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automatiseringsteknik på kandidatnivå utfört på Högskolan i Skövde. Vi skulle vilja ge ett extra stort
tack till vår handledare Simon Lidberg och Tommy Sellgren på Volvo Cars Skövde som har varit till
stor hjälp under hela examensarbetet och alltid haft input på frågor som uppkommit.
Tack till vår handledare på Högskolan i Skövde Mikel Ayani som under hela examensarbetet hjälpt
oss hur användningen och struktureringen av PLC och simuleringsprogram bör se ut.
Tack till vår handledare Marcus Frantzén och examinator Tehseen Aslam på Högskolan i Skövde som
har hjälp oss med de akademiska delarna i examensarbetet.
Tack till Thomas Samuelsson på Volvo Cars Skövde som visat oss PLC-styrning ute i produktion och
hjälpt oss med PLC relaterade frågor som uppkommit under examensarbetets gång.
Till sist vill vi passa på att tacka Marcus Jerne från Volvogymnasiet i Skövde för utlåning av en PLC
som gjort det möjligt att testa all PLC-logik genom projektets gång.
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Sammanfattning
För att korta ner den totala driftsättningstiden i projekt beslutade Volvo Cars Skövde om att
undersöka möjligheterna för verifiering av PLC-logik mot simuleringsprogram. Det övergripande
målet med examensarbetet var att undersöka möjligheterna för att upprätta kommunikation mellan
flödesimuleringsprogrammet Siemens Plant Simulation och en PLC-enhet. En ingripande förståelse av
området virtuell driftsättning skapades vid skrivandet av referensramen och en litteraturstudie vilket
legat till grund för det fortsatta praktiska arbetet. Genom en datainsamling med intervjuer,
diskussioner och en omfattande litteraturstudie kunde en bättre förståelse bildas kring hur
kommunikation mellan de olika programmen fungerar, samt viktiga punkter som bör has i åtanke vid
virtuell driftsättning överlag. Ett hypotetiskt system utvecklades i Plant Simulation av Volvo Cars
Skövde för att användas som testsystem. I emuleringsmjukvaran Simumatik3D skapades en modell
för att efterlikna Plant Simulation modellen samtidigt som PLC-logiken utvecklades i Siemens Step 7.
Under utvecklingens gång verifierades delsystem i Simumatik3D mot den skapade PLC-logiken tills
det att modellen var färdigutvecklad. För att säkerhetsställa att både Simumatik3D modellen och
Plant Simulation modellen var valid undersöktes ett antal valideringspunkter. Experimentfasen tog
vid efter valideringstestet där olika scenarier undersöktes och testades för att föra upp eventuella
problem i modellerna till ytan. En omfattande utvärdering presenteras där hela uppbyggnadsfasen av
modeller utvärderas med avseende på tidsåtgång, för- och nackdelar och kommunikation med PLC.
De två programmen Simumatik3D och Plant Simulation utvärderades mot varandra för att få ut vilket
program som mest lämpar sig för virtuell verifiering av PLC-logik. Ett översiktligt arbetssätt togs fram
utifrån den utvärdering som gjorts samt erfarenheter från genomförandet av arbetet. Resultatet av
det framtagna arbetssättet presenteras vilket beskriver uppdelningen mellan beställare och
leverantör, kommunikationen mellan parterna samt en överskådlig visualisering av arbetssättets
process. Resultatet från utvärderingen visade att Simumatik3D lämpar sig åt att verifiera PLC logik på
detaljnivå. Utvärderingen visade även att PLC-logik kan verifieras med hjälp av Plant Simulation, dock
inte på samma detaljnivå. Plant Simulation lämpar sig istället till att göra simuleringsmodeller mer
verklighetstrogna. Virtuell driftsättning av PLC-logik är ett nytt koncept på Volvo Cars Skövde och
därför kan resultatet från detta arbete ligga till grund för fortsatt arbete inom detta område. Virtuell
verifiering av PLC-logik diskuteras där flera aspekter som är viktiga att tänka på presenteras.
Projektens huvudmål att virtuellt verifiera PLC-logik mot simuleringsprogram uppnåddes och gav
goda resultat, de uppsatta delmålen resulterade i en omfattande utvärdering och framtida
rekommendationer.
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Abstract
To shorten project lead times Volvo Cars Skövde decided to explore the possibilities regarding verification of PLC-logic in simulation programs. The overall objective of the thesis was to analyze the possibilities for establishing communication between the flow simulation program Plant Simulation and
a PLC-device. A thorough understanding of the area virtual commissioning was obtained by writing
the frame of reference and a literature review which served as basis for the continued practical work.
Through a collection of interviews, discussions and an extensive literature review a better understanding regarding how the communication between the different programs works, along with important points that should be considered under a virtual commissioning project was obtained. A hypothetical system was developed in Plant Simulation by Volvo Cars Skövde to be used as a test system. The Simumatik3D model was created by emulating the Plant Simulation model and at the same
time developing the PLC-logic in Siemens Step 7. During the development progress subsystems were
verified in Simumatik3D against the created PLC-logic until the model was fully developed. To make
sure that both the Simumatik3D model and the Plant Simulation model was valid a number of validation points were tested. After the validation test the experimental phase started were different scenarios were analyzed and tested to bring up any problems in the models to the surface. A thorough
evaluation is presented in which the entire construction phase of the models is evaluated in terms of
time required, advantages and disadvantages and communication with the PLC-device. The two programs Simumatik3D and Plant Simulation was evaluated against one another in order to find out
which program that is the most suited for virtual verification of PLC-logic. An overall methodology
was developed based on the evaluation carried out and the experience gained from the implementation of the work. The result from the developed methodology is presented which describes the partition between the client and supplier, the communication between them and a visualization of the
methodology-process. The result from the evaluation showed that Simumatik3D was more suitable
for verification of PLC logic on a detailed level. The evaluation also showed that the PLC logic could
be verified with Plant Simulation, but not on the same detailed level. Plant Simulation was more suitable for making simulation models more realistic. Virtual commissioning of PLC-logic is a new concept on Volvo Cars Skövde and therefore can the result from this thesis form a basis for future work
in this area. Virtual verification of PLC-logic is discussed in which several important aspects to think
about is presented. The projects main goal to virtually verify PLC-logic in simulation programs was
achieved and yielded good results, the partial objectives resulted in a thorough evaluation and future
recommendations.

Keywords
Simulation, emulation, communication, PLC, verification of PLC-logic, PLC-programming
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Förkortningar
I den här tabellen förklaras några av de olika förkortningar som förekommer i rapporten.
COM

Communication Port: Hårdvarugränssnitt där information överförs bit för bit
mellan enheter.

DES

Discrete Event Simulation: Är en imitation av en process eller ett system med
hjälp av matematiska, symboliska och logiska beräkningar.

HIL

Hardware In the Loop: PLC-hårdvara styr ett simulerat flöde.

I/O

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

OPC

OLE (Object Linking för Embedding) for Process Control: Är en standard för
datautbyte mellan olika enheter.

PLC

Programmable Logic Controller: Är en mikrodatorbaserad styrenhet som
använder lagrade instruktioner för att styra maskiner, transportsystem och
materialhanteringssystem genom ingångar och utgångar.

RFID

Radio Frequency Identification: En teknik som används för att på avstånd läsa av
information från minnen och transpondrar, även kallat taggar.

Siemens HMI

Siemens Human-Machine Interface: Ett användargränssnitt för att enkelt tyda och
föra över information mellan människa och maskin.

SIL

Software In the Loop: Virtuell PLC och styr ett simulerat flöde.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: Arkitektur för att erhålla
datorkommunikation över ett nätverk.
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Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Virtuell driftsättning

1. Introduktion
1.1. Kort presentation av företaget
Volvo Personvagnar Aktiebolag är en svensk biltillverkare som startade sin verksamhet 1960 och ägs
till största del av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group. Volvo Personvagnar Aktiebolag har sitt
huvudkontor i Torslanda i Göteborg och tillverkningen sker i Göteborg, Skövde, Floby, Gent(Belgien),
Zhangjiakou(Kina) och Chengdu(Kina) där fabriken i Skövde ansvarar för tillverkning av motorer. Det
är totalt 2329 anställda för motortillverkningen och 1867 av dem är anställda i Skövdes motorfabrik.
Skövdes totala tillverkningskapacitet beräknas uppgå till 530 000 motorer/år (2014). Skövde ansvarar
för tillverkning av cylinderhuvud, vevaxlar, cylinderblock och kamaxlar där tillverkning och montering
av de olika komponenterna delas upp i olika fabriker. Organisationens flödessimuleringsavdelning
bildades 2011 i samarbete med Högskolan i Skövde i syfte att simulera flöden för att optimera
befintliga och nya flöden i produktionen.

1.2. Bakgrund och vision
För projektarbeten i Volvo personvagnar Skövde finns det i dagsläget ingen metod eller arbetssätt för
att kunna validera PLC logik mot en virtuell miljö, utan PLC-logiken verifieras efter implementering av
de fysiska systemen. Detta medför en längre genomförandetid av de olika projekten vilket Volvo vill
korta ner för att kunna anpassa sig till marknadssvängningar. Användningsområdet med virtuell
driftsättning är att minska den totala ledtiden i utvecklingsfasen av nya system och öppna upp för
optimeringsmöjligheter, till exempel genom att förbättra PLC-logiken efterhand. Volvo Cars vision är
att ha kompletta virtuella modeller av planerade produktionslinjer för att kunna testa olika scenarion
med avseende på bland annat materialstyrning och process-kapabilitet.

1.3. Syfte och mål
Syftet med projektet är att analysera möjligheterna att inkludera PLC-kod i det virtuella
simuleringsflödet. Det använda virtuella simuleringsflödet i sig är ett hypotetiskt system skapat av
Volvo Cars Skövde i simuleringsverktyget Plant Simulation. De huvudsakliga målen för arbetet är
följande:
 Utföra litteraturstudier för hur verifikation av PLC-logik mot en virtuell simuleringsmodell kan
utföras
 Efterlikna och utveckla det hypotetiska systemet i simuleringsverktyget Simumatik3D
 Utvärdera möjligheterna för kommunikation mellan Plant Simulation och PLC
 Utvärdera total använd arbetstid för uppbyggnad av det hypotetiska systemet för de olika
simuleringsverktygen tills det att kommunikation är etablerad och PLC-logik är verifierad
 Skapa ett arbetssätt för verifiering av PLC-logik mot simuleringsmodeller
 Rekommendera framtida arbetsområden inom detta område
 Utvärdera resultaten för PLC-styrning av Plant Simulation och PLC-styrning av Simumatik3D
mot varandra
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1.4.

Virtuell driftsättning

Avgränsningar

 PLC-logik kommer inte valideras genom driftsättning mot ett verkligt system
 Enbart utföra viss modellering för det hypotetiska systemet i Plant Simulation, bland annat
sensorer, fysiska stopp och RFID läsare
 Endast PLC-mjuk- och hårdvaran Siemens Step 7 används för att styra simuleringsverktygen
 Slitage av rullband eller trasiga rullband, vridbord, givare och fysiskt rörliga delar i modellerna
tas inte om hänsyn till utan de antas ha 100 % livslängd och aldrig gå sönder

1.5. Hållbar utveckling
1981 introducerades begreppet hållbar utveckling av Lester Brown, en amerikansk miljövetare och
författare. Den internationella spridningen skedde 1987 då världskommissionen för miljö och
utveckling (Brundtland kommissionen) lanserade begreppet i rapporten ”Vår gemensamma framtid”.
Följande definition är tagen från Brundtland kommissionen: ”En hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov” (Andrews & Granath, 2012) I rapporten beskrivs att hållbar social
utveckling parallellt med ekonomisk tillväxt inte är möjligt att uppnå om naturresurserna
överutnyttjas och miljön förstörs. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är de tre dimensionerna
som ska samspela för att uppnå hållbar utveckling. (Andrews & Granath, 2012)
Ekonomisk hållbarhet handlar om att resurser först måste produceras för att sedan konsumeras. Det
som möjliggör produktion är naturresurser, kapital och arbete, men det räcker inte med enbart
produktion. Det som är en stor ekonomiskt hållbar faktor är handel som öppnar upp för
massproduktion inom specialiserade produkter eller tjänster, där vissa länder blir mer
konkurrenskraftiga än andra. De konkurrenskraftiga landet kan då köpa in sig på andra länders
produkter eller tjänster de själv inte har bra förmåga till att producera vilket gynnar välfärden både i
det säljande och köpande landet. Samtidigt som ekonomisk hållbarhet bidrar till välfärd, kan det
orsaka problem för social hållbarhet som handlar om hälsa, säkerhet och trivsel kollektivt och
individuellt. Risken med ekonomisk hållbarhet är att den hamnar i fokus och individen pressas för
hårt. Det gäller att hitta en balans mellan den ekonomiska och sociala hållbarheten, parallellt med
ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att ta vara på naturen. Naturen ger oss rätt klimat,
naturresurser, återvinning av avfall och rekreation och för att människan ska hålla sig frisk måste
naturen bevaras. Ett exempel på sambandet mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet är att
uppstädningen av utsläpp kostar pengar och föroreningen skadar människa och material. Den stora
miljöpåverkan är teknik, produktion och konsumtion. Stor fokus bör därför läggas på utveckling,
användning, underhållning och avveckling av tekniken. (Källström, 2014)
Ingenjören har en nyckelroll vid strävan att uppnå hållbar utveckling eftersom många lösningar är
inom teknik. År 2050 ses inom visionen ofta som ett mål-år för det hållbara samhället då många
beskrivningar för hur samhället ser ut görs för detta år. Eftersom den som avslutar eller nyligen
avslutat sin ingenjörsutbildning troligtvis fortfarande är yrkesaktiv år 2050, behövs ett miljömedvetet
nytänkande vid framtagning av tekniska lösningar för att uppnå hållbar utveckling. (Gröndahl &
Svanström, 2011)
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Virtuell driftsättning

Eftersom bakgrunden till detta examensarbete är att reducera ledtiden vid framtagningen av nya
system bör ekonomisk och ekologisk hållbarhet ses som de hållbarhetspelare som påverkas mest
positivt. Utan simulering är risken större för att felkonstruktion uppstår av den tänkta anläggningen
som ska byggas upp. Målet med att simulera flöden är bland annat att reducera sannolikheten till
felkonstruktion av anläggningens olika maskiner, transportbanor med mera genom att simulera olika
scenarion. Genom att ta ett steg till genom att utföra virtuell driftsättning kan felkonstruktion
reduceras ytterligare eftersom flödet måste vara utformat på ett sätt som både passar
flödessimuleringen och PLC-simuleringen. Kopplat till hållbarhetspelarna bidrar virtuell driftsättning
till ökad och snabbare produktionsflexibilitet inför marknadssvängningar och reducerade transporter
för felbeställningar av olika komponenter i ett produktionssystem. Detta leder till att förlorad
produktionstid minskar och att nya produkter kan lanseras fortare.

1.6. Metod
Metod definieras enligt Holme, Solvang & Nilsson (1997) som ett sätt att reda ut problem, ett
redskap och nå fram till ny kunskap. Detta behöver inte betyda att alla metoder är jämbördigt
hållbara utan en metod är allt som kan hjälpa till att uppnå de satta målen. Vetenskapliga artiklar,
rapporter och böcker är enligt Davidson & Patel (2004) de vanligaste källorna där kunskap hämtas var
författarna i allmänhet ansträngt sig för att sammanställa den kunskap som existerar inom ett visst
problemområde. Litteratursökningen är en tämligen tidsödande process överlag och det är inte
säkert att det finns litteratur tillgängligt inom ett specifikt område. Efter att ha satt sig in i den
kunskap som finns inom problemområdet kan speciella sökord plockas ut som sedan används för att
hitta mer specifik litteratur inom området.
Fallstudie är ett brett begrepp som inte bara innefattar personer, Svenning (1997) förklarar att det
innefattar allt från organisationer och personer till händelser och processer. Den kan tolkas som en
intensivstudie som sträcker sig över en period där forskaren tar reda på all relevant fakta som kan
hittas i ett eller ett mindre antal fall. Eftersom all fakta kretsar kring specifika enskilda fall ger
metoden en utmärkt klar bild av det undersökta ämnet i fråga.
Att återanvända data i forskning är ett välanvänt koncept där kvantitativ data har varit den stora
delen historiskt sett, dock på den senaste tiden har kvalitativ data blivit mer och mer tillgängligt.
Exempel på kvalitativ data är att använda data från intervjuer, återanvända data från arbeten som
någon annan samlat in eller undersöka forskares använda metoder. Kvantitativ data är den data som
oftast genereras från experiment och undersökningar, baserat på nummer. Det kvantitativa data som
genereras analyseras ofta med hjälp av datorbaserade program för att få statistisk data, diagram och
grafer vilket kan användas för att dra slutsatser i projekt. För att testa någonting och se vad som
händer används experiment vilket är designat till att bevisa eller motbevisa hypotesen. Vid denna
studie exkluderas alla faktorer som eventuellt har en effekt på utfallet förutom den faktor som tros
ha en särskild påverkan på utfallet. Om forskarna är övertygade om att utfallet inte kunde påverkats
av andra faktorer har de bevisat hypotesen. (Oates, 2006)
För att öka tillförlitligheten av resultatet har grunden för utförandet av metoden varit den
vetenskapliga referensramen. Fokus kommer läggas på vetenskapliga artiklar för att hitta relevant
litteratur då området är relativt nytt, men även böcker och rapporter kommer användas flitigt. Den
vetenskapliga referensramen påbörjas efter att arbetet specificerats och anses vara ett av
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huvudargumenten för att lösa arbetets problem kring verifiering och validering av PLC kod samt att
skapa en simuleringsmodell från ett hypotetiskt system. Den vetenskapliga referensramen kommer
ligga till grund för problemlösningen eftersom den ska innehålla viktigt information om
kommunikation mellan simuleringsprogramvaror, fysiska PLC-enheter och PLC-programvaror.
Litteraturstudien ska ligga till grund för arbetssättet kring det praktiska arbetet då den ska ge
ingående information om vad andra testat, hittat för problem och deras lösningar på liknande
studier. Genom att sätta sig in i problemområdet kan de speciella sökorden hittas relativt fort vilket
är väldigt användbart för fortsatt sökning av studier. I figur 1 behandlas den metodmodell som
kommer användas under detta arbete kring verifiering av PLC-logik mot simuleringsprogram. En
litteraturstudie ska utföras och ligga till grund för utförandet av kommunikationen av PLC mot
Simumatik3D, men speciellt mot Plant Simulation då det är ett mer outforskat område. Med hjälp av
litteratursökning ska relevant information hittas för hur systemets PLC-logik ska verifieras och
valideras på ett korrekt sätt. Arbetet ska avslutas med utvärdering av resultaten från de båda
analyserna samt ett arbetssätt ska definieras utifrån de erfarenheter och resultat detta arbete
medför. Figur 1 visar metoden för utförandet av projektarbetet.

