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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att analysera produktionsrelaterad teknik för 

att  utveckla  en  kostnadseffektiv  lösning  för  dataöverföring  mellan 

maskinens styrsystem och trådlösa enheter. 

Anledningen  till  att  trådlösa metoder  valdes  för  arbetet  var  att  kunna 

reparera de olika givarnas fel och att ingripa i sensorerna i realtid. 

Vid användning av  en bärbar  enhet måste  felet  repareras och  testas på 

maskinen. 

Undersökningen  innefattar  även  att  utveckla  en  lämplig metod  för  att 

trådlöst överföra uppsamlade mätdata till serverns miljö där mätdata ska 

lagras  för  att  kunna  presentera  senare  diagram,  tabeller  och  använda 

mätdata för statistiska beräkningar. 

De  rekommenderade  metoderna  som  ska  undersökas  bör  sedan 

appliceras i en produktionsmiljö med högkvalitativa säkerhetskrav. 

Anledningen till detta är att minimera produktionsstopp i samband med 

kvalificerad reparation. 

Många små och medelstora företag har inte råd att investera i dyr teknik, 

som i sin tur måste uppdateras regelbundet för att rymma ny utrustning, 

plattformar och utbilda underhållspersonal 

För dem kan det vara bra att  installera ett billigt system som enkelt kan 

installeras och implementeras i sitt befintliga ekonomiskt styrsystem med 

minimikostnader med hjälp av oberoende varumärkesvaror.  

 Resultaten av en systemundersökning har visat att dataöverföring med 

vissa  metoder  som  kräver  mindre  säkerhetskrav  och  hög 

energiförbrukning blir mer instabila och mer mottagliga i framtiden. 

Nyckelord: Kontaktlös dataöverföring, PLC 
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Abstract 
The purpose of  the study has been  to analyze production‐related  tech‐

nology  to  develop  a  cost‐effective  solution  for  data  transmission  be‐

tween the machineʹs control systems and wireless devices. 

The reason why wireless methods were chosen for  the work was to be 

able to repair the various donorsʹ faults and to intervene in the sensors 

in real time. 

When using a portable device, the fault must be repaired and tested on 

the machine. 

The  survey  also  involves developing  a  suitable method  for wirelessly 

transmitting  collected measurement  data  to  the  serverʹs  environment 

where measurement data is to be stored in order to present later charts, 

tables and use measurement data for statistical calculations. 

The recommended methods to be examined should then be applied in a 

production environment with high quality safety requirements. 

The  reason  for  this  is  to minimize production stoppages  in connection 

with qualified repair. 

Many SMEs cannot afford  to  invest  in expensive  technology, which  in 

turn  needs  to  be  regularly  updated  to  accommodate  new  equipment, 

platforms and training maintenance staff 

For  them,  it may be good  to  install  a  cheap  system  that  can be  easily 

installed and  implemented  in  its existing  financial control system with 

minimum costs using independent branded goods. 

 The results of a system survey have shown that data transmission with 

certain methods that require less security requirements and high energy 

consumption becomes more unstable and more susceptible in the future. 

Keywords: Contactless data transfer, PLC 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Hallsta Pappersbruk som 

leder Holmen Papers utveckling i Hallstavik. 

Hallsta  Pappersbruk  har  föreslaget  en  utredning  gällande  nya,  effekti‐

vare och säkrare metoder och arbetssätt för att samla in data från befint‐

liga givare  i deras produktionsmiljö. I dagsläget utförs denna insamling 

från givare via maskinernas styrsystem och presenteras via bärberenhet‐

en till operatörerna.    

Denna uppsats har till uppgift att undersöka olika metoder för insamling 

av data med hjälp av trådlös kommunikation mellan givare och handbu‐

ren enhet i produktionsmiljö.                  

Den  insamlade  informationen från olika givare  i rullmaskinen är värde‐

full i det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att underlätta insamling av 

denna  typ  av  data.  Insamlingen  utförs  idag  via  kabel. Genom  trådlös 

insamling skulle arbete av insamling underlättas. 

Den här uppsatsen är skriven som den avslutande delen av min 

utbildning, högskoleingenjörsprogrammet inom Automation på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Examensarbetet har genomförts under 

våren 2019. 

 

Jag skulle vilja tacka Joel Bergström för hans engagemang under 

projektets gång, handledare Börje Norlin och examinator Johan Sidén på 

Mittuniversitetet för all hjälp och feedback under arbetets gång. 
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Terminologi och Förkortningar 
 
DCS  Distributed Control System   

WinCC                               Windows Control Center 

 Wi‐Fi  Wireless Fidelity   

UWB                              Ultra wideband 
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1 Introduktion 
Projektet går ut på att undersöka möjligheterna för att kostnadseffek‐

tivt  kunna  överföra  data  från maskinens  styrsystem  samt  presentera 

överförd data på en trådlös enhet. Om ett fel uppstår vid rullmaskinen så 

måste underhållspersonal gå ut  för  att  åtgärda  felet  och  sedan gå  in  till 

kontrollrummet  för  att  åtgärda  det  aktuella  felet  och  återställa  initiala 

parametrar.  Detta  medför  onödigt  mycket  springande  för  underhålls 

personal  och  långa  driftstopp.  Metoder  för  dataöverföring  skall  vara 

trådlös, vilket betyder att överföringar  ska göras utan bindning på en 

fast  arbetsplats. Mätdata  ska  överföras  trådlöst  och  på  ett  enkelt  sätt 

kunna implementeras i befintlig IT‐miljö. Arbetet inleds med en under‐

sökning  för  att  fastställa  lämpliga  metoder  för  dataöverföring  samt 

system  och  protokoll  för  trådlös  dataöverföring.  Därefter  utforskas 

marknaden efter kostnadseffektiva  lösningar  som passar  till befintliga 

maskinen. 

 

Figur  1.  Rullmaskin med  två  bärvalsar,  som  rullen  vilar  på  och  en 

ridvals ovanför, som trycker rullen mot bärvalsarna.[1] 
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1.1 Bakgrund och motivering 
Trådlös teknik är ett av de snabbast växande segmenten på marknaden 

runt om i världen. Idag blir rörlighet ett viktigt utvecklingsområde för 

hela industrin inom information och industriteknik. Intresset och 

behovet av introduktion av trådlös teknik noteras av stora företag inom 

olje‐ och gas‐, energikomplexet, på platser där den trådbundna 

infrastrukturen är olönsam eller underutvecklad. 

Trådlösa lösningar används ofta i datautbyte och säkerhetssystem, 

radionavigationssystem, telemetri, transportelektronik, 

konsumentelektronik, fjärrkontroll och övervakning, 

industriautomationssystem och många andra områden.[1] 

Alla enheter och programvaror är ofta från olika tillverkare och utan 

någon kommunikationsstandard.  Det medför att drivrutiner måste 

installeras för varje system, vilket medför att det blir kostsamt och inte 

särskilt praktiskt om byggnaden ska förändras eller byggas ut.  En 

lösning på det här problemet är OPC. Det är en standard som fastställer 

hur kommunikationen mellan olika styrenheter och mjukvara ska 

möjliggöras. [2] 

 

1.2 Verifierbara mål och problemfomulering 

Det övergripande  syftet med projektet är att utvärdera vilka metoder 

som passar bäst  för ändamålet, diskutera  för‐ och nackdelar hos olika 

metoder, överföringshastigheter undersöks och redovisas med hjälp av 

tabeller och grafer. Examensarbetet har resulterat i en grund för fortsatt 

utveckling av trådlös anpassning av mättekniska ändamål inom maski‐

nindustri. Undersökningen av trådlösa metoder för dataöverföring ska 

leda till förslag för presentation av en plattform för trådlös dataöverfö‐

ring. Förslaget på system kommer att bestå av hårdvara och mjukvara 

som är kompatibla och som är oberoende av modellen och  tillverkare, 

utifrån vad som idag finns tillgänglig på marknaden. 

