
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på grundnivå 
Independent degree project  first cycle 

 
 
 
 
 
 

 

Automation 

 

 

HMI 

Utveckling av gränssnitt med hög användbarhet till stångräknare 

 

Rickard Göransson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HMI  - Utveckling av gränssnitt 
med hög användbarhet till 
stångräknare  
Rickard Göransson 

  
2017-08-17 

 

iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för elektronikkonstruktion 
Examinator: Johan Sidén, Johan.Siden@miun.se 
Handledare: Mazhar Hussain, mazhar.hussain@miun.se 
Författare: Rickard Göransson, rigo0700@student.miun.se 
Program: Automationsingenjörsprogrammet, 180 hp 
Huvudområde: högskoleingenjörsstudier inom automation 
Termin, år: VT, 2017  



HMI  - Utveckling av gränssnitt 
med hög användbarhet till 
stångräknare  
Rickard Göransson 

 Abstract 
2017-08-17 

 

iv 

Abstract 
Sund Birsta, a company that develop and deliver machines and 
equipment for the steel industry around the world, are in the process of 
standardize HMI-panels for all their machines. Their machine, bar 
counter, don´t have an HMI that follow their new interface regarding 
appearance and functionality. The goal with this study was to develop an 
HMI with high usability that´s following the guidelines of Sund Birsta 
and present all information on 5 screens. A literature study has been done 
to find answer on the demands for an HMI to reach high usability. The 
design criteria’s that´s been complied are visibility, feedback, restraints, 
consistency and affordance. The HMI is created for the panel Siemens 
KTP1200 in the software Tia Portal. The results show that the sub screens 
for the HMI has been reduced from 21 to 5 screens. The developed HMI 
are following the same interface design as the HMI for another machine 
in the same machine family, with differences in the machines unique 
functionality. The new HMI are using less memory to load the screen but 
are using more work memory in comparison to the old HMI.   When less 
available memory is used it opens for expansion opportunities as the 
available memory is limited, however, the response time may be affected 
by the increased work memory usage.  

Keywords: Human-machine-interaction, PLC, Siemens. 
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Sammanfattning 
Sund Birsta, ett företag som utvecklar och levererar maskiner och 
utrustning till stålindustrin världen över, håller på att standardisera 
operatörspanelerna till deras samtliga maskiner. Maskinen stångräknare 
har inte en HMI som följer det nya gränssnittet utseende- eller 
funktionsmässigt. Målet med arbetet var att utveckla ett HMI med hög 
användbarhet som följer Sund Birstas riktlinjer och presenterar all 
information på 5 skärmar. En litteraturstudie har genomförts för att finna 
svar om vilka krav som ställs på ett HMI för att nå hög användbarhet. De 
designkriterier som följts är synlighet, återkoppling, begränsningar, 
konsekvent och affordans. HMI:t är skapat för panelen Siemens Basic 
KTP1200 och utvecklat i programmet Tia Portal. Resultatet visar att 
huvudskärmbilderna för HMI:t har skalats ner från 21 skärmbilder till 5. 
Det utvecklade HMI:t följer samma gränssnitt som en annan maskins 
operatörspanel inom maskinfamiljen med skillnader i maskinernas unika 
funktioner. Det används mindre tillgängligt minne i HMI:t med den nya 
HMI-lösningen dock innebär den nya lösningen en ökad 
arbetsminnebelastning jämfört med den tidigare lösningen. Då mindre 
tillgängligt minne används så öppnar det upp för utbyggnadsmöjligheter 
eftersom HMI-panelens utrymme är begränsat dock kan responstiden 
påverkas av ökad arbetsminnebelastning.  

Nyckelord: Människa-maskin gränssnitt, PLC, Siemens. 
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Förord 
Denna rapport är skriven som en del av examinationen på 
högskoleingenjörsprogrammet i automation på Mittuniversitet. 
Jag tog kontakt med Andreas Hall på företaget Sund Birsta och 
presenterade några områden jag var intresserad av att skriva om. Vi kom 
då överens om att mitt arbete skulle innefatta att utveckla HMI:t till en av 
deras maskiner, stångräknare. Jag vill tacka honom för att han tog fram 
ett intressant arbete och information som jag behövde för att genomföra 
det, samt varit behjälplig under arbetets gång.  

Jag vill även passa på att tacka alla som har hjälpt till ifrån Sund Birsta, 
allt ifrån att ta fram bilder till maskinen efter önskemål, förklaring om 
maskinen, programmet bakom och ideér för nya HMI:t. 

Slutligen vill jag tacka min handledare ifrån Mittuniversitetet, Mazhar 
Hussain, som återkopplat på uppsatsen och hjälpt till att hålla mitt fokus 
på det tekniska. 
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Terminologi 
Akronym 
BOOL Boolean. Datatyp som representerar två lägen, 0 

eller 1. 

INT Integer. Datatyp som representerar heltal 
mellan värdena -32 768 och 32 767. 

HMI Människa – maskin gränssnitt. 

PLC Programmerbar styrenhet. 

  

 

 



HMI  - Utveckling av gränssnitt 
med hög användbarhet till 
stångräknare  
Rickard Göransson 

1 Introduktion 
2017-08-17 

 

1 

1 Introduktion 
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Sund Birsta [1] är ett företag som utvecklar och levererar maskiner och 
utrustning till stålindustrin världen över.  

Bolaget erbjuder olika varianter av maskiner med tillhörande 
hanteringssystem. En del maskiner har funnits sedan 60-talet medan 
andra är nyutvecklade. Oavsett maskinens ålder måste den vara 
kompatibel med moderna styrsystem, där informationsutbytet mellan 
maskin och operatör/underhållspersonal har störst betydelse. När det blir 
ett fel måste operatörer och underhållspersonal snabbt kunna identifiera 
och åtgärda felet. 

