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Sammanfattning 
Eftersom Valmet  inte  har  någon metod  för  att  testa  styrsystemen  för 

transportörerna de levererar med sina balningslinjer går mycket tid åt till 

att  felsöka på plats. De  söker därför en metod  som gör det möjligt att 

simulera  styrsystemen  för  att hitta  och  lösa  fel  innan  leverans. Tryckt 

litteratur  och  artiklar  publicerade  i  vetenskapliga  journaler  har  varit 

grunden  till  den  studie  som  utförts  under  arbetet.  Ett  tillhandahållet 

styrsystem  innehållande  en  typ  av  transportör har  studerats  för  att  få 

förståelse  för  dess  funktion.  För  att  simulera  krävs  en  modell  som 

representerar och uppför sig som systemet i fråga. Om simuleringen ska 

vara användbar måste modellen vara tillräckligt exakt. En väl fungerande 

simulering är till väldigt stor fördel då denna kan förhindra förseningar, 

ge bättre arbetsvillkor, spara pengar och öka säkerheten. Utifrån arbetets 

mål  togs  ett  koncept  fram  för  simuleringen  av  styrsystemet.  Det 

framtagna  konceptet  skriver  över  värdena  av  de  fysiska  ingångarna 

innan de går in i styrlogiken. Varje transportör simuleras enskilt där de 

har en funktion som sparar positionen för de virtuella massabalarna på 

det  egna  bandet.  Simuleringen  visualiseras  via  ett HMI  där  balarnas 

förflyttning kan följas. Det framtagna konceptet visade sig fungera bra för 

att  simulera  det  tillhandahållna  styrsystemet.  Stora  delar  kan  med 

säkerhet  återanvändas  för  andra  typer  av  transportörer.  Huruvida 

konceptet faktiskt kan hitta fel i styrsystem är däremot inte fastställt, men 

högst sannolikt. Slutsatsen som kan dras av det framtagna konceptet är 

att  det  har  god  potential  för  att  simulera  verkliga  styrsystem  om  det 

vidareutvecklas, varigenom uppstartstiden kan förkortas. 
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Abstract 
Valmet do not have a method for testing the functionality of the control 

systems for the conveyors they deliver with their baling lines, as a result 

a  lot  of  time  is  spent  troubleshooting  on  site.  They  therefore  seek  a 

method which allows them to simulate these control systems to find and 

fix any faults in the code before delivery. Printed literature and articles 

published in scientific journals have been the foundation to the conducted 

study presented in this report. A code for a control system was provided 

and  studied  to  gain understanding  of  its  functionality. To  simulate,  a 

model which represents and behaves like the system to be simulated is 

required. If the simulation is to useful the model must be a sufficiently 

accurate representation of reality. A simulation has many advantages, it 

can prevent delays, save money, improve working conditions and safety. 

A concept for simulating this control system was developed during this 

thesis work. The concept overwrites  the values of  the physical sensors 

before  the control  logic. Every conveyor  is simulated  individually. The 

simulation has  a  function which  saves  the position  of  the virtual bale 

along  the conveyor. The simulation  is visualized  in an HMI where  the 

movement of the bales can be followed. The concept showed to worked 

very well to simulate the provided code. A large amount of the simulation 

should be possible  to reuse when simulating other  types of conveyors. 

Whether the concept will be able to detect faults in the code are though 

not confirmed, but most likely. The conclusion that can be drawn from 

the developed  concept  is  that  it has potential  to  simulate  this  type  of 

control system if it is developed further, in which case the commissioning 

will be reduced.  
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Förord 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till avdelningen balning på Valmet och 

till Fatos Rexhaj, som varit min handledare där under arbetet, för att jag 

har fått möjligheten att skriva mitt examensarbete hos Valmet och för den 

hjälp jag har fått under mina veckor hos dem. Jag skulle även vilja tacka 

Börje Norlin från Mittuniversitetet, som varit min handledare på univer‐

sitetet under arbetet för hans handledning och återkoppling.



PLC‐simulering: Virtuell balningslinje i 

felsökningssyfte 

Johannes Björklund 

 Innehållsförteckning 

2019‐09‐02 

 

v 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iv 

1  Introduktion ........................................................................................... 7 

1.1  Bakgrund och motivering .......................................................... 7 

1.2  Mål ................................................................................................. 7 

1.3  Avgränsningar ............................................................................. 8 

1.4  Konkreta och verifierbara mål ................................................... 8 

2  Teori ......................................................................................................... 9 

2.1  Simulering .................................................................................... 9 

2.2  Frekvensomriktare ...................................................................... 9 

2.2.1  Mellanledsomriktare ...................................................... 10 

2.2.2  Direktomriktare .............................................................. 12 

2.2.3  SINAMICS G120 ............................................................. 12 

2.3  Pulsgivare ................................................................................... 13 

2.4  Relaterade arbeten ..................................................................... 14 

3  Metod ..................................................................................................... 16 

3.1  Litteraturstudie .......................................................................... 16 

3.2  Projektarbete .............................................................................. 16 

4  Konstruktion ........................................................................................ 17 

4.1  Transportörer ............................................................................. 17 

4.2  Ändlägesgivare .......................................................................... 18 

4.3  Transportörprogrammet .......................................................... 19 

4.3.1  PLC‐kod ........................................................................... 19 

4.3.2  HMI .................................................................................. 21 

5  Resultat .................................................................................................. 22 

5.1  Simuleringskoncept .................................................................. 22 

5.2  Utformning av simuleringskod ............................................... 23 

5.2.1  Pulsgenerator .................................................................. 24 

5.2.2  Balposition ....................................................................... 25 

5.2.3  Givarskrivning ................................................................ 27 

5.3  Utformning av HMI .................................................................. 28 



PLC‐simulering: Virtuell balningslinje i 

felsökningssyfte 

Johannes Björklund 

 Innehållsförteckning 

2019‐09‐02 

 

vi 

6  Diskussion ............................................................................................ 30 

6.1  Utvärdering av arbete ............................................................... 30 

6.1.1  Framtaget koncept .......................................................... 30 

6.1.2  Implementering .............................................................. 30 

6.1.3  Visualisering .................................................................... 32 

6.2  Samhälleliga och etiska aspekterna ........................................ 32 

7  Slutsats .................................................................................................. 33 

7.1  Framtida arbete .......................................................................... 33 

Bilaga 1: Uppdelning av simulering ........................................................... 37 