Figur 1. Övergripande utförande av metod.
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1.7. Rapportens disposition
Rapportens disposition ger läsaren
läsarrekommendationer, se figur 2.

ökad

förståelse

för

kapitelindelningen

samt

Figur 2 visualiserar sambandet mellan de olika kapitlen i rapporten. Kapitel 1 innehåller
målformuleringar och bidrar till utformningen av kapitel 2-8. Kapitel 2 och 3 innehåller den
teoriorienterade delen som formar det praktiska arbetet i kapitel 4-8 och kunskapshöjande process
innebär ständig återblick mot det teoretiska arbetet. Kapitel 9-10 summerar arbetet som utförts i
kapitel 1-8.
Kapitel

Kort beskrivning

1. Introduktion

Ger en bakgrundsförståelse kring Samtliga läsare.
projektet och hållbar utveckling.

Läsarrekommendationer

2-3.
Vetenskaplig Tar upp relevant fakta kring de Läsare med grundläggande förståelse av
referensram
och olika ämnena och analyserar fakta produktion.
litteraturstudier
av andras utförda arbeten.
4.
Hypotetiskt Skapandet av hypotetiskt system Läsare intresserade av hela projektets
system
och funktionsbeskrivning.
arbetsgång.
5-6. Genomförande

Uppbyggnad av systemet i Step 7,
Plant Simulation och Simumatik3D
samt kommunikationen mellan
dessa system.

7-8. Resultat

Utvärdering av systemet
skapandet av arbetssättet.

9-10. Projektavslut

Diskussion och slutsats.
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Figur 2. Rapportens disposition.
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2. Vetenskaplig referensram
I detta kapitel förklaras grundläggande teori inom områdena PLC och simulering. Kapitlet tar också
upp relevant fakta kring verifiering, validering samt virtuell driftsättning.
V-modellen är ett arbetssätt vid testning av programvaror och hur processen kring utvecklingen av
programvaran ska gå till, se figur 3. Arbetssättet kan användas för att planera hur mycket
ansträngning som krävs vid testning, vilka ändamål som avses och förhoppningsvis ska arbetssättet
ge en bra överblick över vad som behöver tänkas på i projektet. För att kontrollera huruvida koden
uppfyller den detaljerade designen används enhetstestning och för att pröva att de tidigare testade
komponenterna passar ihop används integreringstestning. Systemtestningsfasen används för att
kontrollera Om den integrerade produkten uppfyller specifikationen eller inte kontrolleras i
systemtestningsfasen och den sista fasen acceptanstestning, kontrollerar om användarens slutgiltiga
krav uppfylls. (Marick, 1999)

Figur 3. V-modell, en utvecklingsprocess för programvaror, fritt tolkad av Marick (1999).

2.1. PLC
En programmerbar logisk styrenhet (PLC) är enligt Groover (2007) en mikrodatorbaserad styrenhet.
Styrenheten använder lagrade instruktioner i ett programmerbart minne för att implementera logik,
sekvenser, tidtagning, räkning och aritmetiska funktioner i digitala/analoga ingångs/utgångsmoduler. PLC-system används både i processindustrin och diskreta tillverkningssystem för
att styra maskiner, transportsystem och materialhanteringssystem. De logiska sambanden kan enligt
Cegrell & Sandberg (1994) snabbt behandlas eftersom systemets konstruktion är anpassat speciellt
för att snabbt läsa av samtliga ingångar. Det inprogrammerade styrsystemet behandlar sedan dessa
ingångar genom inprogrammerad logik och skickar signaler till utgångarna. Figur 4 visar PLC-systemet
Siemens SIMATIC S7 -300 med olika in – och utgångsmoduler.
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Figur 4. Visar ett PLC-system med olika moduler, tagen från Siemens PLM Software (2015).

Det faktum att PLC-enheter är väldigt stryktåliga har enligt Thapa m.fl. (2008) gjort dem till det
självklara valet som processregulatorer för bilindustrin. En PLC-enhet har flera logiska
driftsfunktioner, I/O funktioner och har en betydande roll i styrningen av tillverkningsceller. Att
designa och utveckla ett PLC-program för större tillverkningssystem är relativt komplext. Även om
det är enkelt att designa logiken för mindre system växer svårigheten att designa och verifiera PLClogiken i förhållande till att systemets storlek ökar.
Haag (1995) tar upp två olika tillvägagångssätt för validering av PLC-logik när programmet är i PLChårdvaran. Det första tillvägagångssättet innebär att interface-rackarna eller kontakterna mot
processen kopplas bort och logiken kan då simuleras via terminalen på PLC-hårdvaran. De ingångar
och utgångar som ska vara 1 eller 0 anges och PLC-systemet läser sedan igenom statusen för de
angivna ingångarna. Statusförändringar i utgångarna, minnescellerna och tidskretsarna visas då i
terminalen. Det andra tillvägagångssättet är att använda test-kort som placeras på ingångarna på
interfaceracken. Test-korten har inbyggda omkopplare eller potentiometrar för att simulera de
digitala eller analoga insignalerna. Resultaten avläses via lysdioderna på utgångskorten eller genom
att skriva ut status av programmet.
PLC-projekt bör enligt Haag (1995) utföras i olika steg för att få ett bra resultat. Projektet bör först
och främst ha en fullständig och entydig funktionsbeskrivning. Denna ska vara lätt att förstå och vara
anpassningsbar för eventuella ändringar och kompletteringar. Funktionerna beskrivs vanligtvis
antingen i textform, med olika reläsymboler eller funktionsplaner. Nästa steg i projektet är att skapa
en I/O-lista över de anslutna objekten till PLC-systemet. De olika objekten ska betecknas på ett
självförklarande sätt för att enkelt kunna identifiera de olika objekten. Efter dessa steg ska PLClogiken delas upp, systematiseras och testas. Uppdelningen och systematiseringen utförs för att PLCprogrammet enkelt ska kunna läsas av och hitta de olika funktionerna. Olika delar i PLC-programmet
testas var för sig eftersom ett program kan innehålla tusentals in- och utgångar. Kontinuerliga
backuper görs på programmet utifall något skulle gå snett som orsakar att koden inte går att
använda. Till sist skrivs logiken in i PLC-hårdvaran och är då klart för provkörning mot anläggningen.
Eventuella ändringar i logiken görs därefter för att köra utrustningen som det är tänkt.
Marcus Johansson och Jacob Nilsson
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2.2. Simulering
I den framtida tillverkningsindustrin ställs höga krav på att hålla nere kostnader, ledtider och
transporttider. För att säkerställa att varorna som tillverkats levereras i rätt mängd och tidpunkt till
kunden krävs beslut om lämpligt tillvägagångssätt för att lyckas med detta, till exempel simulering av
produktionen. (Siemens PLM Software, 2015)
En simuleringsmodell är en imitation av en process eller ett system där indata uttrycks i
matematiska, symboliska och logiska beräkningar i relation till de enheter eller objekt som finns i
simuleringsmodellen. Utdata kan då, efter validering och verifiering, användas för att besvara de
olika frågor som ställs av simuleringsmodellen. Fördelen med att bygga en simuleringsmodell är att
slutsatser om olika scenarion kan dras utan att störa det verkliga produktionsflödet, eller testa om
det hypotetiska framtida produktionsflödet kommer fungera. Det finns två kategorier av
simuleringsmodeller, händelsestyrd simulering och kontinuerlig simulering. Händelsestyrd simulering
innebär att variabelns status i ett system ändras vid en diskret uppsättning punkter i tiden. Till
exempel inne i en bank där antalet besökare som förändras då en besökare kommer eller går. I en
simulering skulle det innebära att tillståndet endast beräknas då ett event händer och tiden emellan
eventen inte tar någon beräkningskraft. Kontinuerlig simulering innebär kontinuerlig förändring av
variabler. Till exempel vattenflödet i en vattendamm som kontinuerligt förändras med tiden. I en
simulering innebär det att tillståndet hela tiden beräknas då ständig förändring sker i systemet.
(Banks, Carson & Nelson, 2009)
Plant Simulation är ett händelsestyrt simuleringsverktyg som är utvecklat av Siemens PLC Software
och är ett av de mest allmänt godkända kommersiella simuleringsprogrammet för modellering och
testning. Det använder ett objektorienterat simulerings- och modelleringsspråk som heter SimTalk
vilket är smidigt integrerat i den visuella miljön för utveckling. Det stödjer speciellt funktionaliteter
som objekthantering, visualisering i 2D och 3D av simuleringsutförandet och kraftfulla
materialflöden. Plant Simulation har även inbyggda analyseringsverktyg (flaskhalsanalys,
maskinutnyttjandegrad o.s.v.) som används för att testa olika scenarion. Figur 5 visar gränssnittet i
Plant Simulation med flödet i 2D och 3D vy. ((Siemens PLM Software, 2015); (Ha, Park & Lee, 2007))

Marcus Johansson och Jacob Nilsson

9

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Virtuell driftsättning

Figur 5. Visar gränssnittet i Plant Simulation, tagen ifrån Siemens PLM Software (2015).

En modell i ett emuleringsprogram körs oberoende av en process för att efterlikna olika
komponenter i ett system, alltså efterliknar komponenterna i systemet oavsett om event sker
(Emulogix, 1998). Simumatik3D (2015) beskriver Simumatik3D som ett kontinuerligt
simuleringsverktyg för användare som arbetar med PLC programmering och virtuella
simuleringsmiljöer. Det kan användas till att reducera projekts uppstartstider, det är byggt med en
3D motor och drivs av fysiska egenskaper för att efterlikna verkligheten. Den virtuella
simuleringsmodellen byggs i Simumatik3D, ett PLC-projekt byggs och laddas ner till en PLC och sedan
kopplas dessa ihop med hjälp av OPC kommunikation.
I rapporten beskrivs Simumatik3D som ett emuleringsverktyg för att enkelt skilja Plant Simulation och
Simumatik3D åt. Detta eftersom att Simumatik3D använder fysiska beräkningar för komponenterna i
systemet för att efterlikna verkligheten. Simumatik3D är ett verktyg i beta-version orienterat till
utbildning av studenter inom PLC programmering, vilket har vidareutvecklats under arbetets gång.
För att en simuleringsstudie, som visas i figur 6, ska få ett lyckat resultat bör studien enligt Banks,
Carson & Nelson (2009) utföras enligt följande 12 steg:
1. Problemformulering: Varje simuleringsstudie bör börja med en problemformulering.
Simuleringsanalytikern måste se till att problemformuleringen framgår tydligt för de
beslutsfattande inblandade för att motivera dem att få tillstånd att utföra
simuleringsarbetet.
2. Fastställande av mål och projektplan: Nästa steg är att besluta om simulering är en lämplig
metod för att lösa problemen. För att säkerställa detta bör en projektplan skapas med där
alternativa tillvägagångssätt analyseras för att se hur effektivt dessa kan lösa problemen.
3. Konceptmodell: Här skapas de olika komponenterna för att efterlikna det riktiga systemet,
om det finns. Modellen ska skapas på ett sätt som kan besvara de olika antaganden och krav
för problemet. För att utföra detta steg på ett bra sätt kan det vara lämpligt göra modellen
enkel från början och sedan jobba med komplexiteten hos modellen. Det som är viktigt att
tänka på är att modellen inte ska göras mer detaljerad än vad den behöver vara för att uppnå
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syftet. Om modellen blir för detaljerad innebär det att onödiga kostnader och resurser har
lagts på arbetet.
4. Datainsamling: Parallellt med konceptfasen vid modellskapandet bör datainsamlingen ske för
att bestämma definiera de olika komponenterna i modellen. Det som bör tänkas på vid
datainsamlingssteget är att den kan vara tidskrävande och svår att få fram. Därför är det
viktigt att påbörja datainsamlingen tidigt i en simuleringsstudie.
5. Modelltolkning: Vid det här stadiet skapas modellen efter de data som samlats in och de
antaganden som tolkats. Simuleringsanalytikern måste sedan välja ut vilket program som är
lämpligt att använda för att lösa uppgiften, beroende på hur problemet ser ut. Om problemet
är ämnad för rätt mjukvara kan utvecklingstiden för modellen reduceras.
6. Modell verifierad?: I verifieringsstadiet kontrolleras programmets funktionsduglighet där
bland annat felsökning behöver utföras för komplexa modeller. Om indataparametrarna
skapats på ett korrekt sätt och modellen är uppbyggd på ett logiskt sätt kan modellen
verifieras mot verkliga och förväntade resultat.
7. Modell validerad?: Validering handlar om att se till att modellkonceptet blir en
representation av det verkliga systemet. Ett sätt att validera modellen är att jämföra utdata
för modellen mot det verkliga systemet, om det är möjligt. Det som kan behövas utföras i
detta steg är kalibrering av modellen tills det att önskat resultat uppnåtts.
8. Experimentell design: För varje simulering behövs, för att få ut önskad data, beslut göras för
att ta hänsyn till hur lång uppvärmningstiden och simuleringstiden ska vara.
9. Produktionskörning och analyser: För att validera att utdata för modellen är korrekt måste
flera simuleringsexperiment utföras tills det att noggrannheten bedömts som acceptabel för
modellen.
10. Mer körningar?: Har tillräckligt med simuleringar utförts för att uppnå den noggrannhetsgrad
som krävs av simuleringsmodellen?
11. Dokumentering och rapportering: Det finns två typer av dokumentering som bör utföras:
programmet och framstegen. Det är väldigt viktigt att dokumentering av programmet utförs
eftersom om programmet i senare skede kommer att användas igen av en annan
simuleringsanalytiker och därför underlättas arbetet för att förstå programmets funktioner.
Dokumentationen av projektframstegen är viktig för att visa de fallgropar och framsteg de
inblandade hamnat i och dessa fallgropar kan i framtida projekt då undvikas. Frekventa
rapporter (minst månadsvis) bör skickas ut till de som inte är dagligt involverade i projektet
för att undvika missförstånd om framstegen mellan de inblandade. Även kontinuerliga
avstämningar för uppnådda milstolpar i projektets gång kan vara bra för att förtydliggöra
framstegen. I dokumentationen kan grafer och tabeller användas för att underlätta
förståelsen för de som läser rapporterna.
12. Implementering: Framgången vid implementeringssteget hänger ihop med hur väl
föregående steg har utförts. Om dålig kommunikation har uppstått mellan
beslutsfattande/involverade och simuleringsanalytikern kan fel antaganden använts och då
minskar modellens trovärdighet. Detta kan leda till att modellen behöver omarbetas för att
få implementeras.
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Figur 6: Flödesschema av metodiken för en simuleringsstudie, fritt tolkad från Banks, Carson & Nelson (2009).

2.2.1. Verifiering & validering
För att kolla att en modell och dess resultat är korrekt för en speciell användning eller syfte används
verifiering och validering. Verifiering av en modell kan enligt Sargent (2013) definieras som att se till
att datorprogrammet av modellen och dess implementation är rätt. Modellvalidering kan enligt
författaren definieras som beviset för att en modell inom sitt tillämpningsområde har en
tillfredställande noggrannhet med avseende på den satta specifikationen av modellen. Och vad en
tillfredsställande noggrannhet innebär är en avvägning användaren måste göra med avseende på
kostnad, se figur 7. Vid verifiering och validering av en simuleringsmodell är det viktigt att det görs
för varje användning eller syfte av modellen. Syftet med en simuleringsmodell kan vara att är att
svara på en rad olika frågor och då måste giltigheten av modellen bestämmas med avseende på varje
fråga. Alla användare av modellen som t.ex. beslutsfattare av modellen, utvecklare av modellen och
de individer som påverkas av resultaten från modellen är alla intresserade av att modellen och dess
resultat är korrekt för varje adresserad fråga.
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Figur 7. Sannolikhetsgraf för validiteten av en simuleringsmodell, fritt tolkad från Sargent (2013).

En modell kan vara giltigt för vissa experimentella förhållanden och ogiltiga i andra. För att en modell
skall vara giltig för en uppsättning experimentella förhållanden krävs det att modellens noggrannhet
är inom dess acceptabla intervall av noggrannhet som bestämts. Detta kräver då att modellens
intressanta utfall behöver identifieras och dess acceptabla intervall av noggrannhet specificeras.
Detta skall helst göras innan utvecklingen av modellen startats eller väldigt tidigt i
utvecklingsprocessen. Då varje simuleringsprojekt innehåller någon ny eller unik utmaning blir
verifiering och validering en väldigt kritisk del. (Sargent, 2013)

2.2.2. Tekniker för att öka giltigheten och trovärdigheten av modeller
Vid utvecklingen av en simuleringsmodell skall analytikern enligt Law (2015) använda sig av all
tillgänglig information och här beskrivs några steg som kan förenkla detta:
 Kommunikation med ämnesexperter: Det vill säga att analytikern inte jobbar isolerat utan
måste jobba tillsammans med de personer som kan systemet bäst. Det kommer aldrig att
finnas ett dokument eller en person med all information som behövs för att bygga modellen
utan analytikern måste ha ett kritiskt förhållningssätt för att få fram all den informationen
som krävs.
 Observationer av systemet: Fakta borde tas från liknande system om de redan gjorts och
användas för att bygga modellen. Fakta kan finnas tillgänglig från gjorda tidsstudier eller från
historiska dokument. Här är det viktigt att de som bygger modellen verkligen förstår
processen som producerade dessa fakta och inte bara betraktar det som abstrakta siffror.
 Existerande teori: Om det är möjligt skall tidigare resultat användas för att jämföra med den
nya modellen. Det krävs ofta erfarenhet eller intuition för att förstå hur komplexa system
fungerar och detta gäller speciellt om systemet nuvarande inte existerar.
 Interagera regelbundet med chefen: Det är viktigt att hela tiden interagera med chefen
under simuleringsstudien för att t.ex. öka trovärdigheten av modellen då chefen förstår och
accepterar modellens olika antaganden. Det är också viktigt för att behålla chefens
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inblandning och intresse kring simuleringsstudien samtidigt som chefens kunskap av
systemet bidrar till systemets giltighet.
 Upprätthålla dokumentationen: En av anledningarna till att simuleringsmodeller innehåller
felaktiga antaganden och att de saknar kritiska delar är kommunikationsbrister. Något som
kraftigt kan minska detta problem och öka trovärdigheten är att dokumentera alla
antaganden, algoritmer, koncept och data i ett sammanslaget dokument.

