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Sammanfattning 
 
Vattenkraften som, i förhållande till många andra former av elproduktion är 
miljövänlig, står för hälften av den svenska elproduktionen och för en femtedel av 
världens elproduktion. I Sverige finns det cirka 1800 vattenkraftverk, varav cirka 200 
med en installerad effekt på mer än 10 MW per styck [1]. I merparten av dessa 1800 
vattenkraftverk finns minst en synkrongenerator som måste magnetiseras på rätt sätt 
för att leverera högkvalitativ el till elnätet. Många mindre vattenkraftverk, ofta med en 
effekt på under 1 MW, använder asynkrongeneratorer, vilka inte behöver någon 
magnetiseringsutrustning. För att uppnå rätt magnetiseringsgrad och för att kunna 
anpassa generatorns prestanda till elnätets rådande status, används så gott som alltid 
ett automatiserat reglersystem för att under olika driftförhållanden anpassa 
magnetiseringsgraden. Dessa reglersystem har under de senaste decennierna varit 
baserade på någon form av PLC, Programmable Logic Controller, vilken enkelt kan 
beskrivas som en liten dator avsedd för reglerändamål. Då dessa PLC-system har ett 
mindre lockande förhållande mellan pris och prestanda kombinerat med att prestandan 
inte är tillräcklig, söker VG Power efter en alternativ lösning i form av en 
mjukvarubaserad PLC. 
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka mjukvarubaserade PLC-lösningar 
som finns på marknaden, undersöka vilken nödvändig och lämplig kringhårdvara och 
-mjukvara som behövs, samt att slutligen sätta samman ett fungerande reglersystem 
anslutet till en testrigg med en liten synkrongenerator.  
 
Valet föll på mjukvaru-PLC:n CoDeSys från mjukvaruföretaget 3S-Software. 
CoDeSys installerades på en panel-PC med pekskärm och kommunicerar med 
kringenheter över ett Modbusnätverk, vilket är ett TCP/IP-baserat 
kommunikationsprotokoll. Ett program för reglering av fältströmmen i generatorns 
rotor implementerades och PLC-systemets prestanda konstaterades vara godkänt men 
inte mer; reglerslingan i programmet exekverades på tre millisekunder medan 
motsvarande reglerslinga exekveras på cirka tio millisekunder med en traditionell 
PLC. I ett PC-baserat system bör detta egentligen klaras på under 20 mikrosekunder. 
Slutligen genomfördes tester för att kontrollera systemets responstid och stegsvar från 
analog insignal till analog utsignal. Responstiden pendlade mellan 40 och 80 
millisekunder trots att den borde vara under fem millisekunder. Långa exekverings- 
och svarstider tros bero på problem med att Windows orsakar avbrott i PC-hårdvaran.  
 
Prismässigt skiljer sig ett mjukvarubaserat PLC-system från ett klassiskt 
hårdvarubaserat, cirka 20000:- för mjukvarubaserat och cirka 50000:- för ett 
hårdvarubaserat. 
 
Ytterligare arbeten som ska utföras är att lösa problemet med avbrotten som orsakar 
långa exekverings- och responstider. Vidare är det viktigt att genomföra någon form 
av utvärdering av systemets stabilitet för att kunna visa att systemet är pålitligt. 
 
Som förbättring av hårdvaran i det system som satts samman inom ramen för detta 
examensarbete, vore det intressant att titta på möjligheten att utrusta mätomvandlaren, 
som mäter generatorns parametrar, med TCP/IP-kommunikation. Detta för att minska 
antalet komponenter i systemet och därmed minimera kostnader och felkällor. 
 
 
Nyckelord: mjukvaru-PLC, software PLC, PC based automation, 
magnetiseringsutrustning, vattenkraft. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Inom vattenkraftindustrin såväl som inom andra industriella tillämpningar där det 
finns har ett behov av att kontrollera, styra och reglera olika processer, används idag 
så gott som uteslutande ett PLC-system tillsammans med någon form av HMI. De 
PLC-system som används idag är klassiska hårdvarubaserade enheter, vilka är relativt 
kostsamma i förhållande till sin prestanda och sin flexibilitet samtidigt som de kräver 
yttre enheter för att visualisera information och processdata.  
 