Bilaga 2: SetConditions ................................................................................. 39 

Bilaga 3: Pulsgenerator .................................................................................. 41 

Bilaga 4: Balposition ...................................................................................... 42 

Bilaga 5: Givarskrivning ............................................................................... 44 

 



PLC‐simulering: Virtuell balningslinje i 

felsökningssyfte 

Johannes Björklund 

 

2019‐09‐02 

 

 

7 

1 Introduktion 
I detta arbete har möjligheterna till att testa styrsystem för transportörer 

i en balningslinje för pappersmassaindustrin undersökts.  

1.1 Bakgrund och motivering 
För att vara en konkurrenskraftig leverantör till dagens industrier finns 

det ett högt  tryck på  leverantören att  leveransen går smidigt och  följer 

tidsplanen. Därför är det önskvärt att inneha verktyg som kan hjälpa till 

att undvika  risker  så  som  förseningar,  simulering kan vara  ett  sådant 

verktyg. [1] 

Valmet är ett företag som levererar och utvecklar teknik, automation samt 

service inom mass‐, pappers‐ och energiindustrin [2]. Inom massaindu‐

strin  levererar de  bland  annat maskinerna  i  balningslinjen  samt  kom‐

pletta balningslinjer. Maskinerna  tillverkas och  testas på Valmets verk‐

stad  i  Sundsvall  innan  de  levereras  till  kunden.  Transportörerna  som 

sammankopplar de olika maskinerna har Valmet däremot problem med 

att testa innan leverans. Anledningen till detta är att de för varje projekt 

är tvungna att konstruera ett nytt unikt nätverk av transportörer med till‐

hörande styrsystem  för att möta kundens önskemål  samt krav på pro‐

duktionskapacitet. Samtidigt som de måste anpassa balningslinjen till de 

förhållanden  som  råder hos kunden, vilket kan vara  ett begränsat ut‐

rymme och befintliga maskiner.  

Följden av att styrsystemet inte kan testas innan leverans är långa upp‐

startsperioder  som blir dyra  och  sliter på personalen  eftersom Valmet 

måste felsöka i programmet på plats. De söker därför en lösning som gör 

det möjligt att testa styrsystemet för transportörerna innan de levereras 

till kunden. 

1.2 Mål 
Arbetets mål är att ta fram ett koncept för hur transportörstyrsystem ska 

kunna  testas  innan  leverans genom att  simulera en balningslinje  i Sie‐
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mens mjukvara TIA Portal, i syfte att korta ner uppstartstiderna. Koncep‐

tet skall vara skalbart och kunna utvecklas för att fungera på en verklig 

balningslinje. 

1.3 Avgränsningar  
I detta arbete tas endast hänsyn till att testa det föreslagna konceptet på 

en av Valmet tillhandahållet transportörsystem, bestående av fem enkla 

transportörer. Konceptet begränsas även till att simuleringen endast görs 

i TIA Portal, utan fysiska komponenter och andra programvaror. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Examensarbetet  skall  uppfylla  nedanstående  punkter,  prioriterings‐

ordningen är enligt följande: 

1. Undersöka möjligheten och föreslå ett koncept för att simulera en 

balningslinje för att därigenom kunna testa transportörer innan 

leverans, 

2. Testa det föreslagna konceptet på en av Valmet tilldelad bal‐

ningslinje, 

3. Visualisera simuleringen i ett HMI. 
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2 Teori 
Följande kapitel behandlar teorin och den vetenskapliga bakgrunden till 

arbetet.  Först  om  simulering  i  kapitel  2.1, men  senare  även  angående 

några av huvudkomponenterna i balningslinjen sett utifrån arbetets mål. 

Komponenterna  behandlas  i  kapitel  2.2  och  2.3  med  underkapitel. 

Slutgilltigen presenteras resultatet av två relaterande arbeten i kapitel 2.4. 

 

2.1 Simulering 
Att simulera innebär att ett system representeras av ett annat i avsikt att 

studera dess uppförande. Anledningar  till  att  simulera någonting kan 

vara att det skulle vara ett det är för dyrt och för farligt att utföra tester 

på det verkliga systemet eller att systemet ännu inte existerar. Just att sy‐

stemet ännu inte existerar är en vanlig anledning till att simulera. [3] [4]  

Genom att simulera ett PLC‐program kan kontrollogiken analyseras och 

dolda fel upptäckas. [1] 

För att simulera måste en modell av systemet i fråga tas fram. En modell 

är ett verktyg som används för att besvara frågor om systemet utan att 

behöva genomföra experiment på det. Modellen kan istället användas för 

att beräkna och bestämma hur systemet skulle ha uppfört sig. Att simu‐

lera någonting är därför ett billig och säkert alternativ, men även ett kom‐

plement till att utföra experiment på systemet. [3] 

Men värdet av simuleringsresultatet beror helt och hållet på kvaliteten av 

den modell som är byggd efter systemet. [3] [1] 

2.2 Frekvensomriktare 
En frekvensomriktare är en elektrisk komponent som omvandlar en väx‐

elspänning med en viss frekvens, vilken vanligen är konstant, till en väx‐

elspänning av en annan frekvens. Frekvensen är vanligen styrbar, men 

det förekommer även växelriktare som producerar en fast frekvens. [3] 

[4] 
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En vanlig applikation för frekvensomriktare är varvtalsstyrning av väx‐

elströmsmaskiner som asynkron‐ och synkronmotorer, då deras varvtal 

är direkt beroende av  frekvensen  [5]  [6]. Figur 1 visar en  indelning av 

olika frekvensomriktare, de olika typerna behandlas i nedanstående ka‐

pitel, 2.2.1 respektive 2.2.2. 

