just nu, vilket bestäms av
en operatör i fabriken.

Varianthantering
När man skapar ett styrsystem för en hel fabrik är det vanligt
att det finns olika varianter av samma grundstruktur. Exem-
pelvis kan det finnas flera olika tankar som fungerar unge-

Figur 2. Utvecklaren skapar styrprogram för en tank och
kan välja vilken funktionalitet tanken ska ha.

fär likadant, till exempel några med värmning och några ut-
an värmning. Istället för att utvecklaren skapar ett diagram,
liknande diagrammet i Figur 1, för varje tank, så erbjuder
Bloqqi möjligheten att generera delar av ett sådant diagram
automatiskt.

Bloqqi introducerar flera nya språkmekanismer för att un-
derlätta varianthantering. Den som utvecklar ett styrsystem
kan lätt välja vilken funktionalitet en grundstruktur ska ha
i ett genererat grafiskt användargränssnitt. Detta visas i Fi-
gur 2, där styrprogrammet för en tank skapas. Här kan ut-
vecklaren välja vilken funktionalitet tanken ska ha, till exem-
pel omrörning och värmning. Väljer utvecklaren valen enligt
figuren genereras det delar av ett diagram, motsvarande de
streckade blocken i Figur 1. Även om de nya språkmeka-
nismerna är utvecklade i kontexten av styrsystem, så kan de
appliceras för andra liknande diagramspråk också.

Utvecklingsverktyg
Två utvecklingsverktyg har tagits fram för språket: en gra-
fisk utvecklingsmiljö (figurerna är skärmdumpar) och en
kompilator som genererar exekverbar kod. Avhandlingen
presenterar hur man kan utveckla sådana verktyg med hjälp
av moderna datavetenskapliga tekniker. Dessa tekniker möj-
liggör att de båda verktygen återanvänder samma språkspe-
cifikationer för att effektivisera verktygsutvecklingen. Tek-
nikerna möjliggör även avancerat editeringsstöd i den gra-
fiska utvecklingsmiljön för den som utvecklar styrsystem.


