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Förord
Denna akademiska rapport utgörs av ett examensarbete som har genomförts vid konsultföretaget
Projektengagemang i samarbete med Volvo Group Trucks Operations i Skövde och är det sista momentet som görs för att erhålla titeln som produktionsingenjör. Genom detta ark vill vi i inledningen
av vårt examensarbete passa på att tacka alla personer som på ett eller annat sätt har varit en bidragande faktor till att vi lyckats med utbildningen, speciellt under våren 2017.
Först av allt, vill vi tillägna stort tack till företagen Projektengagemang och Volvo Group Trucks Operations för denna möjlighet vi har fått. Att genomföra examensarbetet vid dessa företag har varit en
ovärderlig erfarenhet som kommer ha stor betydelse för vår framtid. Vi skulle vilja tacka våra handledare på Projektengagemang Maria Ganebäck och Michael Johansson för all hjälp vi har fått under
arbetets gång. Det har varit en stor ära att samarbeta med er, där ni har delat med er av den breda
kompetensen och erfarenheten ni har inom området samt ställt upp för oss vid behov. Vi vill även
rikta ett tack till de resterande personalerna vid Projektengagemang som under frukost- och lunchrasterna har bidragit med en trevlig stämning.
Tack till vår handledare Mikel Ayani vid Högskolan i Skövde som med stort engagemang och intresse
har väglett oss igenom hela examensarbetet. Tack för att du har varit till stor hjälp under hela arbetets gång med att bidra med idéer och förståelse för projektet samt hjälpt oss med att strukturera
rapporten. Alla värdefulla möten och diskussioner har gett oss drivkraft och motivation att lyckas
med detta examensarbete.
Sist men inte minst vill vi tillägna stort tack till våra underbara familjer och vänner som alltid har
uppmuntrat oss och motiverat oss under hela utbildningen och speciellt under stressiga och jobbiga
perioder. För den treåriga ingenjörsutbildningen med blandade utmaningar, svåra tider, intressanta
och betydelsefulla kurser samt oförglömliga dagar vill vi rikta stort tack till Högskolan i Skövde och
alla klasskamrater som har varit med under hela utbildningen.
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Sammanfattning
Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde är ett utvecklande och framgångsrikt företag som
arbetar med ständiga förbättringar och effektiviserar arbetsuppgifterna, för att snabbt kunna möjliggöra förutsättningarna för att hitta problemlösningar. Volvo GTO och Projektengagemang vill genomföra en ombyggnation av kärnskjutmaskinen, där installation och programmering av ett nytt styrsystem ingår. För att korta ner den verkliga driftsättningstiden i projektet, har Volvo ambitionen att
kunna utföra olika testkörningar samt virtuellt verifiera styrsystemets program och funktion mot en
emuleringsmodell. Huvudsyftet med examensarbetet är att bygga en emuleringsmodell i emuleringsmjukvaran Simumatik3D, där den virtuella modellen efterliknar och avspeglar den verkliga produktionsutrustningen (Digital tvilling). Med hjälp av modellen, kan en virtuell driftsättning tillämpas
genom att verifiera och validera den verkliga PLC-logiken mot emuleringsmodellen samt upptäcka
alla felaktigheter innan implementeringen i verkligheten. PLC-logiken programmeras i programmeringsmjukvaran Tia Portal V14.
Den teroetiska referensramen har genomförts för att fördjupa sig i den teoretiska bakgrunden kring
emulering och virtuell driftsättning. Litteraturstudien tar upp och analyserar olika fallstudier som
tidigare gjorts inom området. Modellen och PLC-logiken validerades mot varandra för att undersöka
hur verklighetstrogen modellen var.
Kommunikationen mellan de olika mjukvarorna har erhållits för att med hjälp av PLC-logiken kunna
styra de olika rörelserna i produktionssystemet. PLCSIM Advanced har använts där det föreställer en
verklig PLC-hårdvara för att kunna exekvera PLC-logiken i en virtuell styrenhet.
Det som levereras är en emuleringsmodell med 3D-CAD modeller och en virtuell driftsättning har
gjorts med hjälp av modellen. PLC-logiken har validerats och verifierats mot emuleringsmodellen, där
många olika felaktigheter har upptäckts och korrigerats.

Nyckelord
Emulering, Virtuell Driftsättning, Kärnskjutmaskin, Simumatik3D, PLC, PLCSIM Advanced, Verifiering,
Validering, Emuleringsmodell, Tia Portal V14, Kommunikation.
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Abstract

Abstract
Volvo Group Trucks Operations (GTO) in Skövde is a developing and successful company that works
with continuous improvements and efficiency work tasks, to quickly enable the conditions for solve
the problem. Volvo GTO and Projektengagemang want to rebuild the core making machine, where
installation and programming of a new control system is included. To shorten the actual commissioning time in the project, Volvo has the ambition to be able to perform different test runs as well as to
virtually verify the control system's program and function against an emulation model. The main
purpose of the project is to build an emulation model in the emulation software Simumatik3D, where
the virtual model is similar and reflects the real production equipment (Digital Twin). Using the model, virtual commissioning can be applied by verifying and validating the actual PLC logic against the
emulation model, as well as detecting all errors prior to implementation in real life. The PLC logic is
programmed in the programming software Tia Portal V14.
The frame of reference has been implemented to study the theoretical background of emulation and
virtual commissioning. The literature study analyzes several case studies previously done in the field.
The model and PLC logic were validated against each other to investigate if the model is faithful.
The communication between the different software has been obtained in order to control the various movements in the production system using the PLC logic. PLCSIM Advanced has been used
where it represents a real PLC hardware to be able to execute the PLC logic in a virtual controller.
An emulation model with 3D-CAD models is delivered and a virtual commissioning has been made
using the model. The PLC logic has been validated and verified against the emulation model, where
many different errors have been detected and corrected.

Keywords
Emulation, Virtual Commissioning, Sand Core Machine, Simumatik3D, PLC, PLCSIM Advanced, Verification, Validation, Emulation Model, Tia Portal V14, Communication.
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Begreppslista och förkortningar

Begreppslista och förkortningar
Med ändamålet att underlätta och öka förståelsen vid genomgång och läsning av examensarbetet,
har en kort lista på olika begrepp och förkortningar tagits fram.
Bit
Binary digit: Presenterar den minsta räkneenheten i en dator och kan antingen ha
värdet ett eller noll. En bit utgör beståndsdelar i en byte.
Byte

En bitsekvens som innehåller 8 positioner.

HMI

Human Machine Interface: En operatörspanel eller användargränssnitt för att kunna
föra över information mellan människa och maskin.

Inventor

En mjukvara med en uppsättning av verktyg för 3D mekanisk design, dokumentation
och produktsimulering.

I/O

Input/Outputs: Ingångar och utgångar i PLC-moduler.

mA

Milliampere: enhet för elektrisk ström.

MeshLab

En mjukvara som kan användas för att rendera och förenkla 3D-modeller.

Nod

Knutpunkt i ett datornätverk inom datorkommunikation.

PDCA

Plan, Do, Check & Act: En effektiv metod för ständiga förbättringar.

PLC

Programmable logic controller: Programmerbart styrsystem i form av en mikrodator
som lagrar information och instruktioner för att styra tekniska utrustningar som maskiner via ingångs- och utgångsmoduller.

PLCSIM Adv

PLC-simulator för att simulera PLC-logiken i en virtuell styrenhet (Siemens).

PROFINET

Process Field Network: En innovativ standard som används för kommunikation inom
automation och industriellt Ethernet.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: En uppsättning av protokoll för att
styra och sköta kommunikationen mellan olika datorer över ett nätverk.

VDC

Volt Direct Current: Klenspänning
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1. Introduktion
Detta kapitel ger läsaren en förståelse för bakgrunden till arbetet, problembeskrivningen och visionen. Arbetets syfte och mål tas upp samt alla avgränsningar som inte ingår i arbetet. Företagen som är
involverade i arbetet presenteras kort, metoden som används för tillvägagångsättet beskrivs detaljerat samt den hållbara utvecklingen.

1.1 Kort presentation av företagen
Projektengagemang i Skövde är en konsultkoncern som är verksam inom infrastruktur, byggnader,
energi och industri. Konsultkoncernen består av ett antal dotterbolag med stort projektkunnande
som i samverkan erbjuder likaväl helhetslösning som specialistkompetens. Projektengagemang Industri och Energi i Sverige AB i Skövde erbjuder strategisk rådgivning, specialistuppdrag, och helhetsåtaganden till företag som arbetar och verkar inom industriell produktion. Företaget tillhandhåller
koncept och idéer, förstudier, projektledning, processdimensionering, beräkningar, validering, konstruktion, programmering och driftsättning av olika system. Antalet anställda i Skövde är cirka 30
personer
Volvo Group Trucks Operations (GTO), är en del av Volvokoncernen som står för tillverkningen av
bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner, där cirka 95 tusen personer sysselsätts och produktionen
hålls i 18 olika länder. Volvo GTO i Skövde är en tillverkningsindustri, där dieselmotorer och motorkomponenter tillverkas och levereras till Volvokoncernens fabriker i Europa, Nord- och Sydamerika.
Produktionen består av tre huvudprocesser som är gjutning, bearbetning och montering. Underhåll
och logistik är två andra processer som fungerar som en hjälpande hand till huvudprocesserna. Antalet anställda i Skövde är ungefär 2800 personer. Det som görs i Skövdefabriken är montering av bland
annat HDE13 och HDE16 motorer samt bearbetning av cylinderhuvud, cylinderblock, vev- och kamaxlar, kugghjul och svänghjul. Även gjutning av gods för cylinderblock, cylinderhuvud och svänghjul, tar
plats i Skövde fabriken.

1.2 Bakgrund
Kundnöjdhet och ständiga förbättringar är ett mått på hur världsledande ett företag kan vara. En
viktig faktor för en god lönsamhet och ett ökat kundvärde är att kunna förstå, förutse och tillfredsställa kundens behov, vilket gäller stora företag som små (Volvo, 2015). Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde skapar ständiga förbättringar och effektiviserar arbetet för att kunna möjliggöra
de förutsättningar som behövs för att hitta snabba problemlösningar. Att kontinuerligt förbättra produktionsutrustningarna på företaget genom att utföra ombyggnationer och utveckla nya system,
leder till stora möjligheter för att möta kundens efterfrågan. Ombyggnationen och utvecklingen av
produktionssystem måste slutligen testas innan implementeringen görs i verkligheten, vilket innebär
höga kostnader i form av provkörningar och testfaser. Dessutom kan fel i programmeringslogiken
upptäckas, vilket resulterar i förseningar för projektet och att det drar över budgeten.
Volvo GTO vill utföra en ombyggnation av en befintlig maskin som kallas för kärnskjutmaskin, där
sandkärnor till motorblock formas. Ombyggnationen omfattar installation och programmering av ett
nytt styrsystem samt el-konstruktion. Konsultföretaget Projektengagemang i Skövde står för leveransen av ombyggnationen. Installationen och driftsättningen skall göras på en kort tid under fyra veckorsperiod, där systemet skall kvalitetssäkras innan det sätts i bruk.
13
MILAD PUTRUS & WISAM PUTRUS

2 JUNI 2017

INSTITUTIONEN FÖR INGENJÖRSVETENSKAP
HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Introduktion

1.3 Problembeskrivning och vision
Att göra en ombyggnation samt driftsätta kärnskjutmaskinen och andra delar av produktionssystemet under fyraveckorsperiod kan vara problematiskt. Problematiken beror på alla felaktigheter och
brister som kan uppstå under driftsättningen, vilket kan leda till att den planerade uppstarten av
produktionen skjuts upp. Konsekvenserna blir höga kostnader, längre driftsättningstid och förlorad
produktionstid. Den korta driftsättningstiden kan medföra att en komplett testning av systemet inte
fullbordas, vilket resulterar i att dolda problem inte upptäcks. Upptäckandet av dessa problem och
felaktigheter kan fördröjas och påverka systemet under produktionstiden.
Visionen som leverantören Projektengagemang och kunden Volvo GTO har, är att få möjligheten till
att kunna testa utrustningen virtuellt med hjälp av emulering. Driftsättningen skall göras virtuellt för
att tidigt kunna upptäcka och korrigera alla fel som uppkommer och därmed korta ner den verkliga
driftsättningstiden.

1.4 Syfte och mål
Syftet med projektet är att skapa en emuleringsmodell i emuleringsprogrammet Simumatik3D. Den
virtuella emuleringsmodellen skall motsvara och efterlikna det verkliga produktionssystemet, med
avseende på beteendet hos utrustningen, programmeringen samt alla fel scenarier. Med hjälp av
modellen, kan företaget testa utrustningen virtuellt vid eventuella förändringar innan implementeringen i verkligheten. Modellen hjälper till att kunna genomföra en virtuell verifiering och validering
av styrsystemets program och funktioner. Detta leder till en reducering av den dyrbara tiden vid
idrifttagningen av maskinen i verkligheten. Dessutom kan den totala tiden för installations- och
funktionstestningen kortas ner, vilket kan resultera i att ombyggnationen genomförs under planerad
tid utan några förseningar. För att uppnå detta finns det ett par frågeställningar som skall tas hänsyn
till.






Hur stor del av den verkliga produktionsutrustningen är det möjligt att emulera och avspegla?
Vilka antaganden och förenklingar kan göras för att kunna leverera en trovärdig och acceptabel emuleringsmodell?
Går det att verifiera och validera produktionsutrustningen innan acceptanstestningen?
Är det möjligt att genomföra acceptanstestet virtuellt?
Hur mycket kan emuleringsmodellen hjälpa till under utvecklingen och förbättringen av det
riktiga systemet?

Följande mål är de huvudsakliga målen med projektet:
 Presentera en virtuell emuleringsmodell som överensstämmer med den verkliga produktionsutrustningen när det gäller programmering, rörelser och fel scenarier.
 Genomföra en virtuell driftsättning för att säkerställa kvalitét och tillgänglighet inför leveransen av utrustningen.
 Framtagning av ett protokoll som ett underlag för acceptanstestningen.
 Genomförande av en virtuell acceptanstestning.
 Dokumentation under hela examensarbetet och rapportskrivning som omfattar både den
teoretiska och praktiska delen.
 Skriva programlogiken för HMI (Operatörspanelen) maskindelen.
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1.5 Avgränsningar
Avgränsningar som gäller för examensarbetet är följande:
 Programvaran som kommer användas som emuleringsprogram är endast Simumatik3D.
 Projektengagemang eller Volvo GTO tillhandhåller 3D-CAD modeller av en liknande utrustning. Företagen skall ta fram 2D-ritningar och el-ritningar på den verkliga utrustningen.
 Projektengagemang eller Volvo GTO tillhandhåller I/O lista och givarlayout. Dessutom skall
en funktionsbeskrivning och inspelade filmer fås av företagen.
 Programmeringen gäller bara HMI delen för utrustningen. Programvaran som används för
kodning av HMI är Siemens Tia Portal V14.
 Sandberedningen, säkerhetsanordningen, rengöringsstationen, portalen och ugnprocessen
är exkluderade och tas inte med i modelleringen.
 Alla styrdon och komponenter som ingår i produktionsutrustningen antas ha lång livslängd
och ingen hänsyn tas till att de slits eller går sönder och måste bytas. Exempel på dessa delar
är sensorer, transportband, fysiskt rörliga delar samt ställdon.

1.6 Hållbar utveckling
År 1987 spreds begreppet hållbar utveckling över hela världen av den FN tillsatta Brundtlandkommissionen. Samma år publicerade Brundtlandkommissionen rapporten ”Vår gemensamma framtid”
som beskrev definitionen för hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen är en tillväxt som tillfredsställer de vardagliga behoven för människor, utan att behöva ha inverkan på möjligheterna för nästkommande generationer att i sin tur kunna uppfylla sina behov. Hållbar utveckling kan uppnås genom att uppfylla mål i tre olika områden samtidigt. Dessa områden är den sociala aspekten, den ekonomiska aspekten och den ekologiska aspekten, se figur 1. (Gröndahl & Svanström, 2011)

Hållbar
utveckling

Figur 1. Tre aspekter inom hållbar utveckling, illustrerad från Gröndahl & Svanström (2011)
Detta examenarbete handlar om en ombyggnation av en befintlig maskin som kan kopplas på olika
sätt till hållbar utveckling. En virtuell modell kommer att konstrueras och omfatta olika tekniska delar
för att efterlikna den verkliga maskinen. Denna förutsättning ger en möjlighet att kunna driftsätta
och testköra maskinen virtuellt. Enligt leverantören Projektengagemang går en stor del av projektkostnaderna till testkörningar av utrustningen och att det tar lång tid. Genom att köra maskinen virtuellt kan projektkostnaderna minskas och driftsättningstiden förkortas. Vid testkörningar i den vir15
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tuella miljön, kan fel upptäckas och åtgärdas i god tid vilket resulterar i att maskinen är kvalitetssäkrad innan leverans. Detta har en direkt koppling till den hållbara utvecklingen och berör alla de tre
aspekterna.

1.6.1

Social Hållbarhet

Social hållbarhet handlar om olika mål i samhället. Dessa mål kan exempelvis vara en god levnadsstandard och folkhälsa, att människor har en god tillit till varandra och känner en god gemenskap i
samhället. Dessutom skall samhället präglas av låg arbetslöshet, det vill säga att alla individer har
goda arbetsmöjligheter för att kunna känna sig sysselsatta och uppfylla egna behov. Samhället ska
vara demokratiskt, där alla kan känna sig delaktiga och ha inflytande i hur livsförhållanden ska se ut.
Syftet är att sträva efter ett samhälle som präglas av rättvisa, solidaritet och jämlikhet oavsett etnicitet, ursprung, genus eller ålder. (Gulliksson & Holmgren, 2015)
Emuleringsmodellen i detta projekt påverkar den sociala aspekten positivt, eftersom den verkliga
utrustningen testas virtuellt. Detta leder till att stressen och oroligheten att kvalitetssäkra utrustningen i tid kan minskas. Dessutom kan de inblandade parterna skapa en god tillit till varandra genom att testköra utrustningen virtuellt innan den verkliga driftsättningen görs i verkligheten. När den
verkliga driftsättningen genomförs, har de inblandade parterna redan skapat en relation till varandra,
vilket gör att samarbetet blir smidigare och effektivare. En annan fördel med emuleringsmodellen är
att programmeraren kan testköra PLC-logiken och felsöka i en bekväm miljö utan att behöva vara vid
den fysiska utrustningen.

1.6.2

Ekologisk Hållbarhet

Den ekologiska hållbarheten går ut på att skydda den biologiska mångfalden och ekosystemet. Det
handlar om hur resurser ska förbrukas på ett effektivt sätt och hur den mänskliga resursförbrukningen kontrolleras. Människorna ska värna om miljön och förstå vilka konsekvenser det finns när ekosystemet påverkas på ett negativt sätt. (Gulliksson & Holmgren, 2015). Det gäller att skapa en helhetsbild för att uppnå en fördjupad förståelse om hur viktiga ekosystemens tjänster är idag med tanke på
alla katastrofer som har orsakats i alla tider. Ett exempel är Påskön där alla träd höggs ner i syfte att
transportera tunga skulpturer. Detta ledde till att skog som utnyttjades som skydd mot vind, värme
och kyla försvann. Dessutom försämrades tillgången till mat vilket resulterade i våld och hungersnöd.
Exemplet är ett bevis på vad konsekvensen kan bli för ett samhälle som överutnyttjar sina resurser.
(Gröndahl & Svanström, 2011)
Emuleringsmodellen är en lösning med avseende på energibesparingen samt utsläppsminskningen,
eftersom oändligt många tester kan göras i den virtuella miljön. Genom att kvalitetssäkra maskinen
med hjälp av en emuleringsmodell innan den verkliga driftsättningen görs, kan olika typer av problem
undvikas. Dessa problem kan medföra att olika enheter i produktionsutrustningen inte beter sig som
det är tänkt, vilket leder till att en kollision kan uppstå. Dessa kollisioner kan påverka miljön i form av
utsläpp, energiökning och andra typer av slöserier, vilket kan undvikas med hjälp av mer noggranna
tester i den virtuella miljön. Dessutom kan alla tester genomföras i den virtuella miljön utan behov av
en kraftkälla för de olika enheterna i produktionssystemet.
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Ekonomisk Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att öka den ekonomiska tillväxten utan att behöva påverka den
sociala eller ekologiska aspekten. Den ekonomiska tillväxten bör inte ske på bekostnad av ökad användning av naturresurserna. Det bör inte heller påverka samhället negativt, där exempelvis levnadsstandarden blir sämre. (Gulliksson & Holmgren, 2015). Att hitta balansen i den ekonomiska aspekten
omkring hållbarhet kan vara en utmaning, men samtidigt en drivkraft för företagen att växa samt
utvecklas och därmed få en bra kundnöjdhet. (Gröndahl & Svanström, 2011)
I den virtuella miljön kan olika tester genomföras utan att påverka den sociala eller den ekologiska
hållbarheten negativt. Emuleringsmodellen skapar en möjlighet för företagen att kunna genomföra
oändligt många provkörningar med olika scenarier utan stora kostnader. Dessa scenarier kan vara ett
sätt att upptäcka fel inför den verkliga driftsättningen. Alla fel som upptäcks i den virtuella miljön kan
leda till att pengar och tid sparas under den verkliga driftsättningen. Utöver detta kan emuleringsmodellen användas som ett argument för ett förbättringsarbete, vilket kan leda till olika besparingar i
form av tid och pengar.