 

Figur 1: Indelning av frekvensomriktare. 

2.2.1 Mellanledsomriktare 

Mellanledsomriktare bygger på omvandling  i  två steg, där den  inkom‐

mande spänningen likriktas och därefter omvandlas till växelspänning i 

en växelriktare. [6] 

Mellanledsomriktare delas  i sin  tur  in  i  två olika  typer, omriktare med 

spänningsstyvt mellanled  (likspänningsmellanled)  och  omriktare med 

strömstyvt mellanled  (likströmsmellanled). Omriktare med  spännings‐

styvt mellanled håller spänningen vid en jämn nivå medan strömmen va‐

rierar och omriktare med strömstyvt mellanled håller strömmen vid en 
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jämn nivå medan spänningen varierar. Figur 2 visar hur spänningen re‐

spektive strömmen varierar med tiden för de båda typerna. [6] 

 

Figur 2: Spännig och ström för omriktare med spänningsstyvt respektive strömstyvt 

mellanled. [6] 

Det finns tre typer av omriktare med likspänningsmellanled, indelningen 

avser främst växelriktarnas funktion. De tre typerna är: 

  PAM (Pulse Amplitude Modulation), 

  PWM (Pulse Width Modulation), 

  DTC (Direct Torque Control). [6] 

PAM‐omriktaren var den första tekniken som användes men är numera 

ovanlig och fasas ur allt mer till fördel för PWM‐ och DTM‐omriktarna. 

PAM‐omriktaren varierar utspänningens amplitud genom att styra 

amplituden som går in till växelriktaren, detta med hjälp av en likriktare 

som kan variera amplituden på den likriktade spänningen. Det finns 

även PAM‐omriktare som har en likriktare som producerar konstant lik‐

ström men har en efterföljande likspänningskopplare som reglerar amp‐

lituden. Växelriktaren hackar därefter den styrda likspänningen till öns‐

kad frekvens. [6] 

PWM‐omriktaren arbetar till skillnad från PAM‐omriktaren med kon‐

stant likspänning i mellanledet vilken sedan moduleras efter ett fast 

mönster enligt PWM‐principen för att skapa en syntetisk sinusform. [6] 
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DTC‐omriktare arbetar efter en liknande princip som PWM‐omriktaren, 

fast istället för att modulera växelspänningen efter ett fast PWM‐möns‐

ter ändrar DTC‐omriktaren pulsbredderna för att under drift hjälpa till 

att hålla axelmomentet och varvtalet konstant. 

2.2.2 Direktomriktare 

Direktomriktare likriktar inte inkommande växelspänning utan omvand‐

lar den direkt genom att styra den med tyristorer som matas med en låg‐

frekvent sinusformad styrsignal.  

 

Figur 3: Den feta linje visar utgående spänning och den streckad linje reglersignalen. 

[9] 

Figur 3 visar utgående spänning vilken är någorlunda sinusformad, ett 

resultat av den inkommande spänningen med relativt hög frekvens och 

reglersignalen med relativt låg frekvens. Strömmen är däremot nästintill 

helt sinusformad. Frekvensområdet på utspänningen blir begränsat från 

0 Hz  till ungefär hälften  av den  inkommande  spänningen. Följden  av 

detta blir att direktomriktaren används i stora långsamgående motorer. 

Direktomriktare är endast ekonomiska vid storleksordningen 1 MW och 

högre. I dagsläget ersätts de ofta av PWM‐omriktare. [9] 

2.2.3 SINAMICS G120 

Valmets transportörer använder sig av SINAMICS G120 frekvensomrik‐

tare från Siemens vilken är av PWM‐typen. Modellserien är modulär där 

spänningsmodulen  (power module) och kontrollenheten  (control unit) 

kan anpassas till att uppfylla det önskade behovet. Utöver detta kan även 
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en  operatörspanel  väljas  till  för  konfigurering  av  frekvensomriktaren. 

Den modulära principen visas i figur 4. 

 

Figur 4: Modulär princip för G120. [10] 

Spänningsmodulen är  själva omriktaren och kan väljas  till att  leverera 

från 0.37 kW  till 250 kW, utifrån vilken  typ av motor som skall drivas. 

Kontrollenheten  styr  samt  övervakar  spänningsmodulen  och  den  an‐

slutna motorn genom flera olika återkopplade reglerkretsar. Även olika 

typer av in‐och utgångar samt Profinet kan kopplas till kontrollenheten 

vilket gör att frekvensomriktaren kan användas som ett distribuerad in‐

/utgångsmodul. [10] [11] 

2.3 Pulsgivare 
En pulsgivare är en givare som drivs av en roterande axel och genererar 

ett visst antal pulser per varv den roterar. Det finns flera olika typer av 

pulsgeneratorer, det finns till exempel de som bygger på en induktiv gi‐

vare, vilken matas med konstant spänning och avger en strömvariation 

när en roterande kam passerar på grund av att induktansen ändras. En 

magnetisk givare genererar däremot en spänningspuls varje gång en kam 

passerar givaren. Det finns även pulsgivare som arbetar med hjälp av en 

lysdiod och fototransistor där bitar av reflextejp fästs på den roterande 

axeln vilket ger upphov  till  ljuspulser vilket  fototransistorn omvandlar 

till elektiska pulser. Alla typer av pulsräknare som nämnts visas i figur 5. 

[12] 
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Figur 5: Pulsgivare som bygger på en induktiv givare, magnetisk givare respektive 

fototransistor. [12] 

En pulsgivare kan användas för flera applikationer så länge den drivs av 

en roterande axel. De kan användas  till att mäta varvtal, hastighet och 

avstånd.  Ju  fler  pulser  en  pulsräknare  genererar  per  varv den  roterar 

desto högre noggrannhet har den. Detta är extra viktigt vid noggranna 

avståndsmätningar. [12] 

2.4 Relaterade arbeten 
Följande avsnitt behandlar tidigare studier utförd inom området PLC‐si‐

mulering i syfte att testa styrsystem. 