En stor anledning till att gå över till ett PC-baserat system är att beräkningsprestandan 
hos befintliga hårdvarubaserade PLC-system i vissa fall inte är tillräcklig. Med tanke 
på de befintliga systemens relativt höga kostnad i förhållande till dess begränsade 
prestanda och användbarhet, vill VG Power utreda huruvida det är ekonomiskt 
försvarbart och tekniskt möjligt att ersätta dessa system med en mjukvarubaserad 
PLC- och HMI-lösning, integrerad i en panel-PC. Systemet ska, på samma sätt som 
dagens PLC:er, kunna monteras i ett magnetiseringsskåp.  
 
Genom att använda ett PC-baserat system kan dessutom antalet hårdvaruenheter 
reduceras, vilket minskar antalet kommunikationslänkar mellan systemets olika 
komponenter. Detta minskar risken för driftstörningar orsakade av komponenthaverier 
samtidigt som man bör kunna se ekonomiska fördelar med att använda ett modernare 
system, främst i samband med drifttagning, underhåll och felsökning, men även 
komponentkostnaden bör på sikt bli lägre med denna typ av system. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är tvådelat. I den första delen kommer en 
marknadsundersökning att genomföras för att utreda vilka olika produkter som finns 
på marknaden samt hur prisbilden för dessa ser ut.  Under den andra delen kommer ett 
fungerande system baserat på en panel-PC med en lämplig mjukvarubaserad PLC 
samt HMI sättas samman. Panel-PC:n ska kommunicera med nödvändiga 
kringenheter via en lämplig kommunikationslänk, förslagsvis Profibus.  
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2 Metod 
 
Projektet inleds med en marknadsundersökning för att hitta lämplig mjuk- respektive 
hårdvara. Då mjukvarans lämplighet för reglering av magnetiserinsutrustningar och 
användarvänlighet vid programmering, konfigurering och felsökning är viktiga, 
kommer först en undersökning och utvärdering av mjukvara att göras och efter detta 
kommer nödvändig och lämplig hårdvara att köpas in.  
 
Efter markandsundersökningen kommer systemet att sättas samman och ett PLC-
program för fältströmsreglering av en mindre generator i en testrigg kommer att 
skrivas och implementers. I mån av tid kommer även funktioner för 
spänningsreglering, visualisering, alarm med mera att implementeras.  
 

2.1 Begränsningar 
 
Undersökningen omfattar endast mjukvaru-PLC, panel- och industri-PC samt 
nödvändig hårdvara för att kunna kommunicera över lämpliga fältbussar och –nät, det 
vill säga fältbusskort, protokollkonverterare och gateways.  
 
Mjukvaru-PLC:er och panel-PC:s kan missats i undersökningen på grund av att 
säljande företag inte visar hela sitt produktutbud på Internet, ger otydlig information 
om sitt produktutbud vid e-post- och telefonkontakt eller helt enkelt inte svarar på 
frågor om sina produkter. 
 
De fältbusskort och I/O:n som kontrolleras är de som olika mjukvaru-PLC-
leverantörer rekommenderar till sina respektive produkter. 
 
 

2.2 Upplägg 
 
Rapporten inleds med ett teoriavsnitt där relevant generator-, automations- och 
reglerteori tas upp tillsammans med beskrivning av PLC-systemets olika delar. På 
detta följer ett kapitel i vilket marknadsundersökningen och projektets genomförande 
tas upp. Därpå beskrivs resultaten och rapporten avslutas med en diskussion kring 
resultatet, eventuella felkällor samt slutsatser och förslag på vidare arbete. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel behandlas den teori som är relevant för detta arbete. 

