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Sammanfattning 
Valmet har fått önskemål från kunder om att integrera manualer som en 

del av automationssystemet. Denna rapport visar ett koncept hur det pro-

blemet skulle kunna lösas genom att bygga in manualer med funktioner 

och att texterna finns tillgängliga att läsa i HMI. Målet är att kunna hämta 

ut mer information ur HMI genom att integrera operatör- och servicema-

nual i automationssystemet. Metoden för detta arbete har varit att inleda 

med en litteraturstudie om ämnena: alarm, HMI och dokumentintegrat-

ion. Efter litteraturstudie började en utvecklingsfas som använde kun-

skaperna från litteraturstudien för att bygga de inbygga funktionerna. 

Sista fasen i arbetet var att testa funktionaliteten och utvärdera resultatet. 

Resultatet blev en ny alarmvy med utökad funktionalitet, som att till ex-

empel visa ytterligare information vid klick, ett automatiskt underhålls-

system med låg prestandapåverkan och PDF av manualerna tillgänglig i 

HMI. Målen med arbetet anses vara uppfyllt då ytterligare larminformat-

ion finns att tillgå, ett underhållssystem är implementerat och manual 

finns att läsa i HMI. Framtida arbete skulle kunna vara att göra alarmvyn 

mer robust genom att fel upptäcks och korrigeras, ytterligare integrera 

innehållet i manualerna, förslagsvis hur maskin ska köras skulle kunna 

integreras. 

Nyckelord: HMI, manual, alarm, PDF 
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Abstract 
Valmet has received requests from customers to integrate manuals as part 

of the automation system. This report shows a concept of how that prob-

lem could be solved by incorporating manuals with functions and that 

the texts are available for reading. The goal is to be able to extract more 

information from HMI by integrating the operator and service manuals 

in the automation system. The method for this work was to start with a 

literature study on the topics: alarm, HMI and document integration. Af-

ter a literature study, a development phase began that used the 

knowledge from the literature study to build the products. The final 

phase of the work was to test the functionality and evaluate the result. 

The result was a new alarm view with enhanced functionality, such as, 

for example, displaying additional information at clicks, an automatic 

maintenance system with low performance impact and PDF of the man-

uals available in HMI. The goals of the work are considered fulfilled since 

additional alarm information is available, a maintenance system is imple-

mented, and the manual can be read in HMI. Future work could be to 

make the alarm view more robust by detecting and correcting errors, fur-

ther integrating the contents of the manuals, possibly how to run the ma-

chine. 

Keywords: HMI, manual, alarm, PDF  
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1 Introduktion 
Denna rapport tar upp ett arbete av dokumentintegration i HMI till en av 

Valmets maskiner. Arbetet har gått ut på att få in operatör- och service-

manual som en del av automationssystemet. 

1.1 Bakgrund och motivering 

De senaste åren har Valmet investerat arbete i att uppdatera innehållet i 

samtliga manualer samt digitaliserat dessa in en webbaserad portal. Det 

har underlättat en hel del kring hanteringen av dokumentationen i ett 

leveransprojekt. Samtidigt har kunderna visat ökat intresse att få 

tillgång till dokumentation som en integrerad del i 

automationssystemet. En integration av dokumenten hoppas kunna 

vara en hjälp i drift och underlätta för operatörer.  

 

Denna rapport visar ett koncept på hur dokumentationen kan integreras 

som en del av automationssystemet. Manualerna som ska integreras 

innehåller delar som information till alarm, underhållsrutiner och 

beskrivning hur maskinen ska användas. Tanken är att innehåll ska 

finnas inbyggt i systemet, både med inbyggda funktioner och möjlighet 

att läsa direkt i maskinskärm. 

1.2 Mål 

Syftet med arbetet är att presentera manualerna till maskinen inbyggt i 

automationssystemet. Mer specifikt lyder målen: 

- Få fram ytterligare information kopplat till alarm 

- Kunna hämta information om maskin direkt ur HMI 

- Skapa ett koncept för ett automatiskt underhållssystem 

- Skapa användarvänliga objekt 

1.3 Avgränsningar 

Valmet har ett stort utbud av olika maskiner inom papper- och massain-

dustrin men detta arbete avgränsas till att endast skapa ett koncept till 
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maskinen RoboTyer. Bildbyggandet kommer att prioritera Valmets stil 

för att passa in i redan befintligt system och befintlig dokumentation om 

maskin kommer att användas. Maskinen finns även i variant där den 

styrs av Allen Bradley men detta arbete inkluderar bara en lösning för 

Siemens-komponenter.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Under arbetets gång kommer dessa mål att försöka uppnås: 

- Kunna se alarm i en lista och enkelt få fram mer information om 

alarmet genom att klicka på alarmvyn. 

- Kunna läsa manual om hur maskinen ska användas – Operatörs-

manual tillgänglig direkt i HMI. 

- Kunna läsa manual om hur maskinen ska servas för att fungera 

optimalt – Servicemanual tillgänglig direkt ur HMI. 

- Ha möjlighet att se när olika maskindelar behövs servas – Under-

hållssystem inbyggt i HMI som håller koll när underhåll bör utfö-

ras. 
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2 Teori 
Kapitlet behandlar teori som ansetts vara viktig för att motivera och 

kunna förstå arbetet. I teorin behandlas bland annat teori om alarm, 

design av HMI och dokumentintegrering. 

2.1 RoboTyer 

RoboTyer är en maskin utvecklad och producerad av Valmet. Den an-

vänds för att slå stålvajer runt massabalar. Det är en fullt automatisk ma-

skin med en kapacitet på 300 balar per timme. [1] RoboTyer har 91 

alarm/varningar och manualer på sammanlagt 120 sidor. Figur 1 visar 

hur maskinen ser ut. 