Hyeong‐Tae Park et al. har i ett arbete tagit fram en automatiserad metod 

för att generera en modell av en produktionslinje utifrån dess PLC‐kod. 

Eftersom  PLC‐kod  endast  innehåller  styrlogiken  utan  information  om 

den fysiska linjen är det nödvändigt att ta fram en modell av linjen för att 

kunna simulera koden. Traditionellt sett har modellen konstruerats ma‐

nuellt, vilket kräver mycket arbete och kunskap om själva systemet. I rap‐

porten föreslås istället en metod där modellen automatiskt genereras uti‐

från PLC‐kodens tagnamn. Författarna har därför tagit fram en standard 

för namngivningen av taggar i koden, så att de innehåller tillräckligt med 

information om produktionslinjen för att en modell ska kunna genereras 

utifrån den. [13] 
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I ett arbete av David J. Dougall beskrivs fördelarna av att simulera PLC‐

kod genom att ett program som ger återkoppling till logiken programm‐

eras. Dougall beskriver att traditionellt sett har en trestegsmodell använts 

när styrsystem implementeras. Där det första steget är att PLC‐koden för 

ett system programmeras, det andra är att systemet  installeras och det 

tredje är att PLC‐koden testas på systemet och ändras efter behov. Den 

stora nackdelen med denna metod är ett användarna utsätts för onödiga 

risker. Den huvudsakliga risken är  till  följd av  försenade och utdragna 

uppstartsperioder,  vilket  även  blir  en  stor  ekonomisk  risk.  En  annan 

nackdel med denna metod är att utrustningen riskeras att skadas vilket 

orsakar ännu mer förseningar. [1] 

Dougall beskriver även hur företag som simulerat PLC‐koden har kunnat 

minska programmerings‐och  felsökningstiden med upp  till 30 procent. 

Genom kortare uppstartsperioder kan arbetskostnaden sänkas för företa‐

get samtidigt som de anställda får bättre arbetsvillkor genom att inte vara 

bortresta lika länge. 

Några andra fördelar Dougall belyser med att simulera koden är att bättre 

support kan ges utan att behöva vara på plats. Om kunden skulle uppleva 

problem  flera hundra mil bort  skulle problemet kunna återskapas och 

felet åtgärdas genom  simuleringen. Även uppgraderingar på  systemet 

skulle kunna göras mycket enklare genom att ändringarna kan testas in‐

nan de levereras. Simuleringen skulle även kunna användas för att träna 

operatörerna. De skulle kunna sättas i situationer som skulle vara allt för 

farliga och kostsamma om de utfördes i verkligheten. 

Något Dougall också poängterar är att ju mer realistisk simuleringen är 

desto större användning har den. Motsvarande leder kompromisser i si‐

muleringen till att de fördelar som beskrivits försvinner. 
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3 Metod 
Kapitel 3.1 behandlar den metod som använts under litteraturstudien och 

kapitel 3.2 tar upp den metod som använts under projektarbetet då resul‐

tatet togs fram. 

3.1 Litteraturstudie 
I arbetets början utfördes en litteraturstudie i syfte att få förståelse för tek‐

niken som används i transportörerna och dess vetenskapliga bakgrund, 

även den vetenskapliga bakgrunden för simulering studerades.  

Tryckt  litteratur  och  artiklar publicerade  i vetenskapliga  journaler var 

grunden till litteraturstudien. Källorna som studerats har huvudsakligen 

hittats  genom  Mittuniversitetets  bibliotek  med  hjälp  av  söktjänsten 

Primo, men även tidigare kurslitteratur har studerats. Källorna granska‐

des för att säkerställa att trovärdig information använts.  

Resultatet av litteraturstudien är redovisat i teorikapitlet, långt ifrån all 

litteratur som studerats har använts i den slutgiltiga rapporten. 

3.2 Projektarbete 
För att kunna skapa en kod som simulerar de fysiska transportörerna  i 

balningslinjen åt styrsystemet har den tillhandahållna TIA Portal‐koden 

för  transportörerna studerats. Detta genom att studera  logiken och ge‐

nom tester där olika givarvärden ändrades för att få förståelse av hur styr‐

systemet fungerar. 

Utifrån kunskaperna om koden har en lämplig metod för att simulera bal‐

ningslinjen  tagits  fram, med  extra  hänsyn  till  implementationsmöjlig‐

heten av  simuleringen  i befintliga  styrsystem  samt  skalbarhet. Simule‐

ringen har skrivits i samma TIA Portal‐projekt som koden för styrsyste‐

met. 

För att  testa den egna koden har PLC:n och HMI:et simulerats  tillsam‐

mans,  varigenom HMI:et  använts  för  att  styra  och  övervaka  simule‐

ringen. 
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4 Konstruktion 
Detta  kapitel  behandlar  transportörernas  och  dess  tillhörande  styr‐

systems konstruktion. 

4.1 Transportörer 
Valmet har många typer av transportörer för olika funktioner. De har till 

exempel transportörer som kan rotera och transportörer som är placerade 

på åk som kan förflytta sig både i sidled och longitudinellt.  

Transportörerna som simulerats i detta projekt är av den enklaste typen 

och visas i figur 6. Denna typ av transportör är fast monterade och kan 

transportera upp till en massabal åt gången framåt eller bakåt längsmed 

transportören. Längden på transportörerna kan anpassas efter de behov 

som finns, varje individuell transportör kan dimensioneras från 1200 till 

8600 millimeter  (mm),  längden på de som simulerats  i detta projekt är 

3000 mm.  

 

Figur 6: Enkel transportör som simulerats. 

I ändarna på transportören finns ändlägesgivare, mer om dessa i kapitel 

4.2. ”Banden” på transportörerna är kedjor som direkt drivs av drev som 

sitter på en axel som går ut från växellådan. Växellådan drivs i sin tur av 

en elektrisk motor med en inbyggd pulsgivare. Transportörerna har fler‐

talet justeringsmöjligheter, bland annat justering av: 
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 Transportörens höjd 

 Ändlägesgivarnas position  

 Kedjans spänning 

På transportörerna finns även ett elskåp monterat, innehållande plintar, 

kontaktorer och frekvensomriktaren. 