Eftersom Sund Birsta har flera maskintyper utvecklade av ingenjörer 
under olika tidsperioder har det blivit skilda lösningar på 
operatörsgränssnitt. Företaget arbetar sedan några år tillbaka med att 
standardisera gränssnitten både grafiskt och funktionsmässigt men alla 
maskiner har inte genomgått standardiseringen. En av deras maskiner 
som inte har ett standardiserat gränssnitt är stångräknaren, en maskin 
som räknar stålstänger automatiskt.  
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1.2 Övergripande mål 
Det övergripande målet med studien är att utveckla en standardlösning 
för HMI:t, människa-maskin gränssnittet, till en maskin inom 
stålindustrin som ska efterlikna standardlösningen för andra maskiner 
inom samma maskinfamilj. Detta innebär att operatörer och 
underhållspersonal som arbetat med andra maskiner inom den 
maskinfamiljen ska kunna förstå och arbeta med denna maskin genom 
dess operatörskärm trots att maskinernas funktioner skiljer sig åt.  

De krav som ställs på HMI-skärmen är att den ska innehålla en god 
struktur grafiskt, funktionerna ska vara genomtänkta och kopplade till 
dess användare samt att möjligheter ska finnas för vidareutveckling av 
funktioner och gränssnitt. 

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att utveckla HMI-skärmen till Sund Birstas 
maskin stångräknare. HMI-skärmen är av modellen Siemens Basic 
KTP1200 [2]. Strukturen som tas fram för HMI-skärmen kan generellt 
vara gällande för övriga maskiner med modifikationer för dess unika 
funktioner.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Den gamla lösningen för HMI-skärmen till stångräknaren består av 21 
olika skärmbilder. Detta leder till att HMI:t är svårt att navigera i och att 
överblicka tillgänglig information. Denna studie syftar till att ta fram en 
lösning som presenterar den nödvändiga informationen på 5 
skärmbilder, vilket leder till att personal som arbetar mot HMI-skärmen 
kommer att få en större överblick. Fokus kommer ligga på att inte 
presentera mer än nödvändig information beroende på användare och 
vilka delar som kontrolleras av tillhörande PLC, programmerbar 
styrenhet. HMI:t ska uppfylla de designkriterier som ställs för att hålla 
hög användbarhet samt hänsyn ska tas gällande riktlinjer framtagna av 
Sund Birsta. 

För att kunna ta fram en standardlösning för HMI-skärmen som uppfyller 
tidigare nämnda krav kommer arbetet delas upp i flera steg. 
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1.4.1 Mål för förstudien  

 Vilka designkriterier ställs på ett HMI för att det ska erbjuda hög 
användbarhet? 

 
 Vilka riktlinjer har Sund Birsta gällande uppbyggnad av HMI?  

 
 Tolka PLC-programmet och gå igenom tidigare HMI-lösning för 

stångräknaren. 

 
 Undersöka hur HMI:t till övriga maskiner inom maskinfamiljen 

som följer det nya gränssnittet är utformade. 

 

1.4.2 Mål för utvecklingsfasen 

 Utveckla en HMI-lösning till stångräknaren i programmet Tia 
portal med panelen Siemens Basic KTP1200 bestående av 5 
huvudskärmar som tar hänsyn till Sund Birstas riktlinjer och de 
designkriterier som ställs på HMI med hög användbarhet.  

 
 Genomföra tester av funktionaliteten på HMI-skärmen genom 

simuleringsprogrammet i Tia Portal [3].  

 

1.4.3 Mål för utvärderingsfasen 

 Analysera och utvärdera HMI-skärmen genom att koppla mot 
teorin gällande designprinciper och Sund Birstas riktlinjer. 

 
 Jämföra vilka prestandakrav som ställs på nya HMI:t jämfört med 

det gamla genom att mäta minnesanvändning under simulering. 

 
 Jämföra utseende och funktionalitet av den utvecklade HMI-

skärmen mot en annan HMI-skärm inom maskinfamiljen. 
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1.5 Översikt 
Kapitel 2 innehåller teori som behövs för att förstå resultatet. Kapitlet 
inleds med beskrivning av maskinens funktion, dess styrsystem och 
HMI-skärm och koppling mellan dem. Kapitlet avslutas med teori om 
designkriterier som ställs på HMI och om standarder. 

Kapitel 3 innehåller den metod som följts för att nå resultatet. Kapitlet är 
uppdelat i underkapitel som beskriver metoden för förstudien, 
utvecklingen och utvärderingen. 

Kapitel 4 innehåller utförandet och beskriver praktiskt hur HMI:t är 
uppbyggt i Tia Portal och dess koppling mot PLC-programmet. 

Kapitel 5 innehåller resultatet av arbetet. Kapitlet inleds med att 
presentera de olika huvudskärmarna för HMI:t, därefter hur HMI:t följer 
Normans designprinciper, hur minneskrävande HMI:t är jämfört med 
tidigare HMI och slutligen hur det förhåller sig jämfört med HMI:t till en 
bindmaskin som är en annan maskin inom samma maskinfamilj. 

Kapitel 6 innehåller diskussion av arbetet. Här presenteras de val som 
gjorts och varför, svårigheter och koppling tillbaka mot målet med 
arbetet. Kapitlet avslutas med att redovisa etiska och samhälleliga 
aspekter rörande arbetet.  

Kapitel 7 innehåller slutsatser som går att dra av resultatet. Kapitlet 
avslutas med att ge förslag på framtida forskningsområden. 
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2 Teori 
2.1 Stångräknare 

Stångräknaren, se figur 1, är en maskin som räknar stålstänger 
automatiskt som en integrerad del av Sund Birstas hanteringssystem eller 
som kan integreras i befintliga hanteringssystem.  
 

 
Figur 1. Stångräknare [4] 
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Under sekvenskörning så fungerar stångräknaren enligt följande: [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anledningen till att två laserfotoceller används för räkning av stänger 
beror på att stängerna ibland kan rulla bakåt under mättillfället och då 
räknas som två stänger trots att det endast är en i facket. Genom att 
jämföra värdena ifrån båda laserfotocellerna med varandra kan sådan 
händelse upptäckas.  
 