1.6.4

Strategi

Ingenjörer är duktiga problemlösare och har en viktig roll i hållbar utveckling. De har en möjlighet att
genom sitt yrke kunna påverka världen till det bättre. Dahlin (2014), beskriver i sin bok att det finns
tre strategier som kan användas för att åstadkomma hållbar utveckling. Den första strategin (Teknikskifte) handlar om att reducera utsläppen genom att ersätta en gammal teknik mot en ny utvecklad
teknik. Den andra strategin (Effektiviseringar) handlar om att förbättra och effektivisera den befintliga processen med fokus på att minska kostnader och utsläppen. Den tredje strategin (Minskad användning) handlar om att minska användning av en viss process eller maskin genom skatter och avgifter. (Dahlin, 2014)

1.7 Metod
En metod väljs som ett grundläggande arbetssätt i ett examensarbete och kan definieras som ett
tillvägagångssätt på hur arbetet kommer att utföras. Syftet är att uppnå en ökad kunskap kring ett
specifikt ämne, genom att sikta in sig på att klara alla uppsatta mål. En metod väljs utifrån vilka mål,
syfte och vilken karaktär examensarbetet har. Exempelvis problemlösande studier, måste behärskas
och bearbetas metodiskt för att kunna identifiera problem, analysera och hitta en lösning. En lämplig
flexibel metod som kan användas är PDCA-metoden (Plan, Do, Check & Act). Metoden delas in i fyra
olika faser och lämpar sig bäst för problemlösning. (Höst, et al., 2006)
Det här examensarbetet kommer tillämpa PDCA-metoden som ett grundläggande arbetssätt för att
uppnå alla mål. Arbetssättet kommer följa de olika faserna enligt PDCA-cykeln (Bicheno, 2009):


Planera – studera situationen och utrustningen, identifiera problemet, samla in data, och avgöra vilken förbättring som ska prioriteras och tillämpas. Här kommer även teorin att studeras och kommer att vara en grund till hela examensarbetet.



Göra – olika lösningsförslag tas fram för att lösa problemet och börja bygga emuleringsmodellen. Validering och verifiering av modellen kommer att genomföras i denna fas också.
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Studera – utvärdering av lösningen och reflektera över hur processen har gått. Vid det här
steget sker inlärningen som mest.



Lär – Ligger utanför examensarbetet och kommer inte tas med. Denna fas handlar om att
standardisera lösningen på företaget.

Det här examensarbetet kommer tillämpa PDCA-metoden som ett grundläggande arbetssätt för att
uppnå alla mål. Vid projektstart samlas all nödvändig data in som behövs för att förstå sig på problemet. Vetenskapliga referenser kommer användas som en teoretisk grund för examensarbetet under
hela projektets gång. Den vetenskapliga referensramen leder till ökade kunskaper för de inblandade
och dessutom ökar trovärdigheten när det gäller utförandefasen, analysfasen och resultat.
Litteraturstudier kommer genomföras efter den vetenskapliga referensramen för att hitta relevant
information från tidigare forskningar och fallstudier som styrker teorin. Data om kärnskjutmaskinen
kommer att studeras innan konstruktionen av den virtuella modellen påbörjas. Alla maskinrörelser
kommer klargöras med hjälp av konstruktionsritningar, el-ritningar, semistrukturerade intervjuer
samt studera den verkliga utrustningen i verkligheten. När alla maskinrörelser är kända, påbörjas
konstruktionsarbetet med den virtuella modellen.
Utrustningen är indelad i flera olika delar och kommer konstrueras i emuleringsprogrammet Simumatik3D med hjälp av den framtagna informationen. Givare kommer att placeras på den virtuella utrustningen enligt en tillhandahållen I/O-lista som är framtagen av Projektengagemang. Med hjälp av
en funktionsbeskrivning av utrustningen, kommer den virtuella modellen att valideras och verifieras
löpande under hela konstruktionsfasen för att säkerställa att den virtuella utrustningen fungerar
korrekt. I figur 2, behandlas metodmodellen som används för tillvägagångsättet under arbetet.
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Figur 2. Metodmodellen
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1.8 Rapportens disposition
Rapportens disposition visualiserar och redogör för rapportens uppbyggnad och struktur. Den ger en
vägledning för hur läsaren skall ta sig igenom hela rapporten. Tabell 1 ger en bra och snabb översikt
över de olika kapitlen som ingår i rapporten och en kort beskrivning för varje kapitels innehåll.

Tabell 1. Läsarrekommendationer

Kapitel

Beskrivning

Läsarrekommendationer

1. Introduktion

Bakgrundsbeskrivning och
problembeskrivning kring
projektet, vilka mål som har
satts upp och vilka avgränsningar som har gjorts. Metoden och den hållbara utvecklingen tas även upp.

Samtliga läsare

2. Teoretisk referensram

Ger läsaren en teoretisk förståelse kring de olika ämnen
som förekommer i rapporten

Läsare som vill fördjupa sig kring
projektering och virtuell driftsättning

3. Litteraturstudie

Studerar och analyserar tidigare fallstudier.

Läsare som är intresserade av
olika fallstudier inom området

4. Funktionsbeskrivning av
produktionssystemet

Beskriver systemets ingående
delar.

Läsare som vill veta mer om
systemets ingående delar

5. Genomförande

Uppbyggnaden av systemet i
emuleringsmjukvaran Simumatik3D

Läsare med stort intresse för
arbetsgången kring modellkonstruktionen

6. Kommunikation

Kommunikationsetablering
mellan Simumatik3D, PLCSIM
Adv och Siemens Tia Portal
V14.

Läsare med intresse för kommunikationsetablering mellan olika
mjukvaror

7. Virtuell driftsättning

Emuleringsmodellen testas i
olika faser samt körs mot den
verkliga PLC-logiken

Samtliga läsare

8. Resultat

Utvärdering av emuleringsmodellen

Samtliga läsare

9. Diskussion

Diskussioner kring projektet

Samtliga läsare

10. Slutsats

Slutsats och framtida arbete

Samtliga läsare
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Figur 3, visualiserar de ingående kapitlen i rapporten och förhållandet mellan dem. Det första kapitlet
ger läsaren en introduktion om syftet med arbetet samt vilka mål som skall uppnås. Kapitel 2 och 3
tar upp den teoretiska bakgrunden som rapporten är grundad på med hjälp av den teoretiska referensramen och analys av olika fallstudier inom samma område. Kapitel 4 introducerar för föreläsaren
hur det verkliga produktionssystemet är uppbyggt och vilka delar som ingår i emuleringen. Kapitel 5
beskriver tillvägagångsättet för att bygga den digitala tvillingen samt vilka mjukvaror som används för
att uppfylla målen. Kommunikationen mellan de olika mjukvarorna tas upp under kapitel 6 för att
sedan kunna genomföra en virtuell driftsättning i kapitel 7. Kapitel 8-10 behandlar utvärderingen av
resultatet, diskussion kring genomförandet och resultatet samt slutsatser för arbetet.

Figur 3. Rapportens uppbyggnad

1.9 Produktionssystemet
Emuleringsmodellen som skall skapas och emuleras i mjukvaran Simumatik3D representerar delar av
ett verkligt produktionssystem som finns hos Volvo GTO i Skövde. Produktionssystemet består av en
kärnskjutmaskin samt olika typer av transportsystem.
Kärnskjutmaskinen består av olika delar som samspelar med varandra för att kunna framställa sandkärnor, se figur 4. Det finns 11 stycken dynamiska rörelser i kärnskjutmaskinen och totalt 15 stycken
dynamiska rörelser i produktionssystemet. Cirka 800 stycken I/O-signaler har identifierats som berör
säkerheten, rengöringsstationen, kärnskjutmaskinen och transportsystemet. Proportionella ventiler
används i maskinen för att få olika hastigheter på rörelserna där det behövs och styrsystemet som
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används är PLC Siemens. Emuleringsmodellen kommer att inkludera alla dynamiska rörelser men
kommer inte att inkludera alla I/O.
Utöver kärnskjutmaskinen kommer fyra olika transportband konstrueras i emuleringsmodellen och
har som uppgift att transportera sandkärnor från kärnskjutmaskin till en önskad plats samt hantera
transporten av kärnlådor vid byte enligt autosekvensen.

Figur 4. Visualisering av kärnskjutmaskinen, tagen från Projektengagemang (2017)

1.9.1

Beskrivning av kärnskjutmaskin

Kärnskjutmaskinen är en maskin som tillverkar gjutningskärnor. Maskinen består av olika delar och
kan delas in följande som visas i figur 4:
Kärnlådebärare
Denna anordning består av en fast och en rörlig kärnlådebärare. Den rörliga kärnlådebäraren möjliggör öppning/stängning för kärnlådehalvan med en vertikal rörelse och även en rotationsrörelse när
det behövs. Båda kärnlådebärarna är försedda med utstötare som aktiveras för att skjuta ut sandkärnorna i sekvensen.
Skjuthuvud/blåshuvud
Skjuthuvudet är den enheten som är monterad på vagnenheten och förflyttas på maskinens övre del
tillsammans med gashuvudet. Denna enhet har som uppgift att skjuta sand inuti kärnlådan under
sandskjutningsfasen.
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Gashuvud
Gashuvudet är den enheten som är monterad på samma vagnenhet som skjuthuvudet. Anordningen
har som uppgift att gasa inuti kärnlådan under gasningsfasen.
Presshuvud
Presshuvudet är en anordning som används i samband med sandskjutningen och gasningsfasen. Den
har i uppgift att pressa mot gashuvudet under gasningsfasen eller mot skjuthuvudet under sandskjutningen.
Vagnenhet för huvudförflyttning (topprörelse)
Vagnenheten är den enhet som möjliggör förflyttningen av skjuthuvudet och gashuvudet under maskinens arbetscykel. Vagnen ställer sig i olika positioner exempelvis för laddning, skjutning och gasning. Vagnenheten möjliggör att gasningsfasen kan köras parallellt när skjuthuvudet placeras under
tratten för påfyllning av sand.
Övre urspårare
Övre urspårare är monterat på maskinens övre del och förflyttar sig horisontellt mot kärnlådorna för
att stänga under övergångsfasen mellan skjutning och gasning.
Undre urspårare
Denna anordning lyfter bottenplattan av kärnlådan och ställer den i olika läge under maskinens arbetscykel.
Urtagarbordet
Urtagarbordet är den anordningen som tar emot de formade kärnorna och transporterar ut dem från
maskinen, där de står redo för limning och hämtning av portalen. Portalen är en rörlig enhet för
plockning av sandkärnor.

1.9.2

Produktionsdelar som inte ingår i emuleringen

Detta avsnitt tydliggör för vilka delar av produktionssystemet som inte ingår i emuleringsmodellen.
På grund av tidsbrist och begränsningar i mjukvaran har vissa delar prioriterats bort.

Säkerhetsanordningen
Säkerheten omkring produktionsutrustningen har inte tagits med i emuleringsmodellen. Anledningen
är svårigheten att lura eller hoppa över säkerhetsfunktionerna. I dagsläget går det inte att säga om
möjligheten finns för att kunna emulera säkerhetsutrustningen enligt utvecklaren av Simumatik3D.
På grund av begränsad tid har säkerhetstesterna prioriterats bort och huvudfokus ligger på funktionstesterna.
Rengöringsstation
Kärnlådorna är den delen i produktionssystemet som bytts ut efter ett antal körda cykler. De använda kärnlådorna körs in i rengöringsstation i väntan på att rengöras. Ett separat programsekvens
körs för rengöringsstationen där de använda kärnlådorna transporteras med hjälp av växlingsstation23
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en. Efter växlingsstationen transporteras kärnlådorna med ytterliga transportbanor för att sedan
rengöras manuellt. Emuleringsmodellen inkluderar växlingsstationen som beskrivs i kapitel 4.3, men
inte rengöringsstationen eftersom det inte ingår i projektet. Denna prioritering gör att hänsyn tas till
att ett ganska stort antal givare inte behöver inkluderas.
Sandberedning
Sandberedning är den processen som hanterar sandpåfyllning och kommer inte tas med i modellen.
Denna avgränsning leder till att många in- och utsignaler inte inkluderas i modellen.
Processdelen
Med processdelen i detta sammanhang menas allt som berör injektion av gas och sandpåfyllning i
produktionssystemet. I dagsläget har Simumatik3D inte det verktyg som behövs för att emulera processen, utan det krävs en annan typ av mjukvara. Området omkring processen är stort och kräver
ganska mycket tid för att undersöka möjligheten med att emulera processen, vilket har prioriterats
bort. Dock har vissa processignaler behövts för att köra autosekvensen. Lösningen är att simulera inoch utsignalerna i Simumatik3D med hjälp av olika cylindrar som ligger utanför produktionssystemet,
se figur 5.

Figur 5. Simulering av in- och utsignaler för processdelen
Portalen
Portalen är den rörliga enheten som sköter plockning och transport av sandkärnor från urtagarbordet
till ugnstationen.
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2. Teoretisk referensram
Den teoretiska basen definieras i detta kapitel genom beskrivning av olika delar som berör arbetet.
Kapitlet tar upp maskiner, styrdon, både verklig och virtuell driftsättning, PLC, testning av programvaran, PDCA, emulering och arbetets påverkan på hållbar utveckling.

2.1 Emulering
Systemkomplexiteten hos moderna produktionsanläggningar för tillverkningsindustrier, ökar kontinuerligt. Automationssystemet är en grundläggande faktor för att säkerställa hög produktivitet och
säker drift, vilket innebär att alla rörelser hos automationssystemet är viktiga. Nuförtiden förekommer datorstyrda maskiner ofta inom tillverkningsindustrin, vilket bidrar till att förbättra maskineffektiviteten och dess tillhörande styrsystem. Datorstyrda maskiner är utrustningar som består av konfigurationer och kombinationer av mekaniska enheter och styrsystem, vars beteende bestäms av en
speciell programkod. Kravet är att kunna visualisera dessa enheter och styrsystem för att kunna användas vid en virtuell driftsättning. En lösning för att uppfylla kravet är emulering. Begreppet definieras som imitering av en specifik hårdvara exempelvis PLC, där programmet som används körs på ett
emuleringsprogram. (Oppelt & Urbas, 2014)
Wright & Case (1994), beskriver emulering som utformning av ett produktionssystem, där underlaget
som används är det data som samlas in från det verkliga systemet som skall emuleras. Syftet är att
modellera en grafisk modell av hårdvaran för systemet samt emulera beteendet hos det verkliga
systemet. Undersökning av ingångs- och utgångsvärden samt sekvensinformationen för maskinmodellen görs vid emuleringen. Detta kan användas för att undersöka frågor om interaktionsegenskaper
hos styrprocesser när det gäller kommunikation med det externa hårdvaruelementet. Dessutom är
emuleringen en bidragande faktor för att veta den fysiska placeringen av maskinen samt alla störningar som kan uppstå och kollisionspotential. För att kunna köra alla styrsystem utan externa enheter, måste modellen skapas i ett emuleringsprogram och det dynamiska beteendet för de externa
enheterna i programvaran emuleras. Det görs en implementering av mekanismer för att kunna beräkna maskinvaraktigheten, utföra tidsfördröjningar samt observera statusen för det specifika systemet.
Personer som ansvarar för driftsättningen av system har visat stort intresse för att använda sig utav
emuleringsmodeller, där styrsystem av olika slags maskiner kan testas under realistiska förhållanden.
Emuleringsmodeller utnyttjas för att ha möjligheten att testa operationen av styrsystemet under
varierande förhållanden för belastningssystem. Det ger även ett pålitligt sätt att utbilda operatörer,
montörer och underhållspersonal. Modellerna avspeglar det specifika systemet som implementeras i
verkligheten, vilket gör att en rad olika verifieringsprocesser är möjliga och tillgängliga för att
säkerställa systemets prestanda samt hur styrsystemet reagerar. Emuleringen är särskilt användbar
vid vissa scenarier som kan användas vid en ekonomisk investering. Dessa scenarier är när en fullständig testning av systemet inte ingår i den tillgängliga tiden av projektet och när kostnaderna för
den verkliga testningen är högre än kostnaderna för den emulerade testningen. Dessutom utnyttjas
emuleringen när själva systemet inte kan belastas tillräckligt för den fullständiga testningen av styrsystemet och när testningen skall genomföras under en kort tid av projektet. Det är även möjligt att
nå högre grad av automation genom emulering, vilket främjar påskyndandet av uppbyggnadsproces-
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sen. Förutsättningen är att emuleringsmodellen skall användas och utnyttjas efter leveransen under
hela livcykeln för att kunna anse emuleringen som lönsam. (McGregor, 2002)

2.2 Styrdon
Ett styrdon är den delen i en reglerkrets som påverkar ett reglerobjekt eller en process. Ett styrdon
består vanligtvis av två delar, varav det ena kallas för ställdon och det andra benämns som pådragsdon (Haag, 1995). Ställdon är en anordning som oftast används i industriella styrsystem för att styra
en teknisk utrustning. Ett exempel på ett ställdon kan vara en motor som i sin tur påverkar ett pådragsdon i form av en ventil. Anordningen styrs med hjälp av en signal från exempelvis en sensor och
sedan omvandlar signalen till en fysisk parameter. Den fysiska parametern kan vanligtvis vara en
mekanisk rörelse för position, men även en hastighetsförändring på en teknisk utrustning. Förutom
signalen från sensorn, behövs det en typ av en kraftkälla för att driva ställdonet. (Groover, 2008)
Beroende på vilken typ av kraftkälla som används, kan ställdon delas in i tre olika kategorier som
benämns för elektriska, hydrauliska eller pneumatiska ställdon (Groover, 2008). Likströmsmotorer,
stegmotorer och växelströmsmotorer styrs av kraftkällan elektricitet och räknas in som olika slag av
elektriska ställdon (Haag, 1995). Det finns även andra typer av elektriska ställdon, vilket kan vara
linjära magnetventiler som används bland annat i ett flödesystem som hanterar vätskor. Genom att
påverka spolen med ström, agerar spolen som en magnet i magnetventilen, där ventilen öppnas eller
stängs linjärt. Ett annat elektriskt ställdon som oftast förekommer i industriella system är relä, som
används på ett säkert sätt för att sätta på och stänga av en utrustning. I ett relä kan en stor mängd av
ström eller spänning kopplas in eller brytas med hjälp av att en liten ström flyter genom spolen, vilket
gör att ett magnetiskt fält skapas. (Groover, 2008)
Hydrauliska ställdon hanterar förflyttningen av kraft och rörelse med hjälp av hydraulolja under
tryck, exempelvis en hydraulcylinder som omvandlar hydrauliskt tryck till mekanisk linjär rörelse.
Andra hydrauliska enheter kan även omvandla hydrauliskt tryck till mekanisk roterande rörelse.
Dessa ställdon används oftast i system som kräver stora krafter för att utföra en mekanisk rörelse
och är inte lämpliga för system som kräver små krafter. (Groover, 2008)
Pneumatiska ställdon fungerar som de hydrauliska ställdonen, men de använder komprimerad luft
istället för hydraulolja under tryck. Alla pneumatiska cylindrar, luftmotorer och membranställdon är
olika typer av pneumatiska ställdon som förekommer i ett industriellt styrsystem. (Haag, 1995). Det
finns olika typer av pneumatiska ställdon, en typ av dessa är en pneumatisk cylinder som kan utföra
en linjär mekanisk rörelse eller en roterande rörelse. (Groover, 2008)
Det finns både fördelar och nackdelar med att välja ett pneumatiskt ställdon framför ett hydrauliskt
ställdon. Fördelarna med pneumatiska ställdon är att de är billiga samt säkra om luftläckage skulle
uppstå. Till skillnad från de pneumatiska ställdonen är hydrauliska ställdon dyra att köpa och vid
läckage kan det uppstå en potentiell säkerhetsrisk. Nackdelen med pneumatiska ställdon är svårigheten med att förutspå hastigheten på grund av den komprimerade luften. På hydrauliska ställdon
kan hastigheten och trycket på kolven bestämmas och kontrolleras med hjälp av flödestrycket. Kvalitén på hydrauliska ställdon är bättre och används i system som kräver mekaniska rörelser för höga
krafter. (Groover, 2008)
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2.3 PLC
PLC är en förkortning av engelskan ”Programmable Logic Controller” och är en typ av mikrodator som
används i automatiserade system i olika typer av industrier (Groover, 2015). Definitionen av PLC kan
beskrivas som ett digitalt operativt system, designat för användning i industriella miljöer för att styra
olika tekniska utrustningar. Styrningen sker via digitala eller analoga ingångs- och utgångsmoduler,
där PLC hanterar flera olika funktioner som logik, sekvenser, tidtagning, räkning och aritmetiska
funktioner. Dessa funktioner är definierade genom kodning av olika instruktioner och är lagrade i ett
programmerbart minne. (Crispin, 1997)
Strömförsörjningsenhet, processorenhet, minnesenhet, I/O moduler och programmeringsenhet är
olika komponenter en PLC består av, vilket presenteras i figur 6 enligt Groover, (2015).