2.3. Virtuell driftsättning
I dagens kontinuerligt föränderliga marknad reduceras, enligt Park (2005), hela tiden produktcyklerna
och detta kräver att produktionssystemen måste kunna anpassa sina metoder till väldigt många olika
situationer som kan uppstå. För att klara av dessa krav som flexibel produktion och hög produktivitet
har de flexibla tillverkningssystemen blivit allmänt accepterade. Ett flexibelt tillverkningssystem
definieras som ett integrerat produktionssystem bestående av automatiska stationer. Exempel på
dessa automatiska stationer är hantering- och lagringssystem, CNC maskiner med kapacitet att byta
verktyg och ett datorstyrt kontrollsystem som kontrollerar alla operationer i hela systemet.
Virtuell driftsättning används enligt Hloska & Kubin (2014) för att testa och optimera komponenter
inom det maskintekniska området som t.ex. motorer, sensorer och andra fysiska komponenter.
Andra vanliga användningsområden är att testa och optimera logistik- och transportsystem,
komplexa produktionssystem och kontrollsystem (PLC). Salamon & Heidari (2012) beskriver att
tanken är att innan PLC-logiken används i produktionen skall en tekniker lätt kunna koppla en PLC
mot en 3D modell och kunna identifiera och justera eventuella fel. Meningen med virtuell
driftsättning är enligt Hloska & Kubin (2014) att kunna testa dessa komponenter eller system i god tid
innan den verkliga driftsättningen av produktionen eller start av operationer. En avgörande del i
virtuell driftsättning är flödessimulering, vilket kan användas för att simulera ett riktigt system och
delar av kontrollsystemets logik. Det finns även en del tekniska svårigheter men även flera fördelar
som tas upp i detta kapitel.
En miljö med virtuell driftsättning erbjuder ingenjörer mer möjligheter vid t.ex. förbättring av
prestandan i anpassningsbara system och vid design av komplexa system. Då komplexiteten av
produktionssystemen ständigt ökar behövs även mer virtuell driftsättning. De flesta större företag
föredrar att i högsta grad kunna granska och bedöma prototyper i en virtuell miljö innan
implementering i den verkliga världen. På detta sätt kan de hitta problem och modifiera dessa i
produktionssystemet. (Salamon & Heidari, 2012)
En utredning för en tysk maskintillverkare visade att driftsättningsfasen för ett produktionssystem
består av en fjärdedel av den totala projektcykeltiden och 90 % av driftsättningstiden är relaterade
till aktiviteter och förseningar för styrsystem och elektronik. 70 % av dessa förseningar är associerade
med fel i mjukvaran i styrsystemet. Sammanfattningsvis består 60 % för korrigering av fel med
mjukvaran i driftsättningsfasen, eller 15 % av den totala leveranstiden av en anläggning. Felen är
bland annat att logiken inte styr utrustningen som det är tänkt och problem i överföringen mellan
mjukvara och hårdvara. (Reinhart & Wunsch, 2007)
Salamon & Heidari (2012) beskriver att genom att använda ett simuleringsprogram kan PLC-logik
utvecklas och verifieras samtidigt som konstruktionen av systemet. Vid virtuell driftsättning skapas
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en realistisk och noggrann 3D simulering för att validera produktionssystemets styrlogik innan den
fysiska implementeringen tar vid. Reinhart & Wunsch (2007) trycker på att det är viktigt att tänka att
modelleringen av ett virtuellt system bör hållas inom en viss tidsram för att det ska vara lönsamt,
men ändå få högre kvalitet och kortare driftsättning av systemet. En annan utmanande aspekt inom
virtuell driftsättning är enligt Strahilov & Damrath (2015) det fysiska beteendet av pneumatiska
komponenter. Det krävs att simuleringsmodellen möter de realtidskrav som finns för att kunna
simulera korrekt beteende av pneumatiska komponenter.
Enligt Dougall (1998) utförs traditionellt sett modelleringen av ett styrsystem (PLC) i följande
trestegs-tillvägagångssätt inför implementering av ett system:
1. Utveckling av PLC-logik för att styra fältenheter
2. Installation av systemet
3. Testning och omskrivning av logiken om det är nödvändigt
Nackdelen med det här tillvägagångssättet är att potentiella risker finns vid leverans av ett otestat
system till användare och kunden. Riskerna kan vara en försening av projektet och det kan även vara
en långvarig uppstart innan processen kan köras i den takt som är tänkt. Detta kan ses som förlorad
produktionstid om den förväntade kalkylen för uppstart är fel. Om defekta produkter produceras vid
uppstart av processen kan detta uppgå till stora kostnader, speciellt om produkterna som produceras
är dyrbara. Det är även risk att utrustningen skadas vid nyinstallation av den utrustningen som kan
orsaka ytterligare förseningar. Det är även risk för operatörerna som använder utrustningen då
oförberedda ”tänk-om” scenarier uppträder i systemet. (Dougall, 1998)

2.3.1. Fördelar och möjligheter
Drath, Weber & Mauser (2008) beskriver att tanken med virtuell driftsättning är god. Författarna
beskriver att det finns många artiklar och publiceringar som ger det en optimistisk framtid och ofta
beskriver denna teknologis många fördelar. Reinhart & Wunch (2007) tar upp en studie med en
grupp personer som används för att jämföra tiden för uppbyggnaden och driftsättningen av styrlogik
i ett projekt. Hälften av personerna fick använda sig av standardiserade verktyg och hälften fick
använda en simuleringsmodell att testa mjukvaran av styrsystemet mot. Studien visade att
driftsättningstiden reducerades med 75 % genom att använda sig av virtuell driftsättning.
Fördelarna enligt Dougall (1998) med att verifiera PLC-logiken mot en simuleringsmodell är att det
går identifiera och eliminera riskerna i ett projekt. Simulering leder till tidigare driftsättning av nya
anläggningar och snabbare driftsättning vid uppgradering av befintliga anläggningar, vilket leder till
att förlorad produktionstid minskar. Siemens (2015) tar upp att virtuell driftsättning bidrar till mer
projekt med mindre personer och tid. Det finns även utökade möjligheter för testning av systemet
och validering av olika automationskonfigurationer gentemot traditionell driftsättning. Detta bidrar
även till att operatörsträning kan utföras på ett effektivt sätt. Dougall (1998) tar upp att för de
eventuellt externt anställda personer som bygger upp systemen innebär snabbare driftsättning.
Detta bidrar till reducerad tid de anställda behöver vara på företaget och på då mindre kostnad för
företaget. Systemutvecklarna behöver inte heller befinna sig lika mycket på plats eftersom stor del av
systemet testas mot simuleringsmodellen. Detta öppnar även upp för möjligheten för det externa
företaget att underhålla logiken om förändringar behöver utföras i senare skede. Siemens (2015)
beskriver att detta hjälper ingenjörer under hela projektfasen. Sammanfattningsvis innebär virtuell
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Reinhart & Wunch (2007) beskriver att allt eftersom komplexiteten ökar i takt med kravet för
snabbare driftsättningstider talar och visualiserar författarna för fördelarna med att virtuellt
driftsätta anläggningen parallellt med monteringsfasen för att spara tid i driftsättningsfasen, se figur
8.

Montering av anläggningen
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Figur 8. Jämförelse av projekt utan/med virtuell driftsättning, fritt tolkad från Reinhart & Wunch (2007).

2.3.2. Svårigheter
Drath, Weber & Mauser (2008) beskriver att det inte bara är fördelar med virtuell driftsättning utan
det finns också svårigheter som inte är lika omtalade i alla de publicerade artiklarna. Dessa
svårigheter är viktiga för introduktionen till industrin där just introduceringen till den breda massan
saknas samt den ekonomiska aspekten. Det finns redan flera programvaror för specifika lösningar till
försäljning från olika återförsäljare men idén av ett problemfritt digitalt produktionsflöde är ännu
inte riktigt introducerat i verkligheten. Det är på grund av t.ex. hög kostnad vid introduktion, hög
komplexitet, hög varietet av återförsäljare, hög underhållningskostnad och hög utbildningskostnad.
Alla dessa kan ses som orsaker till varför samhället är motvilliga till en bredare introduktion av
virtuell driftsättning i industrin. Enligt Reinhart & Wunch (2007) uppstår det även kostnader med
virtuell driftsättning då bland annat mjukvaran måste köpas in. Eftersom modelleringen måste
utföras av en kompetent person är även detta en kostnad. Även Hloska & Kubin (2014) påpekar en
del svårigheter med virtuell driftsättning, det är t.ex. inte möjligt att kontrollera beteendet av
kontrollsystemet i förhållande till responstid av sensorer eller andra fysiska komponenter. De
påpekar också att det ofta blir dåligt strukturerad programmering då det oftast är samma ingenjör
som testar och programmerar. Detta medför att det blir svårare att kommunicera eller koppla ihop
systemet med tredjepartsprogram.
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Att skriva PLC-logiken kommer oftast i den sista fasen i byggnationen av ett produktionssystem när
de elektriska och mekaniska delarna redan implementerade. Enligt Salamon & Heidari (2012) är
programmeringen och verifieringen av PLC-logik ofta en väldigt tidskrävande fas för tekniker.
Reinhart & Wunsch (2007) hävdar att felfunktioner anses som den huvudsakliga faktorn för
tidsfördröjning vid driftsättning av en anläggning i ett projekt där felen främst ligger i otestade och
nyutvecklade styrsystem.

2.3.3. Industrins krav för en framgångsrik introduktion av virtuell driftsättning
Då det i dagsläget saknas kompletta lösningar menar Drath, Weber & Mauser (2008) att följande krav
behövs för en framgångsrik introduktion av virtuella driftsättningsmiljöer i ingenjörens digitala
verktyg:
 Verklig kontrollkod: Den verkliga kontrollkoden för robotar och PLC-system samt gränssnittet
mellan maskin och människa skall förbli oförändrad när de implementeras i den virtuella
driftsättningsmiljön. Detta minskar märkbart internt motstånd och expert förluster under
introduktionen av virtuella teknologier.
 Verkliga ingenjörsverktyg: De nuvarande ingenjörsverktygen och språken för robot, maskin,
människa gränssnitt och PLC måste förbli oförändrade. Återanvändningen av
standardlösningar och existerande bibliotek är viktigt då det sparar och skyddar ingenjörens
gamla expertis och investeringar.
 Inbäddning: Den nya virtuella driftsättningen skall på ett smidigt sätt implementeras i
ingenjörernas existerande arbetsflöde. Arbetet med att skapa simuleringsmodeller och att
koppla dessa mot PLC och robotprogram ska vara reducerat i högsta möjliga grad. Det bästa
vore att det nuvarande arbetsflödet förblir oförändrat om det går.
 Utökningsbarhet: Då det på tillverkningsmarknaden inom automation finns en rad olika PLCprogram att tillgå måste den virtuella driftsättningen vara kompatibelt med flera PLC-system.
 Virtuella styrenheter: Förutsättningen för att säkerhetsställa användbarheten av bibliotek,
instruktioner och egenskaper för det angivna kontrollsystemet är att se till att de utvecklade
robot och PLC-programmen som körs i den virtuella miljön är identiska med de verkliga
styrenheterna.

2.3.4. Kommunikation
I en studie Dzinic & Yao (2013) utfört beskrivs olika tillvägagångssätt för driftsättning av riktiga och
virtuella anläggningar, se figur 9. Software-in-the-loop (SIL), även kallat off-line programmering,
baseras på virtuella modeller där både PLC-program och flödet simuleras. Fördelen med denna
metod är att virtuell driftsättning kan ske utan krav på hårdvaran för PLC. Hardware-in-the-loop (HIL),
även kallat mjuk driftsättning, är ett annat tillvägagångssätt där PLC-hårdvara interagerar med det
simulerade flödet. På detta sätt kan användaren verifiera och validera mer komplexa PLC-program
för olika fabriksnivåer som till exempel transportörer och celler. SIL och HIL är realtidssimuleringar
som båda använder motsvarande kontrollprogram och utrustning för att etablera kommunikation
mellan simuleringsflödet och styrsystemet eller simuleringsflödet och det simulerade styrsystemet.
För att få kommunikation mellan dessa kan lämpliga TCP/IP protokoll användas. (Dzinic & Yao, 2013)
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Figur 9. Visar de olika metoderna för driftsättning av anläggningar, tagen från Lee, C. G., & Park, S. C. (2014).

OLE for Process Control (OPC), utvecklat av OPC Foundation, är en standard för tillförlitligt och säkert
datautbyte mellan olika enheter, främst inom industriell automation. OPC är plattformsoberoende
och flödet av information mellan enheter är kontinuerligt där enheterna kan vara från flera olika
leverantörer. Enheterna kan på detta sätt överföra data mellan varandra i realtid, övervaka de olika
systemen och få tillgång till historisk data. (OPC Foundation, 2015)
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3. Litteraturstudie
I detta kapitel presenteras litteraturstudier i området kring PLC, simuleringsprogram och
kommunikation kring dessa. Studierna är uppdelade i en kort introduktion till problemet, hur studien
genomfördes och studiens resultat. Kapitlet avslutas med en analys av den utförda litteraturstudien
samt en slutsats.

3.1. Kommunikation mellan PLC och simuleringsprogram
Det här avsnittet presenterar studier inom kommunikationsdelen mellan PLC och
simuleringsprogram. Studierna tar upp tillvägagångssätt för hur kommunikationen upprättades samt
vilka program som använts.
I en fallstudie av Dzinic & Yao (2013) analyseras möjligheterna för kommunikation mellan PLC och
flödessimulering där PLC-logiken både är simulerad och emulerad. I studien använde författarna en
PLC med Siemens Simatic S7 med mjukvaran TIA-Portal och simuleringsprogrammet som användes
för flödet var Experior. Tillvägagångssättet för att etablera en kommunikation skiljer sig åt för
simulering och emulering. För att kommunicera med TIA-portalen finns inbyggda
kommunikationsprotokollet Fetch/Write i Experior. För HIL används S7 funktionerna där
kommunikationen sker direkt mot PLC-hårdvaran genom att använda samma IP adress. För SIL
använde författarna en extern förbindelse genom NetToPLCSim för att få kommunikation mellan de
virtuella systemen. Det externa anslutningsverktyget Siemens S7ProSim användes för att läsa och
skriva data mot PLCsim. Användning av samma IP adress åt båda hållen möjliggjorde kommunikation
med Experior. Författarna utförde analyser för HIL och SIL där resultatet visade att det varken blev
fördröjningar eller andra fel med systemet. Schludermann, Kirchmair & Vorderwinkler (2000) utförde
en liknande studie där de testade industriella styrprogram genom att koppla ihop en PLC med en
vanlig diskret händelsestyrd simulator. För att göra denna sammankoppling använde de ett protokoll
för TCP/IP baserad kommunikation vilket tillhandahöll läget oberoende på olika delar. Genom att
använda TCP/IP standarden blir det möjligt att använda t.ex. simuleringsprogrammet och PLC
kopplade till olika datorer och även olika operativsystem.
Även Cardoso m.fl. (2014) undersökte kommunikationsdelen där de analyserade möjligheten att
använda diskret händelsestyrda program som testbädd mot automatiska kontrollsystem för att skapa
en miljö av inlärning för användare. Författarna använde sig av programmet Ururau för att bygga
modellen och det var sedan integrerat med olika PLC-enheter i produktionen. Det använde sig av
OPC kommunikation för att kommunicera med en PLC och utfallet av studien var att användare
kunde utföra flera tester av modeller. Metoden som användes i studien var för Ururau men
författarna menar på att metoden kan lätt användas av andra simuleringsprogram som har en
kommunikation med en PLC. I en virtuell driftsättningsstudie av Salamon & Heidari (2012) beskrivs
kommunikationen mellan Mitsubishi PLC och DELMIA robotsimuleringsmjukvara. För att etablera
kommunikation användes ett OPC kommunikationsprotokoll mellan en dator med DELMIA och en
annan med PLC mjukvara där datorn med DELMIA agerar OPC klient. Modifikationer av PLCprogrammet fick utföras för att få programmet att fungera ordentligt då standardiserade
funktionsblock orsakade kommunikationssvårigheter mellan PLC-programmet och robot
programmet. Freund m.fl. (2002) poängterar att vid simulering och integrering av fysiska system som
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t.ex. en PLC samt ett simuleringsprogram, är det viktigt att tänka på skillnaden mellan de två
tidsintervallerna vilket annars kan leda till flera problem. Författarna beskriver hur de använt sig av
en algoritm integrerad i en simuleringsmodell i 3D som byggdes i programmet COSIMIR. Algoritmen
användes för att uppnå synkroniseringen mellan simuleringstiden och den simulerade tiden.
Resultatet från studien visade ett framgångsrikt test av systemets funktionalitet i olika tillämpningar i
industrin.

3.2. Virtuell driftsättningsmiljö
Detta avsnitt redogör för studier inom området virtuell driftsättningsmiljö där författarna beskriver
lösningar för olika material-och tillverkningssystem.
Seidel, Donath & Haufe (2012) presenterar en studie där de ger ett förslag på integrering av ett
simuleringsbaserat verktyg för verifikation av alla steg i ett materialhanteringssystem. En ingenjör
utvecklade ett PLC program baserat på beteendet av referens modellen och modellens
kravspecifikation, vilket gjordes med hjälp av program med integrerad utvecklingsmiljö som t.ex.
Codesys eller Siemens Step7. Resultatet från studien visade att den verifieringsmiljön som blivit
utvecklad passade utmärktför driftsättning av PLC-logik. Den planerade tiden på plats minskades med
25 % med hjälp av intensiv testning av PLC-logiken. Förutom virtuell driftsättning, simuleringsbaserad
verifiering, planering och utveckling, påpekar författarna att simulerings- och verifieringsverktyget
även kan användas för att träna operatörer vid anskaffning av nya projekt. Även Hoffman m.fl. (2010)
har undersökt existerande verktygskedjor för virtuell driftsättning av tillverkningssystem, de kom
fram till att fördelen av den virtuella driftsättningen beror på flera faktorer. En faktor som benämns
är att tiden det tar för skapandet och simulering av modellen måste vara märkbart kortare än den
traditionella tiden för driftsättning. Den faktor som har störst inverkan för effektiviteten av
modelleringsprocessen är om ett bibliotek som innehåller de nödvändiga komponenterna för
modellen redan finns. Detta skulle minska tiden avsevärt för modellering och det skulle vara betydligt
effektivare än att utveckla från början.
I en liknande studie av Lee & Park (2014) identifierar och granskar de problem som kan uppstå vid
implementation av virtuell driftsättningsteknik för tillverkningssystem som är automatiserade.
Reduceringen av tiden för felsökning och korrigering är de förväntade fördelarna av virtuell
driftsättning men det kräver fortfarande mycket tid och arbete då en virtuell anläggningsmodell
behöver utvecklas. De problem som uppstår kan delas in i två stycken huvudsakliga problem där det
ena problemet är byggandet av den logiska modellen för den virtuella enheten och det andra
problemet är byggandet av den fysiska modellen av den virtuella enheten. Författarna utförde därför
studier och kom fram till en metod där både loggningsdata och en tabell med I/O från en PLC
extraherades från ett existerande tillverkningssystem, vilket sedan generade en logisk modell för den
virtuella modellen. De kom även fram till att det är viktigt att överväga flera olika scenarier av virtuell
driftsättning t.ex. virtuell driftsättning av ett nydesignat produktionssystem kan vara väldigt olikt ett
redan existerande produktionssystem. I en studie av Cavadini m.fl. (2013) beskriver de en utveckling
och validering av enligt författarna en innovativ modell för automatiserade och komplexa system.
Målet var att reducera tid och kostnad för driftsättningsfasen samt att reducera antalet fel gjorda
under tidig utvecklingsfas. För att kunna nå dessa mål utvecklades en integrerad mjukvaruplattform
som användes för att validera och testa den färdiga applikationen. Genom att koppla ihop en PLC
med en diskret händelsestyrd simulator kunde utvecklingstiden för nya automatiserade system
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reduceras. Studien visade även att det var möjligt att validera och göra problemlösning i en virtuell
driftsättningsmiljö innan driftsättningsfasen på den verkliga anläggningen. Leitão m.fl. (2012) utförde
en liknande studie där de diskuterar en integration av digitala 2D/3D program till en virtuell
driftsättningsmiljö. Genom att kunna designa, simulera, analysera, konfigurera, validera och
kontrollera tillverkningssystem i en virtuell miljö möjliggörs en smidig övergång till den verkliga
miljön. För design, analysering, sammansättning och simulering använde författarna Continuum
plattformen, programmet Delmia Automation användes som underlag för att lätt kunna simulera det
angivna kontrollsystemet. Metoden medför en lätt övergång från virtuell till verklig miljö där inga
ändringar behöver göras i tillverkningssystemets kontrollsystem.