4.2 Ändlägesgivare 
Ändlägesgivarna på transportörerna består av ett hjul (1) som trycks ner 

av den passerande balen samt en induktiv givare (2), ändlägesgivaren vi‐

sas i figur 7. 

 

Figur 7: Delarna som bygger upp ändlägesgivarna. 

Hjulet är ansluten till en arm av metall (3) som roterar runt en axel (4). 

Givaren  funkar  som  så  att när balarna passerar och  trycker ner hjulet 

kommer armen att  föras bort  från den  induktiva givaren och en signal 

skickas då att en bal befinner sig på givaren. 

Så som figuren visar kan den induktiva givarens position justeras för att 

ändra när under nertryckningen av hjulet  signalen skall skickas. Även 
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hela ändlägesgivarmekanismen kan flyttas fram och tillbaka i ett spår för 

att justera givarens avstånd från änden.  

4.3 Transportörprogrammet 
Det tillhandahållna programmet från Valmet innehåller styrningen för de 

fem transportörerna samt ett HMI för dessa varifrån transportörerna kan 

kontrolleras. De båda delarna tas upp i kapitel 4.3.1 respektive 4.3.2. 

4.3.1 PLC-kod 

Varje transportör har ett eget funktionsblock vilket innehåller allt som har 

med den  specifika  transportören att göra. Figur 8 visar den grundläg‐

gande strukturen för hur funktionsblocken är uppbyggt. 
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Figur 8: Grundläggande struktur för styrsystemet uppbyggnad. 

 

Som figuren visar är transportörens funktionsblock förenklat sett indelat 

i ytterligare funktionsblock som är uppdelade efter vad de uppfyller för 

funktion.  Först  och  främst  i  ”Network  1”  läses  ingångarna  från  fre‐

kvensomriktaren  och  pulserna  från  pulsräknaren  skaleras  om  till  ett 

värde i mm, sedan i ”Network 2” återfinns all logik som styr transportö‐

ren. ”Network 3” skriver i sin tur utgångarna, det vill säga frekvensom‐

riktaren i detta fallet. Och sist kommer ”Network 4” som behandlar lar‐

men för transportören, vilken hänsyn inte tagits till i detta arbete.  
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4.3.2 HMI 

En del av det tillhandahållna HMI:et för transportörerna visas i figur 9 på 

denna del visas endast de tre första transportörerna EQ1, EQ2 och EQ3 

från ovansidan. 

 

Figur 9: Valmets HMI för de tre första transportörerna. 

Via HMI:et kan dessa transportörer manuellköras via pilknapparna när 

manuelläget (1) är aktiverat. Aktiveras automatiknappen (2) för trans‐

portbandet sätts det i automatiskt läge. Antalet balar på transportbandet 

visas ovanför transportören i HMI:et (3). Även indikationer för ändlä‐

gesgivarnas status (4) visas för varje transportör. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av projektarbetet med att uppnå de 

tre verifierbara målen som varit uppsatta innan projektarbetets början. 

Kapitel 5.1 tar upp det första målet med att undersöka möjligheterna att 

simulera en balningslinje. Kapitel 5.2 med underkapitel beskriver 

resultatet av implementeringen av det framtagna konceptet vilket var 

det andra målet och kapitel 5.3 tar upp resultatet av det tredje målet, 

själva visualiseringen av simuleringen. 

 

5.1 Simuleringskoncept 
Det första målet var att föreslå ett koncept för att simulera balningslinjer. 

Det första konceptet som undersöktes var att använda samma metod som 

Park  et  al.  presenterade  [13].  Detta  konceptet  gick  däremot  inte  att 

implementera då det inte höll sig inom ramarna för detta arbete eftersom 

konceptet utgår ifrån att taggarna i koden skulle döpts om efter en viss 

standard. Därför togs ett eget koncept fram. 

 

Det egna konceptet var att på ett smidigt sätt gå in i transportörens funkt‐

ionsblock och skriva över ingångarna från frekvensomriktaren mellan det 

första nätverket där ingångarna från frekvensomriktaren blir lästa och det 

andra där all  logik  som  styr  transportören  finns,  figur 10 visar en  för‐

enklad skiss av detta.  
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Figur 10: Koncept för simulering, skriva över ingångarna. 

Blockets huvudsakliga uppgift skulle då vara att skriva de nödvändiga 

villkoren för att starta driften samt att simulera ingångarna, det vill säga 

ändlägesgivarna och pulsräknaren på motorn. På detta sätt minimeras 

ändringarna av det befintliga programmet då endast ett funktionsblock 

läggs till i strukturen för varje transportör. 

5.2 Utformning av simuleringskod 
För att uppnå det andra verifierbara målet implementerades det förslagna 

koncepten i den tilldelade balningslinjen.  Den stora utmaningen med att 

testa konceptet var att simulera ingångarna med hjälp av en godtycklig 

modell som även var skalbar, figur 11 visar en principskiss över resulta‐

tet. I bilaga 1 hittas en mer detaljerad struktur.  
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Figur 11: Principskiss över simuleringen. 

Det resulterande funktionsblocket är som principskissen visar uppdelad 

i fyra delar. Den första delen, ”Sätt driftsvillkor” är en funktion som helt 

enkelt gör det namnet antyder till, det vill säga sätter villkoren som måste 

gälla för att logiken som styr transportörerna ska startas och köras. Dessa 

villkor togs fram genom att studera logiken för transportörerna, villkoren 

presenteras och förklaras i funktionen ”SetConditions” i bilaga 2.  

De  andra  tre  delarna  hänger  ihop  och  syftar  alla  till  att  åstadkomma 

samma sak, att skriva givarvärdena för att simulera transportörlogiken. 