Figur 6. PLC komponenter, inspirerad av Groover (2015)
Crispin (1997), beskriver hur styrfunktionen av en PLC kan se ut. I PLC minnet finns det ett skrivet
program av användaren som är en sekvens av olika instruktioner. Genom att kontinuerligt övervaka
tillstånden hos ingångsmodulerna, kan PLC:n aktivera en utgång som styr exempelvis en signallampa
enligt algoritmen som är definierad av programmet.
Groover (2015), beskriver närmare om hur arbetscykeln hos PLC fungerar och menar att den är indelad i tre olika steg. Input Scan är första steget, där processorn läser av de olika ingångarna som är
kopplade till PLC:n och sparar deras status i minnet. Nästa steg kallas för Program Scan och handlar
om att exekvera programmet genom att använda de ingångsvärden som är sparade i minnet. Exekveringen görs för att kunna göra beräkningar av styrlogiken och sedan bestämma värdena på utgångarna. Output Scan är sista steget, där utgångarna uppdateras för att överensstämma med de beräknade värdena som genererats i Program Scan.
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Programmeringsspråk

Programmering i PLC handlar om att användaren får tillgång till instruktioner via programmeringsenheten som kopplas till PLC. Det finns flera olika programmeringsspråk som har utvecklats och standardiserats av olika PLC tillverkare. Standarden IEC 1131-3 definierar de fem mest använda programmeringsspråken, där tre av dem är grafiska språk och de andra två är textbaserade språk för
programmering av PLC. (Groover, 2015)
Ladderdiagram (LD), Funktionsblocksdiagram (FBD) och Sequential Function Chart (SFC), är de tre
grafiska programmeringsspråken som anses vara lätta att använda och väldigt kraftfulla verktyg för
utveckling av styrfunktioner. Medan Strukturerad Text (ST) och Instruktionslista (IL) är de två textbaserade språken inom programmering. (Crispin, 1997)
Ladderdiagram påminner mycket om el- och kretsschema, vilket har gjort det till det mest dominerande programmeringsspråket idag (Crispin, 1997). Strukturen bakom LD metoden är baserad på de
elektriska stegdiagram som är konstruerade på ett sätt som liknar en stege. Stegen består av två vertikala skenor, en positiv skena på vänster sida och en negativ skena på höger sida. Programmeringen
skrivs stegvis och innehåller olika logiska grindar som styr olika funktioner i programmet. Kontakter
och spolar är de två grundläggande komponenter som förekommer i LD koden. Kontakter representerar omkopplare, reläkontakter och liknande komponenter, medan spolar representerar motorer,
magnetventiler samt räknare. Ladderdiagram är ett populärt programmeringsspråk, eftersom användaren (exempelvis elektriker) inte behöver lära sig ett helt nytt programmeringsspråk utan kan tilllämpa sin kunskap och kombinera det med detta programmeringsspråk. (Groover, 2015)
Funktionsblocksdiagram är ett annat grafiskt programmeringsspråk, där programkoden uttrycks i en
uppsättning av sammankopplade funktionsblock. Funktionsblocken är rektangulära med en eller flera
ingångar på vänster sida och en eller flera utgångar på höger sida. (Crispin, 1997). Ingångarna och
utgångarna är sammankopplade med anslutningslinjer i ett block, där signalen kommer in på ingången och omvandlar signalen till det önskade värdet på utgången. De operationer som inkluderas i
ett funktionsblock kan exempelvis vara räknare. (Groover, 2015)
Sequential Function Chart är det tredje och sista grafiska programmeringsspråket som ingår i standarden IEC 1131-3. En sekvens i SFC kan tänkas som en serie av olika steg som inträffar i en bestämd
ordning, där varje steg representerar en rektangulär box förknippad med en styråtgärd. Varje sekvens börjar alltid med en initial steg för att hålla systemet klar för drift. (Crispin, 1997)
Strukturerad Text är ett av de fem programmeringsspråken som ingår i standarden IEC 1131-3 och är
ett textbaserat programmeringsspråk. Strukturerad Text är ett avancerat programmeringsspråk som
kräver djupa kunskaper inom programmering. ST liknar programmeringsspråket Pascal och används
oftast för att utveckla välstrukturerat styrprogram. (Crispin, 1997)
Instruktionslista är det andra textbaserade programmeringsspråket som ingår i standarden IEC 11313. Till skillnad från strukturerad text är IL ett datorspråk som inte kräver stor kunskap inom programmering. Metoden går ut på att skriva in olika påståenden som anger de olika komponenterna
och deras relationer för varje steg. (Groover, 2015)
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2.4 Testning av programvara
Testfasen inom programvaruprojekt är ett viktigt steg som säkerställer en leverans av en felfri produkt. Målsättningen med all programutveckling, är att testköra och simulera programmet på ett systematiskt sätt för att kunna detektera felaktigheter som kan uppstå i programmet. Dessa felaktigheter som visas, måste analyseras och avlägsnas på ett användbart och effektivt sätt för att uppfylla alla
förväntningar samt uppställda krav från kunden. (Lunell, 2003)
Innebörden med att upptäcka fel är att noggrant kunna hitta felkällorna som finns i ett program,
vilket ger behov till ett strukturerat sätt för att ta sig an svåra problem. En strukturerad och generell
metod för problemlösning och lokalisering av felkällor kallas för Polyas metod. Polyas första punkt är
att gå igenom testerna för att förstå problemen och analysera orsakerna samt konsekvenserna. Det
görs en genomgång av vilka parametrar som matas in och vilken utdata det genererar för att undersöka om någon del blev korrekt och för att utvärdera resultatet. Den andra punkten är att forma
teorier om felaktigheterna och utarbeta en plan för att kunna lösa problemen. Därefter genomförs
den framställda planen steg för steg, där resultatet studeras noggrant och analyseras. Polyas sista
punkt är att utvärdera resultaten. (Eklund, 1998)
Det finns ett antal grundläggande steg som utförs inom testning av programvara (Eklund, 1998):
1. Verifiering: Handlar om att försöka analysera hur det simulerade systemet överensstämmer
med det verkliga systemet för att hitta fel i programvaran. Frågeställningen är: Har systemet
byggts rätt?
2. Validering: Att validera betyder att undersöka om det simulerade systemet genererar realistiska värden för att kunna representera det verkliga systemet. Frågeställningen är: Har rätt system byggts?
3. Certifiering: Den här typen av testning utförs av en myndighet eller en institution för att fastställa att programvaran uppfyller vissa angivna krav.
4. Avslutning: Kallas även för ”Debugging”, vilket betyder att alla upptäckta fel analyseras och
utvärderas. Därefter lokaliseras felkällorna och avlägsnas från programmet.
5. Modultestning: Vid det här stadiet testas strukturen och funktionaliteten hos den enskilda
enheten. Testning av modulens samspel med andra moduler ingår inte i modultestningen.
6. Integrationstestning: Parallellt med modultestningen sker integrationstestningen, där gränssnittet mellan de olika enheterna verifieras. Det innebär att olika grupper av komponenter
testas för att undersöka om allt hänger ihop och att modulerna sätts samman till ett helt
program. Designspecifikationen behövs vid det här slaget eftersom det utgör facit för denna
typ av testning.
7. Funktionstestning: Varje skapad programvara måste funktionstestas för att säkerställa att
rätt indata ger rätt utdata samt att felaktig indata ger signal som indikerar att ett fel har uppstått. Tillvägagångssättet är att systemets funktion verifieras i förhållande till funktionen som
specificerats i designspecifikationen.
8. Systemtestning: Nästa steg är att testa om det kompletta systemet uppfyller de uppställda
kraven och målsättningarna. Systemtestningen består av tre huvudsakliga tester som är:
 Belastningstest: Systemet utsätts för olika scenarier för att undersöka hur stor belastning systemet kan tåla.
 Stabilitetstest: Systemet körs i drift utan stopp för att kontrollera hur länge systemet
kan köras innan ett fel uppstår.
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 Återstartstest: Hur stor är sannolikheten att kunna återta driftläge efter ett produktionsstopp? Går det att få tillbaka all data efter en återstart?
9. Acceptanstestning: Här görs det en leveranskontroll, där systemet och dokumentationen
jämförs med vad beställaren har ställt för krav på produkten. Antingen utför beställaren acceptanstestet där arbetsflöden är i fokus, annars utformar beställaren ett protokoll på vilka
scenarier som skall testas och leverantören utför testet.
10. Installationstestning: Installationen av systemet testas för att säkra kvalitén av produkten
och upptäcka alla möjliga fel som kan uppkomma under installationen.
Testning av programvara måste planeras innan testgenomförandet påbörjas för att veta vilka målsättningar som skall uppnås. En generell testplan utformas som anger hur testningen skall utföras,
exempelvis vilka strategier skall användas, vilka personer har rätt och ansvar att utföra olika tester
samt hur lång tidsperiod varje test har. (Lunell, 2003)

2.5 Verklig driftsättning
Ett sätt att synliggöra om system och komponenter planeras, designas, produceras och installeras på
ett korrekt sätt som kunderna önskar, är att använda sig utav driftsättningsfasen. Verklig driftsättning
är en systematisk process som utgör den slutliga fasen av utformningsprocessen för ett nytt produktionssystem. Driftsättningen är en nödvändig fas, där nya system inspekteras innan de tas i drift för
att säkerställa en pålitlig och stabil drift av det nybyggda systemet. (Berglund, 2001)
Lunell (2003), beskriver att den verkliga driftsättningen går ut på att förplanera, sköta uppkopplingen
av olika enheter för kommunikation, utföra tester och leverans av produkten. Dessutom ingår installationen av all hårdvara och mjukvara som är en del av driftsättningsprocessen. All berörd personal
som handskas med det nya systemet, skall utbildas för att kunna hantera systemet korrekt. Figur 7,
illustrerar de olika delprocesserna i den verkliga driftsättningsfasen. Efteråt tar kunden över och accepterar produkten för att denna ska kunna användas i en produktionsmiljö, vilket anses vara ett
sista steg innan ett projekt är avslutat.
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Figur 7. Delprocesser i den verkliga driftsättningsfasen, fritolkad från Lunell (2003)
I den verkliga driftsättningsfasen, skall många avancerade processer synkroniseras och personal med
olika kompetenser skall medverka och samarbeta för att genomföra processen på bästa möjliga sätt.
Målsättningen som gynnar alla parter är att driftsättningen skall vara givande, tidplanen följs och att
det inte uppstår några svårigheter under arbetsgången. Men i många fall betraktas driftsättningsfasen som tidskrävande, kostnadskrävande och stökig i praktiken på grund av alla oväntade händelser
som dyker upp och all problemlösning som tar väldigt lång tid. (Berglund, 2001)
Att planera idrifttagningen av ett system, är en avgörande faktor för hur en driftsättning skall lyckas,
eftersom driftsättningen vanligtvis anses vara en utmanande och krånglig process. Utmaningen kan
vara att vissa delar i PLC-programmet inte kan kommunicera med varandra eller att de inte kan fungera som en ihopsatt enhet. Dessutom är det många individer som är inblandade i driftsättningsprocessen, vilket resulterar i att missförstånd kan uppstå mellan dessa individer samt att olika krav och
målsättningar kan missuppfattas.
En generell driftsättningsplan utformas för att specificera hur produkten skall levereras till kunden
och hur lång tid driftsättningen kan ta. Dessutom tar driftsättningsplanen upp vilka resurser som
behövs och ska medverka för att uppnå en lyckad driftsättning. Driftsättningsplanen anger även vilka
faktorer som kan hindra att tidplanen följs, vilket anses vara ett hjälpmedel för att förbereda sig på
överraskningar och oönskade händelser. (Lunell, 2003)
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2.6 Virtuell driftsättning
Konkurrensen mellan företagen handlar om att olika företag tävlar med varandra för att försöka vara
bäst, vilket hjälper dem att knyta till sig kunder som väljer att köpa just deras produkter (Ljung, et al.,
2007). Konkurrensen ökar kontinuerligt och därmed pressas företagen för att bli effektivare samt ha
högre kvalitét på produkter. För att kunna höja kundvärdet, få ett effektivare produktionsflöde och
utveckla nya lösningar, har digitaliseringen av olika produktionssystem växt enormt. Figur 8, visar hur
digitaliseringen av alla produktionsrelaterade uppgifter i tillverkningsindustri har utvecklats genom
åren. Datorbaserade 2D-CAD ritningar var de första verktygen som användes för att presentera digitaliseringen av produkter och produktionssystem. (Liu, et al., 2012)

Figur 8. Utvecklingen och framgången för den digitala fabriken, fritolkad från Liu, et al., (2012)
Ett av huvudämnen inom den digitala fabriken är den virtuella driftsättningen, där det sker en smidig
övergång mellan det digitala och verkliga produktionssystemet. Virtuell driftsättning är en process
där ett verkligt produktionssystem emuleras i en emuleringsmjukvara med syftet att återspegla beteendet hos en eller flera delar av en specifik hårdvara. Huvudsyftet med den virtuella driftsättningen
är att kunna validera programlogiken för den verkliga PLC:n och HMI som styr funktionen för hela
produktionssystemet. Anledningen till detta är att kunna detektera och korrigera alla fel som uppstår
under planeringsfasen, designfasen och programmeringsfasen. Valideringen genomförs innan den
fysiska implementeringen av olika enheter eller komponenter görs i verkligheten. Exempel på dessa
enheter kan vara säkerhetsanordningar samt hydrauliska, elektroniska eller pneumatiska utrustningar. Detta leder till tidssparande, högre resursutnyttjande, förbättrad kvalitét och att oväntade händelser undviks. (Jain, et al., 2010)
Lee & Park (2014), menar att en virtuell driftsättning kan ha stor fördel för alla tillverkningssystem.
Utan den virtuella driftsättningen tar stabiliseringsprocessen för tillverkningssystemet lång tid och
kräver stora resurser. Stabiliseringen sker endast genom en korrekt start, där det finns tillgång till en
verklig modell och verkliga styrsystem som anses vara kostnadskrävande och tidskrävande. Med
hjälp av den virtuella driftsättningen, kan alla konstruktionsfel respektive funktionsfel identifieras och
analyseras. Det behövs ingen tillgång till ett verkligt system samt att produktionen kan vara igång
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medan den virtuella driftsättningen görs, vilket kan medföra stora ekonomiska besparingar för företagsledningen. Genom användning av den virtuella driftsättningsprocessen, kan den verkliga driftsättningstiden kortas med ungefär 75 % samt en förbättrad kvalitét på produktionssystemet genereras.
Liu, et al., (2012), skriver att den virtuella modellen som skapas i en virtuell miljö, måste reagera på
ett direkt och korrekt sätt på alla PLC styrsignaler för att återspegla det verkliga systemet. Med hjälp
av modellen, skall personalen lättare och bättre kunna observera systemet genom visualiseringen av
hela processen. För att uppfylla dessa krav, presenteras två typer av modeller, där ena modellen
imiterar beteendet hos systemet och en annan modell som är en kinematisk 3D-modell. I den första
modellen, sker modelleringen och beräkningen av tillståndet hos olika produktionsresurser med hjälp
av flertal komponenter som drivs av styrsignalerna. Modellen reagerar på olika styrsignaler och
skickar tillbaka signaler till PLC, det vill säga att denna modell simulerar systemets okontrollerade
beteende. Den kinematiska 3D modellen uppfattas som en geometrisk modell och är baserad på 3DCAD ritningarna. Exempel på det som ingår här, är hur komponenterna skall grupperas och samlas
ihop för att utgöra en hel rörlig del i systemet. Den kinematiska 3D-modellen är inte obligatorisk för
den virtuella driftsättningen, men bidrar till en bättre förståelse genom visualiseringen av alla rörelser i 3D.

2.7 PDCA
PDCA även känd som ”Deming´s cycle” eller ”the Shewhart cycle” introducerades av William Edwards
Deming i Japan år 1950 och är idag känd som en planeringsprocess (Walton, 1986). PDCA-metodiken
förekommer bland annat i Lean Production och är en effektiv metod för systematiskt förbättringsarbete. Metoden går ut på hur förbättringsarbete ska bedrivas och sker i fyra olika faser (se figur 9):
planera (Plan), genomföra (Do), kontrollera (Check) och standardisera (Act). (Petersson, et al., 2009)

Figur 9. PDCA-cykeln med sina fyra faser, inspirerad av Petersson, et al., (2009)
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Planera (Plan): Planeringsfasens första steg handlar om att studera själva processen och avgöra vilken förändring som kan förbättra systemet. En lämplig organiserad projektgrupp skapas, där personer med olika kompetenser skall ingå. Projektgruppen kan bestå av exempelvis logistiker, ingenjörer,
leverantörer samt personer från andra avdelningar som anses tillföra värde för projektet. (Walton,
1986)
Arbetet börjar med att förstå och definiera kundens behov samt identifiera problemet. Projektgruppen skall sätta upp tydliga mål och diskutera hur dessa mål skall uppnås. All nödvändig data samlas in
och en tidplan skapas och följs under hela projektets gång. (Petersson, et al., 2009)
Bicheno (2009), påpekar att medlemmarna i projektgruppen måste ha bra kommunikation mellan
varandra för att kunna uppfylla målsättningen. För att uppnå goda resultat, är det viktigt att alla berörda får kontinuerlig information om projektet samt får en möjlighet att påverka vissa beslut.
Genomföra (Do): En välgenomtänkt och noggrann planering i planeringsfasen leder till att genomförandet blir ett enkelt steg. I detta steg ska de aktiviteter som har bestämts i planeringsfasen genomföras, det vill säga att de förbättringsförslag som har tagits fram skall testas och utvecklas. (Bicheno,
2009)
Kontrollera (Check): I det tredje steget i PDCA-cykeln sker inlärningen omkring det som har planerats och genomförts i de två första stegen. Observationer ska göras på de tester som har genomförts och vilken effekt förbättringen ger. I denna fas undersöks om lösningen till rotororsaken är en permanent bra lösning eller om förbättringen blir sämre när fokus på förbättringen
upphör. Kontrollfasen är viktig och förbättringarna behöver analyseras, där olika typer av frågor
behöver besvaras. (Bicheno, 2009)






Är målen uppnådda?
Gick allt som planerat?
Har det skett någon inlärning?
Vad kan göras bättre för kommande förbättringsprojekt?

Standardisera (Act): Det sista steget i PDCA-metoden handlar om att standardisera förbättringen.
Om det visar sig att förbättringsprojektet har varit effektivt och framgångsrikt för verksamheten, skall
förbättringen tas tillvara på och säkras i en ny standard. (Petersson, et al., 2009)
Kommunikationen är fortfarande viktig mellan alla inblandade personer i projektet. Bicheno (2009),
menar att projektgruppen skall fortsätta diskutera kring problemet och undersöka om det går att
förhindra problemet från att uppstå igen. Företaget ska även kolla över om förbättringen kan tillämpas i andra delar av verksamheten.
Enligt Bicheno (2009), missar företag oftast att genomföra tredje och fjärde steget i PDCA-cykeln på
ett korrekt sätt. Dessa steg är lika viktiga som de första två stegen och är nödvändiga för att ett projekt ska lyckas.
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3. Litteraturstudie
I detta kapitel presenteras litteraturstudier i området emulering, PLC och validering. Grunden till litteraturstudier är journaler, konferensartiklar och rapporter som studeras och styrker teorin inom virtuell driftsättning, validering av PLC, acceptanstestning, implementering av PDCA-cykeln och emulering
av automatiserade system. Kapitlet avslutas med en analys och summering av den utförda litteraturstudien samt en slutsats.