3.3. Verifiering och validering av PLC logik
Detta avsnitt presenterar flera utförda studier inom området verifiering och validering av PLC-logik
mot simuleringsprogram. Författarna beskriver tillvägagångsättet och vilka program som använts för
att utföra arbetet.
I en studie av Ko m.fl. (2010) förklaras en simulering av PLC-logik i industrin för tillverkning av fordon.
Studien är utvecklad för att simulera och verifiera ett program för PLC-styrning av automatisk lagring
och hämtning av bilpaneler. De föreslår en simuleringsmiljö med PLC där 3D modeller och PLC-logik
kommer från riktig data i fordonsindustrin. Den virtuella simuleringsmiljön innehåller en PLCsimulator (logisk simulator) samt en grafisk simulator som är utvecklad från insamlad data. En
simulering av styrprogrammet görs med hjälp av PLC-simulatorn och den grafiska simulatorn visar
under simuleringen den motsvarande modellens olika tillstånd. På detta vis påpekar författarna att
PLC-verifieringen för användare underlättas när modellen kan följas visuellt samtidigt som
kontrollering av logik. På liknande sätt utförde Park m.fl. (2006) en studie där de utvecklade ett
valideringssystem för PLC och förklarade hur denna valideringsprocess kan fungera på ett effektivt
och lämpligt sätt. Enkelhet, lätt modellering, lätt att ändra modellen och integrering med t.ex.
simuleringsprogram och PLC-program var några av huvudmålen med detta utvecklingsarbete. För att
skapa den grafiska modellen använde författarna programmen Roboworks och Igrip. För att skapa en
kommunikation till det grafiska simuleringsprogrammet användes ett gränssnitt för kontakter och för
kommunikation till PLC används ett COM (Component Object Model) gränssnitt. Resultatet visade att
deras system användes framgångsrikt till att verifiera tio stycken olika verkliga PLC-system. System
med 20 till 30 in- och utgångar testades men de menar på att större system behöver testas för att
säkerhetsställa processen. Även Park, Park & Wang (2008) gjorde en studie där de förklarar hur
strukturen av en programmeringsmiljö för PLC kan se ut, vilket sedan kan användas för visuell
verifiering av PLC-logik mot en virtuell anläggning. Målet är att användare intuitivt kan verifiera PLClogik i en grafisk 3D miljö där själva anläggningsmodellen innehåller alla enheter från ett
tillverkningssystem och även enheternas tillhörande program. Författarna anser att för att
implementera denna programmeringsmiljö för en PLC är det nödvändigt att utveckla en metodik för
konstruktion av den virtuella enheten samt modellen. Att kunna återanvända den virtuella modellen
och förståelse i definiering av ett diagram för lägesförändringen av den virtuella modellen är två
stora fördelar med den föreslagna metodiken. En annan fördel med metodiken är enligt författarna
att användare inte behöver ha ingående kunskap inom DES då de för att definiera en virtuell modell
enbart behöver identifiera en liten del av uppgifterna.
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I en studie av Thapa m.fl. (2006) undersöker de möjligheten att verifiera PLC-logik mot
simuleringsprogram. För detta krävs att en kommunikation mellan PLC-programmet och 3D modellen
konstrueras, denna tvåvägs-kommunikation gjordes genom att använda en PLC-klient och ett
mellanprogram kallat ”I/O mapper”. Ett människa-maskin gränssnitt designat i Visual Basic användes
för att hjälpa till att verifiera och validera PLC logiken. Resultatet från studien visade att det var
möjligt att använda existerande PLC logik men även en nackdel då metoden faller lite på
återanvändbarheten. Att istället automatiskt generera PLC kod är något som Andersson & Helander
(2010) kollade på i sin studie, där det övergripande målet var att göra hela driftsättningsfasen
virtuell. Möjligheten att återanvända information är en viktig fråga och de undersökte därför
möjligheten att använda Siemens Automation Designer. Resultatet från studien visade att det är
möjligt att generera PLC kod med hjälp av Siemens Automation Designer men att det genererade PLC
programmet inte skulle vara helt funktionellt. Dock vid jämförandet av att använda den automatiskt
genererade PLC logiken till Siemens Step 7 mot ett vanligt projekt märkte författarna att
arbetsbelastningen kunde reduceras signifikant. Chiou m.fl. (2011) har en liten annan vinkling på
området där de utvecklat och implementerat ett tillvägagångsätt för diskret händelsestyrd simulering
för att introducera PLC logik till studenter. Studenterna fick programmera PLC logik i Siemens Step 7
och sedan verifiera koden med hjälp av en emulerad PLC. Den här studien hjälpte studenter att lära
sig simuleringsverktyget PLCStudio, hur de kunde programmera en PLC och hur simuleringsverktyget
kunde användas för att verifiera PLC logik. Zaeh, Poernbacher & Milberg (2005) har i sin studie istället
fokuserat på en metod för modellering av kontrollfunktionalitet från en PLC och användandet av en
virtuell modell för att testa driftsättningen. Vid testningen av denna metod kunde användaren ha
direkt koppling till en HMI panel och användaren fick också tillgång till simuleringsmodellen av
hårdvarukomponenterna till exempelvis en PLC eller maskin. Detta gjorde det möjligt att testa
specifika störningssituationer i den virtuella modellen vilket inte vore möjligt i en verklig miljö på
grund av risk för skada i t.ex. maskin eller hårdvara. Carlsson m.fl. (2012) säger att det är relativt
enkelt att koppla en PLC mot simuleringsprogram med dagens generella OPC gränssnitt. De tar dock
upp fyra problem som de identifierat och dessa är tidsfördröjning, konkurrensvillkor, ostadighet och
långsam provtagning. Dessa problem som upptäckts vid verifiering av PLC logik i virtuell driftsättning
leder till farliga effekter och resultat som inte är tillförlitliga. För att bemästra dessa problem föreslog
författarna två metoder: en ny tidssynkroniseringsmetod och en utvidgning av den redan existerande
OPC standarden. Dessa två metoder användes framgångsrikt för att testa både fysiska PLC-enheter
emulerade PLC-enheter.

3.4. Analys av litteraturstudier
En analys av litteraturstudierna har gjorts där studierna är inriktade på ämnet virtuell driftsättning
men är mer detaljerade inom vissa områden. Vikten av hållbarhetsperspektivet märktes tydligt i
studien av Fakhimi m.fl. (2013) där de förklarade att hållbarhet har blivit en allt mer viktig del i
organisationers utveckling. I studien av Dzinic & Yao (2013) analyserades möjligheterna för
kommunikation mellan PLC och simuleringsprogram vilket var en stor del i detta examensarbete.
Kommunikationen mellan Plant Simulation och Siemens Simatic S7 hittades inte i någon
litteraturstudie vilket gjorde att liknande studier var viktiga att hitta.
Flera liknande studier hittades där författarna testade möjligheterna att utveckla en simuleringsmiljö
i vilken en PLC kan valideras mot simuleringsmodeller. Ko m.fl. (2010) gjorde ett sådant test där de
poängterar att det är viktigt med den grafiska simulationen vilket gör att användare lätt kan följa
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systemets olika tillstånd och verifiera logiken. Att inte behöva ha överdrivet stora kunskaper inom
programmering eller modellering är något som Park m.fl. (2006) trycker på och även Park, Park &
Wang (2008) säger att deras metodik inte skall behöva ingående kunskap inom modellering.
De flesta av dessa studier var positivt inriktade till virtuell driftsättning av system då de förväntar sig
att tiden för felsökning och korrigering kan bli reducerad. Lee & Park (2014) menar dock på att det
inte bara är positivt utan att det också kan krävas väldigt mycket arbete och tid att utveckla en
virtuell modell. Park m.fl. (2006) beskriver också att de kom fram till att det kan bli svårt att skapa en
generell modell om systemen har allt för många olika lägen.
Tabell 1 visar en sammanställning av de litteraturstudier som utförts där varje studie är uppdelat i ett
antal huvudrubriker. Vilket forskningsområde studien utfördes i presenteras där de tre använda var
verifiering av PLC logik, virtuell driftsättning och kommunikation. Sedan redogörs vilka programvaror
eller enheter författarna använt i studien för sin forskning. Vilka tekniker författarna använt för att
utföra sin forskning presenteras och till sist vilka mål som satts upp i de olika studierna.
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Tabell 1. Sammanställning av litteraturstudier.
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I figur 10 visualiseras vilka forskningsområden som användes i litteraturstudien och fördelningen av
dessa. Verifiering av PLC logik var den största delen av studierna som granskats, totalt åtta studier,
vilket också är den största delen i detta arbete. Skapandet av en virtuell driftsättningsmiljö samt
kommunikation mellan programvaror och enheter blev en jämn fördelning av de granskade
studierna.

Figur 10. Fördelning av litteraturstudiens forskningsområden.

3.5. Slutsats
Det här kapitlet har presenterat en litteraturstudie av området kring virtuell driftsättning.
Litteraturstudien fokuserade på tre stycken huvudområden vilka var, virtuell driftsättningsmiljö,
verifiering av PLC logik och kommunikationen mellan använda programvaror. Totalt granskades 18
stycken studier inom området virtuell driftsättning där studierna kom från flera större internationella
tidskrifter inom teknik. Granskningen visade att de flesta artiklarna fokuserade på verifiering av PLC
logik och att fördelningen av de resterande två områdena, kommunikation och virtuell
driftsättningsmiljö, var jämn. Den visade också att författarna har använt sig av väldigt olika tekniker
och programvaror för att nå de satta målen i respektive studie. Resultatet från studien är en positiv
framgångsrik uppfattning gällande verifiering av PLC logik och kommunikationsdelen mellan
programmen. Det visade också en del svårigheter och problem som kan uppstå vid virtuell
driftsättning samt vad som bör tänkas på vid implementering. Från sökningarna på virtuell verifiering
av PLC logik mot simuleringsprogrammen Simumatik3D och Plant Simulation hittades inga resultat.
Det går inte med säkerhet veta att företag testat just detta internt, dock verkar det inte finnas några
publikationer på deras arbeten. Uppgiften för detta examensarbete verkar vara relativt unik och
därför kan den här rapporten vara en av de få studier som har publicerats inom området.
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4. Funktionsbeskrivning av hypotetiskt system
I detta kapitel beskrivs funktionen av det hypotetiska systemet. Systemet delas upp i olika zoner, de
fysiska enheterna för buffert och vridbord presenteras och visualiseras i detalj. Modellerna för det
hypotetiska systemet visas i både Plant Simulation och Simumatik3D.

4.1. Systemöverblick
Det hypotetiska systemet Volvo Cars skapat i Plant Simulation innehåller olika typer av komponenter
i ett transportsystem som är vanligt förekommande i deras verksamhet, se figur 11.
Simuleringsmodellen består av ett transportsystem bestående av buffertar, vridbord och maskiner.

Figur 11. Överblick av det hypotetiska systemet i Plant Simulation.

4.2. Funktionsbeskrivning
I detta avsnitt visualiseras flödesvägarna och vridborden i det hypotetiska systemet i figur 12 och
flödesschema över systemet i figur 13. Vid simulering av systemet produceras fyra olika
motorblocksvarianter i flödet med samma fysiska dimensioner men olika färger, variant A (Blå),
variant B (Grön), variant C (Orange) och variant D (turkos). Produktflödena startar i tre olika
utgångspunkter (”SourceA”, ”SourceB” och ”SourceC”) och går sedan ihop till ett flöde med hjälp av
VB40. Produktvariansen i de utgångspunkterna där olika produkter skapas är fördelningen 50/50.
Efter VB40 går motorerna vidare till VB41 där motorblocken skickas till respektive maskin. VB41
bestämmer vilken väg motorn ska transporteras och prioriterar det flödet med minst antal varianter.
Produkterna bearbetas slutligen i maskinerna där processtiderna är densamma för samtliga varianser
och det är inte heller några omställningstider för maskinerna.
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Figur 12. Visualisering av produktflödet.

Figur 13. Övergripande flödesschema av systemet.

4.2.1. Enkelt-vridbord
I detta avsnitt beskrivs funktionen och komponenterna av VB10 enligt figur 13 där VB10 är ett enkelt
vridbord, det vill säga att det återupprepar samma funktion och inte har någon prioritet. PLC enheten
kontrollerar med hjälp av indexeringsgivarna (IG1 och IG2) att vridbordet är i utgångsposition och
meddelar då bufferten att det är ”OK” att skicka in ett motorblock. Positioneringsgivaren (PG)
kontrollerar när det kommer in ett motorblock på vridbordet och när positioneringsgivaren och
lägesgivaren (LG) påverkas stannar rullbandsmotorn på vridbordet. Därefter aktiveras vridmotorn
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och vridbordet roterar ett kvarts varv medsols. Vridbordets två indexeringsgivare känner av när
vridbordet är i utgångsläge eller ändläge och vridmotorn avbryter då rotationen och rullbandsmotorn
på vridbordet startar då igen. VB10, VB30, VB50 och VB60 är uppbyggda på samma sätt.

Figur 14. Visualisering av vridbord (enkelt).
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4.2.2. VB40
I detta avsnitt beskrivs funktionen och komponenterna av VB40 enligt figur 14. VB40 behöver få
signal från respektive buffert för att veta när och var det finns ett motorblock samt vilken variant det
är. Finns det motorblock från flera buffertar prioriterar vridbordet vilket motorblock det ska hämta
först. Efter prioritering vrider vridbordet till rätt position och skickar signal till buffert att det är ”OK”
att skicka in en motor. Positioneringsgivaren (PG) kontrollerar när motorn kommer in på vridbordet.
När positioneringsgivaren och lägesgivaren (LG) är påverkade stannar rullbandsmotorn på
vridbordet, vridmotorn aktiveras och vridbordet roterar ett kvarts varv medsols eller motsols
beroende vart ifrån motorblocket kommer. Vridbordets tre indexeringsgivare (IG1, IG2 och IG3)
känner av när vridbordets vridning är mot respektive buffert och vridmotorn avbryter då rotationen.
När vridbordet hämtat ett motorblock och vridits till utgångsläge som syns i figur 14 startar
rullbandet igen och produkten åker ut till nästkommande buffert i flödet.

Figur 15. Visualisering av VB40.

4.2.3. VB41
VB41 visualiseras i figur 15 och är det vridbord som fördelar motorvarianterna till de två olika
maskinerna i systemet. Indexeringsgivare används för att kontrollera om vridbordet står i
utgångsläge eller i en annan position. En motor kommer in från vänster och skickas in till vridbordet
om vridbordet har signalerat att det är redo att ta emot en motor. När bufferten ska skicka in
motorblocket startas rullbandet på vridbordet och det stannar först när positioneringsgivaren (PG)
och lägesgivaren (LG) är påverkade. Sedan görs en prioritering om vart motorblocket ska köras
beroende på antal motorblock i buffert efter VB41. En motor används för att styra rullbandet på
vridbordet och en annan motor används för att vrida bordet till dess olika lägen.
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Figur 16. Visualisering av VB41.

4.2.4. Buffert
I detta avsnitt beskrivs en överblick av samtliga buffertar enligt figur 16. Komponenterna och den
grundläggande funktionen för alla inringade buffertar i systemet innehåller fem stycken givare, två
banmotorer och två fysiska stopp.

Figur 17. Visualisering av buffertområden.
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Figur 17 visar buffert B20 och dess olika komponenter mer ingående där flödesriktningen går från
vänster till höger. Det första som händer är att ett motorblock kommer in från vänster och
transporteras fram till FS1 (fysiskt stopp). PLC-systemet kontrollerar då att ingen motor finns på
positionen längst till höger genom att kontrollera att PG2 (positioneringsgivare) inte är påverkad och
släpper i sådana fall fram motorblocket till positionen innan FS2. Positioneringsgivarna ser till att
motorerna är positionerade på rätt plats och lägesgivarna (LG1 och LG2) kontrollerar att
motorblocket har passerat de fysiska stoppen. Motorblocket ligger sedan på den sista positionen tills
att PLC-enheten kontrollerat att det är ”OK” att skicka vidare motorn genom RFID-läsaren till nästa
maskin eller vridbord i flödet. Denna RFID-läsare kontrollerar vilken variant det är som ligger i
positionen. RFID läsarna används för att kunna prioritera vid det övre vridbordet med avseende på
variant. I detta arbete valdes prioritet på variant B eftersom det är den produkt som produceras
mest. I respektive source implementeras en RFID-tag på sidan av varje produkt vilken sedan används
för att läsa av vilken variant som anlänt till det övre vridbordet. Vid längre väntan kommer bufferten
att byggas på mer och mer. När motorblocken ligger tätt separeras de med hjälp av en uppdelning av
transportbanden. Innan och efter FS1 är bandet uppdelat där det första går långsammare och det
andra går snabbare vilket gör att det blir en större glipa mellan motorblocken och stoppet kan åka
upp vid signal från PLC. Till vänster syns FG (fullnivågivare) som har till uppgift att stänga av det
bakomvarande flödet om det är för många motorblock på transportbandet. Samtliga buffertar i
systemet är uppbyggda på samma sätt förutom att det endast finns RFID-läsare på buffertarna innan
VB40.

Figur 18. Visualisering av ett buffertsystem.