Projektet syftar  till att konstruera och utföra en  trådlös dataöverföring 

som tillägg till redan befintliga system i stationära enheter för övervak‐

ning.  De  trådlösa  övervakningsenheterna  skall  vara  robusta,  ha  låg 

energiförbrukning,  ha  låg  vikt, möjliggöra  övervakning  av  rullmaski‐

nens parametrar. Användning  i produktionen fordrar förkortade drift‐

stopp samt mindre behov av manuell övervakning och färre personal.  
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De  övergripande  frågeställningarna  som uppsatsen  förväntas  besvara 

är: 

1. Genom vilken metod kan Data överföras för att presenteras på en 

bärbar enhet? 

2. Vart ska alla informationen samlas? 

3. Hur ska data och bilderna presenteras på skärmen (HMI)? 

4. Varifrån kan data hämtas ut? 

5. Med tanke på internet och nätverkssäkerhet, hur sker 

kommunikationen ur ett säkerhetsperspektiv? 

 

Figur 2. Visar överföring mellan PLC och bärbar enhet 

 

1.3 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att använda befintlig utrustning och mjukvara 

som är baserats på Siemens Step 7 och Win CC Flexible mjukvara och är 

installerats på Valmets pappersmaskiner i Hallstaviks Pappersbruk.   
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I detta teoretiska arbete kommer inte att undersökas lämpliga lösningar 

från olika andra företag som har i huvudsak presenterats sig framtagna 

världsledande leverantörer av möjligheter på trådlösa data överföringar 

data samling. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att 

träbearbetnings‐ och pappersindustrin byter ut utrustning  efter att ha 

använt en arbetsresors på 8‐10 år, eftersom avbrott i produktionen kan 

leda till stora ekonomiska förluster.  

 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 diskuteras det övergripande syftet med projektet, fördelar och 

nackdelar med trådlöst överföring samt detaljerad problemformulering 

och  verifierbara.  Går  igenom  vilken mjukvara  för  trådlös  överföring 

som valts och varför. Den innehåller även en teoretisk förklaring av en 

trådlös överföring. går  igenom vilken hårdvara  för  trådlös överföring 

som  valts  och  varför. Dessutom diskuteras  vilken OPC  ‐ Open Platt‐

form  Communications  och  bärbara  enhet  som  valts  och  varför  samt 

analys av datainformation samt vilken SCADA‐ protokol som valts och 

varför.  

Kapitel 3 diskuteras metoderna för  insamling av information, kommu‐

nikation mellan OPC  server och OPC klient  inom WinCC. En genom‐

gång av  intervjuer och enkätundersökningen presenteras. Går  igenom 

experimentell metodik och val av  tillämplig radiofrekvensen. Diskute‐

ras  det  utveckling  och  val  av  grafiskt  användargränssnitt  för  bärbar‐

enhet samt analys av datainformation. 

Kapitel  4  Går  igenom  experimentell  metodik  och  val  av  tillämplig 

radiofrekvensen samt förslag på förbättring av kommunikation. 

Kapitel 5 Diskuteras resultaten i form av frågor samt svar till dessa. 

Kapitel  6  Diskuteras  praktiska  tillämpningar  av  examensarbete  samt 

ekonomiska och sociala aspekter. 

Kapitel 7 Består av rapportens slutsats i form av en granskning av den 

framtagna metoden. Framtida arbeten inom praktiska implementering‐

ar presenteras också. 
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1.5 Författarens bidrag 

Undersökning för att välja lämplig metod för trådlös dataöverföring. 

Genomfört en enkätundersökning och sammanställt resultatet grafiskt 

och i tabell form. 

Konstruerat SCADA gränssnitt för nyare version av Siemens S7.  

Tagit fram förslag för OPC Server Proxy, SCADA WinCC. 

Föreslagit att de skulle använda QR‐koden för att markera komponen‐

ter. 

Skapat en manual för bärbarenhet. 

Tagit fram förslag för användning av funktioner Simatic PDM. 
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2 Teori 
Teorin i detta kapitel är framtagen genom litteraturstudie av andra 

vetenskapliga artiklar samt intervjuer med underhållspersonalen. 

Anledningarna till att använda sig av en trådlös signalöverföring i en 

industri kan vara många, oftast handlar det om ställen där det är svårt 

eller omöjligt att ha en trådförbindelse. Nu vill man prova alternativet 

att överföra alla styr‐ och mätsignal trådlöst. I projektet har en 

undersökning gjorts för att klargöra vilka metoder som är mest lämpade 

för trådlös överföring. Värdering har gjorts från en teknisk och 

ekonomisk synvinkel.[3] 

2.1 Jämförelse av standarder för trådlös överföring 

Det finns två prestandaindikatorer som karakteriserar olika metoder för 

trådlösöverföring.  

•hastighet 

• strömförbrukning. Bilaga 1 

2.1.1 ZigBee 
ZigBee‐teknik  är den  yngsta  och mest  lovande  tekniken  för  att  bygga 

trådlösa nätverk med små mängder information som överförs.  

De viktigaste fördelarna med denna teknik är: låg strömförbrukning, 

förmågan att skapa nätverk med komplex topologi, som kombinerar 

upp till 256 enheter utrustningskompatibilitet och låg kostnad 

De viktigaste nackdelarna med denna teknik är: låg datahastighet. 

 
2.1.2 Wi – FI och WI – MAX 

Wi‐Fi (Wireless Fidelity) ‐ Det finns två tillägg till denna standard som 

skiljer sig i frekvenser och överföringshastigheter: 

 IEEE 802.11a ‐ en standardbeskrivningsenhet för 5 GHz‐bandet med en 

överföringshastighet på 54 Mbps;  

IEEE 802.11a ‐ en standardbeskrivningsenhet för 5 GHz‐bandet med en 

överföringshastighet på 54 Mbps;  

Fördelar: Höghastighets överföring av stora mängder information. 

Nackdelarna med denna teknik är: Smalt användningsområde. 
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Wi‐Max (IEEE 802.16) är en standard för trådlösa huvudstadsnätverk, 

vilket gör det möjligt att skapa fasta system för bredbandsåtkomst som 

kommer att bli ett billigt alternativ till fiberoptiska kablar när man skapar 

storstadsnät. 

Fördelarna med denna teknik är: 

• Höghastighetsöverföring av stora mängder information. 

• Immunitet 

Nackdelarna med denna teknik är: Smal användningsområde. 

 
2.1.3 UBM 

UWB – tekniken (Ultra wideband) är det ett alternativ till många anslut‐

ningskablar som förenar hela utrustningen. 

Fördelarna med denna teknik är:  

Hög hastighet och volym för dataöverföring. Låg strömförbrukning.  

Nackdelarna med denna teknik är:  

Kort avstånd. Kan störa andra enheter. 
 

2.1.4 Bluetooth 

Trådlös Bluetooth‐teknik ‐ kortvågradioteknik (2,4 GHz) 

Förenklar interaktionen mellan nätverksenheter med varandra, liksom 

mellan nätverksenheter, en dator och Internet. Bluetooth ‐ teknik är inte 

konstruerad för att överföra stora mängder data. Bluetooth ‐ utrustning 

fungerar i 2,4 GHz ‐ bandet. Total nätverksbandbredd på 780 Kbps. 