3.1 Synkrongeneratorn 
 
Något förenklat kan synkrongeneratorn delas in i två huvudsakliga delar; statorn, C, 
och rotorn, A. Se figur 3.1. I statorn, vilken är den normalt sett stillastående delen 
som omger rotorn, finns de tre fasernas lindningar, U, V och W, ifrån vilka den 
genererade strömmen levereras till elnätet. Rotorn, den normalt roterande delen, har 
ett jämnt antal magnetiska poler, N och S, vilka ger upphov till att ett magnetiskt 
flöde, B, leds genom statorn. Rotorn drivs runt av ett pålagt yttre vridmoment, M, 
vilket gör att rotorn roteras. Denna rotation ger upphov att statorlindningarna utsätts 
för ett växlande magnetfält. Detta växlande magnetfält ger upphov till en inducerad 
spänning i statorlindningarna, vilka via elnätet kan förse olika förbrukare med elkraft. 
 
 

            
 
Figur 3.1. Principskiss för synkron-         Figur 3.2. Principskiss för elektriska 
      generator med tre faser.         kretsen i en av generatorns 
            faser. 
 

3.1.1 Magnetisering av synkrongenerator 
 
Rotorns magnetiska poler kan utgöras av antingen permanet- eller elektromagneter. 
Då generatorns utspänning är kopplat till magnetfältets styrka är det av stor vikt att ha 
rätt styrka på magnetfältet. I fallet med en generator ansluten till ett starkt nät kommer 
generatorns inre spänning, Ei, att tillsammans med statorlindningarnas inre impedans, 
X i, och det anslutna nätets impedans att påverka den reaktiva effekten. Se figur 3.2. I 
de fall en generator är ansluten till ett svagt nät, kommer generatorns utspänning 
dessutom att påverka nätspänningen och hela nätets fasvinkel. 
 
För att kunna styra generatorns Ei och därmed ha möjligheten att påverka fasvinkeln, 
φ, används elektromagneter, då dessa gör det möjligt att variera rotorns magnetfält. 
Elektromagneterna matas med en likström, If i figur 3.2, i storleksordningen 1000 A 
och med en spänning i storleksordningen 100 V. Generatorns konstruktion bestämmer 
den maximala magnetiseringsspänningen. Magnetfältet bestäms av strömmens styrka 
och strömstyrkan i sin tur bestäms av resistansen i magnetiseringslindningen och 
spänningen till magnetiseringen. Genom att reglera spänningen över magnetiserings-
lindningen uppnås önskad magnetisering hos generatorn. 
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3.1.2 Statisk matning 
 
Den ursprungliga metoden att överföra strömmen till magnetiseringslindningarna i 
rotorn, är att använda en så kallad statisk matning med släpringar. Med denna metod 
överförs strömmen till rotorn via stillasittande så kallade borstar, vilka består av kol, 
till två släpringar monterade på rotorn. Fördelen med detta system är att generatorns 
magnetisering kan regleras snabbt samt att det är enkelt och därmed billigt. Nackdelen 
är att systemet bygger på fysisk kontakt mellan stillastående och rörliga delar vilket 
innebär slitage. När kolborstarna slits bildas ett koldamm vilket kan skapa problem 
med krypströmmar och överslag i generatorn. 
 

3.1.3 Roterande matning 
 
Ett modernare och ofta bättre alternativ till statisk matning är roterande matning. 
Denna metod bygger på att en uppsättning spolar monteras på statorn och ytterligare 
en uppsättning spolar monteras på rotorn. Spolarna på statorn matas då med en 
likström i storleksordningen 10 A vilket i spolarna på rotorn ger upphov till en 
växelström i storleksordningen 1000 A. Denna ström likriktas och används för att 
mata rotorns elektromagneter. Fördelen med detta system är att det inte förekommer 
något mekaniskt slitage och därmed inget koldamm, de lägre strömmarna möjliggör 
användning av enklare och billigare kablar och komponenter för strömstyrning samt 
mindre påverkan från kraftiga magnetfält på annan utrustning. Nackdelen är att 
systemet är dyrare att installera och ger en trögare reglering av magnetiseringen 
jämfört med ett statiskt system. 
 