 

Stålstänger transporteras i bunt på ett löpande 
band. 

Stängerna transporteras upp av en skruv som 
separerar dem ifrån varandra. 
 

Stängerna transporteras till ett roterande 
tandat hjul där en stång läggs i varje fack. 
 

Räkning och mätning av tjocklek sker med 
pulsgivare och två laserfotoceller. 
Laserfotocellerna detekterar hur många 
stänger det är i hjulets fack och utför 
räkningen.  

Då rätt antal stänger är räknade stannar 
hjulet och en arm lyfter bort stängerna för 
vidare transportering till paketering av rätt 
antal stänger. 
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2.2 PLC – Maskinens styrsystem 
PLC, står för Programmable Logic Controller som betyder programerbar 
styrenhet. Det är PLC:n som styr maskinen genom att ta in och skicka 
digitala och analoga elektriska signaler, via egna in/utgångar eller via 
externa moduler. PLC:n skapades för att ersätta den tidigare 
relästyrningen inom industrin för mer komplex styrning genom 
programmering och är robustdesignad för att klara av industriell miljö. 
[5]  

För Siemens PLC - 300 läses programmet enligt följande: 

 Under uppstart körs ett uppstartsprogram och minnen, timrar och 
räknare som inte har kvarhållande information nollställs, ingångar 
läses av och utgångar skrivs samt tillhörande I/O-enheter 
aktiveras.  

 Under körning läses programmet cykliskt. Huvudprogrammet 
läses av uppifrån och ner, därifrån kallas alla programblock som 
används. Efter det så utförs systemaktiviteter, som kontroll av 
kommunikation, utgångar skrivs och ingångar läses av. Denna 
sekvens sker upprepande och tiden det tar för ett cykelvarv är 
mätbar. [6]  

Stångräknaren styrs av en Siemens PLC S7-317-2 PN/DP [7] och beroende 
på kundens krav kan PLC:n kontrollera enbart maskinen men även 
kontrollera andra enheter som hör till maskinen, t.ex. hydraulik, 
säkerhetsgrindar och kompressor.  

2.3 HMI – Interaktion mellan människa och maskin 
HMI, står för human-machine interface som betyder människa-maskin 
gränssnitt. [8]  

Syftet med HMI:t är att människa och maskin ska kunna samspela med 
varandra. HMI:t visar statusen för och information om maskinen i 
displayer. Maskinoperatören tar in och tolkar informationen och kan 
integrera med maskinen via reglage, antingen fysiska eller direkt via 
HMI-skärmen. Den del där kommunikationen sker mellan människan 
och maskinen kallas gränssnitt. För att HMI-systemet ska kunna uppfylla 
sitt syfte behöver det vara användbart. Användbarhet innebär att 
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systemet har rätt funktionalitet och är enkel och säker att hantera för dess 
målgrupp. [9]  

Stångräknaren är utrustad med en HMI-skärm av typen Siemens Basic 
KTP1200 [2]. Via HMI-skärmen ställer operatören in diameter och längd 
på stängerna och önskat antal stänger i färdig bunt. Det går också att 
se/ändra inställningar, jogga maskinen samt ta bort maskinen ur linjen.   

2.3.1 Funktioner för Siemens Basic KTP1200 i Tia Portal 

Tia Portal är en programvara som används för industriella 
automationstjänster. Programmet innefattar bl.a. programmering av PLC 
och HMI. Programmen går att skriva över till fysisk hårdvara eller att 
simulera ifrån programmet.  

Smarta funktioner som finns för panelen i Tia Portal innefattar 
recepthantering, där data som hör ihop t.ex. maskininställningar kopplas 
till aktuell datatagg hos PLC:n och sparas i en lista. För listan går det att 
spara olika receptdata där värdena för respektive inställning kan ändras. 
Aktuellt recept kan då skrivas över till PLC:n direkt ifrån HMI:t. [10]  

För panelen Siemens Basic KTP1200 finns möjligheten att spara upp till 
50 recept som lagras i interna recepthanteringsminnet. Panelens totala 
tillgängliga minne för användaren ligger på 10 Megabyte. [2]  

Datataggar som antingen är kopplade mot PLC:n eller endast används i 
HMI:t kan användas för att ändra utseende eller dölja/visa objekt i HMI-
skärmen.  

2.4 Kommunikation mellan PLC och HMI 
För att PLC:n och HMI:t ska kunna kommunicera behöver de ha en 
anslutning till varandra. Denna anslutning kan vara antingen trådbunden 
eller trådlös.  

En variant av datakommunikation är industriell Ethernet, där den 
ledande standarden är Profinet.  

Profinet har sina fördelar genom att det är en öppen standard och därmed 
kan integreras med enheter baserad på annan fältbusstandard. Profinet 
är flexibelt, erbjuder datahastigheter upp till 100 mbit/s och har inbyggda 
säkerhetsfunktioner. [11]  
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Kommunikationen mellan PLC:n och HMI:t för stångräknaren sker med 
Profinet-anslutning, trådlöst eller via kabel.  

2.5 Designprinciper för HMI 
Generellt ska följande vara uppfyllt för att ett gränssnitt ska vara 
användbart för användaren: Det ska vara enkelt att lära sig, effektivt att 
använda och erbjuda en njutbar användarupplevelse. [12]  
 
Det finns flera olika designprinciper om hur ett gränssnitt ska utvecklas 
för att nå hög användbarhet. Det som ständigt återkommer i ämnet är 
Don Normans designprinciper. Tanken med dem är att principerna ska 
fungera som en mall att följa under utvecklingens gång, de presenteras 
nedan. [13]  
 
Synlighet – det ska vara tydligt att veta vilka handlingar som finns att 
tillgå vilket ökar chansen att användare nyttjar handlingarna. 