4.3. Övrig funktionsbeskrivning
Systemet har två olika lägen:
 ”Start”: I detta läge körs systemet.
 ”Stop”: I detta läge står systemet still.
Systemet styrs med hjälp av de tre knapparna ”Start”, ”Stop” och ”Reset” på en panel i Simumatik3D.
Programmet startar när ”Start” blir intryckt och systemet stannar när ”Stop” blir intryckt. ”Reset”
nollställer minnen i PLC-logiken.
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Systemet är indelat i zoner från Zon 10 till Zon 60 för att förenkla definieringen av I/O listan och
områdena för respektive zon visualiseras i figur 19.

Figur 19. Beskrivning av systemets olika zoner.

Samtliga in- och utgångar i systemet finns med i en lista för att till exempel hitta enskilda givare och
motorer. Alla ingångar börjar på B, sen vilken zon den befinner sig i och till sist ingångsadressen för
att enklare kunna följa varje ingång. Buffert V betyder den vänstra bufferten i den zonen, tvärtom
gäller för Buffert H som betyder den högra bufferten. T.ex. betyder B1000 att ingången är i Zon 10
och i ingång I0.0. Alla utgångar börjar på X och används sedan på samma sätt som ingångarna med
zonnummer och adresser. För hela systemet finns totalt 270 in- och utgångar. För att se den totala
symbollistan, se bilaga A.
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5. Genomförande
I genomförandekapitlet beskrivs använd utrustning och utförandefasen vid byggnationen av systemet
i Simumatik3D, Siemens Step 7 och Plant Simulation.
Under genomförandefasen av projektet användes teorin kring V-modellen som beskrivs i kapitel 2.
Skillnaden i detta projekt mot den traditionella teorin är att de tre sista delarna, test av delsystem,
funktionstest och validering sker i den virtuella driftsättningen med simuleringsprogram (Plant
Simulation) alt. emuleringsprogram (Simumatik3D). Under arbetet har det hypotetiska systemets
design, funktion och delsystem testats och validerats med hjälp av både Simumatik3D och Plant
Simulation. I figur 20 presenteras de delar som har utförts i detta projekt med hjälp av
simuleringsprogram. Utifrån det hypotetiska systemet i Plant Simulation utvecklades Simumatik3D
modellen där arbetssättet som planerades var den V-modell som syns i figur 20. Samtidigt som
Simumatik3D modellen utvecklades programmerades PLC logiken i Siemens Step 7. Test av delsystem
i Simumatik3D modellen utfördes vid ett flertal tillfällen för att verifiera den programmerade PLC
logiken. Efter att flera test av olika delsystem gjorts kunde funktionstest utföras med bl.a. buffertar
och vridbord för att kontrollera att allt stämmer enligt instruktion. Utifrån test av delsystem och
funktionstest i Simumatik3D kunde grunden av PLC logiken färdigställas vilket även kunde användas
till Plant Simulation vid ett senare skede. Test av delsystem och funktionstest gjordes även mot Plant
Simulation, dock var PLC logiken i stort sett färdigutvecklad i alla grundfunktioner från utvecklingen
av Simumatik3D modellen. Eftersom den grundläggande PLC logiken redan var programmerad
användes Plant Simulation inte lika mycket till att testa delsystem eller att funktionstesta.

Figur 20. V-modell anpassad till virtuell driftsättning, fritt tolkad av Marick (1999).

5.1. Utrustning
De olika hårdvaror och mjukvaror som använts i projektet är:
 Stationär dator på Volvo Cars och bärbar dator med operativsystemet Windows 7
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 PLC-hårdvara: Siemens SIMATIC S7-300; CPU314-2 PN/DP
 PLC-mjukvara: Siemens; Step 7, SIMATIC Manager, OPC scout, Station configuration editor
och Configuration console
 Simuleringsprogram: Tecnomatix Plant Simulation 12
 Emuleringsprogram: Simumatik3D .0.1.6
I detta avsnitt visualiseras det övergripande tillvägagångssättet för kommunikation mellan de olika
enheterna i figur 21. Tillvägagångssättet för att få kommunikation mellan de olika programmen
skiljer sig från varandra. Mellan Plant simulation och SIMATIC S7-300 enheten används Siemens
inbyggda OPC-server genom att skapa en PC-station i SIMATIC manager. Mellan Simumatik3D och
Siemens Step 7 används ISO kommunikation över TCP/IP. I båda fallen används Ethernet kablar
kopplade från respektive dator till en Switch och sedan via Switch med Ethernet kabel till SIMATIC
S7-300 enheten. Programvarorna för Plant Simulation och Siemens Step 7 körs på Volvo Cars egna
stationära dator och programvaran Simumatik3D körs på en bärbar dator lånad från Högskolan i
Skövde.

Figur 21. Övergripande visualisering över kommunikationen mellan enheterna.

5.2. Simumatik3D
Arbetet att utveckla det hypotetiska systemet i Simumatik3D påbörjades först efter att
funktionsbeskrivningen var färdigställd. Funktionsbeskrivningen låg till grund för hur modelleringen
skulle utföras och för att ge en bra förståelse av systemet samt dess olika funktioner.
Funktionsbeskrivningen var en bra introduktion till systemets olika lägen, I/O listan användes för att
definiera de olika zonerna och namnge alla komponenter. Eftersom det slutliga hypotetiska systemet
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innehåller nästan 400 detaljer var det viktigt att definiera och namnge alla komponenter till dess
zoner för att lättare kunna felsöka systemet. Som nämnts tidigare i rapporten består systemet av
totalt sex zoner och systemet är uppdelat efter dessa samt grupperna el och pneumatik för att få en
lättöverskådlig struktur, se figur 22.

Figur 22. Överblick av hur uppdelningen av systemet ser ut i Simumatik3D.

Figur 23 visar trädstrukturen för ”Zon10”. Där innehåller varje zon olika antal buffertar, vissa enbart
en buffert men de flesta har två stycken. I detta fall finns det två stycken buffertar och ett vridbord,
”B10”, ”B11” och ”VB10”. ”B10” och ”VB10” är expanderad och visar alla funktioner den innehåller.
Gruppen ”B10 Banor” innehåller en växelströmsmotor för varje rullband samt det fysiska rullbandet.
I gruppen ”B10 Sensorer” finns alla använda sensorer/givare i respektive buffert och i gruppen ”B10
Stopp” finns de två cylindrarna som sköter de två fysiska stoppen. Strukturen över de andra zonerna
har liknande komponenter och struktur likt ”Zon10”.

Figur 23. Strukturen för uppdelningen av de olika komponenterna i Simumatik3D.
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Utvecklingen av modellen började med att utveckla den första bufferten. För att bygga ett system
används ett bibliotek som innehåller de komponenter som finns att tillgå. Efter att en komponent
valts kan dess parametrar ändras, t.ex. position, färg och andra specifika parametrar som är olika för
varje objekt. Bufferten efterliknades från systemet i Plant Simulation med avseende på
transportbanors längd, bredd och höjd. Eftersom alla andra komponenter som t.ex. olika givare och
stopp inte var utvecklat i Plant Simulation behövdes dessa definieras och positioneras Simumatik3D.
För att få reda på hur dessa skulle definieras på bästa sätt utfördes intervjuer och undersökningar av
existerande delsystem i den verkliga produktionen med kunnig personal inom PLC-området. Detta låg
mycket till grund för hur positioneringen av givare såg ut samt hur detta var programmerat på
lämpligt sätt.
När väl bufferten utvecklats och logiken programmerats börjades testning av kommunikationen
mellan dessa två program. På en dator användes PLC programmet för att lätt kunna följa logiken i
realtid och på en annan dator användes Simumatik3D för att visualisera systemet och dess olika
funktioner. Figur 24 visar tillvägagångssättet för verifiering av buffertlogiken i PLC programmet och
Simumatik3D modellen. Två fönster användes bredvid varandra vilket underlättade för att följa båda
programmen samtidigt.

Figur 24. Visar PLC-logik till vänster och Simumatik3D-modell till höger.

Efter att en komplett buffert utvecklats och namngetts påbörjades modelleringen av det första enkla
vridbordet som har till uppgift att transportera produkterna vidare i flödet med hjälp av vridning. När
väl dessa två, buffert och enkelt vridbord, utvecklats kunde de på ett enkelt sätt klonas i
Simumatik3D. Detta medförde ett smidigt sätt att skapa hela flödet men dessa ”kloner” behövde
positioneras rätt och även namnges då alla komponenter gick tillbaka till dess standard namn.
Vridborden behövde kontrolleras och ändras då vissa roterar medsols och vissa roterar motsols
beroende vart i flödet de befinner sig.
I detta avsnitt visualiseras de olika vridborden i figur 12. Nästa steg var att utveckla de två vridborden
i mitten av flödet. Det övre och de vanliga vridborden utvecklades på samma sätt, det vill säga med
positioneringsgivare och lägesgivare. Det som skiljer mot de vanliga vridborden är att VB40 och VB41
vridbordet, se kapitel 4.2.3, roterar både 90° medsols och 90° motsols. De roterar på samma sätt, det
vill säga medsols och motsols men ändgränserna skiljer sig åt mot de vanliga vridborden. För att
snabba upp vridningen för VB40 och VB41 implementerades två olika hastigheter för vridningen.
Vridningen startar i en snabb hastighet för att sedan efter en viss tid vid signal från PLC gå över i en
långsammare hastighet. Den långsamma hastigheten används enbart i den sista delen av vridningen
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för att vridbordet inte ska rotera förbi den tänkta positionen och att signalen ska hinna stänga av
vridbordsmotorn.
För att skapa alla in- och utsignaler i Simumatik3D skapades in- och utgångskort i programmet för att
efterlikna PLC-enhetens moduler. Dessa in- och utgångar fick skapas i symbollistan i PLC programmet
som ”double word” (DW) och problemet med dessa var att de olika in- och utgångarna inte skapades
i den ordning som var tänkt. Varje DW innehåller fyra stycken ”bytes” som vardera innehåller åtta
bitar. Den kanske logiska ordningen vore att I0.0 eller O0.0 hamnade på bit 0 men detta var inte
fallet. Istället skapades ordningen som syns i tabell 2, t.ex. skapades ingång I0.0 i bit 24 och I1.0 i bit
16.

Tabell 2. Förklaring av hur in- och utgångskort läses av i Simumatik3D.

När ordningen var definierad som syns i tabell 2 kunde de andra in- och utgångskorten användas på
samma sätt. Totalt användes upp till ingång I19.7 vilket resulterade i att fem stycken ingångskort
behövdes och totalt tre utgångskort, se bilaga A för mer detaljerad information angående I/O-listan.
Se tabell 3 för exempel på ingångskort2, där ingångarna eller utgångarna börjar på 4.0 och går till 7.7.

Tabell 3. Förklaring av hur in- och utgångskort läses av i Simumatik3D.

5.3. Siemens step 7
Samtidigt som det hypotetiska systemet började utvecklas i Simumatik3D startade programmeringen
av PLC-logiken i Siemens Step 7. Innan programmeringen påbörjades skedde möten med handledare
och intervjuer med personal som arbetar med PLC programmering på Volvo Cars. Från dessa möten
och intervjuer inhämtades information angående hur ett PLC-program ska struktureras och vilka
funktioner som bör finnas med för att skapa ett program som är lättförståeligt och i linje med
strukturen för PLC-programmen i Volvo Cars. Vid intervjun visades exempel på PLC-logik för olika
typer av vridbord, buffertar och RFID-läsare med liknande funktionalitet det hypotetiska systemet
har för att enklare skapa ett funktionellt system. Den input som fåtts från handledare var att dela
upp programmet i organisationsblock (OB), funktioner (FC), funktionsblock (FB) och datablock (DB).
Funktionsblocken skapades med generell logik som används upprepade gånger i programmet och i
funktionerna kopplades in- och utgångarna till dessa funktionsblock. Figur 25 visar hur den
övergripande strukturen ser ut i PLC programmet.
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Figur 25. Strukturen i PLC-programmet.

Efter den input som erhållits påbörjades programmeringen av logiken genom att använda generell
logik för olika delar i systemet. Till exempel användes samma logik för alla enkla vridbord i systemet
och samma logik för de flesta buffertarna. Den generella logiken skapades utan fysiska signaler, till
exempel positioneringsgivare ett för buffert 10. Dessa signaler skapades istället som interna signaler i
de olika funktionsblocken och är sedan kopplade till de fysiska signalerna genom funktioner, se figur
26.

Figur 26. Funktion i Siemens S7, FB2 är ett funktionsblock och här syns hur de interna signalerna är kopplade till
de fysiska signalerna.

Separata funktioner användes för buffertar, enkla vridbord, övre vridbord och nedre vridbord.
Funktionen för buffertarna består av den generella logiken med några undantag för enstaka buffertar
i systemet. I buffertfunktionen är alla in- och utgångar kopplade till alla funktionsblock med den
generella buffertlogiken. För varje buffert och vridbord skapades funktionsblocken i funktionerna
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med var sitt datablock som alla har var sin del i minnet i PLC hårdvaran. Detta för att om samma
datablock används för alla vridbord fungerar inte systemet som det ska. Vridbordslogiken för det
övre vridbordet är lite speciellt eftersom det är tre flöden in och ett flöde ut. För att få en prioritet
för vilken variant som ska in först till vridbordet användes flera funktionsblock. Där används olika
minnen som först räknar antalet produkter innan övre vridbordet i flöde A, B och C. Varje gång en
produkt släpps i Simumatik3D, eller en variant produceras i Plant Simulation, ska räknaren räkna upp.
Efter det att VB40 har tagit en variant och utfört sin arbetsuppgift subtraheras minnets värde med
ett för den specifika varianten. Efter det kollar PLC programmet vilken variant som är prioritet nästa
gång.

5.4. Plant Simulation
Det fiktiva systemet byggdes upp av handledare på Volvo i Plant Simulation vid starten av
examensarbetet. Innan programmeringen i Plant Simulation tog vid utvecklades buffertar i systemet
genom att dela upp alla buffertar i två delar för att efterlikna systemet som byggts i Simumatik3D, se
kapitel 4.2.4 för buffertindelning. Alla namn för komponenterna i Plant Simulation ändrades för att
efterlikna de i Simumatik3D. Därefter påbörjades skapandet av generella metoder och tabeller i
Plant Simulation. Tankesättet bakom skapandet av tabellerna var att få in högsta möjliga antal in- och
utsignaler och använda få antal tabeller. Dessa tabeller ska därefter sätta värdet i insignalerna och
läsa av värdet i utsignalerna i tabellen som finns i OPCInterface modulen. För att simulera sensorerna
och motorerna i Plant Simulation användes olika attribut för de olika komponenterna i systemet. För
positioneringsgivaren och lägesgivaren användes attributet ”Occupied” eftersom dessa givare inte
kan positioneras ut på samma sätt som i Simumatik3D. Dessa signaler är skapade i metoder som är
kopplade i entrance- och exitcontrol för respektive buffert i systemet vilket innebär att när en variant
lämnar t.ex. bufferten sätts dessa signaler till ”false”.

5.4.1. Metoder
För att ge värden på t.ex. givare i Plant Simulation krävs det att en programkod exekveras vid en viss
händelse. Skillnaden mot Simumatik3D är att i Plant Simulation finns det inga fysiska stopp med
cylindrar som körs upp och ner utan istället behöver metoder användas. I detta arbete skapades en
”EntranceControl” och en ”ExitControl” för varje rullband. Blå pil i figur 27 visar vart dessa metoder
avläses i varje buffert. Finns det en produkt i Buffert1 som ska åka över till Buffert2 kallas metoden
”ExitControl” och denna metod används då för att skicka signaler till PLC programmet att en produkt
är redo att lämna. Den skickar också signaler att de två givarna, positioneringsgivare och lägesgivare,
inte längre är påverkade. PLC programmet läser av dessa signaler, genomför sin logik och skickar
tillbaka en signal att det är ”OK” för produkten att åka vidare i flödet. ”ExitControl” metoden väntar
på ”OK” signalen och släpper sen vidare produkten genom att öppna utgången av Buffert1.
När väl produkten åkt ut från Buffert1 anländer den till Buffert2 och metoden ”EntranceControl”
kallas. Metoden sätter värdet på positioneringsgivaren och lägesgivaren till ”True”, PLC programmet
läser av signalerna, utför sin logik och skickar en intern signal till vridbordet att det finns en produkt
redo att komma in. PLC programmet sätter också en utgång som meddelar om det är ”OK” eller inte
att skicka in en produkt till vridbordet. Metoden i Plant Simulation väntar på att signalen ska bli
”True” och öppnar sedan utgången för Buffert2. När produkten ligger i vridbordet styrs signalen för
vridbordsmotorn av en puls från PLC-logiken att vridbordet ska starta sin vridning. Skillnaden i
Simumatik3D är att signalen skickas till en motor som i sin tur styr vridbordet.
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Buffert1

Buffert2

Figur 27. Visar var de olika metoderna kallas i Plant Simulation.
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6. Kommunikation
I detta kapitel beskrivs mer ingående för hur kommunikation etablerades mellan Plant Simulation och
Siemens Step 7.

6.1. Simumatik3D
Den första kommunikationen som testades var mellan Siemens step 7 och Simumatik3D. För att få
kommunikation mellan Simumatik3D och PLC-systemet var en enklare process än den mellan PLC och
Plant Simulation. För att få kommunikation behövdes bara IP-adressen sättas för PLC-systemet i
Simumatik3D och välja den symbollistan som finns i PLC-programmet. För att delarna i systemet i
Simumatik3D skulle kunna köras krävdes det att de kopplas mot rätt ingångar och utgångar. För att
slippa använda varje in- och utgång som en egen symbol skapades ingångskort och utgångskort.
Varje kort innehåller 32 bitar och totalt användes fem stycken ingångskort och tre stycken
utgångskort. Dessa läste sedan av åtta ”Double-word” som skapats i Siemens step 7, vilka finns i
symbollistan där varje innehåller 32 bitar. I Simumatik3D kopplades varje givares signal till en bit på
respektive ingångskort som sedan Siemens Step 7 läser av och använder i PLC logiken. När PLClogiken säger att det ska hända något t.ex. att en utgång ska sättas, skickas en signal på en bit som
Simumatik3D läser av i respektive utgångskort. Varje bit är kopplad till en del i systemet, t.ex.
rullband som ska starta eller ett stopp som ska åka upp. När en bit blir påverkad emuleras händelsen
i Simumatik3Ds grafiska gränssnitt. Figur 28 visar trädet för in- och utgångsmodulerna i Simumatik3D.

Figur 28. Trädet över in- och utgångarna i Simumatik3D.

6.2. Plant Simulation
Figur 29 visar de olika vägarna samt programmen och komponenterna som användes att skapa
kommunikationen mellan Plant Simulation och PLC-enheten. Samtliga ingångar i PLC-systemet är
utgångar för Plant Simulation. Alltså när en givare påverkas i Plant Simulation läses metoden (M) för
den givaren av och sätter värdet på signalen i en tabellfil (TableFile). Denna tabellfil läses
kontinuerligt av en tabellfil för OPC (OPC TableFile) i Plant Simulation. Data för tillståndet för givaren
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går då genom samtliga OPC-program och PC Station i Siemens Step 7 och skrivs i minnet i PLCenheten.