Uppdelningen är som följer: 

 Pulsgenerator‐funktionen  syftar  till  att  generera  pulserna  som 

skulle  uppstått  av  pulsgivaren  på  transportbandet  när motorn 

körs, 

 Balposition‐funktionen syftar till att spara positionen för alla balar 

som befinner sig på transportbandet, 

 Givarskrivning‐funktionen syftar till att skriva värdet för de tre gi‐

varna utifrån pulserna och balarnas position, genererade av de fö‐

regående två funktionsblocken. 

Mer om dessa tre funktionsblock i kapitel 5.2.1 Pulsgenerator, 5.2.2 Bal‐

position respektive 5.2.3 Givarskrivning. 

5.2.1 Pulsgenerator 

Pulsgeneratorns uppgift är att utifrån hastigheten transportören rör sig 

med generera en pulssignal med proportionell frekvens som kan använ‐

das för att simulera pulsgivar‐och ändlägesgivarvärdena. Den kompletta 

koden hittas i bilaga 3. 
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Metoden som pulsgeneratorn använder för att generera pulser med olika 

frekvens är att använda två timers, en som räknar hur länge signalen ska 

vara hög och en som räknar hur länge den ska vara låg. Tiden för de båda 

timrarna är densamma, men det är  tiden som ändras  för att ändra  fre‐

kvensen på pulserna. Timertiden är i sin tur ett värde som är baserat på 

transportörernas hastighet, vilken är av datatypen integer (Int), vilket är 

en datatyp som representerar heltal [14]. Det finns tre hastigheter trans‐

portören använder sig av och dess motsvarande timertid och frekvens vi‐

sas i tabell 1. 

Tabell 1:Hastighetens motsvarande tid och frekvens. 

Hastighet [mm/s]  Timertid [ms]  Frekvens [Hz] 

300  33,33  15 

400  25  20 

500  20  25 

 

Eftersom den resulterande timertiden för hastighet 300 mm/s blir 33,33 

ms och tiden är baserad på hastigheten av datatypen int avrundas detta 

värde ner till 33 ms. Även frekvensen ändras då, istället för 15 Hz är den 

verkliga frekvensen som programmet får 15,15 Hz. 

5.2.2 Balposition 

För att avgöra när ändlägesgivarna  för  transportörerna ska skrivas an‐

vänds denna funktion för att spara information om var de virtuella balar‐

nas bakre ände befinner sig.  

För att på ett skalbart sätt hålla koll på var balar befinner sig i ett komplext 

nätverk av transportörer håller funktionen endast koll på var balar befin‐

ner sig längsmed den egna transportörens längd, samt ett överlappande 

avstånd  in  på  transportörerna  i direkt  anslutning  till den  egna. Detta 

överlappande avstånd sträcker sig ända tills balen har passerat ändläges‐

givarna på de intilliggande transportörerna varefter den nya transportö‐

ren övertar balen och informationen om dess position, figur 12 visar in‐

tervallet som funktionen sparar balens position inom. 
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Figur 12: Transportörens intervall. 

För att funktionen ska kunna spara balarnas position på ett strukturerat 

sätt där de relevanta positionerna enkelt kan hämtas ut sparas datan i ett 

fält (eng. Array). I ett fält lagras ett antal element av samma datatyp efter 

varandra i minnet. De specifika elementen kan sedan skrivas och hämtas 

genom att ange index för de specifika elementen i minnet [15].  

I detta fallet är elementen av datatypen Int och  innehåller positionerna 

räknad i enheten mm. Datan i fältet är strukturerat som så att första in‐

dexpositionen alltid motsvarar balen som är längst fram på transportö‐

ren, andra indexpositionen motsvara balen som är näst längst fram, och 

så vidare. Detta åstadkoms genom att  funktionsblocket  ständigt håller 

koll på antalet balar  inom dess  intervall och beräknar vilka positioner 

dessa har genom att ändra positionsvärdet med hjälp av pulserna  från 

pulsgeneratorn.  

När transportbandet exempelvis kör med en hastighet på 500 mm/s och 

pulsgeneratorn genererar en puls med en frekvens på 25 Hz får balposit‐

ions‐funktionsblocket 25 pulser per sekund. För varje puls måste därför 

balarna förflytta sig med ett avstånd på 20 mm.    

Men istället för att ändra balarnas position med 20 mm för varje puls har 

upplösningen fördubblats genom att ändra balarnas position med 10 mm 

två gånger för varje puls. Detta genom att ändra balens position med 10 

mm då signalen blir hög, men även med 10 mm då signalen blir låg. 
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För att fältet alltid ska följa den struktur som beskrivits ovan där balen 

längst fram på transportören innehar första indexpositionen flyttar funkt‐

ionsblocket all data en indexposition upp när det kommer in en ny bal på 

transportören då den kör bakåt och ger den  första  indexpositionen det 

maximala värdet. Motsvarande flyttas all data ner en indexposition när 

balen längst fram lämnar transportörens intervall, samtidigt som värdet 

för balen som lämnade suddas ut. Koden hittas i bilaga 4. 

5.2.3 Givarskrivning 

I detta funktionsblocket skrivs värdet för de tre givarna på transportören, 

det vill säga pulsgivaren och de två ändlägesgivarna. Detta med hjälp av 

pulserna från pulsgeneratorn och balarnas position. Komplett kod åter‐

finns i bilaga 5. 

Pulsgivaren skrivs på samma sätt som balarnas position skrivs i balposit‐

ion‐funktionsblocket, mer om detta i kapitel 5.2.2. Ändlägesgivarna där‐

emot skrivs beroende på vad balarna på transportören har för position. 

Om en bal befinner sig inom ett specifikt intervall innebär det att den är 

placerad över givaren vilken då sätts. Givaren antas vara momentan, det 

vill säga de är endast nedtryckt under en exakt position. 

Detta intervall beräknas av funktionsblocket utifrån ett antal parametrar 

som  konfigureras  angående  transportören.  Det  är  fyra  variabler  som 

detta intervall kommer bero på, de fyra variablerna är: 

 Transportörens längd, 

 Balarnas bredd, 

 Avståndet mellan transportörerna, 

 Ändlägesgivarnas avstånd till transportörens ände. 