Fördelarna med denna teknik är:  

Snabb dataöverföring över korta avstånd. 

Nackdelarna med denna teknik är: 

Kan störa nätverk, Otillräckligt skyddat protokoll, 

 Hög strömförbrukning. [4] 
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2.1.5 Undersökningsresultat 

Standard ZigBee Bluetooth UWB Wi-Fi 
Applikationer Monitoring, styrning 

av sensornätverk, 
industriell 
automation 

Tal, uppgifterna. 
kabelbyte 

Streaming 
multimedia, 
kabelbyte 
på ljud-
videosystem 

Data, 
video, 
information 

Fördelar Priset, 
energibesparing, 
nätverksdimensioner 

Priset, 
energibesparing, 
röstöverföring 

Hög 
hastighet 

Hastighet. 
flexibilitet 

Frekvens 868MHz, 915MHz, 
2,4GHz 

2,4 GHz 3,1-10,6 
GHz 

2,4 GHz 

Maximal 
hastighet 

20Kbit/s, 40Kbit/s, 
250Kbit 

1Mbit/s 110-
200Mbit/s 

11Mbit/s 

Utgångseffekt  1MByte 100 MByte 250 MByte 100 MByte 
Avstånd 100m 100m 10m 100m 
Känslighet -92, -92, -85 -70 - -76 
Batterilivslängd 
(dagar) 

1000 7 100 5 

Maximalt antal 
enheter  

264 8 127 32 

Figur 3: Prestandaindikatorer som jämför olika metoder för trådlös 

överföring 

 

Baserat på egenskaperna från tabellen kan man dra slutsatsen 

att Bluetooth och ZigBee passar bäst för att implementera 

trådlösa kanaler för dataöverföring för korta avstånd. På 

grund av sådana egenskaper som låg strömförbrukning, lägre 

kostnad, möjligheten att ʺkomma överensʺ med andra enhet‐

er, har ZigBee‐teknologin fördelen när man bygger system 

som inte kräver dataöverföring med höga hastigheter.[5] 
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2.2 OPC 

OPC ‐ Open Plattform Communications är en serie specifikationer som 

utvecklats av branschleverantörer, slutanvändare och mjukvara utveck‐

lare. Dessa specifikationer definierar gränssnittet mellan PLC och 

servrar samt servrar och klienter, inklusive tillgång till data i realtid, 

övervakning av larm och händelser, tillgång till historiska data och 

andra applikationer.[6] 

2.2.1 OPC Classic 

OPC Classic‐specifikationerna är baserade på Microsoft Windows‐

teknik med hjälp av COM / DCOM (Distributed Component Object 

Model) för utbyte av data mellan programkomponenter. 

Specifikationerna ger separata definitioner för åtkomst till processdata, 

larm och historiska data. [7] 

2.2.2 OPC UA 

OPC UA (Unified Architecture), är en plattformsoberoende servicein‐

riktad arkitektur som integrerar alla funktioner i de enskilda OPC 

Classic‐specifikationerna i en utökad ram. Alla COM OPC Classic‐

specifikationer är plattformsoberoende: från en inbyggd mikrostyrenhet 

till molnbaserad infrastruktur.  

De är säkra: kryptering, autentisering och revision 

Utdragbar: förmåga att lägga till nya funktioner utan att påverka befint‐

liga applikationer. 
Omfattande informationsmodellering: för att definiera komplex in‐

formation. [8] 

2.2.3 OPC Proxy Server 

En server, som hjälper till att implementera en brandvägg runt ett slutet 

nätverk. Det  är  en  server  som  är  tillgänglig  för  allmänheten  och  som 

innehåller webbsidor som lagras i det stängda nätverket.[9] 

2.3 SCADA 
SCADA‐konceptet  utvecklades  som  ett  universellt  medel  för  fjärråt‐

komst  till  en  rad  lokala  kontrollmoduler,  vilket  kan  vara  från  olika 

tillverkare  som  tillåter  åtkomst  genom  standardautomatiseringsproto‐

koll. Operatörsgränssnitten som möjliggör övervakning och utfärdande 

av processkommandon, såsom  inställningar för regulatorns inställning‐

ar, hanteras via SCADA datorsystemet. Beräkningarna i realtidskontroll 
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logiken  eller  kontrollen  utförs  emellertid  av  nätverksmoduler  som 

kopplar till fältsensorer och manöverdon.[10] 

2.3.1 Scada-konceptet i kontrolloperationer 

 

                                    Figur 6. Funktionsnivåer för ett distribuerat styrsystem (DCS), [11] 

 

•Nivå 0 omfattar fältanordningar som flödes‐ och temperatursensorer 

och slutliga styrelement, såsom styrventiler. 

• Nivå 1 omfattar modulerna Industriell I/O och deras utdelade 

elektroniska beredningsenheter. 

• Nivå 2 omfattar övervakningsenheter, som samlar uppgifter från 

processorns minne på systemet och presenterar vidare på operatörens 

kontrolldatorer. 

• Nivå 3 är tillverkningens kontrolläge, som är inriktad på inspektion 

av beredningsprocessen. 

• Nivå 4 är tillverkningsplaneringsläge och är produktionskontrolläge 

där schemaläggning sker. 

SCADA‐system använder vanligen ett taggdatablock som redogör 

rörelsedon inom övervakningssystemet.[12] 

 

2.3.2 SCADA – systemkomponenter 

Ett SCADA‐system består vanligtvis av följande huvudelement: 

 

 Övervakningsdatorer 
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Detta är kärnan i SCADA‐systemet, samlar in data om processen och 

skickar kontrollkommandon till de fältanslutna enheterna. Det hänvisar 

till datorn och mjukvaran som ansvarar för kommunikation med fältan‐

slutningsregulatorerna, vilka är RTU och PLC, och inkluderar HMI‐

mjukvaran som körs på operatörsarbetsstationer. 

 Fjärrkontrollenheter 
Fjärrkontakter, även kända som (RTU ‐ Remote Control Unit), ansluts 

till givare och manöverdon i processen och är anslutna till det 

övervakande datorsystemet. [13] 

 

 Kommunications infrastruktur 
Detta ansluter tillsynsdatorn till RTU och PLC, och kan använda 

industristandard eller tillverkarens patenterade protokoll. 

 

 SCADA – protokoll 
SCADA‐protokoll är utformade för att vara mycket kompakta. Dessa 

kommunikationsprotokoll, med undantag för Modbus är alla SCADA ‐

leverantör specifika men är allmänt antagna och använda.[14] 

 

 

2.3.3 WinCC Flexible Runtime 

WinCC är informationsnavet för företagsövergripande vertikal 

integration. WinCC (TIA Portal) bygger på den nya centrala 

teknikramen Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), som 

ger användarna en integrerad, effektiv och intuitiv lösning på alla 

automatiseringsuppgifter. SIMATIC WinCC (TIA Portal) omfattar 

applikationer inom maskinområdet och applikationer i 

processvisualisering eller SCADA‐miljö. WinCC (TIA Portal) erbjuder 

de enhetliga och skalbara konfigurationsverktygen WinCC Basic, 

Comfort, Advanced och Professional för konfiguration av nuvarande 

SIMATIC HMI‐operatörspaneler: SIMATIC WinCC Runtime Advanced 

och SIMATIC WinCC Runtime Professional  

Utbudet av funktioner i WinCC Flexible Runtime inkluderar de centrala 

HMI‐komponenterna för visualisering och rapportering, och det kan 

utökas genom att använda tillvalspaket. SIMATIC WinCC flexibel 

Runtime konfigureras med dem flexibla avancerade 

konfigurationsprogrammet SIMATIC WinCC. [15] 
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2.3.4 Simatic PDM 

SIMATIC PDM (Process Device Manager) är ett universellt, 

leverantörsoberoende verktyg för konfiguration, parametertilldelning, 

idrifttagning, diagnostik och service av intelligenta fältutrustningar 

(sensorer och manöverdon) och fältkomponenter. Med den mjukvara 

produkt möjliggör SIMATIC PDM användare att arbeta med över 3 500 

enheter och varianter av Siemens och över 200 andra tillverkare över 

hela världen på ett enda homogent användargränssnitt.  