 

Figur 1: RoboTyer [1] 

2.2 Alarm 

Ett alarm är en konsekvens av att en parameter har gått över en viss be-

stämd nivå. Alarmet är designat för att väcka operatörs uppmärksamhet 

om fel för att operatören ska kunna styra driften till normalt läge. Van-

ligtvis presenteras alarm i en textlista som sorteras på tidigast aktiverat 

alarm och därefter fylls listan på längst ner när nya alarm kommer in. 

Alarmlistor kan exempelvis innehålla kolumner för: tid när det inträffat, 

identitetskod, textmeddelande och allvarlighetsgrad. [2] Ett alarm bör 

också vara användbart för användaren och bör till exempel innehålla väg-

ledning till vad som bör göras när ett alarm uppstått [3]  



Integrerad dokumentation 
Operatör- och servicemanual 

inbyggd i HMI 

Simon Jonsson 

Teori 

2019-07-05 

 

4 

2.2.1 Alarm design 

Ett viktigt koncept för alarm är att bara presentera tillräcklig information 

till användaren. För mycket information kan ge upphov till stress vilket 

då kan leda till att fel val görs av operatör. [4] Alarm ska väcka uppmärk-

samhet och kan göra det genom ljud eller visuella signaler. Visuella sig-

nalerna kan vara ändringar av, till exempel: bakgrundsfärger, objekt som 

blinkar eller meddelande som kommer upp på skärmen [5]. Ljusa, ly-

sande färger används ofta för att indikera fel. Rött för alarm och gult för 

varning är vedertagna färger inom alarmhantering. Dessa färger bör inte 

användas utanför alarmsammanhang då färgvalet kan tappa betydelse i 

de fall då de även används för ytterligare funktioner. [6] 

2.2.2 Alarm användbarhet 

En fundamental princip inom alarmhantering enligt Rothenberg (5) är att 

varje alarm ska uppmärksamma, informera och vägleda om felet som 

uppstått. Alarmet bör ge användare information om vad alarmet innebär 

på ett sådant sätt att operatör kan hitta grundorsaken till alarmet som 

uppstått. Det bör även vägleda operatören om vad som bör göras för att 

återställa felet och låta processen återgå till det normala. [5] 

Thunberg et al. (7) anser efter en studie att designen på alarmsystemet 

har stor betydelse på operatörs prestanda. De säger bland annat att end-

ast sådana situationer som kräver en akut insats från en operatör bör vara 

ett alarm, annars ska det vara en varning. En operatör som känner kon-

troll över en situation och har förståelse för problem kommer vara mer 

framgångsrik. Enligt deras studie ansåg operatörer att den största förde-

len med datorsystem är att det kan integrera mycket information i syste-

met. Studie ger ett exempel att instruktioner integrerat i gränssnittet an-

sågs vara en bra hjälpreda för operatörer och att system i framtiden bör 

hjälpa till att vägleda operatörer och göra att de känner att de har kontroll 

över situationen. [7] 

Stanton (2) anser att endast en alarmvy inte ger operatör tillräcklig med 

information och att alarm utan extra stöd kan störa mer än vad det hjälper 

en operatör. Stanton anser att en design med mer information som stöd 

till alarmen har en positiv effekt och minskar bördan från alarmen som 

operatör kan uppleva. [2] 
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2.3 HMI – Human machine interface 

HMI, Human Machine Interface, är länken för kommunikation mellan 

användare och datorsystem, mer specifikt riktat mot ingång/utgång-

enheter som till exempel en PLC, Programmable Logic Controller. Det 

är HMI-skärmens uppgift att tillhandhålla ett effektiv och önskvärt 

samspel mellan personen och datorsystemet. [8] 

 

HMI visualiserar information från maskin. Det kan till exempel vara 

programmerad information eller sensordata. Denna data visualiseras 

sedan på ett sådant sätt att en människa kan förstå. Information 

presenteras i form av: tecken, bilder, färger och figurer. För att kunna 

öka chansen att information tas emot på rätt sätt och att det görs 

effektivt måste designen ta hänsyn till människans tolkning av signaler. 

Fyra egenskaper som bör tas hänsyn till är: [9] 

• Igenkänning 

Designen ska vara utformad så att innehållet är lätt att urskilja 

från varandra och skärmen ska bete sig som förväntas av en 

skärm. Värt att tänka på är att skärmen också måste klara av att 

visualisera designen, begränsat av sina komponenter. 

• Interaktion 

Interaktionen med skärmen tillåter användaren att utföra 

funktioner på maskinen 

• Lättnavigerad 

Skärmen ska vara lätt att använda. Alla dess delar ska vara 

lättillgängliga och det ska gå fort för användaren att få en 

uppfattning om hur gränssnittet fungerar. 

• Lättförstådd 

Innehållet som visas får inte vara för avancerat. Oavsett hur svår 

processen bakom är så ska det strävas efter att göra ett 

konsekvent och enkelt gränssnitt. 