Transportörens längd hämtas ur ett datablock i programmet som specifi‐

cerar transportörens dimensioner, samma sak gäller balens bredd vilken 

även den kan hämtas ur ett datablock som  innehåller dimensioner om 

balarna. De andra två parametrarna går däremot att ändra fritt till de vär‐

den som stämmer för den linje som simuleras. I detta fallet antogs läng‐

den mellan transportörerna till 0 mm och ändlägesgivarnas avstånd till 

100 mm. Koden hittas i biblioteket som är bifogat med detta arbete. 



PLC‐simulering: Virtuell balningslinje i 

felsökningssyfte 

Johannes Björklund 

 

2019‐09‐02 

 

 

28 

5.3 Utformning av HMI 
Den tredje punkten för konkreta och verifierbara mål var att visualisera 

simuleringen i ett HMI, resultatet visas i figur 13. 

 

Figur 13: Visualisering av simulering. 

Redan färdigt för att uppnå detta mål var indikeringen för när ändläges‐

givarna är nedtryckta, vilket visas genom att givaren går från grön till att 

bli vit. Följande två ändringar har gjorts i HMI:et för att visualisera simu‐

leringen ytterligare: 

1)  En blinkande pil ovanför transportörerna indikerar åt vilken rikt‐
ning kedjan rör sig. Pilarna visas endast när transportören rör sig 

i den specifika riktningen. 

2)  En bal visualiserad  som  en grå  rektangel  som  rör  sig  längsmed 

transportören  för att  indikera var på  transportören den befinner 

sig. För att detta ska vara skalbart har varje  transportör en egen 

rektangel, vars rörelser är gjord med en animation längsmed hori‐

sontal‐axeln där rektangelns position bestäms av värdet från bal‐

position‐funktionen för den specifika transportören. Det som av‐

gör när animeringen ska visas respektive döljas är värdet för an‐

talet balar på transportören, vilket ska vara ett eller större då balen 

ska visas och noll då den ska döljas. 
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Eftersom det skiljer ett visst avstånd från det att transportören balen ur‐

sprungligen befinner sig på indikerar att balen lämnat genom att räkna 

ner, tills dess att nästa transportör indikerar att balen har anlänt genom 

att räkna upp kommer balen under en kort tidpunkt försvinna.  Figur 14 

visar då detta fenomen uppstår, figuren visar att en bal befinner sig mel‐

lan transportörerna i och med att båda ändlägesgivarna S2 och S1 mellan 

transportör EQ2 och EQ3 är nedtryckta, men ingen bal visas då transpor‐

tör EQ3 inte räkna upp ännu. 

 

Figur 14: Balskifte mellan transportör EQ2 och EQ3. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel analyseras resultatet av projektarbetet.  I kapitel 6.1 med 

underkapitel utvärderas det arbetet som utförts utifrån de tre verifierbara 

målen. Kapitel 6.2  tar upp de  samhälleliga och  etiska aspekterna med 

arbetet. 

 

6.1 Utvärdering av arbete 
Innan arbetets början sattes tre konkreta och verifierbara mål upp vilka 

behandlas i kapitel 1.4. En utvärdering av dess tre mål följer nedan. 

6.1.1 Framtaget koncept 

Det första målet som sattes upp för arbetet var att undersöka möjlighet‐

erna till och föreslå ett koncept för att simulera en balningslinje. Nackde‐

len med konceptet som togs fram är att den befintliga koden måste ändras 

för att möjliggöra simuleringen vilket försämrar implementationsmöjlig‐

heten av konceptet. Däremot görs inga ändringar på den befintliga logi‐

ken och strukturen ändras inte heller. Eftersom endast ett funktionsblock 

läggs till i den befintliga koden blir de förändringar som måste göras för 

att  implementera  konceptet  minimala.  Implementationsmöjligheterna 

kan därigenom ändå antas vara goda.  

6.1.2 Implementering 

Det andra målet var att testa det föreslagna konceptet på en enkel linje 

vilket även det uppnåddes. Konceptet resulterade i en modell bestående 

av fyra delar som kapitel 5.2 med underkapitel presenterar.  

Den första delen som sätter villkoren för drift ger goda resultat då den 

möjliggör felfri drift. Huruvida alla villkor som sätts faktiskt är nödvän‐

diga skulle däremot kunna studeras närmare, vissa villkor är eventuellt 

överflödiga och krävs ej för simuleringen. På så sätt hade funktionen kun‐

nat kortats ner, men detta arbete skulle knappast löna sig i och med sim‐

pliciteten  av  funktionen  i  dagsläget. Om  koden  kan  återanvändas  för 

andra transportörer är däremot oklart, då skulle en ny studie av koden 

för de andra transportörerna behöva göras för att sammanställa vilka vill‐

kor som krävs för dess. 
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Den andra delen bestående av pulsgeneratorn gav ett tillfredställande re‐

sultat. Pulsgeneratorn skulle utan problem kunna återanvändas för andra 

transportörer som mäter avstånd med hjälp av en pulsräknare. En nack‐

del med pulsgeneratorn är dock avrundningen av frekvensen som sker 

vid hastigheten 300 mm/s. Denna avrundning är minimal och verkar inte 

påverka simuleringen. En annan nackdel med pulsgeneratorn är den låga 

upplösningen den genererar, med en minsta  förändring på 10 mm per 

puls. Detta skulle däremot enkelt kunna åtgärdas genom att korta ner ti‐

mertiden till en tiondel vilket skulle ge en tio gånger så hög frekvens och 

en förändring på 1 mm per puls. Nackdelen med detta hade däremot varit 

att ytterligare avrundningsfel hade uppstått vilket skulle leda till fler och 

större fel. Sedan blir tiderna så korta att de kan leda till problem eftersom 

de är kortare än simuleringens cykeltid. Detta skulle därför bli en avväg‐

ning över vad som är viktigast för att få en väl fungerande modell för att 

simulera koden, hög upplösning  eller proportionerlig  avståndsföränd‐

ring gentemot hastigheten. Alternativt skulle en helt annan typ av puls‐

generator utvecklas, vilken både har hög upplösning och verklighetstro‐

gen hastighet. 