[16] Bilaga 2 
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3 Metod 
Metoderna som använts för  insamling av  information för data, trådlös‐

överföring och dataloggning  förklaras, efter det  följer en undersökning 

av intervjuer och enkätfrågorna.  

3.1 Urval av metod för arbetsstrukturering 

För att uppnå projektets mål har används WBS (Work Breakdown 

Structure)‐metoden, genom vilken den studerade uppgiften är 

uppdelad i subgrupper, subgrupper i undergrupper, o.s.v., som var och 

en löses oberoende. Det är nödvändigt att omformulera situationen på 

ett sådant sätt att själva formuleringen avbryter ofrivilliga och 

ineffektiva lösningar. Detta ställer frågan om vilka lösningar som är 

effektiva. Syftet med metoden är att undvika dyra förändringar och 

överväga först och främst de enklaste lösningarna. Nedbrytning sker 

när en mini‐uppgift formuleras, vilket bidrar till en mer noggrann 

beskrivning av problemet: 

Vilka delar består systemet av, hur interagerar de? 

Vilka funktioner är skadliga, störande, vilka är neutrala och vilka är 

användbara? 

Vilka delar och anslutningar kan ändras, och vilka delar kan inte? 

Vilka förändringar leder till systemförbättring, och vilka ‐ för att för‐

sämras?[17] 

Genom att använda metoden WBS och kravspecifikationer från 

intervjuarna med underhållspersonalen och projektets handledare så 

har det tagits fram som underlag, utseende och funktioner för bärbar 

enheten. 
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3.2 Övriga metoder av dataöverföring 
Vid  utvärdering  av  trådlösa  kommunikationsmetoder mellan  servern 

och klienten via OPC, har  används  forskningsartiklar och webbkällor 

har  implementerats. Forskningsartiklar och  litteratur utgör en  stor del 

av  det  studerade  materialet,  men  det  fanns  också  arbete  med  en 

undersökning av praktisk tillämpning där man uppmärksammades av 

underhållspersonalens önskemål om OPC‐kommunikation och arbete i 

SCADA‐system.  

Den  information  som  erhölls  experimentellt  uppsamlades  sedan  i  ett 

integrerat  system  i  sin  tur  genom  att  jämföra  dem  med  teoretiska 

studier för att välja den mest optimala och lämpliga varianten.  

 

3.3 Studie av intervjuer och analys av enkätundersökning    
Ursprunget för insamlad data är från analytiska studier i icke‐

verkligheten och utan verkliga användare. Det är dock en stor fördel att 

några av utvärderarna har användningserfarenhet. Sen resultat som 

den metod presenterar kan kategoriseras som kvalitativa och resulterar 

av omvärlden i form av ord och bilder. Resultaten är icke‐analytiska 

och inga exakta siffror ska presenteras. En nackdel med denna metod är 

att resultatet är mindre trovärdigt eftersom kopplingen till verkligheten 

är låg. För att samla in information används bland annat ”intervju” 

metod som är mest grundläggande metoden. Genom intervjuer erhålls 

kunskap om personers upplevelser, erfarenhet, värderingar, åsikter och 

en förståelse för hur personer resonerar. Intervjun avslutas med en 

sammanfattning av vad som sagts under frågestunden. Bilaga 3 

 

Fördelar och nackdelar med intervju som datainsamlingsmetoden. 

Det finns både fördelar och nackdelar med intervju som 

datainsamlingsmetoden. Fördelarna är att det är en subjektiv och 

flexibel metod. Detta medför att risken för feltolkning av svaren 

minimeras.  

En nackdel med intervjuer är att den som intervjuar måste vara 

närvarande hela tiden, vilket kan innebära påverkan på den som 

intervjuas. En annan nackdel är att intervjuer inte kan användas för att 

dra långtgående slutsatser om vad en viss målgrupp tycker i en viss 

fråga. Det viktigt att formulera enkla och tydliga frågor. Frågan ska 

bara kunna tolkas på ett sätt, och på det rätta sätter. 
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Fördelen med en enkätundersökning är att alla respondenter får samma 

information i samma ordning. Det är en billig och effektiv metod för 

datainsamling från stora grupper, och den säkerställer anonymitet för 

den som svarar. 

Nackdelar med  enkäter  är  att  det  finns  risk  för misstolkning  av  frå‐

gorna. [18] 

3.4 Kommunikation mellan OPC server och OPC klient  

        inom WinCC 

Det finns ett antal varianter för kommunikation mellan OPC server och 

OPC klient inom WinCC: 

1. Redundans system WinCC server som gör en säkerhetskopia 

2. Multi – User System. 

3. Distributed System [19].   

Nuförtiden blir vanlig baserat på installationen på fabriken för 

virtualisering då används en höst‐server (Hyper Visor och IPC) som är 

ansluten till ett lokalt eller globalt nätverk. Hyper Visor är enligt 

definition ett program som låter flera operativsystem dela på en 

dator(tidsdelning). IPC‐Inter Process Communication – datautbyte 

mellan trådar av samma eller olika processer. Det implementeras 

genom mekanismerna som tillhandahålls av operativ systemet eller 

processen genom att använda OS‐mekanismerna och implementera nya 

IPC‐funktioner. Det kan utföras på en dator eller mellan flera datorer i 

ett nätverk. [20] Bilaga 4 

 

3.5 Experimentell metod 
För  att  utvärdera  effekten  av  elektromagnetiskt  fält  genererat  runt 

högspänningsledningar  på  trådlösa  dataöverföringar,  föreslogs  föl‐

jande: bestämning av effekten av det elektromagnetiska fältet på signal‐

styrka vid mottagarens enhet. Nivån på effektdämpning  för en  signal 

som  emitteras  från  insidan  av  elektromagnetiska  fältet mäts  som  en 

funktion  av  avståndet  till  emittern  i  parallell  och  vinkelrätt mot  de 

elektriska  linjerna.  Omgivning  av  elektromagnetiskt  brus  mäts  vid 

mottagarens placering. [21], Figur 7. 
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 Figur  7.  Beräkning  av  radiofrekvensinterferensen  genererad  av  de 

elektriska  överföringsledningarna  på  400 KV  som  en  funktion  av  av‐

ståndet till överföringsledningen.        

Det kan observeras att:  

• Det elektromagnetiska fältet genererat av kraftledningar med hög 

spänning dämpar kraften i den trådlösa datatransmissionssignalen.  

• Signal dämpningen   följer ett logaritmiskt minskande beteende 

med avstånd som beskrivs av ekvation 

   = 10   = ‐(32,5 + 20 ) + 20 ), där       (1) 

 = sändareffekt levererad till antennens ingång 

                                   = mottagen signalnivå vid antennens utgång 

 = avståndet i m mellan båda antenner   

 = överföringsfrekvenserna i MHz. 