3.1 Virtuell driftsättningsmiljö
Den industriella produktionsmiljön kännetecknas som utvecklande och konkurrensbenägen, där nya
krav ställs på högre produktivitet, mer noggrann planering samt högre planerings- och produktkvalitet. Detta leder till att utformningen av tillverkningssystem som görs i en industriell miljö, begränsas.
(Hoffmann, et al., 2010)
Hoffmann, et al., (2010), analyserar i en studie möjligheten att skapa nya koncept för en systematisk
och enkel konstruktion av automatiserade system för virtuell driftsättning baserat på modelldata och
CAD modeller. Problemet är att utformningen av ett tillverkningssystem i den virtuella miljön kräver
hög kompetens och stora ansträngningar, vilket kan leda till att den virtuella dirftsättningen blir
ointressant och särskild för små och medelstora företag. Författarna upplyser om att utan den
virtuella dirftsättningen, är det omöjligt att utföra ett integrerat test av det planerade
tillverkningssystemet förrän systemet är implementerat i verkligheten. Detta resulterar i ett antal
konstruktionsproblem och felaktigheter innan systemet startas upp, vilket gör det tids- och
kostnadskrävande. Den verkliga dirftsättningen förbrukar normalt sett upp till 25 procent av den
tillgängliga tiden för systemuppbyggnaden samt upp till 15 procent används för att korrigera fel i
systemmjukvaran.
Lösningen är att utnyttja virtuell dirftsättning, där systemet som är i form av en simuleringsmodell
testas innan uppbyggnaden av det verkliga systemet. Tillvägagångsättet är att undersöka möjligheten
att automatiskt generera simuleringsmodeller för alla komponenter som ingår i virtuella
tillverkningssystem. Dessutom görs det en granskning av vilka systematiska sätt det finns för att
strukturera CAD-data till geometriska objekt. Resultatet från studien visar att möjligheten finns för
att kunna utforma automatiska system utan behov av stora ansträngningar och hög kompetens.
Konceptet görs genom att ha tillgängliga mekaniska, elektriska och pnuematiska komponentmodeller
i biblioteket för simuleringsmodellen. Det är nödvändigt att tillhandhålla 3D-CAD data på
komponenter eller delsystem från konstruktörer eller leverantörer, för att minska ansträngningarna
av att skapa egna CAD modeller. (Hoffmann, et al., 2010)
En annan studie som har genomförts av Zäh, et al., (2006), visar fördelarna med virtuell driftsättning
när det gäller feldetekteringen. Under driftsättningsfasen blir värdet på systemutvecklingen
uppenbart, därför att det alltid hittas brister på systemmjukvaran som försenar driftsättningen.
Genom en virtuell driftsättning kan tid och resurser sparas, men den tiden kan varken mätas eller
uppskattas. Studien går ut på att jämföra två olika grupper av programmerare, där den ena gruppen
utnyttjar virtuell driftsättning vid utveckling av mjukvaran för en maskin medan den andra gruppen
använder sig utav den verkliga driftsättningen direkt. En tenn formpress används som provbänk med
Siemens S7-300 PLC som har 17 ingångar och 10 utgångar.
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Den ena gruppen programmerar PLC genom att använda den virtuella maskinmodellen och kör inte
programmet i den verkliga driftsättningen förrän de lyckas med den virtuella driftsättningen. Den
andra gruppen programmerar PLC:n och testar programmet direkt under den verkliga driftsättningen
för den riktiga maskinen. Resultatet visar en minskning av den verkliga driftsättningstiden på ungefär
75 procent till följd av förbättrad kvalitét på programvaran vid start av den verkliga driftsättningen.
Denna förbättring gäller när programmet körs i den virtuella miljön innan implementeringen i den
verkliga miljön. Denna studie styrker alla fördelar med att använda virtuell driftsättning, vilket kan
vara ett underlag för den ekonomiska tillämpningen av virtuell driftsättning. (Zäh, et al., 2006)

3.2 Validering av PLC -logiken i en virtuell miljö
En konkurrenskraftig marknad leder till att industriföretag ständigt måste förbättra sina produkter
och samtidigt sträva efter en kontinuerlig förbättring och effektivisering på produktionen. Genomförandet av en ombyggnation eller köp av en ny produktionslinje kräver stora investeringar och ställer
höga krav på företagsledningen för att kunna uppnå de avsedda fördelarna med ett projekt. En virtuell modell av ett produktionssystem kan vara effektivt och avgörande för projektet, där den virtuella
modellen av en produktionslinje kan simuleras och det skrivna PLC-programmet kan valideras visuellt. (Wang, et al., 2007)
I en studie utfört av Wang, et al., (2008), undersöks möjligheterna för en visuell validering av ett PLCprogram i en virtuell miljö bestående av olika virtuella enheter. Författarna beskriver i sin studie om
svårigheterna för en programmerare att validera och verifiera ett PLC-program i de konventionella
programmeringsmjukvarorna som finns idag. Programmeraren får vanligtvis testa och felsöka den
skrivna programkoden oändligt många gånger tills det önskade resultatet uppnås. Wang, et al.,
(2008), menar att anledningen till detta är att de konventionella programmeringsmjukvarorna visar
endast status av PLC:n utan att ge någon koppling till en verklig produktionslinje.
Författarna konstaterar att behovet är stort för en ny mjukvara, där PLC-programmet kan simuleras i
en virtuell miljö för att kunna validera och verifiera programkoden på ett visuellt sätt. Wang, et al.,
(2008) presenterar i studien ett förslag, på hur strukturen för en virtuell miljö kan se ut och vilka ingående delar som samspelar i den virtuella miljön. Figur 10, visar att strukturen delas in i två följande
nivåer:



Modell-nivå innehåller en virtuell modell, ett PLC-program och en I/O-mappning.
Applikation-nivå innehåller två gränssnitt, ”PLC simulator” som utför simulering av programkoden och ”modell visualisering” som visualiserar den virtuella modellen av produktionslinjen.

36
MILAD PUTRUS & WISAM PUTRUS

2 JUNI 2017

INSTITUTIONEN FÖR INGENJÖRSVETENSKAP
HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Litteraturstudie

Figur 10. Koncept på en virtuell testmiljö, egen tolkning av Wang, et al., (2008)
Den virtuella modellen är väldigt detaljerad och omfattar alla tekniska utrustningar som finns i ett
produktionssystem för att efterlikna en verklig produktionslinje. PLC-programmet innehåller styrlogik
som kontrollerar den virtuella modellen via I/O-mappning, vilket fungerar som en kommunikations
länk. Med hjälp av detta koncept kommer programmeraren lättare kunna validera programkoden i
den virtuella miljön. Anledningen till detta kan vara att konceptet inte visar bara statusen av PLC:n,
utan ger även en koppling till en virtuell modell som visualiserar en verklig produktionslinje för programmeraren. (Wang, et al., 2008)
Konceptet på den virtuella testmiljön används i en annan studie av Binnberg & Johansson (2016).
Simumatik3D användes i studien för att bygga ihop en verklig robotcell med hjälp av olika rörelser
samt olika 3D-modeller i en virtuell miljö. PLCSIM användes för att simulera PLC-programmet och
sedan kommunicera med den virtuella modellen via en I/O-mappning. Att verifiera programkoden
och felsöka på ett enkelt sätt, är ett av viktigaste målen med att arbeta i en virtuell miljö enligt Binnberg & Johansson (2016). Författarna utförde några experiment i den virtuella miljön och hittade ett
fel i PLC-programmet som inte hade upptäckts tidigare. Detta betyder att ett PLC-program kan valideras i en virtuell miljö och att på ett enkelt sätt felsöka och hitta fel i programkoden, utan tillgång till
det verkliga produktionssystemet. Vid felsökningen kan programmeraren se alla rörelser som utförs i
den virtuella modellen på utrustningen och fel kan upptäckas betydligt snabbare. Wang, Park, & Ko,
(2008), förklarar att i de konventionella programmeringsmjukvarorna är programmeraren tvungen
att föreställa sig hur funktionaliteten på produktionssystemet går till.

3.3 Acceptanstestning
Bristande testkrav vid utveckling av tillgängliga eller nya produktionssystem inom tillverkningsindustrin, är den största och främsta anledningen till att nya projekt försenas och drar över budgeten.
Nya system måste genomgå olika sorters tester och testfaser för att kunna vara pålitliga och fungera
som det är tilltänkt innan dessa sätts i drift. Med hjälp av testfaserna kan fel och brister på systemet
upptäckas i ett tidigt stadie, vilket leder till att förlorad arbetstid undviks och att kostnaderna för alla
justeringar minskar. (Magnusson, 1999)
En av de vanligaste och viktigaste delarna i testfasen som skall göras noggrant innan ett nytt system
tas i bruk eller vid utveckling av ett befintligt system, är acceptanstestning. En studie som har utförts
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av Miller (2002), beskriver att acceptanstestning är en formell testning som genomförs med
avseende på kundens intresse, behov och målsättningar. Syftet med testet är att utvärdera systemet
och säkerställa att systemet som levereras har de egenskaper som krävs och beter sig som förväntat.
Det som görs är att indata matas in till systemet för att undersöka resultatet mot det planerade
resultatet och utvärdera utgången, där ett visst beteende förväntas ske. Acceptanstestningen är en
viktig del inom tillverkningsindustrin, men brukar oftas genomföras på ett dåligt och bristfälligt sätt
enligt författaren. Detta beror på att de flesta projektgrupperna som handskas med testet,
missförstår meningen med acceptanstestningen och hur viktig den är. Teoeritiskt sätt, är ett projekt
färdigt och avslutat när hela acceptanstestet är genomfört och godkänt av kunden. (Miller, 2002)
För att kunna genomföra acceptanstestningen på bästa möjliga sätt, måste alla krav specifieras och
listas i ett protokoll, enligt författaren. Kravspecifikationens protokoll skrivs av kunden, men i vanliga
fall görs det genom ett samarbete mellan kunden och leverantören. Samarbetet är i form av en
dialog som förs mellan de involverade parterna, vilket underlättar att ta fram och förstå alla
nödvändiga krav samt att missförstånd elimineras tidigt i processen. Kravspecifikationen bör skrivas
på ett förståeligt språk. I slutändan är det kunden som har ansvaret för att skriva och fastställa
protokollet med alla krav som systemet skall byggas efter. Protokollet skall vara färdigskrivet innan
leverantören har utvecklat systemet helt, eftersom det är en grund för hela projektet. (Miller, 2002)
I en liknande studie av Magnusson (1999), har en jämförelse mellan acceptanstestningen i teorin och
praktiken gjorts. Författaren nämner att acceptanstestet utförs helst i en förberedd produktionsmiljö
av kunden med hjälp av leverantören, där kunden står för godkännandet eller underkännandet av
systemet. Om fel uppkommer vid ett senare skede efter att kunden har godkänt systemet, är det
kunden själv som får stå för alla kostnader och korrigeringar av fel. Men när kunden finner fel i
systemet, underkänns leveransen av systemet till dess leverantör har tagit itu med felen och åtgärdat
dessa. Efteråt genomförs nya tester av kunden med hjälp av leverantören och systemet kan bli
godkänt om alla krav uppfylls. Målsättningen är att acceptanstestningen ska lyfta fram alla brister
som uppstår med systemet samt alla bortglömda krav. Det är viktigt att uppenbara alla felaktigheter
som kan tänkas uppträda, innan implementeringen av systemet görs hos kunden.
En testplan härleds utifrån kravspecifikationen och utformas av projektledaren i samråd med olika
testpersoner. I testplanen ingår vilka resurser och pengar företaget har avsatt för projektet, vilka
metoder som skall användas för testningen samt hur länge testpersonerna skall hålla på med
testningen. Testplanen är ett lättförståeligt och strukturerat dokument som består av olika
testbeskrivningar. Varje enskilt krav i kravspecifikationen skall testas och tillvägagångsättet för
testningen beskrivs i testbeskrivningen som utformas av testansvarige. Dessutom skall ett testfall
utformas på ett eget dokument och innehålla alla ingångs- och utgångsparametrar, vilket gör det
möjligt att kunna återgå till testet och utföra det flera gånger. Kravet är att genomföra testningen av
systemet återigen vid eventuellt upptäckt av fel, med syftet att åtgärda felet och få systemet att
fungera som planerat. Grunden till återtestet av systemet, är testfallet som utformas eftersom
testningen måste helst göras med samma ingångs- och utgångsparametrar som används när
feleaktigheterna identifieras. (Magnusson, 1999)
Magnusson (1999), menar att acceptanstestning gäller hela systemet som ska användas och inte bara
små delar av det utvecklade systemet. Även användardokumentationen och driftsdokumenationen
skall testas och kontrolleras om de stämmer överens med systemet och alla formulerade krav.
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Dessutom bör en riskanalys framställas, där analyser görs för att undersöka vilka delar som verkligen
bör testas mest. Riskanalysen bör granska och ta upp vilka risker det finns med att hoppa över
testningen av vissa delar som anses vara mindre viktiga. Författaren påpekar att alla felaktigheter
som upptäcks av testpersonerna vid testgenomförandet, måste rapporteras och skrivas i en
felrapport med en detaljerad förklaring av felet. Alla deltagare i projektet träffas efter att testarna är
färdiga och sätter ihop en slutrapport, där olika förbättringsförslag tas upp och redovisas.
Studien visar att de flesta företagen använder sig av nästan alla steg och följer de riktlinjer som teorin
upplyser om när det gäller acceptanstestning. Men det finns fortfarande vissa avvikelser som görs
eftersom varje projekt är speciellt, vilket gör det svårt att generalisera. Kraven på hur genomförandet
av testerna skall gå till, varierar med avseende på vilka förutsättningar projektetet har. Exempelvis
utformas någon sorts testplan som är en övergripande plan av tillvägagångsättet för testningen, men
det som saknas är att det inte finns testbeskrivningar som ger en detaljerad information om hur varje
unikt krav skall testas. Ett testfall fattas, vilket kan medföra svårigheter att återtesta systemet med
samma parametrar som används när ett fel detekteras. En annan problematik med avsaknaden av
testfallsdokument, kan vara att det inte kommer finnas material som beskriver testarna när någon
nyanställd vill ta del av beskrivningarna. Författaren skriver vidare om att systemet testas som helhet
i verkligheten, men det sker ingen granskning av dokumentationen och att det inte tas hänsyn till
någon riskanalys heller. (Magnusson, 1999)
Systemutvecklingsprojekt varierar med avseende på vilka krav det är som skall hanteras och hur förutsättningarna för varje projekt ser ut. Tidplanen och budgeten som är avsedd för projektet, har en
avgörande påverkan på hur slutresultatet kan se ut. Slutsatsen som kan dras är att beroende på vilka
omständigheter det finns, kan acceptanstestningen genomföras på ett tillfredsställande och acceptabelt sätt utan att strikt behöva följa alla angivna riktlinjer. (Magnusson, 1999)

3.4 Implementering och utvärdering av PDCA för ett lyckat projekt
Ett lyckat projekt handlar om att på ett systematiskt sätt åstadkomma en förändring och uppnå goda
resultat. Användningen av PDCA-metoden gör att kunskapen omkring en produkt eller process ökas,
vilket leder till att förändringar kan genomföras på ett bra sätt och de förväntade målen kan uppnås.
(Stomberg, 2014)
Lodgaard & Aasland (2011), har genomfört en fallstudie som undersöker tillämpningen av PDCAmetoden i produktutveckling när det gäller förbättringsarbete. I studien väljer författarna två olika
företag med olika fall och analyserar de ständiga förbättringarna som bedrivs mot PDCA-metoden. I
båda fallen upptäckte Lodgaard & Aasland (2011), att verktyget PDCA används vid ständiga förbättringar med anledningen att företagen vill förbättra sin process eller produkt och därmed kunna möta
kundens förväntningar och krav.
Prioriteringen av de problem som lyfts fram under planeringsfasen bestäms oftast av kunden. Anledningen till detta är att företagen är kundstyrda, vilket leder till att planeringen ser annorlunda ut
beroende på vad för typ av problem det är. Lodgaard & Aasland (2011), beskriver i sin studie att i
första steget sätts olika personer med relevanta kunskaper och erfarenhet i samma grupp och informeras om problemet. De inblandade personerna ska individuellt försöka komma med olika lösningar
först och därefter framföra diskussioner i gruppen om hur problemet ska lösas. Ett problem som lyfts
fram av författarna är att företagen inte analyserar problemet korrekt utan går snabbt in på vad ro39
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torsaken är och lägger fram en snabb lösning. Detta arbetssätt kan leda till att det blir en ny omgång
av PDCA ifall den snabba lösningen misslyckas, vilket betyder att PDCA-metoden inte följs på ett korrekt sätt. Det korrekta sättet för PDCA metoden är att en utvärdering ska göras på olika alternativ
och en permanent bra lösning ska läggas fram. (Lodgaard & Aasland, 2011)
Lodgaard & Aasland (2011), påpekar att de anställda redan vet hur PDCA-metoden ska utföras, men
saknar disciplin att göra alla nödvändiga analyser och utvärderingar. När de snabba lösningarna misslyckas i den andra fasen ”genomförande”, visade studien att projektgruppen gick tillbaka till planeringsfasen för att diskutera fram en ny lösning. Även nu fortsatte projektgruppen med att lägga fokus
på rotororsaken utan att diskutera och utvärdera varför den första lösningen misslyckades. Författarna menar att företagen oftast fokuserar på snabba lösningar och när kunden är nöjd, avslutas
projektet utan att gå vidare till de sista två faserna ”kontrollera” och ”standardisera”. Detta kan leda
till nya omgångar av PDCA för samma problem på grund av att PDCA-metoden inte följs i rätt sekvens
och några steg prioriteras bort.
I en annan studie av Assadi, et al., (2015), utförs ett experiment på ett byggföretag med syftet att
implementera förbättringsmetoder samt involvera de anställda i förbättringsprocessen. Experimentet går ut på att de inblandade medarbetarna blir tilldelade olika problem som finns i verksamheten
och med hjälp av ett dokument baserat på PDCA-metoden, skall medarbetarna lösa problemen. Under studiens gång genomfördes intervjuer, där medarbetarna fick svara på om PDCA-metoden har
följts på ett korrekt sätt samt om den har varit till någon hjälp.
Studien visar enligt Assadi, et al., (2015), att PDCA verktyget är till hjälp vid förbättringsarbete och
medarbetarna får en chans att presentera sina förslag. En sammanställning av intervjufrågorna visar
att medarbetarna tycker att processen i PDCA kommer gå smidigare och bättre om planeringen är
noggrann och genomarbetat i planeringsfasen. Studien visar även ökad kunskap hos medarbetarna
när det gäller första steget i PDCA ”Planera” och tredje steget ”Kontrollera”. Författarna påstår att
sista steget i PDCA (standardisera) är en utmaning för verksamheten och detta påstående bygger på
intervjufrågorna. Det är svårt att ändra på ett arbetssätt som verksamheten har använt i många år.
Författarna menar att det är möjligt att implementera PDCA-metoden i byggföretag vid ständiga
förbättringar. Genom en engagerad ledning, hög delaktighet och djupa kunskaper kring PDCA, kan
ständiga förbättringar genomföras på ett bra sätt.

3.5 Emulering av ett automatiserat system
En fallstudie som har utförts av McGregor (2002), beskriver funktionaliteten hos en
emuleringsmodell. Genom att skapa en emuleringsmodell som presenterar det verkliga systemet,
kan en simuleringslogik testas mot delar av modellen. Anledningen till detta är att kunna undersöka
om modellen beter sig på liknande sätt som i verkligheten. Med hjälp av denna funktion, är det
möjligt att optimera systemet samt utföra felsökningar av modellen innan utförandet sker i
verkligheten. Studien visar att tid och pengar sparas genom att använda sig utav emuleringsmodeller,
eftersom valideringen av det verkliga programmet kan göras mot emuleringsmodellen för att sedan
testas mot den verkliga utrustningen.
En annan studie utförd av Johansson och Nilsson (2015), handlar om att möjligen skapa ett samband
mellan simuleringsprogrammen Siemens Plant Simulation, Simumatik3D och en PLC-enhet. Syftet är
att hitta ett koncept för virtuell verifiering av PLC-logiken gentemot simuleringsprogram, för att
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kunna korta ner driftsättningstiden och minska alla onödiga kostnader. Författarna medger att en
modell av ett system byggdes i Plant Simulation som ett testsystem. En annan modell skapades i
emuleringsmjukvaran Simumatik3D för att kunna testa det mot den skapade PLC-logiken i Tia Portal
V14. Studien visar att det finns stora möjligheter att upprätta en kommunikation mellan olika
simuleringsprogram och en PLC-enhet, med anledningen att verifiera PLC-logiken virtuellt innan
användningen i verkligheten. Genom att simulera vissa signaler och händelser samt emulera
systemets dynamiska rörelser, är det möjligt att testa och felsöka PLC-logiken i ett tidigt stadie av
projektet.