3.1.4 Testriggen 
 
Testriggen består av en trefasgenerator på 10 kW med statisk matad rotor, se figur 
3.3. Generatorns storlek tillsammans med den statiska mataren ger ett system med 
liten tidskonstant jämfört med en generator i ett vattenkraftverk. Detta innebär att det 
snabbt svarar på en förändring av exempelvis fältströmmen, något som är viktigt för 
att kunna utvärdera PLC-systemets snabbhet och prestanda. Generatorn i testriggen 
drivs av en varvtalsstyrd trefasmotor.  

            
Figur 3.3. Principskiss över testriggen till vilken PLC-systemet anslöts. 
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3.2 Styr- och mäthårdvara 
 
PLC:ns kommunikation med omvärlden, i detta fall med hårdvara i 
magnetiseringsutrustningen, sker med hjälp av olika färdiga moduler och enheter. 
Dessa är i allmänhet standardiserade automationsprodukter, men det förekommer 
även viss specialutformad hårdvara som enbart används i VG Powers 
magnetiseringsutrustningar, exempelvis mätomvandlaren. 

3.2.1 I/O-enheter 
 
För att mäta och styra olika typer av signaler i magnetiseringsutrustningen används 
standardiserade så kallade I/O-enheter. Av dessa förekommer huvudsakligen fyra 
olika varianter: digitala in respektive ut; DI, DO samt analoga in respektive ut; AI 
samt AO. De digitala och analoga inenheterna används för att läsa in signaler och 
värden från givare och sensorer till systemet. De digitala utenheterna används främst 
för att styra reläer som i sin tur styr annan utrustning som kontaktorer och brytare och 
de analoga utenheterna används bland annat för att styra magnetiseringsströmmen och 
i vissa fall för att möjliggöra visning av systemparametrar på analoga instrument. 
 
De digitala I/O:na använder sig av 24 V-signaler medan de analoga i huvudsak 
använder en variabel ström inom området 4-20 mA. Denna ström bestäms för en AO 
av, eller mäts av en AI till, ett 15-bitars värde. Detta betyder att en analog signal om 
4-20 mA i PLC-systemets mjukvara får en upplösning om 32760 steg [2].  
 
Anledningen till att signal- och mätområdet går från 4 mA och inte från 0 mA, är 
önskemålet om detektering av en bruten strömkrets. Finns en ström på 4 mA vet 
styrsystemet att kretsen är hel och att signalen är 0. 
 

3.2.3 Fältströmsshunt 
 
För att mäta den levererade fältströmmen används en strömshunt, vilket är ett 
motstånd med mycket låg och välbestämd resistens. När fältströmmen passerar 
motståndet uppstår ett spänningsfall på i storleksordningen tiotals mV. Denna 
spänning, som är proportionell mot fältströmmen och därmed även mot 
magnetiseringsgraden, omvandlas till en strömsignal som kan mätas med ett AI-I/O.  
 

   
Figur 3.4. Princip för fältströmsshunt.   Figur 3.5. Fältströmsshunt. 
 

3.2.4 Signalomvandlare 
 
Då det förekommer olika typer av analoga signaler i magnetiseringsutrustningen 
behöver vissa signaler omvandlas, i huvudsak för att passa AI:ts mätområde på 4-20 
mA. En signalomvandlare används då för att omvandla exempelvis en 
spänningssignal från strömshunten på 0-60 mV till en strömsignal på 4-20 mA. 
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3.2.5 Mätomvandlare 
 
För att förse PLC-systemet med generatorvariabler såsom aktiv och reaktiv effekt, 
elektrisk frekvens, spänning och ström används en mätomvandlare. Denna levererar 
värden på de uppmätta parametrarna via RS-232 i form av 13 bytes: 
 
| mätomvandlarens adress | U | U | f | f | I | I | P | P | Q | Q | kontrollbyte | sluttecken | 
 

där | x | motsvarar en byte. 
 