  

2.3.1 Färger 

Färger kan användas för att påverka användares mentalitet och uppträ-

dande i ett människa-maskingränssnitt. Användandet av lämpliga färger 

kan underlätta sökningen av information på en skärm genom att för-

stärka signaler som skärmen förmedlar. I Tabell 1 kan olika kopplingar 

till färg finnas. [9] 



Integrerad dokumentation 
Operatör- och servicemanual 

inbyggd i HMI 

Simon Jonsson 

Teori 

2019-07-05 

 

6 

Tabell 1: Hur färger uppfattas [8] 

Färg Reaktion 

Röd Exalterad, entusiastisk, briljant, farlig 

Orange Lagom, tillfredställelse, ljus, irritation 

Gul Värme, skörd, hopp, munter, vardagligt 

Grön Vitalitet, tillväxt, hopp, fräsch 

Blå Jämnhet, lugn, omfattande, kall, sinnet 

Lila Nobel, lyxig, elegant, mystik 

Svart Värdig, rejäl, tung, skrämmande 

Vit Obefläckad, helig, ren, sann 

Grå Enkel, lätt, mjuk 

 

Deodhar et al. (6) påstår att lämpliga färgval i en HMI kan förbättra dess 

design avsevärt. En regel för lämpliga färgval är att bakgrund ska vara av 

dämpande karaktär och att information ska vara av mer attraktiv karak-

tär. I rapporten skriver även Deodhar et al. (2014) att användare kan ha 

svårt att skilja på vissa färger, som till exempel grönt och blått. [6] 

2.3.2 Placering 

Generellt läses en skärm av från övre vänstra hörnet till höger och följer 

sedan detta mönster ner till botten. Detta gör det viktigt vart information 

placeras på bildskärmen. Viktiga saker bör enligt Deodhar et al. (6) pla-

ceras högt upp på skärmen för att snabbt få uppmärksamheten av använ-

dare. Objekt bör placeras till vänster följt med relaterad information till 

höger. [6] 

2.3.3 VB Script 

VBS, Virtual Basic Script, är ett script-språk som är en lättare version av 

Microsofts Visual Basic. De delar stor del av sin syntax men VBS är en 

bantad version. [10]  

VBS kan köras i Siemens HMI. Det kan användas för att göra skärmen 

mer dynamisk eller för att utföra vissa handlingar. Handlingar VBS kan 

utföra är till exempel: [11] 

• Ändra värde på taggar i PLC 
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• Byta färger på skärmobjekt 

• Överföra data till andra applikationer, exempelvis Excel 

• Skapa filer och mappar 

2.4 Dokumentintegration 

Greenough et al. (12) säger i deras studie att det finns övertygande anled-

ningar att integrera elektroniska dokument för att stödja processer som 

till exempel underhåll. Studien visar på att en sådan integration kan re-

ducera genomsnittliga tiden för återställande av en maskin med 50 pro-

cent och öka pålitligheten på reparationen med 40 procent. [12] 

Noab (13) skriver i sin rapport att användare kan vara negativ mot nya 

system och inte acceptera och vilja anpassa sig till att läsa information 

digitalt. Digitala dokument kan även vara svårt att använda i början och 

initialt kräva mer tid än ett mer traditionellt system. En integrering av 

elektronisk dokumentation kan dock ha positiva effekter såsom: [13] 

- Flera användare kan titta på samma information samtidigt 

- Information kan nås på distans 

- Mindre repetitivt arbete i form av att hämta och samla inform-

ation och dokumentation.  

- Informationen är lättare att förvara och löper mindre risk att 

försvinna 
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3 Metod 
Arbetet har skapats i TIA, Totally Integrated Automation, Portal version 

15. All programmering och bildbyggande har skapats där och för att 

testköra funktioner har projektet simulerats i Siemens WinCC Runtime 

Advanced och PLCSIM V15. För att skapa och redigera CSV-filer, 

Comma-separated values, har Microsoft Excel och Windows 

Anteckningar använts.  

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes i början av projektet för att ta reda på vad som 

behövs ha i åtanke när projektet genomfördes. Där studerades ämnena 

människa-maskingränssnitt och alarm. Den information som hittades 

skrevs in i teoriavsnittet och användes sedan som grund för till exempel 

designval. Alla källor i rapporten är hämtade från internet eller akade-

miska databaser. Litteraturstudien har gjort en koppling till relaterade ar-

beten där tidigare studier och lösningar på alarm, bildbyggande och 

dokumentintegration har studerats och legat som en grund för detta ar-

bete.  

Efter litteraturstudien undersöktes maskinen som detta skulle tillämpas 

på. Då studerades alla HMI-sidor för att få en uppfattning om deras 

funktion och sedan testades möjligheterna att införa projektet på befint-

liga system. Där hittades brister i Siemens funktioner som gjorde att det 

befintliga systemet inte var lämpligt för de nya funktionerna. Det inledde 

det nya stadiet i arbetet där ett koncept för ett nytt alarmsystem utveck-

lades.  

3.2 Utvecklingsstadiet 

Utvecklingen av produkten genomfördes i TIA Portal version 15 där nya 

skärmbilder och funktioner skapades och testkördes parallellt i en simu-

lerad miljö. Först utvecklades ett testprogram som användes för att bli 

bekant med VB Script. Det var en testmiljö som hade knappar för att lätt 

kunna utlösa event och hade objekt som lätt kunde redigeras med skrip-

ten.   

Efter att konceptet skapats och en fungerande lösning hade skapats im-

plementerades detta på en modifierad version av projektet. Modifikat-

ionen som gjorts då var att all kod till PLC tagits bort för att fortfarande 
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kunna styra minnen fritt utan att logik påverkar. Efter att koden optime-

rats och blivit bra flyttades den till en riktig version av projektet och prov-

kördes där.   

Utvecklingen av att visa dokument i HMI och underhållsdelen gjordes 

direkt i det riktiga projektet.  