3.6 Analys och summering av litteraturstudier
Litteraturstudien tar upp flera intressanta delar och behandlar olika fallstudier som grundar sig på
virtuell driftsättning samt andra ämnen som berör examensarbetet. Zäh, et al., (2006) presenterar
genom sin studie hur en virtuell idrifttagning underlättar upptäckandet av allvarliga fel som kan
uppstå på systemmjukvaran. Av resultatet går det att komma fram till att både tid och resurser
sparas, vilket kan vara ett grundläggande argument som kan användas som underlag för att styrka
den ekonimiska tillämpningen av en virtuell idrifttagning. Den verkliga driftsättningstiden anses
minska med ungefär 75 procent, genom att utnyttja den virtuella driftsättningen.
Många andra studier har studerats och analyserats, där författarna undersöker möjligheten att visuellt kunna verifiera och validera PLC-logiken mot en virtuell modell. Wang, et al., (2008), konstaterar
genom sina tester att det tar alldeles för lång tid för programmerare att testa och felsöka den skrivna
programlogiken, innan det uppsatte målet har uppnåtts. För att undvika detta, behöver PLC-logiken
simuleras i en virtuell miljö med hjälp av en emuleringsmodell som är den digitala tvillingen till den
verkliga produktionsutrustningen. Även Binnberg & Johansson (2016), bevisar genom sin studie hur
viktigt det är att arbeta med en virtuell miljö för att testa PLC-logiken. Författarna använde sig utav
Simumatik3D som emuleringsmjukvara och PLCSIM för att simulera PLC-koden samt kommunicera
med emuleringsmodellen via en I/O-mappning. Med hjälp av den virtuella modellen, gjordes det
några experiment där författarna kunde hitta fel i den verkliga PLC-logiken som användes för en verklig robotcell.
Att ställa krav på testkörningar för utvecklingsprojekt, kan vara en avgörande faktor för att hålla
budgeten och leverera i tid anger Magnusson (1999). Enligt Magnusson (1999), måste nya
produktionssystem testas gentemot kundens uppsatta krav och målsättningar i form av något som
kallas för acceptanstestning. Utan acceptanstestningen, är det svårt att säkerställa om systemet har
de förväntade egenskaperna. Genom att analysera studien, kan slutsatserna dras om att det finns en
liten skillnad mellan acceptanstestningen i teorin och praktiken. Olika projekt har olika
förutsättningar och olika krav, vilket försvårar möjligheten att utforma någon mall för hur
acceptanstestningen skall utföras i verkligheten.
Användingen av emuleringsmodeller har många fördelar och anses vara en framgångsrik teknik, med
tanke på minskning av den verkliga driftsättningstiden och elimineringen av felaktigheter. Trots
detta, påpekar McGregor (2002) att kortsiktigheten kan hämma lönsamheten av att använda
emuleringsmodeller. Lönsamheten kan bero på hur modellerna används och utnyttjas efter
leveransen av ett speciefikt projekt och om modellen hålls i liv under hela livscykeln. Det krävs väldigt
lång tid och mycket arbete för att kunna bygga och utveckla en virtuell emulleringsmodell.
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En summering av litteraturstudien har gjorts och visas i Tabell 2. I tabellen listas alla studier som har
analyserats och delas upp i ett antal huvudrubriker. De olika huvudrubrikerna är, namn på alla
författare som har skrivit studierna samt årtalen som studierna presenterades. Tabellen redogör vilka
olika forskningsområden som studierna har utförts i, där huvudämnen är Emulering, virtuell
idrifttagning, testning av automatiserade system samt verifiering och validering av PLC-logik.
Dessutom presenteras olika programvaror som används i de olika studierna samt vilka mål som har
specificerats för de olika studierna.
Tabell 2. Summering av litteraturstudien
Författare

Forskningsområde

Programvaror

Mål med studien

Assadi, Hårstad, &
Vesterlund (2015)

Ständiga förbättringar

n/a

Implementera PDCA cykeln för att
förbättra abetsprocesser

Binnberg & Johansson (2016)

Virtuell idrifttagning

SIMUMATIK3D, PLCSIM
& SIEMENS TIA PORTAL

Bygga en fungerande
emuleringsmodell för att efterlikna en
verklig robotcell

Hoffmann,
Schumann,
Maksoud, &
Premier (2010)

Virtuell
driftsättningsmiljö

CIROS, COSIMIR, OPC &
PLC

Bevisa att det går att hantera virtuell
driftsättning utan höga kunskaper
inom modellering

Johansson och
Nilsson (2015)

Virtuell driftsättning

PLANT SIMULATION,
SIMUMATIK3D &
SIEMENS STEP 7

Att verifiera PLC-logiken I en
simuleringsmjukvara

Lodgaard & Aasland (2011)

Ständiga förbättringar

n/a

Att använda PDCA cykeln som en
metod för ständiga förbättringar

Magnusson (1999)

Testfaser

n/a

Öka förståelsen för
acceptanstestningen och jämföra
mellan teori och praktik

McGregor (2002)

Emulering

OPC KlIENT & PLC

Att beskriva hur en emuleringsmodell
kan utnyttjas

Miller (2002)

Testning av
automatiserade system

JAccept™

Beskriva varför det är viktigt med
acceptanstestet.

Wang, Park, & Ko (
2008)

Verifiering och valdering
av PLC -logik

PLC & DEVS

Skapa en PLC programmerings miljö
som möjliggör visuell validering av
PLC-logiken

Zäh, Wünsch,
Hensel, &
Lindworsky (2006)

Virtuell driftsättning

SIEMENS 27-300

Visa fördelarna med den virtuella
driftsättningen
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3.7 Slutsatser av litteraturstudien
I det här kapitlet presenterades litteraturstudien, där en mängd olika studier har granskats,
analyserats och jämförts för att kunna styrka den teoretiska bakgrunden som är grunden till det här
examensarbetet. Studierna har presenterats i artiklar och rapporter som är skrivna av flera författare
inom olika forskningsområden. Fokus har legat på tre viktiga områden för examensarbetet som är
virtuell driftsättning, verifiering och validering av PLC-logiken och testning av automatiserade system.
Även andra områden har tagits med och studerats, exempelvis att använda sig utav och tillämpa
PDCA cykeln med syftet att kunna genomföra arbetet på ett professionellt och väldrivet sätt.
Utifrån artiklarna som har granskats, kan slutsatserna dras om att både virtuell driftsättning och
validering av PLC-logiken visuellt är tämligen nya inom produktionteknisk forskning. Detta har
försvårat arbetet med att leta upp och hitta artiklar som grundar sig på virtuell driftsättning, vilket
har varit tidskrävande. Konceptet virtuell driftsättning grundar sig på att det finns tillgång till en
emuleringsmodell som är den digitala tvillingen till det verkliga produktionssystemet. Dessutom
måste kommunikationen mellan emuleringsmjukvaran och olika programmeringsmjukvaror fungera
på ett smidigt och korrekt sätt, för att kunna säkerställa användningen av konceptet.
Många författare är relativt positiva till den virtuella idrifttagningen och kan se en stor potential av
att använda konceptet. De konstaterar att det är lönsamt med den virtuella idrifttagningen, med
tanke på att det förhoppningsvis leder till reducerad tid för felsökning och korrigering. Detta kan leda
till en snabbare och effektivare väg från konstruktion till drift. Men andra författare är kritiska till
konceptet eftersom det tar lång tid och det krävs mycket energi att bygga emuleringsmodeller. De
menar att förutsättningen till lönsamheten, är att den digitala tvillingen ska användas och utnyttjas
under hela livscykeln.
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4. Funktionsbeskrivning av produktionssystemet
I detta kapitel beskrivs funktionen för de olika enheterna som ingår i det emulerade produktionssystemet. Dessutom visas vilken kommunikation som förekommer i systemet samt vilka typer av sensorer och styrdon som används.

4.1 Maskinsekvens
För att kunna skapa en virtuell modell som återspeglar det verkliga produktionssystemet, är första
steget att studera funktionen och sekvensen av olika operationer i systemet. Detta leder till en djup
förståelse för hur produktionssystemet fungerar och hur det skall konstrueras i den virtuella miljön.
Kärnskjutmaskin är en del av produktionssystemet och är den delen som framställer sandkärnor.
Maskinen kan delas in i olika delar som kan ses i Figur 11.

Figur 11. Rörelserna hos kärnskjutmaskinen, fritolkad från Projektengagemang (2017)
Sekvensen börjar när kärnskjutmaskinen sätts i automatik. Vid sekvensstart står den övre urspråraren i mellanposition, undre urspåraren är stängd, topprörelsen är i mellanposition och den rörliga
kärnlådan är uppe. Den rörliga kärnlådan börjar röra sig linjärt (mot vänster) i en horisontell riktning
snabbt för att sedan sakta ner och stänga långsamt mot den fixerade kärnlådan. Den undre och övre
urspåraren rör sig linjärt i en vertikal riktning för att stänga mot kärnlådorna. Maskinen förbereder
sig för skjutning där blåshuvudet är laddat med sand och hela topprörelsen rör sig linjärt (mot höger)
i en horisontell riktning fram tills blåshuvudet ställer sig ovanför kärnlådorna. När blåshuvudet är i
skjutposition går presshuvudet ner och skjutventilerna aktiveras för att trycka ner sand med hjälp av
luft i kärnlådorna. Därefter inaktiveras skjutventilerna och presshuvudet går tillbaka till sin position,
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vilket betyder att skjutningsprocessen är klar. Topprörelsen rör sig linjärt (mot vänster) i en horisontell riktning och stannar i en position där gashuvudet är ovanför kärnlådorna, medan blåshuvud är
under sandpåfyllning. Presshuvudet går ner mot gashuvudet och maskinen är redo för injektion av
både gas och luft. När injektionsprocessen är slutförd efter en bestämd tid går utstöttaren som ligger
bakom den fixerade kärnlådan ut. Utstötaren är aktiverad under en bestämd tid för att sedan gå tillbaka till sin position. Presshuvudet börjar återgå till sin position uppåt och topprörelsen återgår tillbaka till mellanpositionen.
Den övre urspåraren rör sig linjärt till det övre läget och den undre urspåraren rör sig linjärt till det
nedre läget för att kunna påbörja utkörningen av den rörliga kärnlådan. Den rörliga kärnlådan rör sig
linjärt (till högra läget) snabbt för att sedan sakta ner och stanna vid den önskade positionen. Maskinen börjar förbereda kärnurtagning och rörelserna sker parallellt i nästa steg. Programmet kallar på
urtagarbordet som rör sig linjärt mot kärnskjutmaskinen, den undre urspåraren rör sig linjärt uppåt
mot ett nära stängt läge och den övre urspåraren rör sig linjärt neråt till mellanpositionen. Den rörliga kärnan tiltas och stannar när kärnlådan har roterats 90 grader nedåt. Mellanplattan på urtagarbordet rör sig uppåt linjärt mot kärnlådan och stannar vid den bestämda positionen. Utstötaren
bakom den rörliga kärnlådan aktiveras och trycker ut den tillverkade sandkärnan på urtagarbordet.
När sandkärnan är på plats, rör sig urtagarbordet linjärt neråt till sin position och sedan kör tillbaka
sandkärnan till den önskade positionen.

4.2 Urtagarbord & Gavelmontör
Urtagarbordet är den enheten i produktionssystemet som sköter transporten av de tillverkade sandkärnorna, se figur 12. Enheten har tre olika rörelser, där ena rörelsen sker linjärt (till och från kärnskjutmaskinen) på en räls med hjälp av en hydraulmotor. Den andra rörelsen sker inne i maskinen
linjärt upp och ner för att hämta sandkärnorna från den rörliga kärnlådan. Därefter transporteras
sandkärnorna till den önskade platsen för att påbörja limprocessen för en av sandkärnorna.

Figur 12. Urtagarbord, Gavelmontör/Lyftok och Portal, hämtad från Projektengagemang (2017)
Gavelmontören är den enheten i produktionssystemet som sköter limprocessen för en av sandkärnorna, figur 12. När gavelmontören har fått klartecken från programmet att sandkärnorna är på plats
påbörjas limprocessen.
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Första steget i sekvensen är att ”lyftok gavelkärna” rör sig linjärt neråt och greppar tag på en av
sandkärnorna för att sedan röra sig linjärt tillbaka uppåt. Därefter påbörjas roteringen av lyftok gavelkärna och tiltas 90 grader i väntan på att röra sig linjärt framåt till den önskade positionen. Gavelmontören börjar röra sig linjärt framåt mot urtagarbordet och stannar vid den önskade positionen
för att sedan starta limningen på den greppade sandkärnan. När limningen är slutförd påbörjas vridningen av lyftok gavelkärna och tiltas tillbaka till 0 grader. Lyftok gavelkärna rör sig sedan linjärt neråt
till mellan monteringshöjd och inaktiverar griparna för att montera den greppade sandkärnan. När
monteringsprocessen är slutförd rör sig lyftok gavelkärna linjärt uppåt och hela gavelmontören rör
sig linjärt tillbaka till sin ursprungliga position.
När gavelmontören är i sin position påbörjas vridningen av den tredje plattan på urtagbordet. Plattan
på urtagarbordet tiltas 90 grader uppåt med de fastspända sandkärnorna. Programmet kallar på portalen som ska röra sig linjärt mot urtagarbordet för att hämta sandkärnorna vilket är sista steget i
sekvensen. När sandkärnorna är hämtade, tiltas den tredje plattan tillbaka till sin position och urtagarbordet står i väntan på att hämta nya sandkärnor.

4.3 Transportsystem
Det finns tre transportbanor som sköter transporten av kärnlådorna till och från kärnskjutmaskinen.
De första två transportbanorna är sammankopplade till en stor hydraulcylinder och rör sig sidled vid
behov av växling och benämns som växlingsstation samt en transportbana som är placerad inne i
kärnskjutmaskin.

Figur 13. Växlingsstation, transport av kärnlådor från maskin
Vid ett ”x” antal körda cykler i kärnskjutmaskinen, sker ett kärnlådebyte vilket kräver transport av
kärnlådor både från och till kärnskjutmaskinen. De använda kärnlådorna transporteras med hjälp av
transportbanan inne i maskinen till den högra transportbanan. Figur 13 visar de använda kärnlådorna
på väg ut från kärnskjutmaskinen.
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Figur 14. Växlingsstation, transport av kärnlådor till maskin
Figur 14, visar att växlingen av de två olika transportbanorna är utförd och den vänstra transportbanan påbörjar transporten av de nya rengjorda kärnlådorna in till kärnskjutmaskinen.

4.4 Kommunikation
Kommunikationen mellan olika sammankopplade enheter av produktionsutrustningen, genomförs
med hjälp av PROFINET. PROFINET står för Process Field Network och är ett innovativt Ethernetbaserat avancerat kommunikationssystem som passar väldigt bra för processautomation och fabriksautomation. Den anses vara en smidig och flexibel lösning till alla applikationer som används för produktionsautomation, med tanke på den modulära uppsättningen av funktioner som finns i kommunikationstandarden. Tillvägagångssättet för kommunikationen mellan olika enheter visualiseras i figur
15.

Figur 15. Kommunikationsvägarna för PROFINET I/O
När det gäller kärnskjutmaskinen, kommuniceras de olika enheterna med varandra genom PROFINET
som sammanlagt har fjorton noder. De olika noderna hanterar olika delar av maskinen och har särskilda adresser. AS1-noden är kopplad till elskåp 1 huvudstyrningen, medan AS0-noden är kopplad till
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elskåp 0 som är serviceskåp. Noden för HMI-panelen presenteras tydligt där det står HMI_1 och är
direkt kopplad till PLC. Noderna B01 och B02, är specificerade för manöverpanelen på kärnskjutmaskinen. Det finns även noder som är kopplade till I/O för maskinen (C01), hydraulikrummet (C02),
urtagarbordet (C08), växlingsstation 1 (C12), växlingsstation 2 (C14) och även rengöringsstationen
(C13) som inte tas med i modellen. Noden (C00) är för hydraulikaggregat och (C16) är till I/O för proportionella ventiler. Uppkopplingen mellan noderna visas i figur 16.

Figur 16. Alla noder som är kopplade till olika enheter och nätverk

4.5 Sensorer
Sensorer är väldigt viktiga inom tillverkande industrier, där behovet är att kontrollera trycket, temperaturen, närvaro och nivåer i olika delar av ett produktionssystem. När det gäller kärnskjutmaskinen,
finns det flera olika typer av sensorer som används för att uppfylla vissa krav och detektera olika
händelser. De mest använda sensorerna i produktionssystemet är de induktiva sensorerna som utnyttjas för att detektera på metalldelar. Ett exempel från kärnskjutmaskinen är när induktiva sensorer känner av om den rörliga kärnlådan är öppen eller stängd. En annan typ av sensorer som används
mycket i kärnskjutmaskinen är fotoceller av varianten reflektorfotocell, där ljusstrålen studsar mot en
reflekterande yta i form av en reflektor. Det fungerar som sändare och mottagare, där reflektorfotocellen kontrollerar om ljusstrålen kommer tillbaka eller inte. Fotocellerna används för att detektera
positionen av olika element i kärnskjutmaskinen, exempelvis om gavelkärnan på gavelmontören är
tiltad för monteringsläge eller limmaläge. För att kontrollera och övervaka nivån i hydrauliktanken,
placeras nivåsensor (N) i hydrauliksystemet. Nivån mäts och sensorerna indikerar om vätskan är över
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eller under avkänningspunkten, för att sedan skicka larm vid behov. Dessutom ingår det temperatursensorer (T) i hydrauliksystemet för att kunna mäta temperaturen för hydraulikoljan. Temperatursensorn indikerar om hydraulikoljan är varm eller kall. Systemet består även av ett antal trycksensorer (P), som har funktionen att mäta tryckförändringar av gaser och vätskor i systemet. Ett exempel
från kärnskjutmaskinen där trycksensorer används, är när stängningstrycket av kärnlådor kontrolleras. För att detektera om sandspjället mot kalktvätten är stängt, används närvarosensorer (S). Med
hjälp av alla olika typer av sensorer, kan olika parametrar i produktionssystemet övervakas och kontrolleras. Om någon av dessa parametrar skulle överstiga ett inställt område eller ett förväntat läge,
kommer maskinen att stanna och därmed larma.

4.6 Styrdon
I produktionssystemet används olika typer av kraftkällor i form av el, hydraulik samt pneumatik och
har som uppgift att driva olika anordningar. Hydrauliska cylindrar samt motorer är bland de mest
använda ställdon i produktionssystemet. Rörelsen som drivs av en hydraulisk motor är bland annat
den linjära rörelsen för urtagarbordet. Andra mekaniska rörelser som kräver stora krafter drivs av
hydrauliska cylindrar, exempelvis den undre urspåraren som rör sig linjärt upp och ner. Däremot
förekommer pneumatiska ställdon vid de anordningar som kräver små krafter för att utföra en linjär
rörelse, exempelvis den linjära rörelsen på gavelmontör. Dessutom ingår pådragsdon i form av ventiler i produktionssystemet. Vanliga 5/2 ventiler används till dubbelverkande cylindrar för att utföra en
linjär rörelse fram och tillbaka. Även proportionella ventiler används i produktionssystemet för styrning av olika hastigheter på de hydrauliska rörelserna. Genom att omvandla den digitala signalen till
en analog signal kan programmet reglera flödet i de proportionella ventilerna och därmed kan hastigheten ökas eller sänkas på den mekaniska rörelsen efter behovet.