 

• Överföringsavståndet går från 100 m utan närvaro av 

elektromagnetiskt fält till 300 m när elektromagnetiskt fält genererat av 

400kV linjen är närvarande. Den representerar en minskning med 70 % 

i den trådlösa dataöverföringen. Detta resultat är oberoende av 

riktningen vid vilken receptorn är belägen med hänsyn till emitter på 

transmissionsledningen, så länge som en direkt vy linjen hålls 

.• Tidigare resultat är inte påverkas av atmosfäriska förhållanden. 
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Experimentella testresultat visar att närvaron av 400 kV 

elektromagnetiska fält skapar en radiostörning och minskar den 

trådlösa överföringen med 70 % gällande dataöverföringsavstånd.[22] 
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Figur  8: Visar  överföringens  avstånd  erhållet  när  trådlös  dataöverfö‐

ringsanordning användes på en 400 kV‐linje 

3.6 Styrenhet från Siemens som används I bruket 

På pappersmaskinen används Siemens S‐400 styrenhet med SIMATIC 

Basic Panels samt SIMATIC HMI mjukvarupaket för PC WinCC 

Runtime Advanced som stöder IP/‐protokoll för att koppla andra 

tillverkares styrsystem [19]. 

S7‐400 är den mest kraftfulla PLC i familjen SIMATIC controllers. Det 

möjliggör framgångsrika automatiseringslösningar med helt integrerad 

automation (TIA). S7‐400 är en automationsplattform för 

systemlösningar som fokuserar på processteknik och kännetecknas 

främst av dess modularitet och prestationsreserver. 

Dämpning 

marginalen  

 I % 
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Den kompletterande användningen av standardmoduler gör det möjligt 

att skapa ett helt integrerat styrsystem för en anläggning där 

säkerhetsrelaterade uppgifter och säkerhetsrelaterade uppgifter 

existerar. Den övergripande anläggningen är konfigurerad och 

programmerad med samma standardverktyg. 

 Bilaga 5, 6. [23] 
 

3.7 Bärbarenhetens funktionsparametrar 
För att undersöka vilken typ av bärbar enhet passar bättre till företagets 

befintliga utrustning, har realiseras en besiktning av företagets tekniska 

kapacitet.   

Utseende  på  bärbarenheter  är  mycket  begränsad  på  grund  av  litet 

presentations  yta  och  på  skärmen  kan  presenteras  bara  de mest  an‐

vändbara och nödvändiga parametrar. För att maximalt förtydliga vilka 

data  ska presenteras på bärbarenhetens  skärm, verkställdes  intervjuer 

av  underhålls  personal  på  Holmens  Pappersbruk  Maskinen  PM12. 

Enligt  intervjuer och kravspecifikations  som  ställdes upp, hade utfor‐

mat bärbarenhetens grafiska användargränssnitt. Bilaga 3.  

 

3.8 Analys av datainformation 
Ritningsregister på rullmaskin 12.1 består av 41 grupper som innehåller 

olika typer av induktiva givare, mekaniska gränslägen, fotoceller, knap‐

par o.s.v. som tillhör maskinens olika delar. Vidare förklaras till vilken 

grupp,  ingång och  samt beskrivning av varje givare. Denna metod  för 

gruppering av data tas som grund för utformningen av GUI (Graphical 

User Interface) för en bärbar enhet. 
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Förklaring av olika givartyper i rapporten och skillnaden mellan olika 

givartyper. 

1. Induktiva givare: kontaktlösare avsedd att övervaka positionen av 

föremål gjorda av metall (ej känslig för andra material). 

2. Mekaniska gränslägen: används för att känna av ett föremåls närvaro 

genom fysisk kontakt med det.  [24] 

3. Fotocell, anordning som omvandlar infallande ljus till en elektrisk ström 

använd för att mäta ljusintensitet. [25] 

På diagrammet man kan se antal sensorer som finns i ritningsregister på 

Rullmaskin 12.1, där: 
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Figur 5: Datainformation från ritningsregister på Rullmaskin 

PIW WORD – Peripheral Input Word 

M BOOL – Memory 

I BOOL – Input 

PQW WORD – Peripheral Output Word 

Q BOOL – Output 

QW WORD – Output Word 

T – TIMER 
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4 Konstruktion  
Utveckling av den grafiska delen i användargränssnittet i rapporten kan 

ses  som dels  en  specifikation  för  funktionskrav  inför  inköp  av  bärbar‐

enhet, men  även  som  en  genomgång  på  funktionsspecifikation  av  de 

blivande inköpta surfplattorna. 

1. Pris 

De  inköpta  surfplattorna  ska hålla ett  lågt pris  för att vara aktuella  för 

inköp. Bilaga 7 

2.  Autonomisk strömförsörjning  

Möjligheten att drivas med ett batteri är ett krav, surfplattorna bör även 

vara energisnål. 

3. Manualer 

Begripliga manualer  på  svenska måste  finnas  tillgänglig  för  att  kunna 

använda surfplattor fullt ut. 

4. Leveranstid 

Leveranstiden bör vara kort och det ska finnas möjlighet att i framtiden 

beställa tillbehör vid en eventuell uppdatering av mjukvara. 

Genom de  intervjuer som genomförs med underhållspersonal kan krav 

på funktionerna tas fram. Sedan togs ett beslut om att grafiskt användar‐

gränssnitten  ska  innehålla  bar  helst  nödvändiga  och minimalistisk  in‐

formation  och  inte  överbelastas men  onödiga  funktioner. Den  begrän‐

sade skärmstorleken påverkar mängden av information som presenteras 

på den.  

Manual  för  användning  av  bärbara  enhetens 

användargränssnitt.  

Huvudsida  på  den  utvecklade  grafiskt  användargränssnitt  har  en 

grafisk tabell som visar på första rutan i vilket tillstånd som sensorerna 

befinner sig vid  ingången  (ON/OFF) och beroende på  tillståndet byter 
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Knapparna färg respektive till grön färg eller röd färg. Den funktionen 

underlättar  för underhållspersonal att på platsen vid maskinen snabbt 

och enkelt förstå om de sensorerna är funktionella eller inte. Den andra 

rutan visar vilken namn som ingången har i PLC‐s tag tabellen. I efter‐

följande  rotor  får man  informationer om vilka symboler  som används 

för markering av dessa sensorer på maskinen och kommentarer av på 

vilken del  av maskinen  som  sensorn befinner  sig på. Till  sist  togs  ett 

beslut  om  att  det  måste  finnas  navigeringsknappar  för  att  igenom 

knapptryckningar komma till sökta sidor och en till knapp som gör det 

möjligt att ta bild på t.ex. en trasig sensor. På nedersta sidan av tabellen 

finns  en  ”Sök”  fönster  där man  kan  skriva  in  ingångsnummer  eller 

annan  sökinformation.  Se  figur  9.  Illustration  av den  befintlig  använ‐

dargränssnitt finns i Bilaga 9 

 

 

Figur 9, Startsida på den nytt grafiskt användargränssnittsdelen. 
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Det nya grafiska användargränssnittet har bara två nivåer, en huvud‐

meny och flera sidor under denna, se figur 10 

 

Figur 10. Det nya grafiskt användargränssnitt. 

4.1          Förslag på förbättring av kommunikation   
Vid val av optimal lösning för överföring av data från PLC till bärbar 

enhet användes en befintlig lösning. Samtidigt introducerades 

betydande korrigeringar och tillägg till det redan färdiga systemet för 

dataöverföring. 