3.3 Evaluering 

För att testa funktionaliteten på arbetet användes Siemens PLC-simule-

ringsprogramvara samt en HMI. Under evalueringen av arbetet testades 

alla funktioner för att se att de kunde utföra dess arbetsuppgift. Det 

gjordes enbart i simulerad miljö då ingen PLC fanns tillgänglig. Funkt-

ionen för alarmsystemet testades genom att utlösa alarm och se att det 

presenterades på korrekt sätt. Det kopplade informationssystemet testa-

des också och där testades att all information gick att läsa, att texten vi-

sades på tänkt plats och att rätt text visades till kopplat alarm.  

 

För att undersöka att lämplig textstorlek, knappstorlek och dylikt hade 

valts användes en riktig HMI-panel. Där undersöktes det att ifall arbe-

tets olika delar såg ut som tänkt och att informationen gick att visa samt 

använda.   
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4 Konstruktion 
Konstruktionskapitlet går igenom det som har skapats för projektet. Un-

derrubrikerna går in i detalj hur de utvecklade objekten fungerar och hur 

de är uppbyggda.  

4.1 Information till systemet 

Informationen som matas in i systemet kommer från Valmets manualer. 

Innehållet i manualerna har plockats ut och bearbetats för att lättare 

kunna hanteras i det nya inbyggda systemet. Tabell 2 visar hur informat-

ionen till ett alarm presenteras i manualen.  

Tabell 2: Alarmbeskrivning ur operatörsmanual 

ID Message Event Cause Measure 

301 Feeding 
problems, 
first wire 
or S15 

Machine 
stops and 
switches 
into "NO 
MODE". 

 Wire has jammed in wire 
cage. Feeding problem in 
the wire collector with the 
first wire after startup. The 
feed wheel speed exceeds 
maximum feeding speed, 
the F878 alarm shows on 
the servo drive unit. 
Encoder S15 faulty. 

If wire has jammed in the wire 
cage, release it and restart ma-
chine. If a wire straightening device 
is used, check that it is not too tight 
and release the pressure. If the 
F878 alarm goes off in the power 
steering unit – see alarm F878 in 
appendix "BoschRexroth IN-
DRADRIVE-Trouble shooting 
guide". 

 

Information om alarm och dylikt lagras i CSV-filer. Dessa läses sedan in 

av skript och bearbetas, därefter presenteras informationen på HMI. 

Materialet som hämtades ur Valmets manualer, se tabell 2, redigerades 

och omvandlades sedan till CSV-format som visas i tabell 3.  

Tabell 3: Exempel på kommaseparerad text 

ID;Cause;Measure 

300;Wire has jammed at the first or second pressure roller. Skidding 

feed wheel. No or low air pressure. Encoder S15 faulty.;If the wire has 

jammed during the feed, reverse it and cut off the damaged wire end. 

Re-feed the wire. 
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4.2 Alarm konstruktion 

Ett nytt alarmsystem skapades för att få till ett koncept med önskade 

funktioner. Alarmvyn bygger på det befintliga alarmloggning-system 

som finns i Siemens HMI. Detta system loggar alla händelser kopplade 

till alarm och skriver in det i en CSV-fil. Där dokumenteras till exempel 

ID, alarmmeddelande, alarmklass, inkommande eller utkommande och 

tid för när det skedde. Tabell 4 innehåller exempel på data som skrivs till 

loggningsfilen.  

Tabell 4 Data till loggningsfil 

Time_ms 43580661773 

MsgProc 2 

StateAfter 1 

MsgClass 67 

MsgNumber 333 

Var1 I31031 

Var2 
 

Var3 
 

Var4 
 

Var5 
 

Var6 
 

Var7 
 

Var8 
 

TimeString 2019-04-25 15:52:23 

MsgText I31031 STOP Activated or 
K20 

 

Data från CSV-filen manipulerades i ett VBS för att kunna presentera in-

formationen. Tabell 5 förklarar vad varje kolumn innehåller för inform-

ation.  

Tabell 5: Förklaring till kolumner i alarmlogg 

Time_ms Tid som passerat sedan 1990-01-01 

MsgProc Konstant 2. Okänd 

StateAfter Status på alarm. 1 för inkommande, 0 för utgå-

ende 
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MsgClass Alarmklassen på alarmet, till exempel alarm eller 

varning 

MsgNumber Alarmets ID-nummer 

Var1-8 Variabler kopplad till alarm 

TimeString Datum och tid för eventet 

MsgText Meddelande kopplat till alarmet 

PLC Källa till alarmet 

 

Alarmsystemet styrs med ett skript som läser in alarmhistoriken, sepa-

rerar varje cell till unika data och presenterar sedan alarmen på HMI. 

Första alarmet hamnar i översta raden och sedan fylls listan på nedanför 

en fylld rad. Figur 2 är en illustration som visar systemets gång. Ett 

alarm kommer in från PLC, bearbetas av det inbyggda alarmsystemet 

och skapar en loggning av datat. Det nya alarmsystemet läser sedan in 

datan från loggningen och skriver ut det på en ledig rad i alarmvyen. 

Kod för detta finns i bilaga 1. 

 

 

Figur 2: Illustration för inkommande alarm 

När ett alarm är över och kvitterat försvinner det ur listan och alarm ne-

danför det kvitterade alarmet flyttas upp för att göra listan komplett. Se 

figur 3 för en illustration hur det systemet är uppbyggt. Alarmet kvitte-

ras och den händelsen sparas i alarmhistoriken. Skriptet läser av detta 

och tar bort det kvitterade alarmet från listan. Därefter flyttas det som 

behövs upp för att göra listan komplett igen. Systemet tittar på ID som 
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finns i listan och kopplar det mot ID som finns i historiken. Om dessa 

överensstämmer töms raden och alarmvyn uppdateras. Kod för detta 

finns i bilaga 2. 