Figur 29. Presenterar hur kommunikationen är uppbyggd.

För att skapa kommunikation mot en OPC server användes modulen OPC interface i Plant Simulation,
se figur 30. ”Host name” behövde inte användas då PLC programmet Siemens step 7 och OPC servern
kördes på samma dator som Plant Simulation. Hade programmen körts på olika datorer kunde en IP
adress skrivas in i den rutan samt att en del andra inställningar hade behövts göras. När programmen
kördes på samma dator kunde ”OPC.SimaticNET.1” återfinnas i listan.

Figur 30. OPC interface i Plant Simulation.
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I ”Items”, se figur 30, skapades en grupp med de olika in- och utgångar som hämtades från
symbollistan i PLC-programmet. Här ändrades även intervallet mellan uppdateringarna för
skrivningarna till 20 vilket innebär 20 millisekunder, se figur 31.

Figur 31. ”Items” i OPC interface.

I detta avsnitt visualiseras skapandet av in- och utgångarna i figur 32. Under ”Item name” kunde alla
in- och utgångar läggas till för att hämta dessa från OPC-servern och den syntax som användes var
”S7:[S7Conn]” innan samtliga adresser. Under kolumnen ”Type” valdes vilken datatyp de olika
signalerna skulle ha som behandlades från PLC programmet där samtliga in- och utgångar skapades
som ”Boolean”. ”Alias” är den tagg som användes i Plant Simulation och användes för att underlätta
vid kodning av signaler. Under kolumnen ”Changed-Value Control” definierades den metod som
behandlar respektive alias i listan. Under detta arbete användes andra metoder för att styra
signalerna direkt beroende på aktiv process vid det tillfället.

Figur 32. Samtliga in- och utgångar som hämtats från PLC programmet.

”Show Item Values”, se figur 30, användes för att visa värdena på varje alias som syns i figur 33 för
att se signalbehandlingen av in- och utgångarna Plant Simulation. ”Boolean” valdes på samtliga
signaler, som får antingen värdet ”TRUE” eller ”FALSE” när flödet simuleras. Dessa värden kunde
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därefter läsas via OPC-serven av PLC-programmet. I listan fanns också utgångarna med som
tvärtemot ingångar sätts av PLC-logiken och via OPC servern uppdaterar dessa värden i tabellen.

Figur 33. Lista med värde till alla in-och utgångar till PLC.

6.3. Koppling mellan Siemens step 7 och Plant Simulation
För att koppla PLC programmet Siemens Step 7 mot en PLC-hårdvara krävdes det att en del
inställningar gjordes i programmet. Detta arbete började med att ändra hårdvarukonfiguration och
det gjordes genom att kontrollera på PLC enheten vilken version CPU hade samt version på Ethernet
modulen. Efter att dessa kontrollerats valdes dessa i hårdvarukonfigurationen inne i S7 och när
Ethernet modulen valts skrevs PLC enhetens IP in för att skapa en kommunikation. Förutom dessa
inställningar krävdes det också att datorns nätverkskort valdes i PG/PC interface och med
inställningen TCP/IP. Efter detta kunde PLC enheten startas och PLC logiken kunde laddas ner från S7
till PLC enheten. Något som behöver göras innan kommunikation kan fås via Ethernet kabel är att
sätta en IP-adress i PLC enheten om det inte är gjort. Denna IP-adress sattes av Volvogymnasiet efter
dem fått instruktioner om vilken adress det skulle vara från Volvo Cars.
Plant Simulation kommunicerar med andra program genom en OPC server och vilken typ av OPC
server det är ska inte spela någon roll om rätt syntax skrivs in i kommunikationssträngen. I detta
arbete användes Siemens OPC server för att använda så få programvaror som möjligt. Utöver Siemens OPC server användes också “OPC Scout”, “Station configuration editor” och “Configuration
console”. OPC Scout användes för att visa kommunikationen mellan programmen, möjligheten att
bläddra genom alla in-och utgångar samt visa ”live” status på de olika in- och utgångarna.
Det första som gjordes i SIMATIC Manager (Step 7) var att skapa en PC Station (där HSO-Terminal2 är
datornamnet) för att koppla ihop PLC programmet med en OPC server. Där ändrades inställningarna i
”configuration”, se figur 34.
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Figur 34. SIMATIC Manager; PC Station (HSO-Terminal2).

Här skapades två moduler, en OPC Server och en IE General för att koppla ihop OPC-servern med PLC
enheten. Samma version (V8.1) valdes för båda modulerna och dessa befinner sig under fliken
SIMATIC PC Station, se figur 35.

Figur 35. Konfigurationsinställningar för PC Station.

IP-adressen sattes för OPC servern i ”IE General”, se figur 36. IP-adressen valdes till samma IP-adress
som för datorn på Volvo.

Figur 36. Inställningar för kommunikationen mellan PC Station och PLC-enheten.

För att hämta samtliga in- och utgångar i systemet fick symbollistan läggas till genom att använda
”Configure” för OPC Server, se figur 37.
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Figur 37. Inställningar för OPC Server.

Figur 38 visualiserar gränssnittet för vart symbollistan för PLC programmet importerades.

Figur 38. Visar gränssnittet där symbollistan importeras.
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7. Virtuell driftsättning
I detta kapitel beskrivs arbetsgången kring de olika steg som användes i den virtuella driftsättningen.
Här beskrivs också hur validering av modellen i Plant Simulation med och utan PLC mot Simumatik3D
modellen utförts. Sedan redovisas resultatet från valideringen samt den experimentella undersökning
som gjorts när modellerna blivit validerade.
Kapitel 5 och 6 har beskrivit hur projektet genomförts med avseende på uppbyggnad av modeller,
kommunikation mellan de olika programmen samt använda enheter. Dessa delar ingår i den virtuella
driftsättningen som utförts utifrån V-modellen som presenteras i kapitel 5. V-modellen som
presenterades har beroende på vilket av programmen Simumatik3D och Plant Simulation som
använts, utnyttjats på olika sätt genom projektet. Hur de olika stegen i V-modellen använts genom
projektet beskrivs närmare i kapitel 7.1 och 7.2.

7.1. Test av delsystem och funktionstest
Det första steget efter programmeringsdelen av PLC logiken i V-modellen var testa PLC logiken mot
delsystem. Detta steg har utförts i största hand med hjälp av Simumatik3D där delsystem byggdes
upp och testades med hjälp av PLC logiken. Test av delsystem mot Plant Simulation har även utförts,
dock inte alls i samma utsträckning. Steget efter test av delsystem i V-modellen var
funktionstestning, vilket utfördes efter att flera mindre delsystem utvecklats och testats i
Simumatik3D. Exempel på funktioner som testades var hur en hel zon fungerade, det vill säga
sambandet mellan buffertens komponenter och vridbordet. Hela grunden till PLC logiken
programmerades med hjälp av Simumatik3D som bas genom test av delsystem och funktionstest.
Detta medför att en full utvärdering av hur Plant Simulation förhåller sig till virtuell driftsättning inte
gått att utföra i detta projekt, detta påverkar dock inte målen på något sätt. För att få en större
överblick av hur enkelt eller svårt det skulle vara att testa alla delsystem och funktioner med hjälp av
Plant Simulation, krävs det att ett liknande genomförande sker med Plant Simulation modellen som
bas.

7.2. Validering av modeller
För att säkerställa att resultatet av modellen i Plant Simulation är trovärdig och resultatet är giltigt,
Sargent (2013), måste modellen valideras. I valideringsfasen används modellen i Simumatik3D som
den valida modellen eftersom den innehåller alla in- och utsignaler för PLC-logiken och tar hänsyn till
fysiska egenskaper för komponenterna i systemet. Detta innebär att resultaten för utvärdering av de
olika tillvägagångssätten i Plant Simulation jämförs mot resultaten i Simumatik3D. Eftersom systemet
inte valideras mot ett verkligt system kan resultaten i Simumatik3D inte heller jämföras mot hur
resultaten skulle vara i ett verkligt system. I detta kapitel beskrivs användningen av Plant Simulation
med eller utan OPC, vilket innebär med eller utan PLC-logik involverad. För att jämföra resultaten har
en experimentell undersökning utförts tillsammans med handledare för att få med alla intressenters
åsikter och önskemål samt för att få ut valida resultat.

7.2.1. Plant Simulation med OPC mot Simumatik3D
Vid validering av Plant Simulation med OPC mot Simumatik3D analyseras resultaten av hur många
varianter som skapats totalt och lämnat flödet under en viss tidsperiod. Mer specifikt analyseras hur
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många av varje variant som skapats och hur många av varje variant som lämnat flödet. Syftet med
denna validering är att se hur pass resultaten för modellen i Plant Simulation skiljer sig från
Simumatik3D. Om antalet varianter är mycket högre i Plant Simulation eller Simumatik3D har antalet
in- och utsignaler i PLC-logiken och hur de simuleras i Plant Simulation stor inverkan på resultaten.
Syftet med analysen av genomflödestiden för varianterna är att se hur stor inverkan PLC-logik har på
ett flöde.

7.2.2. Plant Simulation med och utan OPC
Vid validering av Plant Simulation med och utan OPC inkopplat analyseras resultaten av hur många
varianter som skapats och lämnat flödet under en viss tidsperiod. Detta görs i syfte att utvärdera
PLC-systemets inverkan på det simulerade flödet. Om antalet varianter är mycket högre utan OPC
inkopplat kan det innebära att PLC-styrning har stor inverkan på flödet.

7.2.3. Experimentell undersökning
I tabell 4 visualiseras resultaten för utförda experiment i Simumatik3D, Plant Simulation med OPC
och Plant Simulation utan OPC. Avvikelsen är som tidigare nämnts hur mycket resultaten avviker i
Plant Simulation mot Simumatik3D. För att reducera simuleringstiden halverades tiden för hur ofta
nya varianter skapades och maskinkapaciteten fördubblades i båda maskinerna. Detta gjordes i både
Simumatik3D, Plant Simulation och PLC-logiken. För att få ut ett lämpligt antal producerade
produkter under en viss tidshorisont simulerades olika simuleringshorisonter i Plant Simulation utan
OPC. Resultatet var att sätta en tidshorisont, överensstämt med handledare, på 30 minuter och
används därför i alla experiment. Begränsningen vid utförandet av de olika experimenten var att det
endast gick att köra experimenten i realtid med Simumatik3D och Plant Simulation med OPC.

Simumatik3D

Totalt prod.
147

A
16

B
77

C
13

D
22

Total TH
128

Plant Simulation med OPC
Avvikelse (%)

145
-1,36

15
-6,25

77
0,00

20
53,85

16
-27,27

128
0,00

Plant Simulation utan OPC
Avvikelse (%)

145
-1,36

16
0,00

78
1,30

20
53,85

16
-27,27

130
1,56

Tabell 4. Resultat från experiment.

Avvikelsen är relativt jämn mellan samtliga produkter och totalt antal producerade samt total antal
som lämnat flödet. Toleranserna ligger inom ±4% för (Totalt Prod.) och totalt utflöde (Total TH),
vilket enligt expert på Volvo Cars anses som en godkänd avvikelse vid utförandet av
simuleringsexperiment. Totalt producerade enheter är lägre för Plant Simulation med och utan OPC
jämtemot Simumatik3D, troligtvis på grund av att den inbyggda tidräknaren i PLC-hårdvaran
tidskonsumtionen för signalbehandlingen för logiken i PLC-hårdvaran.
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8. Resultat
I det här kapitlet utvärderas programmen Plant Simulation och Simumatik3D mot PLC-programmet
Siemens Step 7, även Plant simulation med och utan OPC utvärderas. Programmens för- och
nackdelar tas upp samt svårighetsgrad för uppbyggnad och kommunikation. I detta kapitel redovisas
även det arbetssätt som tagits fram samt resultatet från den utvärdering som gjorts av de olika
mjukvarorna som använts i arbetet.

8.1. Uppbyggnadsfas
8.1.1. Plant Simulation
En stor fördel är möjligheterna för användandet av generella metoder som styr alla signaler till och
från PLC-enheten eftersom detta reducerar uppbyggnadstiden av modellen. Ytterligare fördelar är
att endast ett fåtal metoder behöver användas som kallas på från flera positioner i flödet. Detta
medför en kortare programmeringstid, bättre struktur och enklare felsökning i koden. Det möjliggör
även att flödet kan byggas upp snabbt av en person med erfarenhet av programmet. Vid
användandet av virtuell driftsättning kan större system byggas upp i Plant Simulation utan att
programmet belastas allt för mycket. Då Plant Simulation är en händelsestyrd simuleringsmjukvara
medför detta till att programmet inte laggar och systemet blir mer stabilt. Alla signaler i Plant
Simulation skickas alltid vid den tidpunkt som angivits i de metoder som kodats.
För att nå en överkomlig uppbyggnadstid av system i Plant Simulation krävs dock att användaren har
en relativt stor erfarenhet av SimTalk (programmeringsspråket i Plant Simulation). Programmering är
något som måste behärskas och programmet är inte användarvänligt för en nybörjare. Att skapa
generella metoder som fungerar för alla buffertar och vridbord i flödet är något som kräver
erfarenhet av Plant Simulation. Att skapa specifika metoder genom att skriva kod för varje unik signal
och händelse i metoder är vanligt bland oerfarna programmerare vilket inte är hållbart i längden. En
av flera nackdelar uppmärksammades vid efterliknande av Simumatik3D i Plant Simulation, till
exempel kan givare inte skapas med 45 graders vinkling. Det går inte heller att simulera signaler för
att starta vridningen på vridborden eller simulera stoppen i buffertarna. Även att hitta lämpliga
attribut för att simulera in- och utsignaler var besvärlig eftersom alla signaler inte kan kopplas direkt
som på Simumatik3D. Detta utgör en liten brist vid försöket att efterlikna verkliga system i Plant
Simulation med PLC-logik. En annan brist är att programmets fulla potential inte går att använda då
simuleringar måste utföras i realtid för att PLC-hårdvara ska hinna med simuleringen. Görs inte detta
kan icke önskvärda saker hända, till exempel att signaler inte skickas vid rätt tillfälle eller inte skickas
alls. PLC-logiken kräver i många fall att systemet ska vänta på signaler vilket gör att det krävs någon
typ av ”loop” eller liknande i metoderna i Plant Simulation vilket gör att programmet belastas
avsevärt.

8.1.2. Simumatik3D
Den största fördelen vid uppbyggnaden av systemet i Simumatik3D var att det på detaljnivå gick att
se och styra flödet med PLC-logiken. Detta medför att signalerna kan skapas likt hur det verkliga
systemet ser ut. Uppbyggnaden och kopplingarna i systemet var relativt okomplicerad vilket gör
Simumatik3D användarvänligt för nybörjare. Att lära sig använda programmet och lägga till
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komponenter är en relativt okomplicerad process och kan utföras av de flesta med PLC-vana
eftersom det inte sker någon programmering i Simumatik3D. Fördelen är att det snabbt går att starta
emuleringen och se vad som händer fysiskt, t.ex. att ett rullband sätts igång eller en givare blir
påverkad. Visuellt sett är programmet lätt att följa och när väl en detalj eller ett delsystem är
implementerat är det lätt att klona detta. Kloning innebär att system kopieras och ett nytt likadant
system implementeras på samma sätt. Detta system kan sedan enkelt vridas och positioneras till
önskad plats.
För att testa större och mer avancerade system med fler signaler och komponenter än de som testats
i detta arbete krävs det att Simumatik3D fortsätter att utvecklas. Mindre system klarar programmet
att hantera men blir det större system, som t.ex. i detta arbete med runt 400 detaljer samt alla
signaler som skickas fram och tillbaka till PLC-enheten, behövs ett mer utvecklat program. Befinner
sig många produkter i systemet samtidigt belastas programmet så pass mycket att vissa givare inte
ger signaler i rätt tid vilket gör att PLC-systemet skickar fel signaler tillbaks till Simumatik3D. Detta
medför att systemet vid vissa fall stannar och väntar på en signal som inte finns eller att systemet
körs vidare utan att skicka en signal som borde skickats vid en viss händelse. Detta har under arbetet
försvårat arbetet med att testa vissa scenarion och det har tagit längre tid än nödvändigt att
undersöka vissa funktioner.