Återkoppling – när en handling har utförts av användaren ska en 
återkoppling ske som bekräftar att önskad handling blivit utförd. 

Begränsningar – syftar till att begränsa interaktion mellan användare och 
maskin till endast nödvändiga tillfällen. 

Konsekvent – Gränssnitt ska ha liknande funktioner och liknande 
beståndsdelar för att uppnå liknande uppgifter. För att koppla detta till 
utformningen av ett HMI ska t.ex. en viss utformning av symbol alltid 
kunna klickas på för att komma in på dess huvudsida, denna utformning 
ska vara konsekvent genom hela HMI:t.  

Affordans – användningen av affordans syftar till att ett objekts 
utformning antyder dess användningsområde. Inom ett gränssnitt så 
finns ingen fysisk utformning av ett objekt utan då handlar det om den 
grafiska utformningen av ett objekt ska tala om för användaren hur den 
går att använda. Knappar i ett gränssnitt ska utformas på sådant sätt att 
de antyder att de är tryckbara eller scrollistor antyder i dess utformning 
att de går att dra upp och ner. Detta nås ofta genom att utformningen är 
allmänt accepterad.  
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2.5.1 Placering 

Det gäller att ge rätt information till rätt användare. De som nyttjar HMI:t 
dagligen är operatörerna och därför bör de lättaste och mest använda 
alternativen visas först. För ingenjörerna som vill ha tillgång till 
avancerade inställningar och parametrar placeras de med fördel 
snabbåtkomligt ifrån huvudsidan. [14]  

Människan uppfattar hur saker hänger ihop enligt gestaltlagarna: närhet, 
likhet, kontinuitet och komplettering. Detta är viktigt att tänka på när 
utformning av gränssnitt sker. Saker som hör ihop bör placeras nära 
varandra, liknande funktioner bör ha liknande utseende, saker som sker 
i följd bör placeras på linje eller rad. [15]  

2.5.2 Färganvändning 

Färger påverkar oss människor på olika sätt. För att synliggöra och 
särskilja den viktigaste informationen på skärmen ifrån mindre viktig 
information är konsekvent färganvändning nödvändig. Bakgrunden ska 
bestå av dämpade, inte graderade färger, och kritisk övrig relevant 
information för användaren ska bestå av färger som drar till sig 
uppmärksamhet [16]. Varma färger som röd, gul och orange har en 
förmåga att dra till sig uppmärksamhet och bör därför inte användas på 
större områden av en skärm [17].   
 
Färger ska användas sparsamt och konsekvent. En modell som 
förespråkas är trafikljusmodellen:  
Rött används för att indikera stopp eller fel. 
Gult används för att indikera varning. 
Grönt används för att indikera start, redo eller slutförd process. [18]  
Rött och grönt bör dock inte användas i kombination med varandra då 
den vanligaste defekten vid färgblindhet är oförmåga att se skillnaden 
mellan dessa två färger [15]. 
 
Bill Hollifield har annan syn på effektiv färganvändning i HMI. Han 
rekommenderar att objekt som visualiseras i HMI:t ska vara mörkgråa då 
de är stoppade och vita då de är startade. Alarm för objekt bör visas i en 
egen symbol bredvid dess objekt där symbolens riktning och färg 
indikerar larmets prioritet. Färgerna som används för alarm bör inte 
användas till övriga icke-larm relaterade områden. Figur 2 visar ett dåligt 
och bra exempel på färganvändning enligt Bill Hollifield. [19] 
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Figur 2. Dålig och bättre färg/symbolhantering i HMI [19] 

 

2.5.3 HMI – Standard 

Standard är fastställda normer gällande för komponenter, maskiner 
material eller processer för att få enhetligt resultat, vara effektivt och hålla 
hög kvalité. [5] 

För utformning av HMI finns det riktlinjer att följa. Ofta har företag egna 
standarder att följa som baseras på vedertagna designkriterier och 
erkända standarder som ISA-101 [20].  

För företaget Volvo så har de tagit fram en standard för operatörsskärmar 
som innehåller information om hur symboler ska visas, vilken 
information som ska finnas med och sidlayout. Till exempel ska larmlista, 
namn på aktuell skärm och namn för aktuell maskin/undermaskin vara 
överst på varje HMI–sida. och aktuell tid och datum, inloggningsruta och 
aktuell inloggningsnivå finnas längst ner på varje sida. [21]  
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För utformningen av HMI:t till maskiner hos Sund Birsta finns ingen 
fullständig standard men det finns riktlinjer att följa. 

Användarvänligt: Enkelt grafiskt gränssnitt, anpassat till användaren, 
tydlig felhantering och visuellt.  

Struktur: Det ska vara få byten mellan skärmbilder. Placering av 
information konsekvent inom alla skärmbilder. Indikering vilken 
skärmbild som är aktiverad. Konsekvent indelning av skärmbilden och 
särskilda ytor för larm, felmeddelanden och menyer.  

Layout: Färdiga symboler framtagna av Sund Birsta och konsekvent 
färgval förespråkas, se figur 3. 

 

Figur 3. Färger och symboler med beskrivning 
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3 Metod 
3.1 Förstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att ta reda på vilka designkriterier 
som ska uppfyllas gällande utveckling av HMI med hög användbarhet. 
Vetenskapliga artiklar och läroböcker inom området HMI och gränssnitt 
har studerats. [9] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

Informationsmaterial som kartlägger Sund Birstas riktlinjer för 
utformning av HMI har studerats ingående. Materialet har bestått av 
power-point presentationer hämtade från Sund Birstas intranät. HMI-
lösningar till andra maskiner från Sund Birsta har undersökts och 
analyserats för ökad förståelse.  

3.2 Utveckling 
HMI:t har utvecklats i programmet Tia Portal. För att göra en ny HMI till 
stångräknaren baserat på 5 skärmbilder istället för 21 har uppbyggnaden 
för HMI:t designats i flera lager där undermenyer kopplade till 
datataggar visar aktuellt lager och döljer andra.   