 

Figur 11: Schemat för systemet som ursprungligen existerade för 

överföring av data från maskinen till stationär kontrollpunkt.
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För att bygga ett system för dataöverföring från PLC till bärbar enhet, 

installerades ett nätverkskort som tillhandahåller kommunikation 

mellan PLC och OPC‐servern via Ethernet. Dessutom infördes 

förändringar i kommunikationsvägen mellan PLC och OPC. För att 

OPC‐servern ska kunna kommunicera med OPC UA‐servern, som i sin 

tur måste kommunicera med bärbarenhet, oavsett modell då måste då 

en Proxy server användas som fungerar som en klientserver för OPC 

UA server men samtidigt är som en server för sin klient.[21] 

 
Figur 12: Nytt schema för överföring av data från maskinen till 

bärbarenhet. 

     

4.2        Påverkning på trådlös kommunikation av 
högspänningsledningar 

 

Figur  13.  Aktuell  tillgänglig  trådlös  dataöverföringsteknik
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Elektromagnetiskt  brus  genererat  runt  högspänningsledningar  är  en 

oönskad  störning  som  påverkar  trådlösa  dataöverföringar.  Det  kan 

observeras som tillsatsmedelsignal till den ursprungliga som kan störa, 

hindra, bryta ned eller begränsa prestanda för överföring av data genom  

de olika  sensorerna,  från det  inre  av det  elektromagnetiska  fältet  som 

genereras  av  kraftledningarna  till  närmaste mottagningsenhet  i  kom‐

munikationssystem.  Datatransmission  krävs  att  vara  enkelriktad,  till 

avstånd  större  än  100 m,  i  realtid och med höga  tillförlitlighetsnivåer. 

Tabell  13  presenterar  en  jämförelse  av de  olika  tillgängliga datatrans‐

missionsteknikerna.  Ingen av dem är konstruerad  för att arbeta under 

påverkan av elektromagnetiska fält som genereras av högspänningsled‐

ningar. I vetenskaplig artikel som är skrivande från [21] gjorde utveck‐

lare  sina  studier utan att använda  skydd, men  jag har  förslag att göra 

mätningar med skydd runt motorer och kablar.   
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5 Resultat 
Projektet började med att insamla information för trådlös 

dataöverföring. Efter detta utforskades funktioner och problematik 

kring projektet för att ta fram olika lösningsförslag för bärbar enhet. 

Vidare valdes att ta fram en lösning med märkesoberoende surfplatta 

som kan sammankopplas med Siemens S7 SIMATIC`s PLC:n för 

pappersmaskinens styrning via en OPC‐server. 

 

Förevisningen av den bärbara enheten började med att intervjua elekt‐

riker och automationstekniker om vilka  förutsättningar  som önskades 

att  ha på GUI  för den  bärbara  enheten. Några  av de  funktioner  som 

ansågs  viktiga  var  övervakning  av  ingångsstatus, manualer,  instrukt‐

ioner,  funktion  för  foto,  lång  batteritid,  hög  säkerhetsnivå.  Följande 

funktioner  har  används  i  den  bärbara  enheten.  För  styrsystem  har 

används  Siemens  kommunikations  utvecklingar.  Även  att  Siemens 

PLC‐en enheter inte har den världens bästa respons tid än 10  , men är 

tillräckligt  snabbt  för pappers  tillverknings  industri. Dessutom nyttjar 

Siemens  programmeringsverktyg  det  allmänt  accepterad  standarden 

IEC  61131‐1  och  har  en  supportsida  på  internet  som  uppdateras  fre‐

kvent.            

Frågor som ska besvaras i undersökningen var: 

1. Genom vilken metod kan Data överföras för att presenteras på en 

bärbar enhet? 

Svar:   

Installerades ett nätverkskort som tillhandahåller kommunikation 

mellan PLC och OPC‐servern via Ethernet. Infördes förändringar i det 

befintlig kommunikationsvägen mellan PLC och OPS. Implementerades 

ett Ops‐servern som kunna kommunicera med Ops UA‐servern, som i 

sin tur kommunicerade med bärbara enheten. 

 

2. Vart ska alla informationen samlas? 

Svar: 

Alla informationen ska samlas på en OPC UA server som har inbyggt 

protokoll för kommunikation med märkes oberoende bärbarenheter.  
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3. Hur ska data och bilderna presenteras på skärmen (HMI)? 

Svar: 

Data och bilderna ska presenteras av form av en grafisk tabell som visar 

på  första  rutan  i  vilket  tillstånd  som  sensorerna  befinner  sig  vid  in‐

gången.  Den  funktionen  underlättar  för  underhållspersonal  att  på 

platsen  vid maskinen  snabbt  och  enkelt  förstå  om  de  sensorerna  är 

funktionella  eller  inte.  Den  andra  rutan  visar  vilken  namn  som  in‐

gången har i PLC‐s tag tabellen.  

4. Varifrån kan data hämtas ut? 

Svar: 

Alla informationen ska hämtas ut från en Proxy server som fungerar 

som en klientserver för OPC UA server men samtidigt är som en server 

för sin klient. 

 

 

5. Med tanke på internet och nätverkssäkerhet, hur sker 

kommunikationen ur ett säkerhetsperspektiv? 

Svar: 

För att säkerställa nätverkskommunikation används inte allmänna 

nätverssystemet samt används inbyggd kryptering som programmeras 

med krav som ställs av SCADA – systemoperatören.    
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6 Diskussion 
Förväntningen var att ta fram ett tydligt underlag för blivande IT 

programmerings jobb som kan ta del av idéer och forskning av 

resultaten och utformning av grafiskt användargränssnitt som är 

baserat på underhållspersonalens önskemål. Metoden för användning 

av den senaste versionen av mjukvara och avancerad hårdvara. 

Genomförda frågeställningar under intervju har utförts som bas för den 

bärbara enhetens underlag gällande grafiska användargränssnitts har 

tagits fram. 

 

I bilaga 8 har utveckling av grafiskt användargränssnitt presenteras. 

Vidare har det utvecklats metoden i vilken sekvensen har ingångarna 

av sensorer ska delas på varje sida. Elektroniska utrustningen finns att 

välja som passar bäst för de specifika uppgifterna.  Utrustningen kan 

ändras enligt kraven i specifikationen. För att förbättra prestanda 

rekommenderas en kontinuerlig uppdatering av mjukvaruprogram och 

teknisk utrustning. Å andra sidan, när man lägger till sensorer som är 

utformade för att öka funktionaliteten, kommer systemet att vara 

överbelastat och prestanda kan minska. 

  

Anledningen till detta är att Ethernet‐anslutningen som används på 

produktionsplatsen har teknik att skapa ett stort antal sändningar och 

minskar cykeltiden på de återstående enheterna i nätverket vilket leder 

till trängsel. För närvarande stöds inte Ethernet‐anslutningar av större 

elektronikproducenter. I detta fall uppstod problem med kompatibilitet 

mellan elektroniska enheter från olika tillverkare. För att lösa detta 

problem skapades ett ”ZigBee” konsortium med mer än hundra 

företag, som leds av jättar som Philips, Samsung, Mitsubishi och 

Motorola.
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 En uppsättning protokoll som fokuserade främst på användning som 

ett kommunikationsmedel mellan autonoma enheter och utrustning och 

utvecklades som komplement till den internationella standarden IEEE 

802.15.4. Nackdelen med detta protokoll är att beskrivningen av ZigBee 

fortfarande är tillgänglig endast för konsortiemedlemmar som gör 

regelbundna inbetalningar av avgifter.  Konsekvensen av denna politik 

är att företag med låga finansiella förutsättningar inte har tillgång till 

modern teknisk dokumentation från ZigBee‐koncernen.   