4.7 I/O System
I/O system är den fysiska kopplingen mellan utrustningen och PLC:n. I/O står för engelskan Input/Output och kan översättas till svenskan ingångar/utgångar. Ett I/O system anpassas efter kundens behov med avseende på vilken typ av signaler som används i produktionssystemet. Både analoga och digitala signaler förekommer i produktionssystemet som PLC:n hanterar med hjälp av olika
I/O kort som är monterade i PLC racket.
Digitala/analoga ingångs- och utgångskort används för att kunna styra de olika typerna av signalerna.
Digitala ingångskort används för att hantera enheter som ger signalen ”På eller av” exempelvis sensorer och brytare. Analoga ingångskort används för att hantera de enheter som skickar analoga signaler och konverterar strömmen (signal som kan vara från 0 till 20mA) till ett digitalt tal som processorn i PLC:n kan förstå. De digitala utgångskorten används för att antingen stänga av eller sätta igång
en enhet, exempelvis motorer och ställdon. De analoga utgångskorten konverterar i sin tur det digitala talet som är skickat från processorn i PLC:n till spänning eller ström (utgångssignaler kan vara
från 0–10 VDC eller 4-20mA).
Vid konstruktionen av emuleringsmodellen för produktionssystemet är ingångarna och utgångarna
för PLC väldigt viktiga. Ingångssignaler är signaler från olika sensorer som är placerade på olika delsystem i produktionssystemet, exempelvis cylindergivare, induktivgivare och fotoceller. Utgångssignaler är signaler som kontrollerar olika delsystem i produktionssystemet, som transportband, olika typer av cylindrar, olika typer av ventiler och motorer.
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PLC:n i produktionssystemet behandlar omkring 800 I/O-signaler, men alla dessa ingångar och utgångar kommer inte att tas med i emuleringsmodellen. Ingångar och utgångar som berör alla dynamiska rörelser i produktionssystemet kommer identifieras och tas med vid konstruktionen av emuleringsmodellen. De resterande ingångarna och utgångarna som inte berör konstruktionen, kommer
inte att inkluderas i emuleringsmodellen. Dessa signaler är direkt kopplade till säkerheten för produktionsutrustningen, rengöringsstationen samt sandberedningsprocessen.
Vid uppbyggnaden av emuleringsmodellen användes en I/O lista för att identifiera de olika signalerna
och sortera de signaler som är nödvändiga för modellen och de signaler som inte är nödvändiga för
modellen. Vid start innehöll I/O listan 800 olika ingångar/utgångar, vilket kortades ner till sammanlagt 184 I/O (130 digitala ingångar, 47 digitala utgångar och 7 analoga utgångar).
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5. Genomförande
I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet för konstruktion av produktionssystemet i den virtuella
miljön. Olika avsnitt tas upp som behandlar uppbyggnaden av modellen, de olika mjukvarorna som
ingår i examensarbetet samt vilken utrustning som används.

5.1 Tillvägagångsättet
PDCA-metoden har valts som ett grundläggande arbetssätt för detta examensarbete, där de olika
faserna har gåtts igenom för att uppnå målen.
Arbetet började med att förstå alla dynamiska rörelser hos de ingående delarna av produktionssystemet som skulle emuleras. All nödvändig data i form av mekaniska 2D-ritningar och el-ritningar
som berör utrustningen samlades in. De mekaniska 2D-ritningarna granskades noggrant och all nödvändig information gällande konstruktionen av produktionssystemet förenklades och dokumenterades på nytt. El-ritningarna var ett komplement för de mekaniska ritningarna för att kunna läsa av vad
för typ av el-utrustning som ingick i produktionssystemet. Anledningen till att detta har gjorts, är att
underlätta konstruktionsfasen av modellen samt kunna göra emuleringsmodellen verklighetsbaserad. Dessutom bidrar det till att kunna hitta relevant information om alla delsystem som nödvändigtvis måste ingå i den digitala tvillingen. Figur 17 är ett exempel på en sammanfattning som är gjord för
ett av de delsystemen som finns i produktionssystemet. En större bild på alla sammanfattade dokument kan ses i bilaga A.

Figur 17. Sammanfattning av information för gavelmonteringsvagnen
En stor del av tiden i planeringsfasen gick åt att läsa av mekaniska ritningar, vilket var grunden till
konstruktionen av emuleringsmodellen. Tolkningen av de mekaniska ritningarna gjordes enhet för
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enhet och sammanfattades till ett dokument med all relevant information. I det sammanfattade dokumentet antecknades även information som inte gick att tolka och behövde kompletteras med hjälp
av de involverade företagen. När det sammanfattade dokumentet färdigställdes, lämnades det över
till företaget för granskning. Efter granskningen kompletterades dokumentet med ytterligare information i syfte att kunna konstruera en modell som efterliknar den verkliga produktionsutrustningen.
En genomgång av funktionsbeskrivningen för produktionssystemet och de tillhandahållna filmerna
gjordes med syftet att på detaljnivå förstå systemet och få en överblick över hur autosekvensen går
till.

5.2 Utrustning
Under examensarbetet har olika mjuk- och hårdvaror använts för att uppfylla kraven och fullborda
uppgiften. Dessa är följande:








Bärbar dator på Projektengagemang med operativsystemet Windows 7
PLC-hårdvaran: Siemens SIMATIC S7-1500, CPU1513-1 PN
PLC-mjukvaran: Tia Portal V14
Emuleringsmjukvaran: Simumatik3D
PLC-simulator: SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V1.0
HMI-Panel: SIMATIC TP 1500 Comfort
En Switch

Både PLC-logiken och emuleringsmodellen kördes oftast från en och samma bärbara dator. Tia
Portal V14 är Siemens plattform som skapar ramverk för PLC och HMI, det vill säga där programlogiken skrivs. Simumatik3D är emuleringsmjukvaran där emuleringsmodellen bildas och representerar den digitala tvillingen för det verkliga produktionssystemet. Simumatik3D och WinCC för
HMI kommunicerar med PLCSIM Advanced, vilket är en PLC-emulator (även kallat soft-PLC) som
möjliggör emuleringen av hela styrningen på ett enkelt sätt. PLCSIM Advanced föreställer en
verklig PLC-hårdvara, det vill säga att PLC-programmet kan emuleras i en virtuell styrenhet. För
att kunna styra emuleringsmodellen med hjälp av en fysisk HMI-panel, används Siemens SIMATIC
S7-1500, CPU1513-1 PN istället för PLCSIM Advanced. Tre Ethernet kablar kopplas från PLChårdvaran, från datorn och från HMI-panelen till Switchen, för att kunna få kommunikationen att
fungera. Figur 18, visar hur kommunikationen ser ut och hur alla enheter ihopkopplas.
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Figur 18. Kommunikationen mellan olika enheter

5.3 Konstruktion i Simumatik3D
Modellkonstruktionen av det verkliga produktionssystemet i Simumatik3D påbörjades efter planeringsfasen, det vill säga när all data hade samlats in, granskats och sammanfattats.
Funktionaliteten i modellen var huvudfokus i konstruktionsfasen där enkla 3D-modeller skapades i
Simumatik3D för att emulera de nödvändiga rörelserna. När konstruktionen påbörjades, delades
produktionssystemet in i olika huvudgrupper och undergrupper för att strukturera modellen på ett
enkelt sätt. Anledningen till detta var att underlätta felsökningen vid problem och dessutom kan fel
upptäckas i ett tidigt skede. Figur 19 visar huvudgrupperingen av de olika enheterna som ingår i produktionssystemet. Ett mer expanderat strukturträd kan ses i bilaga B med olika huvudgrupper och
undergrupper som innehåller olika objekt som motorer, givare, 3D-modeller och rörelser.
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Figur 19. Strukturträd av emuleringsmodellen
Med hjälp av det sammanfattade dokumentet som skapades under planeringsfasen kunde modellen
konstrueras steg för steg. Utmaningen med konstruktionen var att överstämma rörelserna med den
verkliga utrustningen. Funktionsbeskrivningen och tillhandahållna filmer var ett sätt att verifiera om
rörelserna i emuleringsmodellen stämde väl med verkligheten. Vid tveksamheter angående rörelserna, planerades även in besök ute på företaget för att se utrustningen i produktion och hur rörelserna
går till i verkligheten.
Konstruktionen av modellen började med att utveckla den första enheten ”urtagarbordet”. Ett bibliotek som innehåller komponenter användes för att bygga enheten. När en komponent från biblioteket
väljs, kan dess olika parametrar ändras till det som önskas, exempelvis storlek, position och färg. Med
hjälp av funktionsbeskrivningen, det sammanfattade dokumentet och de erhållna filmerna kunde
enheten efterlikna den verkliga delutrustningen. När första enheten hade utvecklats klart genomfördes en granskning över hur väl den överensstämmer med verkligheten och vilka problem som har
uppstått under utvecklingen. Denna granskning ledde till en högre kunskapsnivå för hur konstruktionen skulle gå till för de resterade enheterna. Figur 20, visar konstruktionen av den första enheten
(urtagarbordet) av produktionsutrustningen med enkla 3D-modeller.
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Figur 20. Konstruktion av ett första delsystem
Positionering av de olika enheterna gjordes när alla delar var färdigkonstruerade. Figur 21 visar konstruktionen av hela produktionssystemet som ingår i examensarbetet ihopsatt med enkla 3Dmodeller.

Figur 21. Konstruktion av det ingående produktionssystemet
Manuella knappar skapades i syfte att köra de dynamiska rörelserna. De dynamiska rörelserna testkördes och korrigerades med hjälp av funktionsbeskrivningen och de tillhandahållna filmerna. När
justeringen av alla dynamiska rörelser var fullbordad, skapades olika typer av givare i modellen.
Dessa givare har som uppgift att indikera olika positioner av rörelserna.
Placeringen av de olika givarna gjordes med hjälp av en tillhandahållen givarlayout och en I/O-lista.
På grund av mjukvarubegräsningar, gick det inte att placera alla givare exakt som de är ritade i givarlayouten utan vissa givare förflyttades till andra positioner i den virtuella miljön. Med hjälp av manuellkörningen av de olika rörelserna kunde dessa givare placeras i de positioner som gav samma funktionalitet som det är tänkt i verkligheten.
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I nästa steg skapades alla in- och utgångskort i Simumatik3D för att efterlikna PLC-enhetens I/O moduler, se figur 22.

Figur 22. Ingångskort i Simumatik3D
Dessa in- och utgångskort skapades som ”Byte” där varje ”Byte” innehöll 8 bitar. Dessa bitar kunde
sedan tilldelas till olika delar i modellen. Syftet med indelningen, är att lättare kunna hantera signalerna i Simumatik3D samt få programmet mindre belastat och att arbeta smidigare. In- och utgångskorten definierades med samma namn som finns i PLC-programmet med anledning att få igång
kommunikationen.

5.4 Tia Portal V14
För att kunna styra och köra emuleringsmodellen, måste en PLC-logik skrivas och kopplas ihop med
den virtuella modellen. Uppgiften att skriva PLC-logiken hade programmeraren på företaget Projektengagemang hand om och gjordes i samband med att studenterna utförde konstruktionen av modellen i Simumatik3D. Programmeringsspråken som utnyttjades var Funktioner (FC), Datablock (DB)
och Funktionsblock (FB). Separata programkoder i form av funktioner, skrevs för de olika ingående
maskindelarna som exempelvis övre urspårare, topprörelsen, kärnlådor och växelstationen. Sekvensen för kärnskjutmaskinen delades upp i flera olika delar, där varje del programmerades i grafer för
att steg för steg kunna se vad som hände vid varje sekvens och vilka villkor som behövdes för att
komma vidare i programmet. Dessa delar är, kärnlådebyte_intransport, kärnlådebyte_uttransport,
sandpåfyllningen, maskinsekvensen, urtagarbordet och intransport för växelstationen. Figur 23, visar
ett exempel på en sekvens som körs med grafer stegvis. Även utgångslägeskörningen har tagits med
för att kunna köra maskinen i automatik efter att ha kört maskinen manuellt vid eventuella problem.
Dessutom är HMI-panelen inlagd i programmet för att kunna styra de olika rörelserna och enheterna,
när maskinen är i manuelldrift. Tia Portal V14 kan hantera bland annat programmering av PLClogiken, HMI-logiken, säkerheten och att sköta kommunikationen. Detta betyder att Tia Portal V14
integrerar funktionerna, där PLC och HMI kan utvecklas i samma mjukvara.
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Figur 23. Maskinsekvens för produktionssystemet i form av grafer
Det som studenterna behövde göra, var att skriva in en PLC tagglista som benämndes för ”Kärnskjutmaskin” och innehöll alla nödvändiga taggar som användes i Simumatik3D. Tagglistan kan ses i
figur 24, där 97 olika taggar har skrivits in. Detta gjordes efter att ha gått igenom hela I/O listan och
tagit med alla nödvändiga ingångar och utgångar samt vilken modul varje signal tillhör. Varje tagg
som ingår i tagglistan presenterar en modul i verkligheten.

Figur 24. Den skapade tagglistan i Siemens step 7
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Listan anger namnet på de olika taggarna, vilken datatyp det är som kopplas in i emuleringsmjukvaran och vilken specifik adress varje tagg har som även visar om det är en ingångssignal eller en utgångssignal. Figur 25, visar all ingående information i tagglistan.

Figur 25. Alla nödvändiga taggar för kopplingen med Simumatik3D

5.5 HMI
För att manuellt kunna styra och provköra de olika dynamiska rörelserna hos den konstruerade digitala tvillingen av det verkliga produktionssystemet, skapades en HMI-panel i emuleringsprogrammet
Simumatik3D. Testkörningen utförs internt i Simumatik3D utan någon koppling till en PLC. Den virtuella panelen består utav alla nödvändiga knappar och lysdioder som representerar den verkliga fysiska HMI-panelen. Knapparna har funktionen att manipulera logiska eller numeriska variabler, medan lysdioderna med olika färger används för att ange ett visst tillstånd för de logiska variablerna.
Den skapade versionen av HMI-panelen i Simumatik3D och den verkliga HMI-panelen kan ses i figur
26. Det skall tilläggas att flera HMI-paneler skapades för styrningen av de olika enheterna som ingår i
kärnskjutmaskinen, men det är endast en panel som presenteras här.
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Figur 26. Jämförelse mellan den skapade HMI-panelen i Simumatik3D och HMI i verkligheten
De olika knapparna som visas i figur 27, används för att exempelvis styra den rörliga kärnlådan upp
och ner, fram och tillbaka samt tilta den 90 grader eller 0 grader. En annan knapp är i form av ett
vred med två alternativ, där ena sidan tillåter manuellkörningen av maskinen och andra sidan tillåter
körning av maskinen i automatik. Den blå lampan visar att systemet är klart för driftkörning, för att
kunna starta och stoppa cykeln med hjälp av den gröna knappen samt röda knappen. De virtuella
HMI-panelerna utnyttjades endast vid konstruktionen av den virtuella modellen samt I/O testningen.
Anledningen till detta, är att kunna testköra de olika dynamiska rörelserna och säkerställa att de efterliknar de verkliga rörelserna hos produktionssystemet utan någon koppling av en PLC-logik mot
modellen.
När PLC-logiken exekverades och kopplades mot Simumatik3D, krävdes det en HMI-panel för att ha
möjligheten till manuellstyrningen av de olika delsystemen som ingår i kärnskjutmaskinen. HMIlogiken skrevs av programmeraren på Projektengagemang och HMI-panelen emulerades och exekverades på datorn. Denna HMI-panel var mer avancerad än den interna HMI-panelen i Simumatik3D
och innehöll fler funktioner. Den föreställer den riktiga operatörspanelen som skall användas i den
verkliga produktionsutrustningen. Funktionerna i panelen var att manuellt manövrera de olika delarna som ingår i den virtuella modellen samt visa tillståndet hos de olika givarna på en och samma
skärm. Tillståndet för de olika delsystemen beror på ingångs- och utgångssignalerna som aktiveras
från både Tia Portal V14 och Simumatik3D.
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Figur 27. Siemens HMI-panel
Figur 27, visar hur den avancerade HMI-panelen ser ut och vilka enheter som går att styra med hjälp
av panelen. Till exempel kan ”Utstötare fixerad kärnlåda” köras in och ut, eftersom de blå pilarna
visar att alla villkor för denna rörelse är uppfyllda och styrningen av rörelsen är tillåten. Panelen används och utnyttjas under hela testfasen, men mest vid manuellkörningen av den virtuella modellen.

5.6 Simplifiering och konvertering av 3D-modeller
De tillhandahållna modellerna från företaget är i form av CAD-modeller för en liknande utrustning.
Dessa 3D-modeller har en hög upplösning och är skapade i mjukvaran Inventor. Alla CAD-modeller är
sparade i filformatet x.iam vilket är ett filformat som Simumatik3D inte kan hantera. Detta problem
kunde lösas genom att importera modellerna i mjukvaran Robotstudio och sedan exportera till filformatet ”.obj” som Simumatik3D kan hantera.
Den höga upplösningen av CAD-modellerna tar mycket plats och kraft delvis i datorn och Simumatik3D, vilket medför stora problem vid testkörningen av den konstruerade modellen. Anledningen till
den höga upplösningen är att CAD-modellerna är noggrant detaljerade och antalet ”faces” kan vara
uppemot 1 miljon. Det höga antalet ”faces” påverkar ”frames per second (FPS)” negativt i emuleringsmjukvaran, vilket skapar problem vid testkörningen. Lösningen till detta problem är att förenkla
CAD-modellerna genom att minska antalet ”faces” och ”vertices”. För detta ändamål kan mjukvaran
MeshLab användas där antalet ”faces” och ”vertices” reduceras till en önskad nivå. Figur 28 är ett
exempel på en förenkling av en CAD-modell där ”faces” har reducerats med 96,8% och vertices har
reducerats med 98,25%.
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Figur 28. Skillnaden på en 3D CAD-modell, före och efter simplifiering
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6. Kommunikation
Detta kapitel beskriver noggrant hur kommunikationen mellan de olika mjukvarorna går till samt
vilka inställningar som behöver göras för att få igång uppkopplingen.

6.1 Kommunikations etablering
Kommunikationen mellan de olika programvarorna har en avgörande roll för detta examensarbete
och för att uppnå målen. I slutet av konstruktionsfasen av emuleringsmodellen samt skapandet av
PLC-programmet, behövde kommunikationsdelen lösas på ett smidigt sätt. De olika enheterna och
mjukvarorna måste kommunicera med varandra för att kunna emulera modellen och utföra de olika
nödvändiga testfaserna. Som det kan ses på figur 29, sker utväxlingen av information mellan de berörda mjukvarorna. Kommunikationsprocessen är nödvändig för att undersöka och analysera vilka
signaler från PLC som är viktiga att ta med i emuleringsmodellen.

Figur 29. Visualisering på informationsbytet mellan olika mjukvaror

6.2 PLC ingångar och utgångar
Produktionsutrustningen består av cirka 800 ingångar och utgångar som ingår i olika delsystem samt
andra delar som säkerheten, hydrauliken och pneumatiken. Under konstruktionsfasen av modellen,
skapades en Excel-fil med alla behövliga signaler för att tas med i modellen. Anledningen till detta, är
att alla delsystem inte tas med när det gäller modelleringen utan bara vissa utvalda delar. Det blev
sammanlagt 184 relevanta signaler som togs med, medan de andra onödiga signalerna filtrerades
bort. Denna process var tidskrävande med tanke på antalet ingångs- och utgångssignaler som ingick i
produktionsutrustningen, vilket medförde att misstag lätt kunde göras. Det skapades även en tagglista på de nödvändiga signalerna för att underlätta läsningen av signalerna. Dessutom noterades
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vilka moduler dessa viktiga signaler tillhörde och vilken adress de hade. Detta kunde vara som en
checklista för att säkerställa vilka signaler som var anslutna, vilket skulle underlätta felsökningen ifall
något hade gått fel.

6.3 Simumatik3D och PLCSIM Advanced
Kommunikationen mellan PLCSIM Advanced och emuleringsmjukvaran Simumatik3D måste upprätthållas för att kunna emulera och testa funktionaliteten hos emuleringsmodellen när PLC-logiken exekveras. Processen när det gäller kommunikationsdelen går till på följande sätt, där datautbyte tillåts
mellan PLC-logiken och den virtuella modellen. Det är en lokal kommunikation via TCP/IP med Ethernet som nätverksadapter för distribuerad kommunikation. Detta innebär att både PLCSIM Advanced
och Simumatik3D installeras och finns på samma dator eller den virtuella plattformen (VMware).
OPC-UA används för kommunikationen mellan den virtuella utrustningen och PLC-logiken, där
PLCSIM Advanced är servern och Simumatik3D är klienten. Kommunikationen utförs via PLCSIM Virtual Ethernet Adapter som är ett virtuellt nätverksgränssnitt som presenterar ett verkligt nätverksgränssnitt. Kontrollpanelen för PLCSIM Advanced visas i figur 30.

Figur 30. Kontrollpanelen för PLCSIM Advanced
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Figur 30, visar de olika nödvändiga fälten som ingår i PLCSIM Advanced tillhörande kontrollpanel,
vilka ska fyllas i för att få igång kommunikationen. Första fältet kallas för ”Instance name”, där det
skall anges ett unikt namn för forumet som skall kopplas. Fältet ”IP address” handlar om numret som
används för att identifiera en viss dator och här fylls det i ett unikt IP adress som matchar både Tia
Portal V14 och Simumatik3D. Det specifika subnätet för den valda datorn anges i fältet ”Subnet
mask”. Under ”PLC type”, väljs den typen av processorn som skall simuleras. Dessa nödvändiga fält
måste vara ifyllda för att kunna starta det valda forumet med det specifika namnet.
För att få Simumatik3D att kommunicera med PLCSIM Advanced, måste IP-adressen och enhetsnamnet sättas för PLC-systemet i Simumatik3D. Figur 31, åskådliggör parameter fönstret i Simumatik3D,
där IP-adressen och namnet på enheten för PLC-programmet skrivs.