 

Figur 3: Illustration för utgående alarm. Varning 1330 kvitteras och tas bort från listan. 

Alarmvyn skiljer på alarm och varningar. Systemet läser av vilken klass 

det är och presenterar de olika klasserna olika. Skillnad kan ses i status-

kolumnen och på radens färg.  

4.3 PLC-kod 

Koden till underhållssystemet har samlats i ett funktionsblock som 

innehåller all kod kopplat till underhållssystemet. En egen variabeltyp 

skapades även för att kopplas till varje komponent. Dessa samlades 

sedan i en matris inuti funktionsblocket. I början av funktionsblocket 

läses lokala tiden på PLC av för att sedan användas i nedanstående 

funktioner. Inuti funktionsblocket kallas en funktion för varje 

komponent. I funktionerna sker logiken för att styra 

underhållsberäkningarna. Längst ned i funktionsblocket finns 

funktionen för att ändra schemat för planerat underhåll.  
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Kopplat till funktionsblocket finns dess datablock som innehåller 

inställningarna. I det datablocket uppdateras inställningar för till 

exempel intervalltid.  

 

Funktionerna är skrivna i SCL, Structured Control Language, för att 

underlätta datum- och tidhantering. I SCL kan datum och tider räknas 

med klassisk aritmetik vilket underlättar när koden skrivs. Se figur 4 för 

exempel på klassisk aritmetik kombinerat med datum. 

 
Figur 4: Datum och aritmetik 

 

4.4 Underhåll konstruktion 

Figur 5: Ruta till underhållstimer 

Ett system för att hålla reda på underhåll skapades och det kan ses i figur 

5. Underhållssystemet har gjorts sådant att det varnar användare när 

olika komponenter behöver underhållas. Varningen ställs in för den kom-

ponent som det ska vara kopplat till. Det som ställs in i PLC är intervallet, 

tiden mellan underhåll och vilken tid på dygnet varningen ska starta. Det 

ställs in efter maskinbyggarens rekommendationer. På HMI läggs rutan i 

figur 5 till och konfigureras till kopplad inställning. 
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5 Resultat 
Resultatet presenterar arbetets slutprodukt och kopplar det till arbetets 

mål. 

5.1 Alarmsystem 

Ett nytt alarmsystem skapades som kan visa aktiva alarm och varningar 

samt visa ytterligare information genom att klicka på alarmet. Se figur 6 

som visar det nya alarmsystemet. 

 

Figur 6: Resultat nytt alarmsystem 

Det nya konceptet visar samma information som det gamla men presen-

terar det annorlunda. Tidigare system skiljde endast alarm och varning 

genom skilda färger medan det nya även skriver ut vilken sort det är. Nya 

lösningen har även tagit bort en kolumn som visade onödig information.  
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Figur 7: Alarm som visar ytterligare information 

Figur 7 visar hur det ser ut när ett alarm visar ytterligare information. Till 

höger presenteras ytterligare information kopplat till alarmet. Det klick-

ade alarmet får ett blått sken runt raden för att visa att informationen är 

kopplat till det alarmet. Informationen presenteras i ett fönster som läg-

ger sig över alarmvyn.  

5.2 Manualer i panel 

Manualerna går att nå direkt ur skärmen genom att navigera sig till ma-

nualsidan. Se figur 8 för en bild på PDF-läsaren. 
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Figur 8: PDF av manual 

PDF-läsaren kan läsa både operatörsmanual och servicemanual i samma 

ruta. Knapparna följer Valmets still för knappar och har grupperats i olika 

områden för varje funktion.  

PDF kan lagras på USB, SD-kort och via nätverksväg. Nätverksväg kräver 

att en server med operativsystem Windows har kontakt med HMI. Nät-

verksvägen använder sig av Windows NAS, Network Attached Storage. 

Figur 9 visar hur en PDF kopplad via nätverksväg ser ut. 

 

Figur 9: Adressering av PDF via nätverk 
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5.3 Underhållssystem 

Underhållssystemet är byggt för att hålla koll på vilket datum en service 

bör göras. Systemet tar bara till hänsyn vilket datum som service utfärda-

des på och vilket intervall av dagar som ska användas för att planera in 

nytt servicetillfälle. Indikation för att service bör göras är kopplat till 

alarmsystem som då visar en varning att maskin bör underhållas. Figur 

10 visar en bild på hur skärmen kan se ut. 

Figur 10: Förslag på underhållssystem.  

5.3.1 Prestandapåverkan 

Koden ser inte ut att påverka cykeltiden på PLC avsevärt. Test utfärdades 

under simulering där 10, 100, 200 respektive 400 underhållsfunktioner 

kördes samtidigt. Se tabell 6 för resultat av prestandamätning. Mätning 

utförd på simulerad hårdvara. 

Tabell 6: Mätning av prestanda 

Antal underhållstimers Cykeltid (millisekunder) 

10 0,004  
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100 0,003  

200 0,012  

400 0,007 
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6 Diskussion 
Detta kapitel innehåller mer subjektiva kommentarer om arbetet och 

förklarar lite djupare vad som gjorts för att koppla arbetet till målen. 

Här diskuteras även arbetets påverkan på samhälle och etiska aspekter.  