Den tredje delen av konceptet vilket är balposition‐funktionsblocket gav 

även den ett tillfredsställande resultat. Eftersom transportörerna i detta 

projekt endast kan ta emot en bal i taget har dock inte balposition‐funk‐

tionsblockets funktionalitet kunnat testats fullt ut. Förutsatt att inga bug‐

gar uppstår vid drift med flera balar är även denna funktion skalbar och 

skulle direkt kunna återanvändas för andra typer av transportörer. 

Den fjärde och sista delen av implementeringen som styr hur givarna ska 

skrivas  uppfyller  även  den  de  krav  som  satts  upp.  Funktionsblocket 

skulle inte direkt kunna återanvändas för mer avancerade transportörer 

då dessa har flera givare, men för de givare som fungerar likadant som 

de som använts i detta projekt skulle koden direkt kunna återanvändas 

och ny kod skulle kunna läggas till för de nya givarna.  

Även fast modellen fungerar tillfredsställande för detta projekt och lyckas 

simulera  styrsystemet  felfritt kan det  inte med  säkerhet påstås att den 

skulle fungera för en verklig balningslinje. Det kan visa sig att modellen 

är otillräcklig  för att hitta alla  typer av  fel, eftersom värdet av  simule‐

ringen helt och håller beror på kvaliteten av modellen. 
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6.1.3 Visualisering 

Det tredje målet för arbetet var att visualisera simuleringen i ett HMI. Vi‐

sualiseringen ger en god bild över vad som händer på den virtuella bal‐

ningslinjen, men det finns utrymme till förbättring. Visningen av balarna 

vid övergången mellan två transportörer skulle kunna göras bättre, så att 

balen inte försvinner ett kort tag.  

Detta skulle kunna göras genom att lägga till en funktion som behandlar 

visningen av balar på transportören. Däremot ökar detta komplexiteten 

av  simuleringen  eftersom  ytterligare  en  funktion hade  behövts  imple‐

menteras. En annan nackdel med visualiseringen är den begränsade skal‐

barheten. För transportörer som kan hålla fler än en bal skulle det bli re‐

lativt mycket jobb med att lägga in alla balarna och konfigurera deras ani‐

mering manuellt, som det är gjort för detta projekt.  

6.2 Samhälleliga och etiska aspekterna 
Många samhälleliga och etiska fördelar följer implementeringen av resul‐

tatet av detta arbete. Genom att kunna simulera och rätta till fel i koden 

innan en balningslinje levereras slipper Valmet långa resor i onödan och 

långa uppstarter med hög arbetsbelastning. Följden blir en mer  social, 

ekonomisk  och  ekologisk hållbar  verksamhet. Genom  att  slippa  långa 

stressiga felsökningar på plats minskar även risken för olyckor då män‐

niskor utsätts för risker i lägre grad vilket även det är bra ur detta per‐

spektiv. 

Resultatet av detta arbete kan även användas till att utbilda operatörer 

för linjen innan den fysiska linjen är levererad och klar. Detta kan vara 

fördelaktigt  för personer med olika  typer av  inlärningsproblematik ef‐

tersom simulering skapar en interaktiv inlärning. Det minskar även ris‐

ken för skador, både på maskinerna och på operatörerna eftersom de får 

mer erfarenhet genom simuleringen och vet hur de ska agera i olika situ‐

ationer.  
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7 Slutsats 
Slutsatsen  som  kan  dras  av  detta  arbete  är  att  det  framtagna 

simuleringskonceptet  har  potential  att  utvecklas  vidare  för  att  testa 

verkliga transportörstyrsystem i syfte att korta ner uppstartsperioderna, 

vilket studier inom området belyser.  

Resultatet är arbetet är generellt för liknande transportörer då många av 

de framtagna delarna med sannolikhet kan återanvändas för simulering 

av  andra  transportörer.  Dock  krävs  mycket  arbete  för  att  utveckla 

konceptet  för  andra  typer  av  transportörer.  Inte  förens detta arbete är 

färdigt är det möjligt att med säkerhet fastställa att simuleringen faktiskt 

upptäcker alla  typer av  fel. Påvisat av vetenskap  inom området måste 

modellen  av  transportörerna  vara  tillräckligt  verklighetstrogen  för  att 

den ska kunna upptäcka fel överhuvudtaget, men om detta uppnås skulle 

en stor del av felen rimligen kunna upptäckas. 

Om Valmet skulle välja att investera i att vidareutveckla det framtagna 

konceptet  skulle mycket  tid  hos  kunden  kunna  sparas  eftersom  fel  i 

styrsystemet skulle kunna upptäckas och åtgärdas innan leverans. Detta 

genom  simulering med hjälp av den  framtagna modellen vilket  skulle 

gynna Valmet, deras anställda och kunderna.  

7.1 Framtida arbete  
Arbetet  har  en  del  utvecklingspotential. Dels  kan  det  utförda  arbetet 

förbättras och utvecklas, men det  finns även utvecklingspotential  som 

sträcker sig utanför detta arbetets ramar.  

 

Av det utförda arbetet är det  främst pulsgeneratorn  som  skulle kunna 

utvecklas, eventuellt  skulle en helt ny metod  tas  fram som  inte har de 

brister  som  den  som  tagits  fram  i  detta  projekt  har.  Sedan  skulle 

visualiseringen  kunna  förbättras,  så  att  balarna  inte  försvinner  när de 

skiftar transportör. 
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De  utvecklingsmöjligheter  som  finns  för  projektet  som  sträcker  sig 

utanför ramarna för detta arbete är först och främst att utveckla kod för 

att simulera andra typer av transportörer. Sedan kan ett koncept för att 

visualisera simuleringen som är mer skalbart tas fram. Även fler tester av 

balpositionsblocket skulle kunna utföras för att säkerställa att det funkar 

som  det  är  tänkt  för  alla  typer  av  transportörer,  även  de  som  kan 

transportera fler än en bal.  
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