Figur 31. Parameter panelen i Simumatik3D
Tagglistan som skapades i programmeringsmjukvaran med alla nödvändiga ingång- och utgångssignaler, måste läggas in i Simumatik3D. Alla namn och variabeltyper som ingår i tagglistan, måste överensstämma med de som matas in i Simumatik3D för att rätt signalen skall kopplas in. Anledningen till
detta, är att ha möjligheten att avläsa och skriva alla värden i PLCSIM Advanced. Figur 32, synliggör
kommunikationsvägarna mellan PLCSIM Advanced och Simumatik3D, där utgångssignalerna från
PLCSIM Advanced blir ingångssignal hos Simumatik3D och omvänt.

Figur 32. Sammankopplingen mellan Simumatik3D och PLCSIM Advanced
Med ändamålet att underlätta inmatningen av alla ingångs- och utgångssignaler i Simumatik3D samt
att slippa använda varenda ingångssignal och utgångssignal som en egen symbol, tillämpades en
annan metod. Metoden gick ut på att skapa flera ingångskort och utgångskort i Simumatik3D, där
varje kort innehöll 8 bitar (Byte). Sammanlagt skapades 39 ingångskort och 58 utgångskort, där varje
bit på korten kopplades till en viss signal från produktionsutrustningen. Figur 33, visar listan för de
skapade ingångskorten och utgångskorten med 8 bitar på varje kort i Simumatik3D. I detta fall, när
en givare aktiveras i Simumatik3D, skickas det en specifik signal till PLC och ett nytt värde av givaren
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skrivs. Medan när en utgångssignal skickas från PLC-programmet, kommer Simumatik3D att ta emot
utgångssignalen och läsa av det för att kunna köra exempelvis urtagarbordet.

Figur 33. En lista för 8 bitar ingångskort och utgångskort i Simumatik3D

6.4 HMI och PLC
Operatörspanelen är en del av kärnskjutmaskinen som används för övervakning med tillhörande
kommunikation och operatörsgränssnitt. HMI-panelen används som mest av operatörerna eller underhållspersonalen för att åtgärda problem som uppstår under sekvenskörningen eller för att manuellt kunna styra vissa rörelser och delar innan produktionen sätts igång. HMI-logiken skrevs i mjukvaran Tia Portal och mjukvaran SIMATIC WinCC Comfort användes för att skapa och emulera Siemens
HMI-panelen. Den skapade operatörspanelen kommunicerar med PLCSIM Advanced, där informationen växlas fram och tillbaka mellan de olika mjukvarorna. Detta leder till att rörelse på den virtuella
emuleringsmodellen kan styras beroende på kommandot som skickas från HMI-panelen. Alla paneler
som ingår i produktionssystemet kan användas när Simumatik3D är kopplad till PLCSIM Advanced.
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7. Virtuell driftsättning
I detta kapitel beskrivs de olika stegen som genomförs vid den virtuella driftsättningen. Olika testfaser tas upp samt hur verifieringen och valideringen går till.

7.1 Manuell testkörning internt i Simumatik3D
Testkörningen av den virtuella modellen påbörjades efter konstruktionsfasen. Syftet med den manuella testkörningen var att kontrollera om rörelserna överensstämde med verkligheten. Testkörningen
gjordes med hjälp av manuella knappar som skapades i Simumatik3D. Genom att testköra en dynamisk rörelse i taget och kontrollera mot funktionsbeskrivningen, kunde fel upptäckas och åtgärdas.
Den manuella testkörningen var ett sätt att säkerställa om modellen var rätt konstruerad innan den
kördes mot den riktiga PLC-logiken.

7.2 I/O test i emuleringsprogrammet
Som det har beskrivits tidigare i rapporten, behandlar detta examensarbete en ombyggnation av ett
befintligt produktionssystem där hela styrsystemet byts ut.
För att kunna säkerställa att rätt givare är kopplad till rätt ingång/utgång i PLC-systemet görs ett I/Otest i verkligheten. Innan produktionsutrustningen sätts i produktion kontrolleras alla givare som
berör systemet. Detta görs genom att påverka en givare i taget och sedan kontrollera i PLC-enheten
om rätt ingång aktiveras. Testet är väldigt viktigt eftersom felkopplingar kan upptäckas i tid innan
utrustningen sätts i produktion.
Ett I/O test i den virtuella miljön planerades in och genomfördes efter den interna manuella testkörningen. Testet genomfördes i samarbete med programmeraren där alla rörelser samt givare påverkades i den virtuella modellen och signalerna kontrollerades i PLC:n. Denna process gjordes även i
motsatt håll, det vill säga signalerna påverkades i PLC:n för att undersöka utfallet i modellen. Processen att påverka alla rörelser och givare gjordes genom att manuellt köra en rörelse i taget och kontrollera in- och utsignalerna i Tia Portal V14. Det vill säga att rörelsen körs manuellt exempelvis till en
mellanposition för att kontrollera om givaren ger signal.
Under testningen av alla in- och utsignaler kunde olika problem upptäckas i modellen i form av felplacering samt felkoppling av olika givare och att vissa signaler saknades i modellen. Dessa fel åtgärdades och testades igen för att säkerställa att inga nya problem har uppstått med ändringarna.

7.3 Manuell testkörning med PLC-logik
Det första steget efter I/O-testet av emuleringsmodellen var att testa PLC-logiken mot olika delsystem i produktionsutrustningen. Testet av olika delsystem i emuleringsmodellen gjordes i ett nära
samarbete mellan studenterna och programmeraren. Ändamålet med denna testkörning är att funktionstesta olika delsystem i den virtuella modellen och även kontrollera om PLC-logiken är korrekt
skriven samt genomtänkt. Exempel på funktioner som testades var om urtagarbordet kunde styras
fram och tillbaka med hjälp av HMI-panelen och vilka villkor som uppfylldes i programlogiken under
manuellkörningen. Genom att testköra ett delsystem i taget kunde även problem upptäckas både i
emuleringsmodellen samt programlogiken. De problemen som upptäcktes och var relaterade till
emuleringsmodellen kunde exempelvis vara i form av att rörelserna förhåller sig på ett konstigt sätt
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till varandra men även i vilket tillstånd en givare skall detektera. När det gäller problem som var relaterade till programlogiken kunde exempelvis vara i form av felkodning. Genom att använda sig av den
tillgängliga data och funktionsbeskrivningen kunde dessa fel åtgärdas. Den manuella testkörningen
genomfördes för alla delar i produktionssystemet för att sedan gå vidare till nästa steg vilket är sekvenskörning.

7.4 Sekvenskörning
Med sekvenskörning menas att varje steg i programlogiken initieras av att order från föregående steg
har utförts för att sedan exekveras när alla ingående villkor är uppfyllda. Efter slutförandet av den
manuella testkörningen, skapade programmeraren olika grafer i PLC-programmet. Varje graf (Se figur
34) är relaterad till ett specifikt delsystem i produktionsutrustningen, exempelvis urtagarbordet och
intransport av kärnlådor. Graferna inkluderar alla steg och händelser som utförs i ett och samma
delsystem samt vilka villkor som skall uppfyllas för att köra igenom en hel sekvens. Anledningen till
dessa grafer, är att kunna köra en löpande sekvens för de specifika delsystemen samt förstå vad som
händer under varje steg som exekveras.

Figur 34. De programmerade graferna för olika delsystem
Efteråt utfördes sekvenskörningen av PLC-logiken för de olika delsystemen mot den virtuella modellen i Simumatik3D, för att kunna se hur modellen betedde sig i de olika lägena. Sekvenskörningen
gjorde i samarbete mellan studenterna och programmeraren och upprepades många gånger, eftersom PLC-logiken samt den virtuella modellen behövde justeras för att efterlikna den verkliga produktionsutrustningen. Det var vissa oklarheter när det gällde sekvenskörningen och hur vissa rörelser
skulle köras samt hur de olika enheterna skulle bete sig gentemot verkligheten. Detta gav upphov till
nödvändiga och nyttiga diskussioner för att förbättra både PLC-logiken och den virtuella modellen.
Med dessa diskussioner i grund kunde många justeringar genomföras för att få igenom hela och korrekta sekvensstyrningar för alla delsystem som ingår i produktionssystemet.

7.5 Verifiering & Validering
Verifiering av modellen gjordes löpande i olika faser för att kunna se om modellen är rätt konstruerad och även säkerställa om modellen uppfyller samtliga krav på funktionaliteten. Verifieringen gjordes innan valideringen och inkluderade kontroll av det insamlade materialet mot emuleringsmodellen. I verifieringen användes det insamlade materialet i form av mekaniska 2D-ritningar, elritningar, sekvensbeskrivning samt inspelade filmer som det valida materialet för emuleringsmodellen.
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Nästa steg var att validera modellen med syftet att ta reda på om rätt modell hade konstruerats och
undersöka om funktionerna i emuleringsmodellen uppfyllde det avsedda beteendet. Till skillnad från
verifieringen så kontrollerades hela emuleringsmodellen i valideringen och testades mot en PLClogik. Valideringen av modellen gjordes löpande i olika testfaser vilket innebar att modellen granskades noggrant och korrigerades därefter. I valideringen användes inspelade filmer på den verkliga
maskinen, sekvensbeskrivningen och den insamlade data som det valida materialet för emuleringsmodellen.

7.5.1

Verifiering av emuleringsmodellen

Under den manuella testkörningsfasen i Simumatik3D, verifierades modellen med hjälp av mekaniska
2D-ritningarna, givarlayout och inspelade filmer. De mekaniska 2D-ritningarna var det valida materialet för konstruktionen av modellen medan givarlayout var det valida materialet för positionering av
alla givare som ingick i emuleringsmodellen. De inspelade filmerna användes för att granska och kontrollera funktionaliteten hos de olika dynamiska rörelserna som förekommer i emuleringsmodellen.

7.5.2

Validering av emuleringsmodellen mot PLC-logik

I denna valideringsfas, handlar det om att validera emuleringsmodellen och PLC-logiken mot
varandra. För att säkerställa valideringen av emuleringsmodellen gällande signalhantering, började
studenterna med att testa, kontrollera, granska och korrigera alla in- och utsignaler mot PLC-logiken
vilket gjordes i I/O testfasen.
Under konstruktionsfasen, testfasen och valideringsfasen jobbade programmeraren parallellt med
att skriva PLC-logiken för ombyggnationen av produktionsutrustningen. Under dessa faser testkörde
programmeraren PLC-logiken mot modellen, vilket gjorde att emuleringsmodellen och PLC-logiken
validerades mot varandra. Genom att testa ett programblock i taget mot delsystem i emuleringsmodellen kunde fel upptäckas. Dessa fel skapade diskussioner mellan studenterna och programmeraren
vilket ledde till att emuleringsmodellen och PLC-logiken korrigerades och förbättrades. Emuleringsmodellen genomgick många valideringsfaser vilket betyder att den blev mer trovärdig och uppfyllde
alla krav som sattes upp för projektet. En möjlighet som skapades för programmeraren var att använda emuleringsmodellen som ett verktyg för att validera programkoden. Emuleringsmodellen
hjälpte programmeraren att förstå sekvensen snabbare på grund av visualiseringen, vilket ledde till
att programkoden skrevs snabbare. Efter varje skrivet programblock testades koden mot det berörda
delsystemet i emuleringsmodellen vilket gjorde att en hel sekvens kunde skrivas snabbare med emuleringsmodellen som ett hjälpmedel.
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8. Utvärdering
I det här kapitlet utvärderas och analyseras studenternas tolkning av resultaten inom konstruktion av
en emuleringsmodell samt virtuell driftsättning. Dessutom beskrivs hur testkörningen gick till samt
vilka antaganden och förenklingar det är som har gjorts under examensarbetet.

8.1 Modellens konstruktion
Den virtuella modellen ger användaren en delvis klar bild över produktionssystemets olika delar som
ingår i detta examensarbete samt hur dessa ser ut och beter sig i verkligheten. Detta betyder att
emuleringsmodellen efterliknar och presenterar det verkliga systemet gällande funktionalitet och
utseende. En viktig punkt är att alla verkliga dynamiska rörelser tillämpas och visualiseras i emuleringsmodellen, vilket möjliggör för en virtuell driftsättning. Kärnskjutmaskinen är en gammal maskin
som saknar grundläggande information och viktig data som behövs för att underlätta konstruktionen
av den digitala tvillingen. Dessutom har det inte funnits några 3D-CAD modeller på kärnskjutmaskinen, vilket innebär att detta har ersatts med enkla figurer och egna 3D-modeller som är designade i
Onshape. Med detta i grund, har fokus legat på modellens funktionalitet för att modellen ska kunna
komma till nytta för den virtuella driftsättningen. Förutom 3D-CAD modellerna, är den största skillnaden mellan det verkliga systemet och emuleringsmodellen att modellen inte omges av maskinhus
och skyddsutrustning i form av skyddsdörrar. Emuleringsmodellen utan CAD-modeller kan ses i bilaga
C medan modellen med alla CAD-modeller visas i bilaga D.

8.2 Sekvens
Verifiering och validering var ett sätt att öka trovärdigheten och utnyttjandegraden av emuleringsmodellen. Detta innebär att emuleringsmodellen blir en representativ digital tvilling av den verkliga
produktionsutrustningen. Sekvensen för modellen efterliknar i detta fall det verkliga systemet och
därmed möjliggör en hel exekvering av den verkliga PLC-logiken. Med hjälp av modellen har sekvenskörningen varit möjlig och PLC-logiken har kunnat testas mot olika delsystem. Detta kan vara ett bra
hjälpmedel för programmeraren för att förstå och föreställa sig hur det verkliga produktionssystemet
kan se ut med alla ingående rörelser. Modellen ökar förståelsen för den skrivna PLC-logiken och underlättar uppföljningen av olika steg i programmet. I bilaga D, visas en hel autosekvens på den virtuella utrustningen via en länk.

8.3 Feldetektering i PLC-logiken
Programmeringen av PLC-logiken för den verkliga utrustningen gjordes löpande under hela examensarbetet. Emuleringsmodellen var ett hjälpmedel som användes flitigt av programmeraren för att
testa olika skrivna programblock i PLC-programmet. Denna process underlättade för programmeraren att upptäcka fel och genomföra eventuella justeringar i PLC-logiken. Felen som hittades var följande:


Vid manuellkörning kunde rörelsen för urtagarbordet som styrs av en proportionell ventil,
inte stoppas när den var framme vid sin angivna position. Anledningen till detta var att värdet på den proportionella ventilen inte hade nollats i PLC-logiken, när den specifika givaren
hade fått signal.
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När den manuella körningen gjordes med hjälp av HMI-panelen, upptäcktes att en lampa i
HMI-panelen lyste. Denna lampa visade ett felaktigt tillstånd för en givare som inte var aktiv. Med hjälp av modellen, kunde programmeraren komma fram till att fel villkor hade skrivits in i PLC-logiken.



Vid sekvenskörning av intransportprocessen av kärnlådor, visade det sig att delsekvensen
inte hade nollats för att kunna köra uttransportprocessen.



Vid sandskjutningsfasen hade ett villkor missats av programmeraren, vilket gjorde att processen för sandskjutningen gjordes två gånger i följd. Detta tillåts inte i verkligheten med
tanke på att det redan fanns sand. Konsekvenserna skulle blivit att hela sandlådan hade
tömts ner i maskinen och orsakat massa svinn.



Programmeraren hade satt en utgång utan att ange ett villkor för att programmet ska köra
vidare till nästa steg i sekvensen. Felet gjorde att maskindörren aldrig hann öppnas för inoch uttransport av kärnlådor, utan programmet gick vidare till nästa steg.

De här problemen som har nämnts är bara några exempel av samtliga fel som hittades vid den virtuella driftsättningen av kärnskjutmaskinen.

8.4 Antagande och förenklingar
Med tanke på de mjukvarubegränsningar som finns i Simumatik3D, har vissa antaganden och förenklingar gjorts i emuleringsmodellen. Simumatik3D använder sig utav en fysisk motor, men har inget
verktyg för att modellera gas eller sant (process). Detta har lett till att processignalerna har föreställts
och förenklats med hjälp av olika cylindrar som påverkas för att kunna ändra tillståndet på givarna
när det behövs. Syftet med detta är att kunna lura systemet angående vilket status processignalen
har. Detta anses vara nödvändigt för att komma vidare i programsekvensen. Denna förenkling har
underlättat programexekveringen av PLC-logiken utan att behöva ta hänsyn till signalerna för säkerheten och processen.
Med tanke på hur delsystemen förhåller sig till varandra och hur fysikmotorn på olika delsystem är i
Simumatik3D, måste vissa ändringar tillämpas när det gäller användningen av givare i modellen. I
vissa fall, måste exempelvis en fotocell användas istället för en induktiv givare för detektering av
närvaro. Dessutom har tillståndet hos vissa givare ändrats från normalt öppet läge till normalt stängt
läge och tvärtom. Anledningen till detta har varit att anpassa detekteringen efter olika rörelser på
delsystemen.

8.5 Virtuell acceptanstestning med Projektengagemang och Volvo GTO
Ett acceptanstest har genomförts i samarbete mellan studenterna, Projektengagemang och Volvo
GTO. De involverade personerna som var med och genomförde acceptanstestningen var studenterna, programmeraren, två erfarna maskinoperatörer, en el-ansvarig, en renoveringsansvarig och två
projektledare. Syftet med testningen var att utvärdera och säkerställa att systemet lever upp till kundens förväntningar och möter kundens intresse, behov och målsättningar. Tanken var att virtuellt
verifiera styrsystemets funktioner och program mot emuleringsmodellen. Anledningen till detta var
att kunna undersöka om PLC-logiken var rättskrivet sekvensmässigt och att emuleringsmodellen var
verklighetstrogen. Underlaget som användes för acceptanstestningen var ett tillhandahållet protokoll
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från företaget Volvo GTO, där alla krav hade specificerats. De uppställda kraven var att testa alla maskinfunktioner, manuella/automatiska sekvenser, HMI bilder och funktioner, komplett maskincykel
samt larmmeddelande vid eventuella fel.
Första steget: Började med att de inblandade fick bekanta sig med emuleringsmodellen genom att se
hur olika delsystem rörde sig. Samtidigt fick de en genomgång av PLC-logiken samt HMI bilderna och
funktionerna. Därefter testades olika programmerade delsekvenser för de olika delsystemen och
med hjälp av olika scenarier, kunde PLC-logiken verifieras. Många felaktigheter hittades i PLCprogrammet och skrevs ner för att korrigeras.
Andra steget: Nästa steg var manuellkörningen av de olika rörelserna som ingick i produktionssystemet, med syftet att kontrollera och granska PLC-logiken och emuleringsmodellen. Detta gjordes med
hjälp av en HMI-panel, där operatörerna fick styra emuleringsmodellen på samma sätt som det görs i
verkligheten. Under manuellkörningen testades alla utgångslägeskörningar för att kunna se att programmet ställer sig på vissa angivna lägen när ett fel uppstår och när ett fel meddelande kommer
upp. När utfallet av rörelserna inte blev som operatörerna hade förväntat sig, uppstod det diskussioner mellan operatörerna, programmeraren och studenterna om orsakerna till problemen. Felen
som hittades var följande:


Operatörerna upptäckte att övre urspåraren inte var i den övre positionen när blåshuvudet
var inne och sköt sand, vilket programmeraren hade missat. Detta skulle i verkligheten leda
till att cykeltiden skulle förlängas, vilket inte var önskvärt för företaget.



Givaren för inne positionen för urtagarbordet var inte kopplad till HMI-panelen, vilket
gjorde att det inte visades någon signal på att givaren var aktiv.



Utstötaren på den rörliga kärnlådan borde ha aktiverats när urtagarbordet rörde sig uppåt
för att hämta sandkärnor, men detta hade programmeraren missat lägga in i PLC-logiken.
Programmeraren och operatörerna tyckte att emuleringsmodellen var ett bra verktyg för
att visualisera alla rörelser och se alla missade delar i PLC-logiken.