. 

6.1 Ekonomiska och sociala aspekter 
Designen  av  trådlösa  system  siktar  inte bara  till  att utveckla  tekniska 

prestanda men också att göra det  till en acceptabel kostnad. Några av 

principerna för utveckling av trådlösa enheter är: 

•  Flytta  så  mycket  funktionalitet  som  möjligt  från  (dyrare)  analoga 

komponenter  till  digitala  kretsar.  Kostnaderna  för  digitala  kretsar 

minskar mycket snabbare än tiden för analoga komponenter. 

  •  För  applikationer  till massmarknad,  försök  att  integrera  så många 

komponenter på ett chip som möjligt.  

• Eftersom mänskligt arbete är mycket dyrt, vilken krets som helst som 

kräver mänsklig  intervention(t  ex  avstämning  av  RF‐element) måste 

undvikas.  Återigen  är  denna  aspekt  viktigare  för  produkter  för 

massmarknad. 

 Spridningen  av  automatisering  leder  till  en  kris  inom 

konsumtionsområdet. Den snabba utvecklingen av teknik som berövar 

människor  arbete,  kommer  att  representera  ett  stort  hot  mot  jobb. 

Försvinnandet  av  jobb  och  inkomstminskningen  till  följd  av 

automatisering kommer att  leda  till att majoriteten av konsumenterna 

inte kommer att ha tillräcklig inkomst för att säkerställa den efterfrågan, 

utan vilken fortsatt ekonomisk tillväxt är omöjlig. 

 Tidigare  var  automationstekniken  som  regel  ganska  snävt 

specialiserad. Nu  har  informationstekniken,  som  blivit  universell,  en 

inverkan på alla samhällsområden.[23] 

Automatiserade  bearbetningssystem  med  avstängd  belysning  eller 

robot  obemannad produktion  skapar  en  situation  från  kategorin  ”det 

finns goda och dåliga nyheter”. [24] 

Miljöaspekterna har delats in i direkt och indirekt miljöpåverkan. Direkt
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påverkan är den miljöpåverkan som sker direkt i samband med 

företagets verksamhet. Indirekt påverkan sker när företagets råvaror 

och energi produceras och transporteras till företaget Holmen 

Pappersbruk.[25] 
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7 Slutsats 
Forskningsperioden var dock relativt kort, en längre forskningstid och 

ytterligare information av utrustningen skulle troligtvis förbättra dess 

kvalitet.  En fördel med märkesoberoende bärbar utrustningen är att 

det är möjligt att beställa den på kort tid vilket sparar tid och resurser. 

Huvudkriteriet för införandet av ny teknik i stora företag är slutpriset 

av stor betydelse.  Vid förfrågan angående denna typ av teknologi kan 

priset bli väldigt högt. Det är av betydelse att finns kostnadseffektiva 

lösningar.  

Valet för inköp av den bärbara enheten blev att fjärmäta data från olika 

givare med hjälp av en ”läsplatta”. I jämförelse med en färdiggjord 

bärbarenhet från Siemens som kostar ungefär 50 000 kronor är priset på 

Huawei surfplatta ca 2 500 kronor. Dessutom hade ett nätverkskort 

installerats mellan PLC:n och OPC server och då valda alternativet hade 

fler utvecklingsmöjligheter.    

Sammanfattningsvis kan det noteras att de produkter som tillverkas av 

Siemens, kommer att bilda  ett  logiskt nätverk  som ger  säkerhets‐ och 

routers funktioner, vilket är den främsta trenden inom automation. 

Vid valet av SCADA – konceptet var det enkelt att utnyttja  sig av en 

redan  används VinCC  SCADA  programmet.  I  SCADA Win CC  pro‐

gram  instruktioner  finns  information  om vilka  sorts  av  läsplattor och 

grafiskt användargränssnitt som är möjliga att koppla in.  

Kravet  vid  val  av  bärbara  enheter  var  att  plattan  kunde  baserats  på 

Android plattformen eftersom en annan plattform uppfyller bara delvis 
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den  typen  av  information  som  behöver  nyttjas. Dessutom  vid  val  av 

webbläsare och de som utvecklade SCADA Win CC rekommenderar att 

använda Linux. Vid användning av t.ex. Apple Safari försvann många 

av de grafiska typsnitten försvunnit. På Microsoft Edge kunde man inte 

att använda några program gällande utvecklingsfunktioner.[26]   

7.1 Förslag på fortsatt arbete  
Vidare utveckling av examensarbetet kunna inbegripa en stor del av det 

tänkta  trådlösa  beståndsdelar  av  dataöverföring med mer  avancerad 

styrsystem  som  till  exempel  Siemens1200  och  implementering  i valfri 

WinCC miljö. 

Ett  alternativ  kunde  vara  att  använda”  tunneling”.  Tunneling  är  ett 

protokoll som möjliggör säker överföring av data från ett nätverk till ett 

annat. [27] 

Den grafiskt användargränssnitt som har utvecklats för bärbara enheten 

är underlag för framtida SCADA programmering. Vidare lämnar förfat‐

taren råd och önskemål om att strukturera det rutin arbete vid rullma‐

skinen.  

Från  bärbara  enheten  kan underhållspersonalen mäta  och  kontrollera 

tillstånd på alla givare och  sensorer  som  finns på maskinen. Fördelen 

med att använda trådlös dataöverföring kan räknas som minskad stopp 

tid, minskad  stress  för  operatörer  och personal,  förbättrad maskinens 

tillförlitlighet. Dessutom  tack vare möjligheten  att dela  alla  sensorer  i 

grupper är det möjligt att  förbereda sig  för att genomföra AU  (avhjäl‐

pande underhåll) och FU (förebyggande underhåll).   

Alla  förslag  som har nämnds är baserats på genomförd undersökning 

av  trådlös  kommunikation.  De  trådlösa  nätverken  på  fabriken  har 

begränsad nätverkskapacitet. Faktorer som dålig  täckning, vibrationer, 

fuktighet och damm påverkar kvaliteten till uppmätta värden. I sådana 

fall  borde man  alltid  kunna  göra  en  korrigering  för mätfelet  och  an‐

vända ett brett  toleransintervall. För att  förbättra kvaliteten på överfö‐

ring och mottagning av en signal är det nödvändigt att använda anten‐

ner  med  förbättrade  egenskaper  och  maximera  deras  antal.



Data överföring mellan PLC och trådlös enhet 
Konstantinos Michailidis 

Slutsats 

2019‐09‐11 

 

33 

Enligt kundens önskemål är syftet med arbetet att designa och upprätta 

kommunikation mellan PLC och en mottagningsenhet, men framtidens 

problem uppstår omedelbart med vad som ska hända vid behov av att 

ansluta  flera mottagande enheter. Förmodligen att dess prestanda  ska 

påverkas. Med hjälp av prestanda och tester för gränsdragning kommer 

man fram till den billigaste och effektivaste lösningen.  
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 Bilaga 1: Nätverkstopologier 
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Bilaga 2: Bild på konfigureringsförslag med SIMATIC PDM 
Reproducerad från [34]. 
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Bilaga 3: Intervju med Björn Hilmersson och Christofer 
Landeris om kravspecifikation på bärbarenheten. 
 