Det fanns ingen möjlighet att testköra HMI:t fysiskt därför har 
simuleringsverktyget i Tia Portal använts under arbetets gång för att testa 
funktionaliteten hos HMI:t. 

3.3 Utvärdering  
Arbetet har utvärderats på tre sätt:  

 Genom beskrivning av funktionen för respektive huvudskärm och 
hur designen är uppbyggd kopplat mot Normans designprinciper 
och Sund Birstas riktlinjer. 

 Genom att mäta hur minneskrävande det nya HMI:t och PLC-
programmet är jämfört med det gamla. För PLC-programmet har 
informationen fåtts fram direkt ifrån Tia Portal då simulering 
genomförts. För HMI:t har informationen om minnet som krävts 
för att ladda HMI-skärmen fåtts fram direkt ifrån Tia Portal. 
Information om krävt arbetsminne har tagits fram genom 
simulering i Tia Portal och lästs av ifrån datorns processhanterare.  
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 Genom att jämföra HMI:t gällande layout och funktionalitet 
kopplat mot en annan maskin inom maskinfamiljen. Jämförelsen 
har gjorts mot HMI:t för en bindmaskin hos Sund Birsta. 
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4 Utförande 
4.1 Stukturering i PLC-program 

Recepthanteringen skedde tidigare i PLC-programmet. Genom att nyttja 
den inbyggda recepthanteringsfunktionen i HMI:t, har två programblock 
som tidigare skötte recepthanteringen kunna plockats bort och tidigare 
datatabeller för recepthantering kan skalas ner och sammanfogas till en 
gemensam datatabell som döpts till inställningar. 

4.2 Synliggörande av information i HMI:t vid rätt tillfälle 
I Siemens Basic Panel KTP 1200 finns det möjlighet att synliggöra objekt 
och ändra utseende på objektet genom att den knyts mot en datatagg. 
Datataggen kan antingen vara intern och endast vara tillgänglig för HMI:t 
eller extern och då kopplas mot tillhörande datatagg för PLC:n.  

4.2.1 Menyer 

Menyerna på HMI-skärmen består av grafiska listor som ändrar utseende 
beroende på vilket värde på datataggen som är knuten mot den, dessa 
taggar nyttjas endast i HMI:t och är därför skapade som interna 
datataggar. 

Figur 4. Manuell Styrning av hjul, skruv och transportband tillsammans. 
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Figur 5. Manuell styrning av transportband. 

Den nya lösningen för manuellstyrning visas i figur 4 och figur 5. Den är 
uppbyggd med en meny på vänstra sidan som är en grafisk lista kopplade 
till en intern datatagg av datatypen INT, heltal. Ovanpå menylistan är det 
knappar med text och osynlig bakgrund som ändrar värdet på 
datataggen när de trycks in och ändrar färg på texten. När en knapp är 
aktiverad ändras färgen på texten från vit till grå. Samma datatagg är 
knuten till bilden av maskinen som även den är en grafisk lista som lyser 
upp aktuell del att manuell köra efter vald knapp i menyn. På höger sida 
av skärmen sker knapptryckningen och visning av aktuella givare samt 
hastighet. Dessa är knutet internt mot samma datatagg för visningen av 
symbolerna, sedan är knapparna knutna externt mot datataggarna som 
finns i PLC-programmet för att manuell köra respektive del. 

4.2.2 Enheter kontrollerade av PLC:n 

För stångräknaren finns det möjligheter att styra tillhörande enheter via 
dess egna PLC eller via annat styrsystem hos den befintliga 
anläggningen, det är upp till kunden att bestämma. Detta gör att mycket 
information behöver finnas tillgänglig i stångräknarens HMI-skärm men 
inte synas om det inte nyttjas.  

För att lösa problemet har den inbyggda recepthanteringen använts för 
HMI:t och kopplats mot de möjliga enheterna som PLC:t kan kontrollera. 
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Recepthanteringen är knutet mot datataggar i PLC:t som ligger som 
villkor för att respektive programblock ska köras. För att köra hydraulik 
så sätts en datatagg av typen BOOL, datatyp som kan anta två värden till 
1. I HMI:t är det kopplat mot en textlista som skriver texten ”On” när 
datataggen aktiveras, se figur 6.    

 
Figur 6. Inställning av enheter som ska visas i HMI:t 

 
Figur 7. Menyn på startsidan utan hydraulik aktiverad 

I figur 7 är inte hydraulik aktiverad under inställningar och visas därför 
inte i menyn på startsidan. Detta är åstadkommit genom att knappen för 
hydraulik synliggörs när samma datatagg som är knuten som villkor för 
att köra hydralikblocket i PLC-programmet är lika med 1. 
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Figur 8. Menyn på startsidan med hydraulik aktiverad 

I figur 8 visas startmenyn med tillhörande lista för hydraulikenheten när 
hydraulik är aktiverad under inställningar. Då synliggörs knappen och 
när den knappen trycks in dyker villkoren upp för hydralikenheten. 
Dessa villkor blir gröna när de är uppfyllda och ligger till grund för att 
hydraulik ska kunna köras, som fås genom villkoren för att köra 
hydraulikblocket i PLC-programmet. T.ex. så är E-stop OK, att nödstopp 
inte är intryckt. Då samtliga villkor för enheten är sanna så indikeras det 
genom att rutan i vänstermenyn för den enheten blir grön.   

En enhet som kan kontrolleras av stångräknarens PLC eller av 
anläggningen är separeringsarmar. Hur många separeringsarmar som 
används ställs in i HMI:t och är beroende av längden på stängerna. Dessa 
separeringsarmar kan vara i sitt initieringsläge eller slutläge. Läget visas 
visuellt i HMI:t genom att en extern datatagg kopplat mot PLC-
programmet med datatypen INT kan växla mellan värdet 0–2. 
Anledningen till att datatypen INT är valt beror på att den övre och undre 
separeringsarmen behöver knutas mot samma datatagg och då krävs en 
datatagg som kan anta minst 3 värden. Värdet på datataggen ändrar 
färgen på separeringsarmen i HMI:t. För värdet 0 är separeringsarmen 
inte aktiv och har då samma färg som bakgrunden och syns därför inte. 
För värdet 1 är separeringsarmen i sitt nedre läge och då visualiseras det 
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genom att dess pil blir grön och den övre pilen är blå. För värdet 2 är 
separeringsarmen i sitt övre läge och övre pilen är då grön och nedre pilen 
blå, se figur 9.   