Dessa fel är bara ett exempel på alla felaktigheter som upptäcktes under manuellkörningen. De diskussioner som uppstod gällande problemen kunde lösas med hjälp av operatörernas erfarenhet,
funktionsbeskrivning och inspelade filmer på maskinen.
Tredje steget: Detta steg handlade om att medvetet orsaka olika problem i emuleringsmodellen genom att ändra tillståndet på olika givare för att se vad som skulle hända med sekvensen. Resultatet
blev att sekvensen stannade och larmade som förväntat när en givare tappade signal, vilket innebar
att PLC-logiken var rätt skriven för den delen. Men ett fel som upptäcktes var att när ett larm återställdes, gick maskinen igång direkt. Detta stämde inte överens med verkligheten, utan det som
måste göras är att kvittera larmet och trycka på startcykel för att köra igång maskinen.
En viktig och positiv synpunkt med att använda emuleringsmodellen var alla diskussioner som uppstod mellan alla involverade parter, vilket ledde till en god gemenskap och ett bättre samarbete
emellan. Fördelen är att kommunikationen förbättras inför den verkliga driftsättningen.
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9. Diskussion
I detta kapitel framförs det en diskussion som tolkar och förklarar resultaten av uppbyggnadsfasen av
modellen, den virtuella driftsättningen och examensarbetet i sin helhet. Här problematiseras, spekuleras och reflekteras olika delar av arbetet som har varit betydelsefulla för att uppfylla alla krav. Fördelar och nackdelar med emuleringsmodellen ur företagens samt studenternas perspektiv, tas också
upp.
En emuleringsmodell har skapats där den presenterar det verkliga produktionssystemet, med avseende på beteendet hos utrustningen. Målet har varit att presentera och leverera den virtuella modellen med ändamålet att spara tid vid idrifttagningen av maskinenen samt tidsreducering när det
gäller funktionstestningen på plats. Emuleringsmjukvaran Simumatik3D har använts för att bygga
modellen virtuellt, vilket underlättade arbetet med tanke på att mjukvaran har använts tidigare av
studenterna. Uppbyggnadsfasen av modellen har varit svår, men möjlig att genomföra med hjälp av
det tillgängliga insamlade materialet i form av sekvensbeskrivning, inspelade filmer, givarlayout, mekaniska 2D-ritningar och el-ritningar. Det har varit tidskrävande att gå igenom alla mekaniska 2Dritningar och el-ritningar, med tanke på bristande kunskap och erfarenhet att tolka dessa. Svårigheten har varit att identifiera olika dynamiska rörelser och hur de förhåller sig till olika enheter i produktionssystemet. Måtten på olika enheter har saknats och studenterna har behövt mäta olika delar
förhand, vilket ledde till att koordinaterna för olika delar i modellen inte överensstämde med verkligheten hundraprocentigt. Den tillhandahållna givarlayouten var handskriven och svårtolkad, vilket
medförde att tveksamheter uppstod gällande placeringen av olika givare. Detta löstes genom att
hålla kontinuerliga diskussioner med både företagen samt att se själva utrustningen i verkligheten.
Trots svårigheterna och bristande dokumentation, har målet kunnat uppnås genom att modellera
den verkliga utrustningen virtuellt och emulera beteendet för alla dynamiska rörelser. Tillvägagångsättet för att uppfylla detta krav, har varit noggrann planering vid startskedet av projektet samt rätt
prioritering av arbetsmetod. Dessutom har personalen från Projektengagemang och Volvo GTO varit
hjälpsamma och intresserade av modellen, vilket har underlättat kompletteringen av den saknade
informationen. Efter en noggrann genomgång av allt viktigt material, kunde en sammanfattning av all
nödvändig information samlas och dokumenteras i ett och samma dokument. Det sammanfattade
dokumentet var ett effektivt hjälpmedel för att slippa bläddra igenom olika dokument och därmed
kunde dyrbar tid sparas för andra viktiga processer. En viktig punkt som kunde ha gjorts bättre, var
att genomföra flera företagsbesök på Volvo GTO för att förstå det verkliga produktionssystemet mer
och säkerställa placeringen av olika delar som ingår i utrustningen. Med detta som grund, hade förhoppningsvis uppbyggnaden av modellen gått snabbare och smidigare.
Med hjälp av den byggda emuleringsmodellen har kravet ställts på att kunna genomföra en virtuell
driftsättning med anledningen att säkerställa kvalitét och tillgänglighet med leveransen av styrsystemet. Examensarbetet har möjliggjort en virtuell verifiering och validering av styrsystemets program
och funktioner mot emuleringsmodellen. Detta resulterar i att den verkliga driftsättningstiden kan
kortas ner genom att upptäcka felaktigheter i ett tidigt skede och åtgärda dessa problem innan den
verkliga driftsättningen. Den virtuella driftsättningsfasen när det gäller detta examensarbete gjordes
parallellt med programmeringen av PLC-logiken. Driftsättningsfasen inkluderade flera olika tester i
form av I/O-test, manuellkörning och sekvenskörning mot PLC-logiken. Under dessa tester komplet72
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terades både PLC-logiken och emuleringsmodellen, vilket gjorde dem verklighetstrogna och trovärdiga. Programmeraren utnyttjade emuleringsmodellen för att kontinuerligt testa och provköra varje
nyskrivet programblock. Det var en bidragande faktor för att stegvis kontrollera, granska och korrigera programkoden med syftet att upptäcka eventuella felaktigheter. Många fel identifierades i samband med de olika testerna, exempelvis att vissa villkor hade missats, vissa värden inte hade nollställts och vissa funktioner saknades. Dock hade en mer noggrann genomgång av PLC-logiken genomförts av programmeraren innan implementeringen och uppkopplingen i verkligheten. Men den tiden
för den noggranna genomgången kunde sparas, med tanke på alla åtgärder som gjordes vid exekveringen av PLC-logiken mot emuleringsmodellen.
Under hela projektets gång har emuleringsmodellen och PLC-logiken validerats mot varandra. Modellen har haft nytta av PLC-logiken för att kontrollera positioneringen av olika enheter, olika rörelser
samt placeringen av givare. Det har även varit viktigt att undersöka i vilket tillstånd givarna ska detektera under sekvenskörningen. Justeringar och ändringar genomförs inte direkt när felaktigheter uppstår och programmen inte gör som det är förväntat. Utan det som egentligen händer, är att diskussioner förs mellan studenterna och programmeraren för att lokalisera problemen och hitta rotorsakerna till dessa. Detta resulterar i att allt nödvändigt material granskas och gås igenom igen för att
kunna åtgärda felaktigheterna på ett korrekt sätt. Målet med att genomföra en virtuell driftsättning
har uppnåtts eftersom de önskade testerna har kunnat utföras. PLC-logiken har validerats mot emuleringsmodellen, där många fel har upptäckts och korrigerats på ett smidigt sätt. Programmeraren
har varit positiv till modellen därför att förståelsen för de olika stegen i PLC-logiken har ökats. Därmed kan modellen användas som ett verktyg för visualiseringen av olika dynamiska rörelser som
ingår i produktionssystemet.
Kommunikationen har varit en väldigt viktig del under detta examensarbete, eftersom de olika programvarorna måste kommunicera med varandra för en framgångsrik virtuell driftsättning. Kommunikationsetableringen omfattade tre olika mjukvaror, där olika inställningar behövde göras och anpassas för att upprätthålla kommunikationen. Detta gjordes med hjälp av olika manualer samt kontakt
med Siemens kundservice, vilket var tids- och energikrävande. Under kommunikations fasen startades arbetet med att kontrollera I/O-listan och filtrera bort alla onödiga signaler som inte tillförde
värde i modellen. Signalerna var tilldelade till olika ingångs- och utgångsmoduler och skapades i Simumatik3D med samma namn i form av olika ”byte”. Varje ”byte” innehöll åtta bitar och varje signal
kopplades till respektive bit. Denna process förenklade inmatningen av de olika signalerna i Simumatik3D och även undveks långa ingångs- och utgångslistor, vilket underlättade felsökningen.
Genom intervjuer med berörd personal på företaget Projektengagemang, har det diskuterats om
vilka fördelar och nackdelar det finns med emuleringsmodellen. En fördel är att modellen kan användas när en programmerare har gjort ett halvfärdigt PLC-program innan denna går ut och ser den
verkliga produktionsutrustningen. Det går att se produktionsutrustningen visuellt och säkerställa de
stora delarna i PLC-logiken, genom att kontrollera att det är rätt tänkt sekvensmässigt. Detta skulle
leda till en tidsbesparing på ungefär två till tre dagar på en verklig driftsättning av en produktionsutrustning.
En annan fördel är att programmeraren kan skriva PLC-logiken på kontoret utan att behöva ha tillgång till den verkliga produktionsutrustningen. Detta leder till att programmeraren slipper åka runt
till olika företag för att kunna se hur maskinen fungerar, vilket resulterar i att tid och pengar sparas.
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Efter användningen av modellen under driftsättningen, skulle modellen kunna hållas i liv och användas i utbildningssyfte för operatörerna. Exempelvis kan nya operatörer och sommarjobbare få en
dags genomgång för att få en överblick om hur maskinen kan manövreras vid behov.
Det finns även nackdelar med emuleringsmodellen. En nackdel kan vara tiden det tar att bygga modellen beroende på hur komplext systemet är. En annan nackdel är att det inte finns möjlighet att
emulera processdelen för produktionsutrustningen och detta kan bero på mjukvarubegränsningen.
Men problematiken kan lösas genom att använda sig utav ett annat verktyg som kompletterar Simumatik3D. Det nya verktyget skulle kräva grundläggande kunskaper, vilket betyder att det är tidsoch energikrävande.
En virtuell acceptanstestning var en viktig del i examensarbetet, eftersom kundens uppställda krav
kunde jämföras med emuleringsmodellen och PLC-logiken. Detta mål i examensarbetet har uppnåtts
genom att genomföra en virtuell acceptanstestning med de involverade företagen, där resultaten
togs fram med hjälp av olika scenarier. Nödvändiga diskussioner uppstod mellan studenterna, programmeraren och operatörerna för att kunna förbättra samt säkerställa PLC-logiken och emuleringsmodellen. Många olika fel hittades i PLC-logiken och några i emuleringsmodellen med hjälp av
manuellkörningen av de olika delsystemen och rörelserna via en HMI-panel. Detta test styrkte och
bekräftade att emuleringsmodellen var ett bra verktyg som kan användas för att verifiera och validera PLC-logiken visuellt. Verktyget kan utnyttjas inför den verkliga driftsättningen för att försöka
korta ner den totala tiden för installations- och funktionstestningen.
Att skriva programlogiken för HMI maskindelen var ett utav målen som sattes upp vid projektstart.
Detta mål har inte uppnåtts med tanke på tidsbristen samt kunskapsbristen hos studenterna när det
gäller programmering i programmeringsmjukvaran Tia Portal V14. Projektengagemang beslutade om
att ta hand om HMI-delen, eftersom programmeraren på företaget besatt rätt kunskap och skulle
skriva PLC-logiken för HMI snabbare. Med hjälp av detta skulle studenterna lägga mer tid och större
fokus på konstruktionen av modellen.
PDCA-metoden användes för att på ett strukturerat och systematiskt sätt kunna skapa en digital tvilling till det verkliga produktionssystemet. Genom metoden kan arbetet delas upp i olika faser, vilket
underlättar planeringen av arbetet, problemlösningen, genomförandet och att kunna uppnå alla
uppställda mål. Det är svårt att direkt skapa en felfri modell som skall efterlikna det verkliga produktionssystemet, vilket betyder att det krävs flera simuleringar och därmed flera nödvändiga korrigeringar för att åstadkomma en digital tvilling. Dessa korrigeringar behöver nödvändigtvis grundas på
det data som under planeringsfasen samlades in. Detta innebär en återgång till föregående fas och
regelbundet växla mellan de olika faserna för att kunna hitta bästa lösningarna på alla problem som
lyfts upp under projektets gång. Saknaden av nödvändigt data i detta projekt, ledde till ett behov av
att kunna återgå till föregående fas med anledning att utföra nödvändiga korrigeringar, vilket kan ses
som ett förbättringsarbete.
När det gäller den hållbara utvecklingen, har detta examensarbete en stor påverkan på de olika
aspekterna som ingår i hållbar utveckling som nämns i kapitel 2.8. Uppgiften som alla människor har,
är att se till att skydda de naturliga tillgångarna. Resultaten och målen som uppnås, visar att emuleringsmodellen som levereras används som ett verktyg för den virtuella driftsättningen. Detta främjar
effektivt den ekologiska aspekten, eftersom det finns möjlighet att utföra testkörningar av produkt74
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ionssystemet virtuellt och samtidigt kunna minska energikonsumeringen. Det blir mindre utsläpp i
form av olika gaser i miljön, vilket kan vara lönsamt för företaget eftersom samhället präglas av medvetenhet kring miljö. Minskningen av energikonsumeringen, bidrar till att den ekonomiska aspekten
påverkas positivt på grund av besparingar i form av pengar. Med hjälp av den virtuella modellen, kan
den verkliga driftsättningstiden kortas ner genom att utföra olika funktionstestet i en mindre omfattning med tanke på att dessa tester utförs virtuellt i ett tidigt stadie. Detta leder till att tid och personal kan utnyttjas för andra viktiga arbetsuppgifter. Att tid och pengar sparas, kan leda till mer produktion och därmed möjligheten till nya jobb för människor. Detta påverkar den sociala aspekten
positivt och gör att människor känner sig delaktiga i samhället. En annan social aspekt är att stressnivån hos medarbetarna minskar med tanke på att modellen kan testas i en skön och lugn miljö utan
att behöva vara nära produktionssystemet.
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Slutsats

Slutsats

Detta kapitel beskriver slutsatserna för hela rapporten, där syftet och frågeställningen knyts an. Det
ges även förslag på forskningsfrågor och rekommendationer på hur ett framtida arbete inom virtuell
driftsättning kan bedrivas.

10.1

Allmänna slutsatser

En virtuell driftsättning av ett produktionssystem är fullt möjligt, med avseende på den teoretiska
bakgrunden som har beskrivits i rapporten samt examensarbetets resultat. För att kunna genomföra
denna process, krävs det en emuleringsmodell som efterliknar och presenterar det verkliga produktionssystemet med fokus på programmering, dynamiska rörelser och fel scenarier. Därför har syftet
med detta projekt varit att skapa och leverera en emuleringsmodell, där de involverade företagen
virtuellt kan verifiera och validera styrsystemets olika program och funktioner mot modellen. Under
projektets gång har möjligheter undersökts för hur stor del av hela produktionssystemet som går att
emulera och avspegla. Beroende på vilken typ av data som finns tillhands samt vilka begränsningar
en emuleringsmjukvara kan ha, går det att besvara frågeställningen. Utifrån detta examensarbete,
kan slutsatserna dras om att en stor del av ett produktionssystem är möjlig att emuleras och presenteras virtuellt. Men det framgår att det fortfarande finns vissa delar som är svåra att efterlikna virtuellt. Exempel på delar i ett produktionssystem som är svåra att emulera, kan vara processdelen för
att forma sandkärnor med hjälp av gas, luft och sand. Orsaken till detta är en begränsning i emuleringsmjukvaran Simumatik3D eftersom processen är komplex och behöver andra typer av övervakning för att föreställa att sandkärnor har härdas. En annan begränsning har varit studenternas bristande kunskaper omkring olika områden, vilket kunde påverka modelluppbyggnaden i form av informationstolkning. Följaktligen har stor vikt och tid lagts på kunskapshöjande processer relaterade
till ämnet virtuell driftsättning och alla ingående komponenter.
En annan frågeställning är om det är möjligt att verifiera och validera den virtuella modellen innan
överlämningen till kunden. Det finns många faktorer som spelar en avgörande roll för hur noggrant
verifieringen och valideringen kan göras. Svårigheten under detta projekt har varit att PLC-logiken
har skrivits parallellt i samband med modellkonstruktionen, vilket gjorde att PLC-logiken inte kunde
användas fullkomligt som det valida materialet. Hade det funnits en färdig och komplett PLC-logik,
hade den virtuella modellen verifierats och validerats snabbare och mer fullständigt. Trots detta, kan
en positiv sida ses med det hela eftersom möjligheten skapades för att kunna utnyttja modellen som
ett verktyg för programmeraren att validera sin PLC-logik under programmeringsfasen. Grunden för
valideringen av modellen, blir således det insamlade materialet och alla nödvändiga dokument. Bortsett från alla svårigheter och störmoment som förekom, kunde den digitala tvillingen av produktionsutrustningen verifieras och valideras med hjälp av det insamlade data, diskussioner med inblandade parter och PLC-logiken.
Emuleringsmodellen har varit till stor hjälp för programmeraren att testa PLC-logiken och se om det
är rätt tänkt med alla programblock helt sekvensmässigt. Under de olika testfaserna, har programmeraren kunnat justera och korrigera eventuella upptäckta felaktigheter i PLC-logiken. Beroende på
hur kunden håller emuleringsmodellen i liv och använder sig av denna efter den virtuella driftsättningen under hela livscykeln, kan modellen komma till stor nytta för utvecklingen och förbättringen
av det riktiga produktionssystemet. I dagsläget kan det vara svårt att genomföra förbättringar på en
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befintlig maskin med anledning till osäkerheten kring resultaten och lönsamheten med förbättringen.
Med emuleringsmodellen i hand, kan det vara ett sätt att argumentera för nya investeringar och
bevisa säkerheten och lönsamheten kring förbättringarna.
När det är flera olika parter som är inblandade i ett och samma projekt, är det viktigt att all nödvändig information om det verkliga systemet tolkas på samma sätt. Annars kan missförstånd uppstå,
vilket kan leda till felkonstruktion av den virtuella modellen. Samarbetet mellan studenterna och
programmeraren har fungerat på ett utmärkt sätt, vilket underlättade för att lyckas med projektet,
uppfylla alla krav och uppnå de uppsatta målen.
Att använda sig utav PDCA-metoden som ett grundläggande arbetssätt har bidragit till att kontinuerligt kunna bedriva ett förbättringsarbete på den digitala tvillingen samtidigt som uppbyggnaden utfördes. Syftet med förbättringsarbetet på modellen är att få en likvärdig modell som presenterar det
verkliga produktionssystemet. Att växla fram och tillbaka mellan metodens olika faser hjälper till att
framställa och utvärdera olika alternativa lösningar för att lösa problemen på ett systematiskt sätt.
Med hjälp av PDCA-metoden studeras och analyseras produktionssystemet på ett noggrant sätt, det
vill säga en ökad kunskap hos studenterna omkring processen och alla dynamiska rörelser. Utan
PDCA-metoden i ett virtuellt driftsättningsprojekt, kan det bli svårt att uppnå en representativ modell
av det verkliga produktionssystemet. Anledningen till detta är en minskad möjlighet att kunna bedriva ett förbättringsarbete på modellen i samband med modellkonstruktionen.

10.2

Framtida arbete

Virtuell driftsättning är ett nytt forskningsområde, vilket innebär att det kan vara tidskrävande och
svårt att få fram relevant information och hitta fallstudier om detta. Konceptet virtuell driftsättning
grundar sig på att det finns tillgång till en emuleringsmodell som är den digitala tvillingen till det
verkliga produktionssystemet. För att kunden ska dra stor nytta av emuleringsmodellen, är det viktigt
att ha kännedom och grundläggande kunskaper inom emulering. Nödvändigtvis måste
kunskapshöjande processer och utbildningar relaterade till virtuell driftsättning, anordnas för att
kunna förstå emuleringsmodeller och även konstruera modellerna. Detta ska underlätta processen
att hålla emuleringsmodellen i liv samt använda den under hela livscykeln för utveckling och
förbättring av ett produktionssystem.
Den stora utmaningen med att arbeta med ett emuleringsprojekt, är att få fram allt nödvändigt data
som behövs för att kunna konstruera och modellera ett specifikt produktionssystem. Saknaden av
3D-CAD modeller är ett störmoment som försvårar sådana projekt, vilket måste tas i beaktande i ett
tidigt stadie innan projektstart.
Simumatik3D är i en utvecklingsfas, vilket betyder att det finns vissa begränsningar med mjukvaran
samt att den uppdateras löpande. Konsekvenserna blir att det ställer till problem vid mjukvaruuppdateringar i form av felaktigheter som förekommer både grafiskt och funktionsmässigt.
En avsevärd tanke när det gäller emuleringsprojekt, är att ha med kriterier på vilka dokument och
material som är nödvändiga att inkludera i emuleringen av ett tänkbart produktionssystem. Detta
resulterar i att tid och kraft sparas genom att undvika en genomgång av flera onödiga dokument som
inte tillför något värde. Dessutom blir modellen mer korrekt och verklighetstrogen.
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Bilagor

Bilagor
Bilaga A. Sammanfattning av information för hela produktionssystemet
Bilagan visar alla sammanfattade dokumenten med all nödvändig information som ingick i modelleringen av produktionssystemet.
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Bilaga B. Strukturträd av emuleringsmodellen
Bilagan visar alla ingående enheter och delsystem som är skapade i emuleringsmjukvaran Simumatik3D och ingår i emuleringsmodellen
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Bilagor

Bilaga C. Emuleringsmodellen utan CAD-modeller
Bilagan visar emuleringsmodellen utan 3D-CAD modeller från alla möjliga håll. Modellen är i from av
lådor som representerar olika delsystem.
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Bilaga D. Emuleringsmodellen med CAD-modeller
Bilagan visar emuleringsmodellen med 3D-CAD modeller från alla möjliga håll. En kort film på en hel
autosekvens visas via länken nedan:
https://youtu.be/3r93LZjuf34
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