För att data från mätomvandlaren skall kunna användas av PLC-systemet, måste RS-
232-signalerna översättas till det språk som förekommer på den fältbuss eller det -nät 
som används av PLC:n. För detta ändamål används en protokollkonverterare, se 
avsnitt 3.3.1. 
 
 

3.2.6 Fältströmsstyrning 
 
Då den fältström som normalt används för magnetiseringen är på i storleksordningen 
tiotals ampere för en roterande matare och upp till tusentals ampere för en statisk 
matare, används kraftelektronik för att styra strömmen i mangnetiseringslindningen. 
Strömstyrningen bygger på PWM-kontrollerade IGBT:er, där PWM-styrning innebär 
att fältströmskretsen hundratals gånger per sekund sluts och bryts med hjälp av en 
halvledarkomponent, IGBT:n. Genom att bestämma under hur lång tid strömkretsen 
är sluten i förhållande till hur lång tid den är öppen, kan fältströmmen genom IGBT:n 
styras från ingen till full strömstyrka i ett stort antal steg. En IGBT är en vanligt 
förekommande transistortyp vid styrning av höga strömmar eftersom den tack vare 
kort stig- och falltid ger låga förluster samtidigt som den är enkel att styra [3]. Enkelt 
sagt är en IGBT en kraftig strömbrytare helt utan rörliga delar. En större anläggning 
använder normalt sett thyristorer i stället för IGBT:er. Styrningen av IGBT:er eller 
thyristorer sker via en divare som utnyttjar en analog styrsignal från PLC:n. 
 

 
Figur 3.5. Princip för PWM-signal. 
 
Medelspänningen ges av RMS-värdet, även kallat effektivvärdet ges allmänt av 
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3.3 Kommunikationslänkar 
 
Det finns flertalet länkar för kommunikation mellan PLC:er, HMI-paneler, I/O:n, 
mätomvandlare och andra komponenter i automationssystemet. Via dessa länkar, 
vilka grovt kan delas in i bussar eller nät, skickas information till och från de olika 
enheterna i systemet. I denna tillämpning, med en reglering som uppdaterar 
styrsignalen var tionde millisekund, önskas överföringstider på mindre än två 
millisekunder från ingång på AI till mjukvaran och till utgången på AO. Dessutom 
måste en deterministisk överföring användas, vilket innebär att PLC:n har kontroll 
över vad som skickas och när. Ett vanligt datornätverk är oftast optimerat för att 
överföra stora datamängder men utan krav på under exakt vilken millisekund 
informationen kommer till mottagaren. I automationstillämpningar används i stället 
oftast fältbussar eller –nät som är konstruerade för en mindre mängd information och 
med deterministiska egenskaper. 
 
Skillnaden mellan bussar och nät är att man i ett bussystem skiljer på master och 
slave. Bussystemet bygger på att det finns en master som kommunicerar med en eller 
flera slavenheter genom att anropa dessa. Slavarna svarar och skickar information 
över bussen endast då en master frågar efter informationen, den information som 
skickas är endast den som mastern efterfrågar och inget annat. En slav kan aldrig 
anropa en master.  
 
Fördelen med ett bussystem är att endast den information som systemkonstruktören 
vill ha på bussen kommer att finnas där. Detta möjliggör höga överföringshastigheter 
och en deterministisk kommunikation.  
 