 

 

Figur 9. Separeringsarmar i sitt initieringsläge 

Eftersom PLC-program läses cykliskt uppifrån och ner har ett move-block 
använts som följande: ett valt värde skrivs över till en minnesbit, denna 
minnesbit används sedan i HMI:t för att visualisera vald separeringsarm. 
I samma nätverk för vald separeringsarm i PLC-programmet ligger 
villkoren som tidigare beskrevs för utseendet på vald separeringsarm. 
Det som visas i HMI:t är det värde på datataggen som skrivs längst ut i 
nätverket. Figur 10 visar när datataggen först får värdet 0 och sedan 
värdet 1, det värde som kommer skickas till HMI:t blir då 1.  

Figur 10. Användandet av move-block i PLC-programmet 
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4.3 Säkerhet 
Nödstopp är inte placerat i HMI:t utan nödstoppet till denna maskin ska 
vara fysiskt kopplat genom att elektrisk signal skickas till PLC:n och 
signalen bryts om nödstoppet är intryckt. 
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5 Resultat 
5.1 Skärmbilder hos HMI:t 

Nya HMI:t har en viss information som visas på samtliga sidor och 
specifik information som är uppdelat på 5 huvudskärmar. 

5.1.1 Genomgående på samtliga skärmar 

Byte mellan skärmar och status för vilken skärm som är aktiverad är 
placerad längst upp och syns ifrån alla huvudskärmar, se figur 11. 

Figur 11. Skärmmenyn hos HMI:t 

Information om maskinen är i manuellt/auto-läge, aktuellt värde och 
börvärde på räknade stänger i nuvarande bunt, aktiva larm med 
information och knapp för att ta bort aktiva larm är placerade längst ner 
i HMI:t och nås ifrån alla huvudskärmar, se figur 12. 

Figur 12. Information i underkant på HMI:t 
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5.1.2 Huvudsida 

Huvudsidan, se figur 13, är första sidan som dyker upp när HMI:t startas. 
Den innehåller villkoren för maskinen och dess komponenter som behövs 
uppfyllas för att det ska kunna köras. Här ställs parametrarna in för 
stängerna och alla interaktioner som går att göra med maskinen under 
normal drift. Under huvudsidan finns underflikar som visar statistik och 
trender samt information om symboler som används i HMI:t. 
 

  
Figur 13. Startsidan för HMI:t 
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För det tidigare HMI:t, se figur 14, bestod startsidan av en komplex bild 
av maskinen i centrum. Knapparna längst ned på sidan är byte till andra 
skärmar, där symbolerna representerar respektive kategori. Knapparna 
till vänster och höger är interaktion med maskinen. Vid ett larm visas en 
varningssymbol uppe till höger, genom att trycka på den öppnas en sida 
upp med aktiva alarm. För skärmbilder där all information inte ryms 
under en sida sker byte av skärm genom pil fram/bak som är placerad 
längst ner på HMI:n, se figur 15. 
 

 
Figur 14. Tidigare startsidan för HMI:t 

 

 
Figur 15. Tidigare lösning för skärmbyte 
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5.1.3 Manuell styrning 

Denna sida innehåller alla enheter och delar som går att manuell köra, se 
figur 16. I vänstermenyn väljs aktuell del, bilden i mitten visualiserar vald 
del genom att den får en mörkare gråfärg och på den högra sidan sker 
interaktionen med vald del. Underflikarna till denna sida är kopplade till 
att manuellt köra initiering och separeringsarmar om de kontrolleras av 
PLC:n. 

 
Figur 16. HMI-sidan för manuellkörning 
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Figur 17 visar den tidigare lösningen för manuellstyrning av maskinens 
olika delar. Där presenteras all information samtidigt med en detaljerad 
bild och pilar drogs till respektive del för att visa vad som styrs av vad.  

Figur 17. Den tidigare HMI-skärmen för manuellstyrning 
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5.1.4 Alarm 

Sidan innehåller alla alarm som finns, dessa alarm är kopplade till PLC-
programmet och skapade i alarmlistan hos HMI:t, se figur 18. Det som 
dyker upp då sidan aktiveras är alla aktiva alarm. I underflikarna går det 
att se logglista över alarm, händelser som utförs då alarm aktiverats och 
systemalarm. 

 
Figur 18. HMI-sidan för alarm 
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5.1.5 Inställningar 

Denna sida innehåller alla inställningar som går att göra för maskinen och 
dess enheter, se figur 19. Utan inloggning går det att se aktiva 
inställningar, men för att göra ändringar krävs det att vara inloggad. 
Inställningarna för den specifika kategorin nås ifrån underflikarna. 

 
Figur 19. HMI-sidan för inställningar 
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5.1.6 Administration 

Under denna sida går det att logga in, se figur 20. Om inloggning sker 
som administratör går det att lägga till/ta bort användare och ändra 
lösenord. 

 
Figur 20. HMI-sidan för administration av inloggning 
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5.2 Förhållande till Normans designprinciper 

5.2.1 Synlighet 

Den viktigaste informationen visas på alla huvudskärmar. 

Tillgängliga funktioner under respektive huvudkategori finns synligt 
direkt i undermenyn.  

HMI:t visar endast den information som är relevant beroende på vilka 
enheter som PLC:n kontrollerar.  

Enkla bilder av maskinen som belyser den beståndsdel som är aktuell att 
manuell köra, se figur 1. 
 