6.1 Alarmsystem 

Det nya alarmsystemet kan visa ytterligare information om alarm till ope-

ratör och tros kunna vara till hjälp i processen. Informationen är enkel att 

nå som målet krävde. Genom att trycka på alarmet i alarmvyn kommer 

informationen upp. Alarmsystemet fungerar och har inte felat sedan sen-

aste uppdatering av koden. Under tidiga stadie av utvecklingen kunde 

det ibland ske att alarm inte visades i listan på grund av fel under inläs-

ning av alarm. Under arbetet har detta beteende försökts elimineras och 

en väldigt hög tillförlitlighet har uppnåtts. Om problem skulle uppstå 

måste alarm kvitteras för att kunna komma in på listan igen. Alarmsyste-

met saknar robusthet i och med att den endast läser in information vid 

event. Systemet vet inte ifall status på alarmvyn stämmer överens med 

verkligheten och kan inte korrigera eventuella fel.  

Informationen anses presenteras på ett bra sätt. Texten som hämtas in be-

arbetas för att få plats på raden och ha ett naturligt flöde. En egenutveck-

lad sådan kallad ”word wrap” letar efter mellanslag i text och bryter se-

dan raden så att orden får plats. Textrutan kan hantera över 450 tecken 

beroende på dess storlek och alla texter till alarmen får plats i detta ut-

rymme. Informationen som visas kan till exempel hjälpa operatörer vid 

fel genom att upplysa om vilka sensorfel som kan leda till det alarmet. 

Med informationssystemet kan den nya alarmvyn visa ytterligare inform-

ation för operatör vilket många studier tyder på är en viktig del i ett 

alarmsystem. Alarmvyn visar de huvudsakliga egenskaper som veten-

skapen tyder på att ett alarm borde visa. Den använder även samma fär-

ger som är rekommenderad för alarm och varningar.  

6.2 Hämta information 

Målet att kunna hämta informationen direkt i HMI anses vara uppfyllt. 

Båda manualer finns tillgängliga i HMI för att läsa vid maskin. Möjlig-

heten att läsa manualerna vid skärm är tänkt att kunna hjälpa operatör i 

arbetet. Istället för att behöva hämta pappersmanualer kan manualerna 
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läsas på skärmen. Det tar även bort risken att tappa bort manualer eller 

råka förstöra dessa.  

Tre olika metoder för att spara PDF prövades och alla anses vara bra lös-

ningar. SD-kort och USB-sticka är en lättare lösning men gör det svårare 

att uppdatera manualer i framtid. Nätverksväg för att nå PDF sätter högre 

krav på anläggning. Då måste HMI vara uppkopplad mot ett Windows 

NAS-system vilket kräver mer arbete för att implementera. För att upp-

datera manualer behövs då bara PDF-fil bytas ut på lagringsenheten. För 

att uppdatera manual när den är lagrad på USB eller SD-kort kräver en 

större arbetsinsats och måste göras på plats medan nätverksalternativ kan 

göras på avstånd, om anläggning tillåter. 

6.3 Underhållssystem 

Underhållssystemet kan hålla koll på när service bör utföras. Lösningen 

schemalägger serviceintervall på ett visst datum och ger en varning när 

datumet är nått. Funktionaliteten har endast testats i simulerad miljö ge-

nom att ändra datum på PLC och därmed inte testats för långa perioder. 

Inget tyder dock på att det inte skulle fungera eller fungera sämre under 

verkliga förhållanden. 

Programmering är baserad på att jämföra datum för att spara på minnen 

och CPU-användning. För att beräkna schemaläggning av underhåll an-

vänds inte tid utan bara datum vilket sparar på minne. En tidigare lös-

ning använde 180 bit per enhet medan resultatet använder 100 bit per en-

het. Koden programmerades i åtanke att ha flera konfigurerade timers 

igång samtidigt och försökte därför spara på resursanvändning. Vid be-

räkning av datum mot datum görs endast en simpel jämförelse av två 

siffror vilket inte använder mycket tankekraft. Mätningen som utfördes 

gjordes på simulerad hårdvara och därmed kan resultatet skilja sig från 

en riktig PLC. Längsta uppmätta cykeltiden mättes upp till 92 millisekun-

der men påverkades förmodligen av att ha 400 nätverk öppnad i TIA Por-

tal. När TIA Portal minimerades minskade cykeltiden till normal nivå.  

6.4 HMI 

Bildbyggandet har tagit hänsyn till informationen från teoriavsnittet men 

Valmets stil har haft högre prioritet. Till bakgrunder har mjuka och dis-

kreta färger använts för att inte ta uppmärksamhet från innehållet och 
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färger som kan upplevas svåra att skilja från varandra har undvikits, istäl-

let har tydliga färger använts med hög kontrast. Knappar följer Valmets 

stil så att användare inte blir förvirrad av flera olika sorters knappar. 

Knappar för navigation till nya sidor använder orange färg genom hela 

projektet medan knappar med funktioner är gråa. Alarmlistan som går 

att klicka på kan upplevas som svår att se vid första kontakt men en 3D-

effekt och samma stil som övriga knappar har använts för att försöka för-

tydliga dess funktion. Samma stil som övriga knappar kan göra att ope-

ratören känner igen att det är en knapp. 

Alarm och varningar har tilldelats färgen röd och gul för att tyda på fel 

på system. Röd kan ge intrycket av fara och i alarmsammanhang är det 

en vedertagen färg för alarm. Gul är en mindre allvarlig färg men i alarm-

sammanhang är det en vedertagen färg för varningar. En varning bör 

också ha en mindre effekt på användare än ett alarm men fortfarande dra 

åt sig uppmärksamhet. I alarmrutan används en tjock svart textstil för att 

vara lätt att läsa. Kolumner och rader är till skillnad från gamla vyn tyd-

ligt separerade för att vara lättare att läsa och inte blanda ihop text.  