Nätverk har, jämfört med en buss, fördelen att en enhet i ett nätverk vid behov 
omedelbart och på ”eget initiativ” kan förmedla information till en annan. I ett 
bussystem där mastern måste efterfråga informationen ställs kravet att mastern måste 
ha kännedom om när något förväntas hända. Vidare har nätverk fördelen att de bygger 
på modernare teknik som därmed möjliggör högre överföringshastigheter medan 
nackdelen är att många kommunikationsprotokoll är optimerade för att överföra stora 
datamängder, medan kraven på att informationen kommer till mottagaren vid en på 
millisekunden bestämd tidpunkt inte finns. Dessutom kan den fria dubbelriktade 
kommunikationen på nätverket göra att information som systemkonstruktören inte 
kan förutsäga skickas och att överföringen av relevant information därmed försenas 
eller hindras. 
 
Kommunikation kan indelas i deterministisk och ickedeterministisk. Deterministisk 
kommunikation innebär att den överförda informationen överförs på ett förutsägbart 
sätt, exempelvis med fasta tidsintervall, vilket inte är fallet med ickedeterministisk 
kommunikation. 
 

3.3.1 Fältbussar 
 
Profibus är en RS-485-baserad seriell kommunikation som är väl inarbetad och 
använd inom automationsbranschen. Den är deterministisk, klarar att överföra data 
med hastigheter upp till 12 Mbit/s och är lätt att ta i drift då den kräver relativt lite 
konfiguration. Med anledning av detta har den blivit en defactostandrad inom 
automationsbranschen. 
 
Flertalet andra fältbussar förekommer, men då dessa är mer eller mindre låsta till en 
eller ett fåtal tillverkare bedömdes dessa som mindre intressanta för detta ändamål. 
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3.3.2 Nätverk 
 
Nätverk delas upp i olika lager vilka beskriver hur kommunikationen är uppbyggd. 
 
Tabell 3.1. De fem lagren som bygger upp ett nätverk. 

Lager Protokoll 
5. Applikation DHCP, DNS, FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMTP, Modbus, SSL... 
4. Transport DCCP, IL, RTP, UDP, SCTP, TCP… 
3. Nätverk ICMP, IGMP, IP, RIP... 
2. Länk Ethernet, ISDN, MPLS, Token Ring, PPP, WiFi... 
1. Fysiskt IEEE 802, ISDN, RS-232, RS-485, IrDA, Bluetooth... 
 
Det fysiska lagret beskriver kommunikationskanalen, det vill säga hur signalen 
överförs (optiskt, radio eller via kabel). Länken beskriver hur de olika enheterna är 
förbundna med varandra och  nätverket anger efter vilka regler som informationen på 
nätverket ska skickas. Transport lagret sköter kontrollen av informationen som 
skickas och applikationen anger i vilken form informationen skickas, se tabell 3.1. 
 
I ett nätverk överförs data i form av paket vilkas innehåll och utseende definieras av 
transportlagret. I automationsnät används så gott som uteslutande TCP eller UDP, 
skillnaden mellan dessa två är i huvudsak hur informationen i paketet hanteras av 
mottagarenheten, se figur  3.7. När ett TCP-paket når mottagaren lagras all 
informationen temporärt tills dess att hela paketet är mottaget. Informationen 
analyseras och kontrollalgoritmer säkerställer att den information som mottagits är 
identisk med den som skickats. När denna process är klar skickas informationen 
vidare till den aktuella applikationen i exempelvis PLC:n eller datorn. När ett UDP-
paket når sin mottagare, skickas informationen direkt till applikationen utan kontroll 
av att informationen är korrekt överförd. TCP lämpar sig därför i system där unik 
information skickas relativt sällan och med krav på att exakt rätt information överförs. 
UDP lämpar sig då repetitiv information skickas ofta och korta överföringstider krävs, 
samtidigt som det inte finns något absolut krav på att den information som kommer 
alltid är rätt eftersom den uppdateras ofta. Eftersom överföringen med UDP tillåter att 
informationen skickas oftare än med TCP kan felaktig information från ett eller ett 
fåtal felaktigt överförda paket filtreras bort av applikationen. 
 