5.2.2 Återkoppling 

 
Figur 21. Symbol för att indikera om maskinen är av/på 

Alla knappar ger återkoppling genom att de som inte är aktiverade är blå, 
när aktivering sker så ändrar de färg till grön, se figur 21. 

5.2.3 Begränsningar 

Inloggning krävs för handlingar som endast behörig person ska få utföra. 
Utan inloggning går det att se alla inställningar men för att ändra 
inställningar krävs lösenordsinloggning.  

5.2.4 Konsekvent 

Utformningen och placeringen av menyer och knappar hålls konsekvent. 
Färgval, typsnitt och symboler följer Sund Birstas riktlinjer. 

5.2.5 Affordans 

Knappar är utformade enhetligt. Deras form indikerar att de går att 
trycka på. Symboler som används är vedertagna symboler.   
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5.3 Jämförelse av minnesanvändning mot gamla HMI-
lösningen 
 

5.3.1 HMI-skärmen 

 Gamla HMI:t Nya HMI:t 

Laddat minne, 
RAM: 

2,06 Megabyte 0,85 Megabyte 

Laddat minne av 
totalt tillgängligt 
minne: 

20,6 % 8,5 % 

Arbetsminne 
under simulering: 

56 – 94 Kilobyte 73 – 107 Kilobyte 

Tabell 1. Minnesanvändning för HMI 
 

Tabell 1 visar minnesanvändning för det gamla HMI:t och det nya med 
avseende på laddat minne och arbetsminne. 
 

5.3.2 PLC-programmet 

 Gamla PLC-
programmet 

Nya PLC-
programmet 

Förändring i nya 
PLC-programmet: 

Laddat minne, 
RAM: 

49,7 Kilobyte 46,4 Kilobyte - 6,6 % 

Arbetsminne: 67,4 Kilobyte 66,2 Kilobyte - 1,8 % 

Kvarhållande 
minne: 

31,2 Kilobyte 29,6 Kilobyte - 5,1 % 

Cykeltid: 10 ms 10 ms 0 % 

Tabell 2. Minnesanvändning och cykeltid för PLC-programmet 

Tabell 2 visar minnesanvändning och cykeltiden för PLC-programmet, 
där det tidigare PLC-programmet och det nya jämförs.  
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5.4 Jämförelse mot annan maskin inom maskinfamiljen 
En jämförelse har gjorts mot en bindmaskin hos Sund Birsta som har HMI 
efter deras nya gränssnitt. 

Båda maskiner bygger på samma gränssnitt efter riktlinjer ifrån Sund 
Birstas manual för HMI. Båda har 5 huvudskärmar, däremot är det 
skillnader i skärmindelningen. Bindmaskinen har ingen sida för 
manuellstyrning. Istället finns en sida för status som visar in- och 
utgångar för vald del, och i en underflik där finns manuellstyrning. För 
stångräknaren så finns all statusinformation under samma flik som 
inställningar.  

Figur 22. Huvudskärmen för bandmaskin med nya gränssnittet 

Vänstermenyn hos bindmaskinen, figur 22, och stångräknaren, figur 13, 
är uppbyggda på samma sätt och visar villkoren för respektive enhet för 
att de ska vara redo att köras.  

Till höger så finns en sekvensruta för bandmaskinen som visar vilket steg 
bindmaskinen är i. Denna ruta är ersatt med interaktion för 
stångräknaren och där sker all interaktion med maskinen under drift. 

Bindmaskinen saknar den undre informationen som nås ifrån samtliga 
skärmar förklarad i punkt 5.1.1.  
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6 Diskussion 
De konkreta och verifierbara målen har uppnåtts genom att nya HMI:t 
består av 5 huvudskärmar. Det är designat efter Normans designkriterier 
och hänsyn har tagits till Sund Birstas riktlinjer, och HMI:t håller därmed 
hög användbarhet. 

Uppdragsbeskrivningen ifrån företaget som detta arbete grundas på 
innehåller inte information om hur många skärmar som ska användas. 
Varför det blev just 5 skärmar är ett val som gjordes kopplat till att 
symbolerna skulle rymmas på en 12-tum skärm och informationen som 
var relevant för stångräknaren gick att kategorisera under 5 kategorier.    

Ett val som jag gjorde var att ta hänsyn till Sund Birstas riktlinjer för 
utformande av HMI och parallellt hålla mig inom ramarna för Normans 
designprinciper. Valet att ta hänsyn till Sund Birstas riktlinjer gjordes 
eftersom målet var att ta fram en lösning som underlättar för personal 
som arbetat med annan maskin hos företaget. Trots att företagets 
riktlinjer inte följer en specifik standard håller det sig inom gränserna för 
vad teorin förespråkar. Ett exempel på det är kopplat till Hollifields 
rekommendation där färger som används för larm inte ska användas till 
övriga ändamål i HMI:t. Färgerna för objekt följer inte helt efter 
Hollifields rekommendation utan visualiseras med ljusgrått och 
mörkgrått för av/på, fortfarande dämpade färgval som inte drar till sig 
uppmärksamhet.  

Fokuset har legat på att underlätta för operatörerna eftersom de använder 
HMI:t mest. Tanken med att placera all interaktion som går att utföra 
under drift på hemskärmen är att under normala förhållanden ska endast 
hemskärmen behövas användas. Anledningen till att Normans 
designprinciper efterföljs är att det kom fram i litteraturstudien att 
Normans designprinciper var mest representerad inom design av 
gränssnitt.   

Lösningen för manuellstyrning bidrar till att risken för feltryck 
minimeras, eftersom först måste vald del väljas, då belyses den i grafiska 
bilden och dess start- och stoppknapp visas. En nackdel med nya 
manuellstyrningen är att det krävs en extra knapptryckning i menyn för 
att komma till respektive del att manuell köra.      
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Valet att placera nödstopp i HMI:t gjordes av två anledningar. 
Kommunikationsfel kan inträffa mellan PLC:n och HMI:t och det tar 
längre tid för HMI:t med responstid och dataöverföringshastighet än ett 
fysiskt nödstopp som direkt slutar skicka en elektrisk signal till PLC:n om 
nödstoppet är intryckt. 