8.1.3. Kommunikation
Svårigheterna i Plant Simulation låg främst i att använda de olika mjukvarorna på rätt sätt. Det fanns
instruktioner för hur användningen av mjukvarorna skulle vara men dessa var relativt svåra att tyda.
Under arbetets gång var det mycket testande för att lyckas med att etablera kommunikation. När
kommunikation väl skapats var det även då relativt svårt att använda. Detta eftersom om PLC-logiken
ändrades behövdes ändringar göras i vissa fall även göras i Plant Simulation för att få programmet att
starta. För Simumatik3D fanns det inga svårigheter med kommunikation eftersom inga åtgärder
behövde utföras för att få kommunikation mellan Simumatik3D och PLC-hårdvara

8.1.4. Simumatik3D mot Plant simulation
Simumatik3D är ett mer användarvänligt program gentemot Plant Simulation som har en betydligt
högre ingångströskel vilket gör att allt till en början tar längre tid att utföra. Enkelheten i
Simumatik3D ligger i att skapa olika komponenter och koppla dessa med ett knapptryck är saker som
bygger upp användarvänligheten. Användarvänligheten och den höga ingångströskeln till Plant
Simulation kan vara en bidragande orsak till att det blir svårare att felsöka och testa signaler. Att
skapa kopplingen för signaler mot PLC programmet går betydligt snabbare i Simumatik3D än det gör i
Plant Simulation. I Plant Simulation krävs det att användaren skriver programkod för varje signal och
att signalens programkod exekveras vid rätt tidpunkt. Detta medför att det blir en mer tidskrävande
process, dock kan generella metoder implementeras vilket gör att samma metod kan kallas på från
flera likvärdiga situationer i flödet. Desto större system, desto snabbare går det att lägga till signaler i
Plant Simulation gentemot Simumatik3D. Antalet signaler i systemet som används i detta arbete kan
utvecklas snabbare i Simumatik3D. Däremot går det snabbare att bygga upp större system i Plant
Simulation tack vare metoder med generell logik. En annan fördel med Plant Simulation är att vid
mer avancerad kodning kan modellen köras snabbare än realtid vilket skulle vara väldigt användbart
vid större system. Att köra snabbare än realtid kan dock förstöra syftet med virtuell driftsättning
vilket är att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt. Vid verifiering av t.ex. funktioner med
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hjälp av virtuell driftsättning bör modellen köras i realtid för att kunna observera t.ex. krockar mellan
produkter eller liknande händelser. Detta är något som saknas vid virtuell driftsättning med hjälp av
Plant Simulation.
Simumatik3D gör det enkelt att verifiera funktioner då programmet använder en fysikmotor vilket
medför att flödet kan följas visuellt likt verkligheten. Givarsignaler kan observeras i realtid där
givarens färg ändras vid olika tillstånd, vilket underlättar när olika funktioner ska verifieras eller
kontrolleras vid en viss händelse. Att testa signaler kan med enkelhet göras i Simumatik3D genom att
koppla en komponent till en knapp eller koppla bort en signal till en komponent. Att testa funktioner
i Plant Simulation genom användningen av ”breakpoints” i metoderna är ett smidigt arbetssätt, vilket
gör att simulationen stannas vid händelser eller tidpunkter i systemets för observation. Detta medför
att användaren i lugn och ro kan analysera alla signalers tillstånd vid det tillfället och sedan steg för
steg köra vidare simulationen. Samtidigt som simuleringen körs steg för steg kan även PLC logiken
observeras och kontrolleras. I Simumatik3D är det svårare att stoppa simuleringen vid en viss
tidpunkt vilket kan medföra att felsökning och testning blir besvärligare. Simumatik3D har en paus
funktion, dock behöver funktionen triggas manuellt vid en viss tidpunkt vilket gör att simulation inte
lika enkelt som Plant Simulation kan stoppas vid en exakt händelse. Pausfunktionen försvårar också
möjligheten att köra simulationen steg för steg vilket kan vara användbart för att testa delar av PLC
logik.
I Simumatik3D kan vridbord styras med hjälp av separata motorer och kontaktorer vilket gör att
vridborden kan vridas precis när och hur användaren vill. Plant Simulation har inte funktionen att
kunna styra vridborden på samma sätt, vilket gör att signalerna från PLC-programmet inte kan
användas på samma sätt. Vridbordet åker tillbaka till sin utgångsposition direkt när produkten lämnat
vridbordet, det vill säga att det inte behövs någon signal för att vrida tillbaka till sin utgångsposition.
Detta har istället behövts simuleras för att efterlikna Simumatik3D. Plant Simulation har inte heller
något stöd för indexeringsgivare och reflexer till dessa vilket försvårar möjligheten att veta när
vridbordet är i position eller inte. I Simumatik3D används indexeringsgivare för att säkerhetsställa att
vridbordet kommit fram till sin position och för att tillåta nästa händelse i PLC-logiken. Detta gör att
indexeringsgivarnas signaler i Plant Simulation behövts simuleras på positioner som inte
överensstämmer med verkligheten eller Simumatik3D.
Tidsskillnaden för olika händelser mellan programmen är något som uppmärksammades vid
genomförandet av den virtuella driftsättningen, vilket även Freund m.fl. (2002) poängterade i kapitel
3.1. Plant Simulation missar vissa tidshändelser på grund av att programmet inte tar hänsyn till
fysiska beräkningar på samma sätt som Simumatik3D. Ett exempel på tidsskillnad är vid skapandet av
produkter i flödet. I Simumatik3D skapas en produkt med hjälp av ”load dropper” som kan skapa en
produkt var som helst i systemet. Det som bör tänkas på är att i Plant Simulation skapas produkten
exakt i början av ett rullband precis i rätt höjd. För att försöka efterlikna detta i Simumatik3D krävs
det att en ”load dropper” positioneras precis över rullbandet och precis vid kanten så att en låda
skapas vid rätt position. Detta medför en viss tidsskillnad mot Plant Simulation även då den möjligtvis
inte blir allt för stor. I Simumatik3D har alla fysiska stopp en viss processtid för att åka upp och ner
med hjälp av cylindern gentemot Plant Simulation där ett stopp simuleras genom att det försvinner
direkt vid angiven signal. Tidsskillnaden mellan programmen med avseende på stoppens processtid
skiljer sig därför vilket kan utgöra en viss skillnad vid utvärderingen av resultaten för programmen. En
annan skillnad med stoppen är dess positionering i flödet där stoppen i Simumatik3D inte sitter
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precis innan vridborden utan det är ett visst mellanrum mellan de två. I Plant Simulation sitter
stoppen precis i skarven mellan slutet av rullbandet och början av vridbordet vilket gör att
tidsskillnaden för transport av produkten kommer skilja en del programmen emellan. Vid varje stopp
i Simumatik3D finns som sagt två stycken givare, en positioneringsgivare som är positionerad 45
grader gentemot flödets riktning och en lägesgivare som är positionerad vertikalt precis efter
respektive stopp. Skillnaden är att i Plant Simulation aktiveras dessa två givarsignaler vid samma
tillfälle redan innan stoppet, detta medför att en tidsskillnad uppstår mellan de två programmen som
påverkar resultatet. Tiden det skiljer för de händelser som beskrivits i detta avsnitt gör att Plant
Simulation modellen inte på samma sätt efterliknar verkligheten vid virtuell driftsättning.

8.2. Resultat från utvärdering av programvaror
Resultatet av uppbyggnadsfasen tog upp flera delar som utvärderats i detta examensarbete där
störst fokus varit på uppbyggnad av systemet i de olika programmen, programmens för och
nackdelar samt kommunikationen mellan programmen och PLC-hårdvara. I tabell 5 presenteras
resultat från den jämförelse som utförts mellan mjukvarorna Simumatik3D och Plant Simulation. De
frågor som presenteras uppmärksammades under arbetets gång och anses vara viktiga inom
området virtuell verifiering av PLC-logik. Jämförelsen använder en skala från ett till fem där ett
betyder ”Stämmer inte alls” och fem betyder ”Stämmer helt”. Varje fråga utvärderades noggrant och
ett kryss anger hur mycket respektive program överensstämmer med frågan. För att få ett värde på
hur väl programmet passar till verifiering av PLC-logik räknades ett totalt snitt ut för respektive
program. De två uträknade snittvärdena kunde sedan jämföras för att se hur mycket de skiljer sig åt.
Programmen bedöms utifrån författarnas erfarenheter och kunskaper inom båda programmen.
Resultatet från utvärderingen och jämförelsen visar att Simumatik3D är mer lämpat till att använda
för virtuell verifiering av PLC-logik. Det har flera fördelar gentemot Plant Simulation som t.ex.
användarvänligheten, hur lätt det är att skapa kommunikation och möjligheten att skapa en mer
detaljrik modell. Resultatet från jämförelsen visar att Simumatik3D fick ett totalsnitt på 3,92
samtidigt som Plant Simulation fick ett totalsnitt på 2,83 vilket också speglar skillnaden på enkelhet
av programmens användning genom projektets gång.
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Simumatik3D
1
Är programmet användarvänligt?
Är det lätt att skapa systemets olika delar?
Är det lätt att verifiera logiken?
Är det lätt att skapa kommunikation till PLC?
Är det lätt att koppla signaler till in- resp. utgångar?
Är det lätt att hitta felkopplingar i programmet?
Är det lätt att testa signaler i programmet?
Är det lätt att testa olika scenarior i flödet?
Är det lätt att följa flödet visuellt?
Är modellen detaljerad?
Är det lätt att vidareutveckla modellen?
Är programmet ett bra verktyg för att verifiera PLC logik?

Totalt snitt:

2

3

4
X

Plant Simulation
5

1

2
X

3

X
X

4

5

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

3,92

2,83

Tabell 5. Resultat av utvärdering och jämförelse mellan programvaror.

8.3. Arbetssätt
Ett av målen med projektet var att skapa ett arbetssätt för virtuell driftsättning. Syftet med
arbetssättet är att skapa en steg för steg beskrivning för hur framtida projekt med virtuell
driftsättning kan utföras. Fördelar med att utföra projekt enligt arbetssättet är att skapa
förutsättningar för att uppnå de olika mål och krav som ställs av projektet. Målet med arbetssättet är
att reducera den totala driftsättningstiden för projekt genom kvalitetssäkring av PLC-logik, vilket
även är bakgrunden till detta projektarbete.
I detta avsnitt visualiseras i figur 39 arbetssättet för att skapa virtuell driftsättning av ett system
genom att använda Plant Simulation, Simumatik3D och Siemens Step 7. Arbetssättet består av en
beställare av ett PLC-system och leverantör som bygger PLC-systemet. Beställaren börjar i
konceptfasen utvärdera olika alternativ för vad systemet ska fylla för funktion. Det tänkta systemet
utvecklas sedan i Plant Simulation för att testa olika scenarion för att hitta den optimala lösningen.
Beställaren skickar därefter en kravspecifikation till leverantören för vilka komponenter som ska
finnas i systemet och tänkt funktion. Leverantören börjar då bygga upp PLC-logiken efter
funktionsbeskrivningen parallellt med byggnationen av emuleringsmodellen i Simumatik3D. När
delsystem av PLC-logiken och emuleringsmodellen har färdigutvecklats kan delsystemet av PLClogiken testas i emuleringsmodellen. Delsystemet utvärderas ihop med funktionsbeskrivningen och
fungerar det som det är tänkt fortsätter arbetet med resten av systemet. När hela systemet är
validerat levereras PLC-logiken och Simumatik3D modellen till beställaren. Beställaren utvärderar om
emuleringsmodellen med PLC-logiken uppfyller kravspecifikationen och återkopplar till leverantören
om kraven inte är uppfyllda. När kraven är uppfyllda testas PLC-logiken mot simuleringsmodellen.
Uppfyller den virtuellt driftsatta modellen de krav, mål och eventuella avgränsningar som framtagits i
konceptfasen kan driftsättning av systemet påbörjas.
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Figur 39. Arbetssätt för projekt med Plant Simulation och Simumatik3D.
.
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9. Diskussion
I detta kapitel presenteras en diskussion
forskningsmöjligheter och arbetet i sin helhet.

gällande

förslag

till

förbättringar,

vidare

Resultatet från arbetet visar att det är fullt möjligt att skapa en kommunikation och verifiera PLC
logik mot simuleringsprogrammen Plant Simulation och Simumatik3D. Den metod som utvecklades,
se kapitel 1.6, i ett tidigt skede av examensarbetet har legat till grund för hur arbetet planerats och
utförts. Metoden delade upp arbetet mellan teoretiskt och praktiskt med möjligheten för
återkoppling, vilket medförde en kunskapshöjande process över hela arbetet. PLC logik kan testas
och felsökas genom att simulera vissa signaler eller händelser vilket medför att även säkerhetstänket
kan påbörjas i ett tidigt skede i projekten. Begränsningen med Plant Simulation är dock att det i
dagsläget saknas mycket funktionalitet för att simulera vissa objekt i ett flöde, till exempel cylindrar
och givare. I enighet med Hlska & Kubin (2014) som talar om avsaknaden av att simulera korrekta
responstider för komponenter i systemet, används vissa av de simulerade signalerna inte heller på
korrekt sätt i Plant Simulation. Detta kan vara problematiskt för PLC programmeraren om Plant
Simulation används för virtuell driftsättning.
I ingenjörens eller produktionsteknikerns perspektiv är tidsåtgången för uppbyggnad av systemet i
simulerings- eller emuleringsprogrammet något som bör tas i åtanke. Ska så mycket testning som
möjligt utföras innan driftsättning och hur mycket tid ska läggas när väl driftsättningen sker? Det blir
en avvägning vid varje unikt projekt precis som avvägningen av hur stor detaljnivå som ska införas i
simuleringen. Det är dock viktigt att följa stegen i V-modellen. Mycket tid bör ägnas åt att skapa
logiken i systemet noggrant och enligt den detaljerade designen (Marick, 1999) och inte utföra små
förändringar i logiken för testa denna mot simulerings- eller emuleringsprogrammet. Risken är
annars att mycket tid läggs för testning av systemet och den grundläggande funktionsbeskrivningen
frångås. För att få en verklighetstrogen modell bör alla detaljer som går implementeras, dock bör en
analysering av vilken effekt olika detaljnivåer har, utföras. Genererar en större detaljnivå av den
virtuella modellen en tidsvinst totalt sett i projektet eller kan modelleringstiden bli för tidskrävande.
Något som upptäcktes under arbetets gång för att verifiera PLC-logik mot simuleringsprogram var att
det var viktigt att skapa en genomtänkt funktion ordentligt och följa den vid uppbyggnaden i PLClogiken. Fallgropen som användaren riskerar att hamna i är annars att små förändringar görs i PLClogiken som bara löser problemet temporärt. Det är bättre att följa V-modellen som beskrivs i Kapitel
2 för att undvika denna onödiga tidsåtgång.

9.1. Trovärdigheten av resultatet
Som tidigare beskrivs i rapporten finns det brister i båda simuleringsprogrammen. Plant Simulation
saknar vissa funktioner för att simulera vissa objekt i ett flöde och Simumatik3D är inte
färdigutvecklat för att klara av större system. Plant Simulation lämpar sig åt att verifiera övergripande
PLC-logik och Simumatik3D lämpar sig åt att på detaljnivå verifiera PLC-logik. Det som utvärderades i
kapitel 8 var tidsskillnaden som uppstår vid olika händelser i programmen. Exempel på tidsskillnader
var med avseende på fysiska delar, t.ex. tiden det tar att producera en produkt och tiden det tar för
ett stopp att åka upp eller ner. Något som bör vara i åtanke vid projekt med virtuell driftsättning är
hur mycket tidsskillnad som är acceptabel och om en gräns ska bestämmas.
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Vid validering av systemen märktes vissa skillnader i modellernas uppbyggnad och funktioner vilket
kan leda till att resultaten av utdata skiljer sig. Att signaler inte kan skickas på korrekt position gör att
en viss avvikelse uppstår. Något som är intressant att se är vilka delar det är som påverkar utdata
mest och vilka delar som bör prioriteras vid förbättring kring arbetet med virtuell driftsättning. Hur
mycket detta påverkar kan vara ett fortsatt forskningsområde då strävan alltid bör vara att efterlikna
verkligheten i den utsträckning som är möjligt.
Detta arbete har utvärderat två olika simuleringsprogram där de båda modellerna har utvecklats
utifrån ett hypotetiskt system vilket enbart skapats i forskningssyfte. I detta arbete användes
Simumatik3D modellen som den valida modellen, där sedan Plant Simulation modellen med och utan
OPC valideras emot. Simumatik3D modellen användes som den valida modellen att testa emot för att
det var den modell som speglade verkligheten mest, det vill säga den modell med högst trovärdighet.
Simumatik3D modellen ansågs vara mest valid eftersom den byggdes upp på en mer detaljrik nivå
och signaler kunde skickas till PLC-enheten vid en korrekt tidpunkt. Efter att PLC-logiken verifierats
med hjälp av Simumatik3D modellen utvärderades programmet och systemets uppbyggnad för att få
ett resultat på vad och hur mycket som skiljer sig mot verkligheten. Hur mycket resultatet skiljer sig
mot ett verkligt system kan vara en fråga för fortsatt arbete inom området virtuell driftsättning.

9.2. Författarnas avslutande reflektioner
Efter genomfört examensarbete kan slutsatsen dras att arbetet i Plant Simulation i helhet gett ett
resultat inte helt olikt förväntningarna. Efter avslutat arbete kan arbetets helhet diskuteras vilket gör
att det kommer upp vissa delar som kunde gjorts annorlunda. Detta är ett vanligt beteende med facit
i hand, dock ändå något som väcker frågor om val som gjorts under arbetets gång. För att enbart
testa kommunikationen och analysera möjligheten för att virtuellt verifiera PLC-logik, kunde ett
mindre system använts som grund. Det hypotetiska system som användes medförde en relativt lång
modellerings- och programmeringstid vilket i stället kunde använts till att utveckla ett mer
informativt arbetssätt och nya standarder. Dock har arbetet med det hypotetiska systemet medfört
mycket kunskap inom PLC, kommunikation, programmering, felsökning och testning vilket blev en
lämplig uppdelning av projektets arbetstid.

Marcus Johansson och Jacob Nilsson

56

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Virtuell driftsättning

10. Slutsatser
Med detta kapitel avslutas rapporten där de uppsatta målen diskuteras och en sammanfattning av
resultaten presenteras. Här ges också framtida rekommendationer på arbetssättet kring virtuell
verifiering av PLC-logik, de två mjukvarorna Plant Simulation och Simumatik3D samt avslutande
reflektioner från författarna.

10.1. Slutsatser
Virtuell verifiering av PLC-logik i sin helhet är ett, i överensstämmelse med detta arbetets resultat,
koncept som är fullt möjligt att utföra. Virtuell driftsättning är ett område vilket det finns stor
potential inom för framtida bruk vilket Seidel, Donath & Haufe (2012) visade i sin studie där de med
virtuell driftsättning lyckades reducera tiden för driftsättning med 25 %. Stor vikt och tid har i detta
arbete lagts på kunskapshöjande processer relaterat till virtuell driftsättning och dess komponenter
vilket har, tillsammans med handledare, skapat avgränsningar under arbetets gång. De avgränsningar
som gjorts påverkar dock inte de huvudsakliga målen med projektet, utan kan utvärderas för fortsatt
arbete vilket kan användas för att se ytterligare potential med Plant Simulation och Simumatik3D.
Övergripande avgränsning i arbetet kan läsas i kapitel 1.4 och där även mer specifika avgränsningar
gällande det hypotetiska systemet kan läsas. En utförlig litteraturstudie utfördes där totalt 18 studier
granskades inom området virtuell driftsättning, resulterade i mer kunskap vilket medfört ett bättre
arbete. Den kunskapshöjande processen har varit en stor del i arbetet vilket överensstämmer med
ett av projektets huvudmål, nämligen:
 Utföra litteraturstudier inom området virtuell driftsättning samt mer specifikt virtuell
verifiering av PLC-logik
Summerat för hela projektet har huvudmålen uppnåtts för projektet vilket har resulterat i att PLClogik verifierats på detaljnivå. Den omfattande utvärderingsdelen i detta arbete presenteras i
enlighet med författarnas erfarenheter från arbetets genomförande. En omfattande utvärdering för
kommunikation mellan Plant Simulation och PLC utfördes, vilket resulterade i en upprättad
kommunikation och signaler kunde skickas samt tas emot. Resultatet av utvärderingen för de båda
mjukvarorna visar flera tydliga skillnader i uppbyggnadsfasen av modeller vilket presenteras i kap 8.
Utvärderingen klargör att Simumatik3D på detaljnivå kan verifiera PLC logik och funktioner samtidigt
som Plant Simulation lämpar sig mer åt att få simuleringsmodellerna närmare verkligheten.
Resultatet från arbetet visar att de huvudmål som skapats gällande utvärdering, har uppfyllts,
nämligen:
 Utvärdera möjligheterna för kommunikation mellan programvaror
 Utvärdera total använd arbetstid för modellering och kommunikation
 Utvärdera resultaten från de båda simuleringsprogrammen mot varandra
Ett av målen med projektet var att skapa en modell i Simumatik3D vilket efterliknade det hypotetiska
system byggt i Plant Simulation. Den utvärdering som gjorts och resultatet från arbetet visar att
Simumatik3D modellen utvecklats och uppnått målet att efterlikna systemet som byggdes i Plant
Simulation. Det arbetssätt för verifiering av PLC-logik mot simuleringsmodeller som presenteras i
resultatkapitlet är resultatet från arbetsgången genom detta arbete samt vad som rekommenderas
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att följa i framtida arbeten. Resultatet av modelleringen, arbetssättet och framtida
rekommendationer visar att följande tre huvudmål har uppnåtts:
 Efterlikna det hypotetiska systemet i Simumatik3D
 Skapa ett arbetssätt för virtuell verifiering av PLC-logik
 Rekommendera framtida arbete
Detta arbete har mynnat ut i en grund för fortsatt arbete inom virtuell verifiering av PLC-logik.
Eftersom mycket tid har lagts på inlärning av nya program, testning av kommunikation och
programmering överlag har detta arbete inte kunnat gå in mer på detaljnivå. Hur mycket tid som ska
läggas vid virtuell driftsättning för att det ska bli lönsamt är något som måste avvägas inför varje
projekt, vilket även Reinhart & Wunsch (2007) poängterar i kapitel 2.3. Arbetet har även varit en del
av ett utvecklingsprojekt för Simumatik3D vilket har resulterat i onödiga väntetider, svårare
verifiering och problematisk utvärdering. Genom att forska vidare inom virtuell driftsättning och
virtuell PLC-verifiering kan arbetssättet, kommunikationen och modelleringen optimeras och
förbättras för att ytterligare efterlikna verkligheten. Analysera möjligheter för implementering av
bibliotek med standarder och arbetssätt mellan PLC-programmerare och simuleringsansvariga är ett
viktigt område att fortsätta med. Att införa ett bibliotek med standardobjekt är något som även
Hoffman m.fl. (2010) trycker på i sin studie för att uppnå en lyckad virtuell driftsättning.