6.5 Samhälleliga och etiska aspekter 

När ett alarm uppstår kan situationen bli stressig men genom att ha till-

gång till vägledning om vad som bör göras kan situationen förbättras och 

få personal att känna sig lugnare och må bättre. Stress kan leda till sjuk-

skrivning och liknande och blir personal lugnare kan det ha en positiv 

inverkan på samhället. Slutprodukten är till för att underlätta arbetet för 

en operatör och om den uppnår tänkt effekt kan arbetet effektiviseras. 

Om operatör enkelt kan nå dokumentation istället för att behöva gå iväg 

och hämta dokument kan arbetet effektiviseras. Ett effektivare arbete kan 

öka produktion, öka ekonomisk vinst och stärka välfärden. 

Etiskt ger det nya alarmsystemet förslag på hur arbete kan utföras vilket 

kan påverka individens egna beslutsförmåga. Systemet är tänkt att un-

derlätta för individ men instruktioner kan även begränsa individens för-

måga att tänka fritt runt situation som uppstått.  
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7 Slutsats 
Arbetet har nått de verifierbara målen. Med den nya alarmvyn är det nu 

möjligt att hämta ytterligare information kopplat till alarm genom att 

klicka på det. Det leder till en informationsruta med förslag på orsak till 

fel samt en eventuell åtgärd som kan lösa problemet.  

Manualer går att läsa direkt i HMI nu via en PDF-läsare. Det går att byta 

mellan de olika manualerna genom ett knapptryck. Kopplat till läsaren 

finns knappar för att navigera manualen såsom zoom-, scroll- och sid-

byte-funktioner. Det finns möjlighet att läsa in manualerna över nätverk 

samt USB och SD-kort. Om integrationen av manualer har haft en positiv 

effekt på produktion går inte att svara på utan underlag. För att mäta ef-

fekten på integrationen skulle en fältstudie behöva utföras. 

Ett system som håller koll vilket datum en valfri komponent ska servas 

är skapat. Systemet är kopplat till PLC och HMI och ger en varning på 

skärmen när det är dags för service. Efter utförd service är kvitterad upp-

dateras funktionen automatiskt och planerar in ett nytt servicetillfälle ef-

ter inställt intervall. 

Arbetet har gått ut på att samla vetenskaplig information och försöka till-

lämpa det för att lösa problemet. Vetenskap har även använts för att mo-

tivera arbetet genom att styrka behovet av arbetet och de fördelar som 

kan komma med att arbetet utförs.  

7.1 Framtida arbeten 

Ett framtida arbete vore att utveckla ett mer robust system på 

alarmhanteringssidan och att ytterligare integrera dokumentationen i 

systemet. 
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Ett mer robust system skulle kunna vara en databas som tar emot 

information från PLC. I nya Siemens PLC kan alarmhantering skötas av 

PLC vilket gör alarm mer pålitlig. Det skulle då kunna skicka alarm till 

databas och hantera information där. Därefter skulle HMI-panel vara 

direkt kopplad till databas. Just nu styrs det utvecklade konceptet av 

event från aktivering av alarm. Det finns risk att detta inte uppdateras 

korrekt och då skulle det missade alarmet inte visas i listan. Ett mer 

robust system skulle ha en direkt koppling som uppdateras 

kontinuerligt och kontrollerar att listan stämmer överens med aktuell 

status på maskin.  

 

Dokumentationen skulle kunna integreras ytterliga i systemet. Till 

exempel finns mer information i manualerna som skulle kunna bli en 

del av systemet, förslagsvis instruktioner på hur maskinen ska köras. I 

befintligt konceptet går instruktioner för manövrerande endast att nå 

via PDF i skärmen. Ett mer integrerat system skulle kunna visa 

instruktioner för manuell körning i skärmen där maskinen styrs. 

Innehållet i dokumentationen skulle också kunna anpassas för systemet 

istället för att användas rakt av.  

 

En förbättrad PDF-läsare skulle kunna utvecklas där PDF:er kan delas in 

i olika delar likt de moderna PDF-läsare som finns för datorer. Det 

skulle göra den lättare att navigera och underlätta för användare. 

Hårdvarubegränsningar kan finnas då paneler inte har kraftfull 

hårdvara men det har inte undersökts.   

 

Ett framtida arbete skulle även vara att undersöka effekten som arbetet 

skulle haft om det implementerades på en maskin. En undersökning om 

implementeringen har varit nyttig, att få se om till exempel extra 

informationen till alarmvyn är ett hjälpmedel i produktion eller om den 

aldrig används, hade varit intressant att utföra. Undersökningen skulle 

förslagsvis kunna vara en enkät som operatörer får svara på.  
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Bilaga 1 

 Kod för inkommande alarm 
Sub IncomingAlarm() 
'On Error Resume Next 

Dim statusNmbr 
Dim fso, ts  
Dim storageSource, csvTxt,csvNewTxt, csvValues, statusArray, row 
Dim timeString,leaveloop 
Dim i, ii 
Dim skip 
Const ForReading = 1 
Const maxTime = 1  
 

'Create the file system object 

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 

'Initialize a few items 

storageSource = "\Storage Card SD\logs\Alarm_log_10.csv" 
'storageSource = "\Storage Card USB\logs\Alarm_log_10.csv" 

statusNmbr = "1" 'Number to look for in csv status column 
row = freeRow 'call freerow to find next free row in hmi 
 

'Open the source file to read it 

Set ts = fso.OpenTextFile(storageSource,ForReading) 
 

'Read the file line by line 

csvTxt = ts.ReadAll 
'replace linebreak with linebreak+; to fix csv structure 

csvNewTxt = Replace(csvTxt,vbNewLine,vbNewLine & ";")  
     