Några svårigheter som jag stött på är att när det kommer till utformning 
och design är det inte svart på vitt hur det ska vara, utan blir ofta en 
tolkningsfråga. När jag inledde arbetet så hade jag tekniken som 
fokusområde, men förstod att jag behövde göra en studie inom 
designområdet för att kunna presentera tekniken på ett bra sätt. 
Genomgående under arbetets gång har designprinciperna som tas upp i 
teoriavsnittet legat i fokus. Genom mitt metodval att göra en egen 
utvärdering av HMI:t kopplat till dess designkriterier är det enkelt att 
stämma av hur de förhåller sig eftersom jag vet vilka krav som ska 
uppfyllas. Designkriterierna har också fungerat som riktlinjer att följa 
under arbetets gång. En nackdel med metoden är att inga åsikter fås in 
utifrån.  

Eftersom HMI-skärmen endast är simulerad är det svårt att avgöra vilken 
betydelse det har med ökad belastning på arbetsminnet på en fysisk 
panel. Då tester genomfördes under simulering upplevde jag ingen 
skillnad i responstid mellan det nya och gamla HMI:t.  

Det som däremot går att säga är att genom att nyttja denna metod som 
baseras på att begränsa skärmanvändningen och nyttja recepthantering i 
HMI:t går det åt betydligt mindre minne för att ladda HMI:t, och därmed 
är den anpassningsbar för utbyggnad av funktioner eftersom en HMI-
panels utrymme är begränsat. 
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6.1 Samhälleliga aspekter 
HMI-skärmen är utformad med symboler på knapparna och maskinen 
belyser visuellt delen som ska manuell köras. Detta gör att HMI:t är 
anpassat även för personer med begränsade språkkunskaper.   

Utformningen av HMI-skärmen tar hänsyn till personer med 
färgblindhet. Eftersom den vanligaste typen av färgblindhet är oförmåga 
att se skillnad på rött och grönt används aldrig dessa färger i kombination 
med varandra. Menyknapparna indikeras extra genom att en flik i nedre 
hörnet blir grå då knappen är aktiverad, se figur 23.  

 
Figur 23. Hemskärmen valbar/aktiverad 

 

6.2 Etiska aspekter 
Alla knappar som är kopplade i HMI;t gör vad som förväntas av dem. En 
etisk aspekt som potentiellt kan bli farligt är att designa ett HMI med 
knappar som inte agerar alls eller agerar motstridande mot vad som 
förväntas av dem. Till exempel att ha en stoppknapp i HMI:t utan att 
maskinen stannar. 

En annan aspekt att tänka på är personlig integritet. Lösenord som krävs 
för att utföra särskilda handlingar som ändring av inställningar är knutet 
mot lösenord utan personlig koppling. Ett sätt som skulle kunna 
uppfattas som inkräktande på den personliga integriteten är om 
inloggning sker genom att uppge sitt personnummer.   
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7 Slutsatser 
7.1 Minnesanvändning 

Eftersom den nya HMI-lösningen är uppbyggt på färre sidor och istället 
baseras på lager ställs andra krav på prestandan hos HMI-skärmen. Det 
krävs mindre lagringsutrymme hos HMI-skärmen men eftersom mycket 
information ligger dolt bakom och visas då respektive menyn aktiveras 
krävs det mer arbetsminne för att köra HMI:t. Eftersom det endast är 
testat på en simulerad HMI-skärm går det inte att dra någon slutsats om 
dess betydelse för responstiden, då det inte finns några specifikationer 
om panelens arbetsminne.  

För PLC-programmet är minskningen av minnesanvändningen på grund 
ut av ingen recepthantering så pass låg att dess cykeltid är oförändrad.  

 

7.2 Användbarhet 
För operatörer och underhållspersonal så innebär den nya HMI-
lösningen färre byten mellan skärmar. Viktig information som 
larmmeddelanden och aktuellt läge för maskinen visas direkt oavsett 
aktuell skärm och risken för att manuellköra fel maskindel är låg.   

 

7.3 Likheter med annan maskin inom maskinfamiljen 
Stångräknaren följer samma upplägg på gränssnitt som bindmaskinen 
med bakgrund och menyindelning, men skillnader i funktioner. 
Bindmaskinen visar sekvensstegen på huvudsidan där interaktion sker 
för stångräknaren. Båda maskinernas HMI har 5 huvudskärmar men 
indelningen skiljer sig åt. Bindmaskinen har följande skärmar: 
hemskärm, alarm, status, inställningar och administration. 
Stångräknaren är indelad i följande huvudskärmar: hemskärm, manuell, 
alarm, inställningar och administration. Stångräknaren visar aktiva larm, 
bör- och ärvärde för räknade stänger på samtliga sidor, det finns inte hos 
bindmaskinen. Likheterna i utformningen bör göra så att operatörer som 
arbetat med bindmaskinen känner igen sig i HMI:t för stångräknaren, en 
utvärdering ifrån personal skulle behövas göra för att fastställa det.   
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7.4 Framtida arbeten 
Detta arbete har utförts teoretiskt och med simulering i Tia Portal. Genom 
att testa den nya HMI-lösningen i drift med en fysisk HMI-panel kopplad 
mot den fysiska stångräknaren skulle en utvärdering kunna göras av 
personal som arbetar med HMI:n. Det skulle också bidra till att se vilken 
påverkan den ändrade minnesanvändning har för HMI:t.  
 
En annan möjlighet i framtiden skulle vara att skapa HMI:t till 
stångräknaren med en comfort panel [22] ifrån Siemens och då använda 
dess smarta funktioner som pop-up rutor och faceplates och jämföra hur 
arbetsminnet skulle påverkas av det. 
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