10.2. Framtida arbete
För framtida rekommendationer bör avgränsningarna först och främst utvärderas. Detta för att skapa
mer valida modeller och för att då få ett trovärdigare resultat. Eftersom Plant Simulation och
Simumatik3D skiljer sig åt i användarvänlighet bör PLC-logiken mot dessa medföra olika
tillämpningsområden. Syftet med Simumatik3D borde vara att skapa förståelse för och testa
funktionaliteten av PLC-logik för PLC-programmeraren. I enighet med Volvo Cars är
tillämpningsområdet för virtuell driftsättning med Plant Simulation i nuläget att skapa mer trovärdiga
resultat vid simuleringen av anläggningar och inte vara ett hjälpverktyg för PLC-programmeraren.
Ett ämne för framtida forskning kan vara att kontrollera om och i så fall hur kommunikationstiden
påverkar resultatet programmen emellan. Det vill säga om det är någon skillnad på
kommunikationstiden mellan Plant Simulation/PLC mot Simumatik3D/PLC. Vid framtida
utvärderingar mellan simuleringsprogram bör kommunikationstiden vara en faktor att ha i åtanke
och möjligtvis analyseras för att få mer valida modeller samt resultat. Något som även bör utforskas i
framtiden är en utvärdering och testning av olika händelser för att efterlikna verkligheten ytterligare.
Exempel på händelser kan vara att testa signalbrott och det intressanta blir då att se hur dessa
händelser påverkar de olika programmen.
Framtida rekommendationer för utvecklingen av Simumatik3D är att fortsätta att minska de fel som
uppstår både grafiskt och funktionsmässig. Programmet har flera bristfälliga funktioner som behöver
ses över för att det ska kunna användas i ett verkligt system. Det bör även vara enklare att koppla alla
signaler till olika in- och utgångar då detta var en tidskrävande process. Det finns flera
utvecklingsmöjligheter för validering som upptäcktes i detta arbete som bland annat möjligheten att
simulera maskiner med avseende på omställningstider, processtider och tillgänglighet. Även
möjligheten att skapa produktvarianter från samma källa med olika fördelning mellan varianterna.

Marcus Johansson och Jacob Nilsson

58

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Virtuell driftsättning

Dessa funktioner är dock inget som behövs för att virtuellt verifiera PLC logik utan mer i ett
valideringssyfte. I dagsläget finns enbart möjligheten att producera en slumpmässig variant vilket
leder till en fördelning på ungefär 50 %. Något som inte använts mycket i detta arbete, förutom de
cylindrar som styr stoppen, men som kan vara nyttigt för framtida projekt är fler pneumatiska
komponenter.
Framtida rekommendationer för Plant Simulation är undersöka möjligheterna att använda Siemens
TIA-portal (Siemens nyare programvara för PLC-programmering). Undersöka om TIA-portalen har
mer utvecklade funktioner för virtuell driftsättning och om det borde användas istället för Siemens
Step 7 eller om det finns andra alternativ som bör utforskas. Det rekommenderas även att undersöka
möjligheterna att använda en emulerad PLC för att förenkla arbetet med virtuell driftsättning. Detta
för att undvika att använda specifik hårdvara och skapa generella program för användning till flera
olika typer av hårdvaror. Programvaran Siemens SIMIT är ett verktyg som bör utforskas för fortsatt
arbete med virtuell driftsättning. Dessa rekommendationer kan dock bli en kostnad för företaget och
bör därför endast övervägas om målet är att virtuell driftsättning av PLC-logik kommer användas mer
och mer i framtiden.
I detta arbete användes modellen i Plant Simulation för att testa PLC-logik i realtid, det vill säga att
programmets fulla potential inte utnyttjades. För att utnyttja mer av programmets potential kan en
mjukvaru-PLC användas som körs i samma minne som Plant Simulation och på det viset skapa
möjligheten att synkronisera alla signaler på ett bättre sätt. Frågan är hur mycket det påverkar tiden
för synkronisering att använda en mjukvaru-PLC än en hårdvaru-PLC som användes i detta arbete.
Synkroniseringen kan resultera i att Plant Simulation kan köras snabbare än realtid vilket betyder att
stora systems PLC logik kan testas väldigt snabbt.
En annan faktor som kan påverka resultatet om det inte tas i beaktning är användandet av timers i
PLC-logiken. Denna del gäller speciellt Plant Simulation mot PLC om det är tänkt att köra Plant
Simulation modellen snabbare än realtid. Skulle Plant Simulation modellen köras snabbare än realtid
skulle timers inte kunna användas i PLC-logiken utan en annan lösning behöver implementeras. Ett
alternativ vore att använda en typ av timer i Plant Simulation som körs i den satta
simuleringshastigheten. Detta skulle medföra att en signal kan skickas till PLC-logiken när en viss tid
gått och det är acceptabelt att köra vidare PLC-logiken. Skulle Plant Simulation modellen köras
snabbare än realtid borde arbetssättet kring validering av modeller modifieras. Det kan vara några
frågor att ta med sig vid fortsatt forskning med emulerade PLC-enheter och timer funktioner.

10.2.1. Arbetssätt
Att genomföra ett arbete med verifiering av PLC-logik mot simuleringsprogram kräver flera
inblandade parter om inte samma person kan utveckla både PLC-logik och utveckla
simuleringsmodellen. Målet bör vara att det arbetssätt som ingenjören har i dagsläget inte ska
behöva ändras utan den virtuella driftsättningen ska på ett enkelt sätt implementeras i det vardagliga
arbetet, vilket även Drath, Weber & Mauser (2008) poängterar i kapitel 2.3.3. Det skiljer sig dock för
Simumatik3D och Plant Simulation där Simumatik3D är lätt att lära sig och kan därför användas av
PLC-programmerare. För användningen av Plant Simulation behövs det en person som sköter
programmeringsdelen av PLC-logik och en som utvecklar simuleringsmodellen. För normalstora
projekt anses totalt två stycken personer fullt genomförbart, för större projekt bör möjligen arbetet
delas upp bland fler personer. Viktigt att tänka på vid flera inblandade personer är att det bör
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kommuniceras mellan de olika personerna när en ny typ av PLC-logik som inte testats förut behöver
användas. Möte bör då ske mellan simuleringsansvarig och PLC-programmeraren för att reda ut om
logiken kan simuleras, frågan är hur ofta dessa möten behöver ske och hur mycket information som
behöver bytas mellan parterna. Något som rekommenderas för framtida arbeten är att utveckla ett
standarddokument där simuleringsansvarig ger input på vad som krävs för att simulera den specifika
PLC-logiken.
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Bilaga A. Symbollista
Symbol
B1000
B1001
B1002
B1003
B1004
B1005
B1006
B1007
B1010
B1011
B1012
B1013
B1014
B1015
B1016
B1017
B1020
B1021
B1022
B1023
B1024
B1025
B2030
B2031
B2032
B2033
B2034
B2035
B2036
B2037
B2040
B3050
B3051
B3052
B3053
B3054
B3055
B3056
B3057
B3060

Adress
I
0.0
I
0.1
I
0.2
I
0.3
I
0.4
I
0.5
I
0.6
I
0.7
I
1.0
I
1.1
I
1.2
I
1.3
I
1.4
I
1.5
I
1.6
I
1.7
I
2.0
I
2.1
I
2.2
I
2.3
I
2.4
I
2.5
I
3.0
I
3.1
I
3.2
I
3.3
I
3.4
I
3.5
I
3.6
I
3.7
I
4.0
I
5.0
I
5.1
I
5.2
I
5.3
I
5.4
I
5.5
I
5.6
I
5.7
I
6.0
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Datatyp
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Kommentar
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Postioneringsgivare VB10
Lägesgivare VB10
Indexeringsgivare 1 VB10
Indexeringsgivare 2 VB10
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
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B3061
B3062
B3063
B3064
B3070
B3071
B3072
B3073
B3074
B3075
B3076
B3077
B3080
B4090
B4091
B4092
B4093
B4094
B4095
B4096
B4097
B40100
B40101
B40102
B40103
B40104
B40105
B40110
B40111
B40112
B40113
B40114
B50120
B50121
B50122
B50123
B50124
B50125
B50126
B50127
B50130
B50131
B50132
B50133

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6.1
6.2
6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.0
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13.0
13.1
13.2
13.3

Marcus Johansson och Jacob Nilsson

Virtuell driftsättning

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Postioneringsgivare VB30
Lägesgivare VB30
Indexeringsgivare 1 VB30
Indexeringsgivare 2 VB30
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Postioneringsgivare VB40 V
Lägesgivare VB40 V
Indexeringsgivare 1 VB40 V
Indexeringsgivare 2 VB40 V
Indexeringsgivare 3 VB40 V
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Postioneringsgivare VB40 H
Lägesgivare VB40 H
Indexeringsgivare 1 VB40 H
Indexeringsgivare 2 VB40 H
Indexeringsgivare 3 VB40 H
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Postioneringsgivare VB50
Lägesgivare VB50
Indexeringsgivare 1 VB50
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B50134
B50135
B50136
B50137
B50140
B50141
B50142
B50143
B50144
B50145
B50147
B50150
B60160
B60161
B60162
B60163
B60164
B60165
B60166
B60167
B60170
B60171
B60172
B60173
B60174
B60175
B60176
B60177
B60180
B60181
B60182
B60183
B60184
B60185
B60186
START
STOP
RESET
Drop_A
Drop_B
Drop_C
B60187
countdown1
countdown2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

13.4
13.5
13.6
13.7
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.7
15.0
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
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BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Indexeringsgivare 2 VB50
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Maskin 2 upptagen
Maskin 2 failed
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Postioneringsgivare VB60
Lägesgivare VB60
Indexeringsgivare 1 VB60
Indexeringsgivare 2 VB60
Fullnivågivare
Fysiskt stopp 1 nere
Fysiskt stopp 1 uppe
Fysiskt stopp 2 nere
Fysiskt stopp 2 uppe
Positioneringsgivare stopp 1
Positioneringsgivare stopp 2
Lägesgivare stopp 1
Lägesgivare stopp 2
Maskin 1 upptagen
Startar systemet
Stoppar systemet
Reset av systemet
Dropsignal för variant A
Dropsignal för variant B
Dropsignal för variant C
Maskin 1 failed
Räkna ner antal vid maskin 1
Räkna ner antal vid maskin 2
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M100.0
M100.1
M100.2
M100.3
M100.4
M100.5
M100.6
M100.7
M101.0
M101.1
M101.2
M101.3
M101.4
M101.5
M101.6
M101.7
M102.0
M102.1
M102.2
M102.3
M102.4
M102.5
M102.6
M102.7
M103.0
M103.1
M103.2
M103.3
M103.4
M103.5
M103.6
M103.7
M104.0
M104.1
M104.2
M104.3
M104.4
M104.5
M104.6
M104.7
M105.0
M105.1
M105.2
M105.3

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

100.0
100.1
100.2
100.3
100.4
100.5
100.6
100.7
101.0
101.1
101.2
101.3
101.4
101.5
101.6
101.7
102.0
102.1
102.2
102.3
102.4
102.5
102.6
102.7
103.0
103.1
103.2
103.3
103.4
103.5
103.6
103.7
104.0
104.1
104.2
104.3
104.4
104.5
104.6
104.7
105.0
105.1
105.2
105.3
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BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Ok från överordnat system
Vridbord 10 upptaget
Vridbord 30 upptaget
Vridbord 40 upptaget
Vridbord 41 upptaget
Vridbord 50 upptaget
Vridbord 60 upptaget
Motorblock B10 finns
Motorblock B11 finns
Motorblock B20 finns
Motorblock B30 finns
Motorblock B31 finns
Motorblock B40 finns
Motorblock B50 finns
Motorblock B51 finns
Motorblock B60 finns
Motorblock B61 finns
ej använd
Vridbord 40 V i utgångsposition
Motorblock från zon 10
Motorblock från zon 20
Motorblock från zon 30
Vridbord 40 upptaget Zon 10
Vridbord 40 upptaget Zon 20
Vridbord 40 upptaget Zon 30
Vridbord 41 prioritering
Prioritet Z10 VB40
Prioritet Z20 VB40
Prioritet Z30 VB40
Räkna ner A innan VB40
Räkna ner B innan VB40
Räkna ner C innan VB40
Prioritet zon 50 VB41
Prioritet zon 60 VB41
Variant A
VarB Zon 10
VarB Zon 20
Variant C
Variant D
Blockeringssignal
MBupptaget för Zon10
MBupptaget för Zon20
MBupptaget för Zon30
Låda Ok zon 10
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M105.4
M105.5
M105.6
M105.7
M106.0
M106.1
M106.2
M106.3
M106.4
M106.5
M106.6
M106.7
M107.0
M107.1
M107.2
inputcard1
inputcard2
inputcard3
inputcard4
inputcard5
M100
M104
X7010
X7011
X7012
X7020
X7021
X7022
B11RFIDcontrol
B11RFIDstatus
B11RFIDdata
B20RFIDcontrol
B20RFIDstatus
B20RFIDdata
B31RFIDcontrol
B31RFIDstatus
B31RFIDdata
X7030
X7031
X7032
X7033
Huvudblock
X1000
X1001

I 105.4
I 105.5
I 105.6
I 105.7
I 106.0
I 106.1
I 106.2
I 106.3
I 106.4
I 106.5
I 106.6
I 106.7
I 107.0
I 107.1
I 107.2
ID 0
ID 4
ID 8
ID 12
ID 16
ID 100
ID 104
MW 100
MW 102
MW 104
MW 110
MW 112
MW 114
MW 120
MW 122
MW 124
MW 126
MW 128
MW 130
MW 132
MW 134
MW 136
MW 200
MW 202
MW 204
MW 206
OB 1
Q
0.0
Q
0.1
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BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DWORD
DWORD
DWORD
DWORD
DWORD
DWORD
DWORD
WORD
WORD
WORD
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
WORD
WORD
INT
INT
OB 1
BOOL
BOOL

Låda Ok zon 20
Låda Ok zon 30
Låda A finns
Låda B finns
Låda C finns
Låda D finns
Prioritet A
Prioritet B
Prioritet C
Prioritet D
Fortsätt Zon 10
Fortsätt Zon 20
Fortsätt Zon 30
Räkna ner antal vid maskin 1
Räkna ner antal vid maskin 2
Ingångsmodul 1
Ingångsmodul 2
Ingångsmodul 3
Ingångsmodul 4
Ingångsmodul 5
Minne 100
Minne 104
Counter A, antal innan VB40
Counter B, antal innan VB40
Counter C, antal innan VB40
Counter A, Värdet i integer
Counter B, Värdet i integer
Counter C, Värdet i integer
RFID kontrollord B11
RFID status B11
RFID produktdata B11
RFID kontrollord B20
RFID status B20
RFID produktdata B20
RFID kontrollord B31
RFID status B31
RFID produktdata B31
Counter zon 50, antal
Counter zon 60, antal
Counter zon 50, Värdet i integer
Counter zon 60, Värdet i integer
Huvudblock
Starta alla rullband
Fysiskt stopp 1 upp
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X1002
X1003
X1004
X1005
X1006
X1007
X1010
X1011
X1012
X1013
X1014
X2020
X2021
X2022
X2023
X2024
X3030
X3031
X3032
X3033
X3034
X3035
X3036
X3037
X3040
X3041
X3042
X3043
X3044
X4045
X4050
X4051
X4052
X4053
X4054
X4055
X4056
X4057
X4060
X4061
X4062
X4063
X5070
X5071

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.0
6.1
6.2
6.3
7.0
7.1
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BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor indexering medurs VB10
Motor indexering moturs VB10
Motor rullband VB10
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor indexering medurs VB30
Motor indexering moturs VB30
Motor rullband VB30
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor indexering snabbt VB40 V
Motor indexering medurs VB40 V
Motor indexering moturs VB40 V
Motor rullband VB40 V
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor indexering medurs VB40 H
Motor indexering moturs VB40 H
Motor rullband VB40 H
Motor indexering snabbt VB40 H
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
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X5072
X5073
X5074
X5075
X5076
X5077
X5080
X5081
X5082
X5083
X5084
X5085
X6090
X6091
X6092
X6093
X6094
X6095
X6096
X6097
X60100
X60101
X60102
X60103
X60104
X60105
DropA
DropB
DropC
outputcard1
outputcard2
outputcard3
VAT_1

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
QD
QD
QD
VAT

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.0
11.1
11.2
0
4
8
1
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BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
DWORD
DWORD
DWORD

Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor indexering medurs VB50
Motor indexering moturs VB50
Motor rullband VB50
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
OK Starta Maskin 2
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
Motor indexering medurs VB60
Motor indexering moturs VB60
Motor rullband VB60
Motor rullband
Fysiskt stopp 1 upp
Fysiskt stopp 1 ner
Fysiskt stopp 2 upp
Fysiskt stopp 2 ner
OK Starta Maskin 1
Drop A
Drop B
Drop C
Utgångsmodul 1
Utgångsmodul 2
Utgångsmodul 3
Används för att kolla olika signaler
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