'Split the line on the comma into an array 

csvValues = Split(csvNewTxt,";") 
statusArray = UBound(csvValues)- 14 'arrayindex assigned last rows status value 
 

'Make sure CSV is up-to-date in order to always get fresh values 

timeString=CStr(csvValues(statusArray+11)) 
If Left(timeString, 1) = Chr(34) Then timeString = Mid(timeString, 2, Len(timeString) - 1) 
If Right(timeString, 1) = Chr(34) Then timeString = Left(timeString, Len(timeString) - 1) 
leaveloop = DateAdd("s",maxTime,Now()) 
Do Until Now()=CDate(timeString) 'loop until time value of last alarm is same as now  
    If Now > leaveloop Then 'reread values if not up to date 
        Set ts = fso.OpenTextFile(storageSource,ForReading) 
        csvTxt = ts.ReadAll 
        csvNewTxt = Replace(csvTxt,vbNewLine,vbNewLine & ";") 
        csvValues = Split(csvNewTxt,";") 
        statusArray = UBound(csvValues)- 14 
        Exit Do 
    End If 
Loop 
 

'Check if values were written for simultaneous alarms, if so skip writing again  

For i=0 To 14  
    If CStr(SmartTags("ID")(i)) = CStr(csvValues(statusArray+2)) Then 
        skip =True 
    End If 
Next 
 

'Writing to HMI row  

If skip = False Then         
    For ii = 0 To 100 'check csv for simultaneous alarms and 
        SmartTags("ID")(row+ii)=csvValues(statusArray+2-16*ii) 
        SmartTags("Message["& CStr(row+ii) & "]")=Mid(csvValues(statusArray+12-16*ii), 2, Len(csvValues(statusArray+12-

16*ii)) - 2) 
        SmartTags("Status")(row+ii)=csvValues(statusArray+1-16*ii) 
        SmartTags("Time["& CStr(row+ii) & "]")=Mid(csvValues(statusArray+11-16*ii),2,Len(csvValues(statusArray+11-16*ii))-2) 
        'if not simultaneous alarms, leave loop 
        If Not(csvValues(statusArray-16*(ii+1)) = statusNmbr And Left(CStr(csvValues(statusArray-2)),10) = 

Left(CStr(csvValues(statusArray-2-16*(ii+1))),10))Then  
            Exit For 
        End If 
    Next         
End If       
     

'Close the file 

ts.Close 

'Clean up 

Set ts = Nothing 
Set fso = Nothing 
End Sub 
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 Kod för utgående alarm 
Sub OutgoingAlarm() 

Dim statusNmbr 

Dim fso, ts  

Dim storageSource, csvTxt,csvNewTxt, csvValues, statusArray 

Dim timeString,leaveloop 

Dim i, ii 

Dim compValue 

Const forreading = 1 

Const maxTime = 0.8 

i=1 

 

'Create the file system object 

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

 

'Initialize a few items 

storageSource = "\Storage Card SD\logs\Alarm_log_10.csv" 

'storageSource = "\Storage Card USB\logs\Alarm_log_10.csv" 

statusNmbr = "0" 'Number to look for in csv status column 

 

'Open the source file to read it 

Set ts = fso.OpenTextFile(storageSource,forreading) 

 

'Read the file line by line 

csvTxt = ts.ReadAll 

'replace linebreak with linebreak+; to fix csv structure 

csvNewTxt = Replace(csvTxt,vbNewLine,vbNewLine & ";")  

     

'Split the line on the comma into an array 

csvValues = Split(csvNewTxt,";") 

'arrayindex assigned last rows status value 

statusArray = UBound(csvValues)- 14 

 

'Make sure CSV is up-to-date in order to always get fresh values 

timeString=CStr(csvValues(statusArray+11)) 

If Left(timeString, 1) = Chr(34) Then timeString = Mid(timeString, 2, Len(timeString) - 1) 

If Right(timeString, 1) = Chr(34) Then timeString = Left(timeString, Len(timeString) - 1) 

leaveloop = DateAdd("s",maxTime,Now()) 

Do Until Now()=CDate(timeString) 'loop until time value of last alarm is same as now  

    If Now > leaveloop Then 'reread values if not up to date 

        Set ts = fso.OpenTextFile(storageSource,forreading) 

        csvTxt = ts.ReadAll 

        csvNewTxt = Replace(csvTxt,vbNewLine,vbNewLine & ";") 

        csvValues = Split(csvNewTxt,";") 

        statusArray = UBound(csvValues)- 14 

        Exit Do 

    End If 

Loop 

 

'Clearing of HMI row 

'assign compvalue ID of last array 

compValue = CStr(csvValues(statusArray+2))  

For ii =0 To 14 'repeat for all rows in hmi 

    'if ID is same as compare value then clear row 

    If CStr(SmartTags("ID")(CInt(ii))) =compValue Then  

        SmartTags("ID")(ii)=0 

        SmartTags("Message["& CStr(ii) & "]")=" " 

        SmartTags("Status")(ii)=0 

        SmartTags("Time["& CStr(ii) & "]")=" " 

        moveupQueue(ii) 'move up all rows under current row 

        'check for simultaneous outgoings 

        If Left(CStr(csvValues(statusArray-2)),10)=Left(CStr(csvValues(statusArray-2-16*i)),10) Then  

            'if simultaneous then reassign compvalue id of other row 

            compValue =CStr(csvValues(statusArray+2-16*i))  

            i=i+1 'and prepare to clear next other row 

            ii=-1 

        Else 

            Exit For 

        End If  

    End If 

Next 

 

'Close the file 

ts.Close 

'Clean up 

Set ts = Nothing 

Set fso = Nothing 

End Sub 

 
 