1. Övervakning och återställning av larm? 
Surfplatta ska ha ren visnings funktion.  Man får inte göra någonting som påverkar 

maskinen. Det måste bli helt säkert att använda. Kommunikationen ska bara ske mot 

surfplattans håll och inte tvärtom. Även om det finns möjlighet att styra maskinen 

igenom surfplatta, då dem måste ha en högre säkerhetsnivå. Om någon som 

använder plattan och råkar trycka fel knapp så kan hela maskinen stanna. 
2. Övervakning av Ingångs ”Tagar” i form av tabell eller liknande, med Ingångs och 

symbols namn och kommentarer? 
Övervakning av ingångsstatus ska presenteras med röd prick som symboliserar ON‐

läge och grön prick som symboliserar OFF‐läge. 
3. Övervakning av förbindelse med nätverk(ar)? 

Ska man ha, om det inte finns redan på själva surfplatta. 
4. Platsorientering, kamera back och/eller fram, minnesstorlek, processorns hastighet, 

klocka, kalender, telefonsamtal, skärmupplösning?  

Batteridrift, vikt, storlek, stöldskydd, damm‐, fuktighets tålig, prisnivå. 

Rekommendationen var att skaffa ett fodral som gör plattan damm, fuktighets och 

stötstålig.   
5. Möjlighet av utveckling av andra funktioner (vilka)?  

Kamera och ”skriv ut” knapp. 
6. Funktionen för in och ut loggning? 

Behöver ingen in och ut loggning samt att skärmen ska bli hela tiden på. Också 

måste bli en brandvägg mot koppling till internet. 
7. Möjlighet att identifiera alla nätverk som finns omkring?  

”Nej” till möjlighet att identifiera alla nätverk som finns.     
8. Skydd mot obehörig tillgång?  

Skydd mot obehörig tillgång behövs inte, eftersom det är bara är en visningsplatta 

och det finns ingen återkoppling till maskinen. Nätverket som finns på bruket är 

skyddat i sig, ingen utifrån kan komma in på nätverket. 
9. Manualer på svenska? 

Det är bra att ha manualer. Önskemålen är at ha en ”Hjälp” knapp. Det skulle 

underlätta om vi direkt kan hämta informationen av typ: Hur man stänger 

maskinen, hur man ska köra maskinen.
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Det finns mycket man bör tänka på gällande framtida krav. Till exempel: manualer – 

kunna komma åt mera data och information på ett enkelt sätt och får ner stopp tiden. 

Önskemålen är att i framtiden ska alla kunna ta del av information på sina egna 

mobiltelefoner. Det är bra möjlighet att utveckla. 
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Bilaga 4: OPC UA Klient/Server 
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Bilaga 5: SIMATIC Industrial Automation System 
 
CPU 1212 FC, CPU 1214 FC, CPU 1215 FC 
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Characteristics       CPU 1212 FC    CPU 1214 FC     CPU 1215 FC 

Variants  DC/DC/DC, 

DC/DC/relay 

DC/DC/DC, 

DC/DC/relay 
DC/DC/DC, 

DC/DC/relay 

Work memory, integrated       100 KB       125 KB       150 KB 

Load memory, integrated          2 MB            4 MB           4 MB 

Memory card  SIMATIC‐

memory  card 

(optional) 

SIMATIC‐

memory  card 

(optional) 

SIMATIC‐

memory  card 

(optional) 

Standard  digital  in‐

puts/outputs, integrated 

            2              2              2 

Process image  1024  bytes  for 

inputs,  

1024  bytes  for 

outputs 

1024  bytes  for 

inputs,  

1024  bytes  for 

outputs 

1024  bytes  for 

inputs,  

1024  bytes  for 

outputs 

Expansion  by  signal 

board/modules/communicatio

n modules 

Max. 1 

Max. 2 

Max. 3 

Max. 1 

Max. 8 

Max. 3 

Max. 1 

Max. 8 

Max. 3 
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LOGO! CMR2020 

Transfer rate  10…100 Mbit/s 

 

Number of elec‐
trical connections 

At the 1st inter‐

face/acc. To In‐

dustrial Ethernet 

Number of slots  1 for SIM cards 

Type of electrical 

connection 

At the 1 st inter‐

face/RJ45 port 

Type of antenna  Gprs/GSM 

Operating fre‐

quency for GSM 
transmission 

850/900/1800/ 

1900 MHz 

Be missing: UMTS/LTE transmis‐

sion  
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Bilaga 6: Trådlösa operatörspaneler 
 

 
 



Data överföring mellan PLC och trådlös 

enhet 
Konstantinos Michailidis 

Trådlösa operatörspaneler 

2019‐09‐11 

 

46 

 
SCALANCE W 780 

Radioanslutnings protokoll  IWLAN,W LAN 

 

Radiofrekvens  2,4 GHz, 5 GHz 

Datahastighet  Upp till 450 Mbit/s 

2AI/4DI/2DO/RS485 

Modem  GSM/GPRS 

Kommunikat  MODBUS 

Bytesmedium  C‐PLUG 

Hantering  Webbserver och SNMP  

Övrigt: 

Robust, skyddad från vatten och 

damm, resistent mot stötar, vibrat‐

ioner och elektromagnetiskt fält 

Fjärantenner 

Radioanslutnings protokoll  IWLAN,W LAN 

 

Radiofrekvens  2,4 GHz, 5 GHz 

Datahastighet  Upp till 450 Mbit/s 

Anslutningar  2 skenor, 3 (MIMO) 

Modem  GSM/GPRS 

Placering  Både inomhus och 

utomhus 

Dataöverföring  2 dataströmar över‐

förs samtidigt 

Inriktningen av polarisationsnivåer  dubbel-snedställd 
(roterad genom +/- 
45°) 
eller vertikal-
horisontell 
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 Field PG M3 AND Mobile Panel 277(F) IWLAN 

Batteritid  Litiumjonbatteri  
(66 Wh) 

 

 

Radiogränssnitt  PCMIA 

Skärm  14,1 TFT-skärm 
med 1024 x 768 
pixlar upplösning 

Trådlösöverföring  SIMATIC Mobile 

Panel 277 (F) IWLAN 

Stöder   PROFINET/PROFISAFE 

Koonfiguration  WinCC flexibel 

Stöd för SCALANCE W‐
åtkomstpunkter 

Trafik med kritiska real‐

tidskrav, dedikerad band‐

bredd, autentisering/kriptering 

Powersave  Läget för att optimera driftsti‐

den 

Övrigt: Väggmonterad vagga för laddning av huvudbatteriet, 
parallell laddning av reservbatterier och säker lagring av 
anordning. 
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ET200proIWLAN 

Kommunikation  Mellan ET200pro och 

PROFINET IO  

 

Radiofrekvens  2,4 GHz, 5 GHz 

Dataöverföringshastighet  Upp till 450 Mbit/s 

Krypteringsmekanismen   WEP, WPA och 

WPA2 

Snabbt utbyte  Via MICRO MEMORY 

CARD swap medium 

Diagnostik  Modul eller kanal 

specifik 

Skydd för fryseri   IP65/67 

Moduler design  I I/O systemet 

Övrigt: Liten, multifunktionell komplett lösning 
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Bilaga 7: Kostnader för inköpt bärbarenhet  
 

 
 
 
Nytt GUI med Huawei 
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Bilaga 8: Illustration på den befintlig GUI som finns på de 
stationära skärmarna i kontrollrummet.    
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Bilaga 9: Utveckling av GUI 
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