 
 
Figur 3.7. Princip för den mottagande enhetens hantering av TCP- respektive UDP- 
      paket. Kontrollen av den överförda informationen gör UDP snabbare men  
     osäkrare än TCP. 
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Det finns inget som kräver att ett nätverk har ett transport- eller applikationsprotokoll 
om applikationen endast innebär kommunikation mellan ett litet antal enheter, det kan 
till och med i vissa fall med krav på en snabb eller deterministisk länk vara en fördel 
att inte använda exempelvis TCP eftersom dessa lager kräver utrymme och 
datakapacitet för att överföras och hanteras. För nätverk inom automationsbranschen 
används dock normalt IP tillsammans med något av de två transportprotokollen TCP 
eller UDP eftersom näten ofta innehåller många enheter. Att den informationsmängd 
som överförs i ett fältnät ofta är relativt liten jämfört med vad TCP/IP eller UDP/IP är 
dimensionerade för kombinerat med de ingående enheternas konfigurering, gör att 
överföringen är att betrakta som deterministisk.  
 
Samtliga följande fältnät är baserade på en kombination av IP och TCP eller UDP. 
Nätets benämning ligger i applikationslagret och anger därmed hur informationen 
skickas.  
 
Ethernet/IP [4], EtherCAT  [5] och Profinet [6] är IP-baserade applikationsprotokoll 
som använder både TCP och UDP för överföring av informationen. Generellt skickas 
data till och från I/O:n över UDP medan konfiguration och initiering sker via TCP. 
Dessa nätverkssystem är deterministiska och har hög överföringskapacitet, de är 
därmed lämpade för stora system med mycket information.  
 
Modbus/TCP är baserat på klassiska komponenter för datornätverk men ger ändå 
låga accesstider tack vare att den datamängd som används i automationssammanhang 
är långt mycket mindre än de man handskas med i ett vanligt datornätverk. En 
ytterligare fördel med Modbus är att det är en öppen teknik, vilket innebär att alla 
kommunikationsprotokoll är fullt tillgängliga, vilket underlättar felsökning och 
anpassning till kommunikation med andra applikationslager. 
 
Modbus/UDP bygger på UDP i stället för TCP, vilket gör den snabbare i 
tillämpningar med stora datamängder.  
 
TCP-baserade nät kan utnyttja PC:ns befintliga nätverksportar, vilket minimerar 
mängden hårdvara, drivrutiner och arbete för att ta systemet i drift. Tekniken är 
dessutom relativt billig då den till stor del bygger på komponenter som tillverkas och 
används i stora volymer inom PC-industrin. De från fabrik inbyggda nätverkskorten i 
datorer klarar inte alltid av att hantera UDP, vilket antingen innebär en begränsning i 
valet av PC eller att PC:n måste kompletteras med ett speciellt nätverkskort [7]. 
 

3.3.1 Gateways, buss- och protokollkonverterare 
 
Då det finns en mängd olika kommunikationsbussar och -nät på marknaden, vilka inte 
är kompatibla med varandra på grund av olika överföringsprotokoll eller fysiska 
skillnader, behövs ibland en konverterare som kan översätta signaler från en standard 
till en annan. En vanlig situation är att olika system i en anläggning levereras med 
olika styr- och reglersystem och ibland även med olika fältbussar. För att dessa ska 
kunna kommunicera med varandra och med centrala enheter i till exempel 
kontrollrum behövs dessa konverterare. Dessa konverterare benämns ofta som 
gateways då de översätter mellan olika nätverksprotokoll, busskonverterare när de 
översätter mellan olika bussar och protokollkonverterare när de översätter från buss 
till nät eller tvärt om 
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3.4 Dagens PLC-system 

3.4.1 Hårdvara 
 
De PLC-system som idag används i magnetiseringsutrustningar består i huvudsak av 
en PLC-CPU, ett HMI, en mätomvandlare samt ett antal I/O-eneheter och 
protokollkonverterare, se figur 3.8. 
 

 
 
Figur 3.8. Uppbyggnad av ett klassiskt hårdvarubaserat PLC-system för en  

     magnetiseringsutrustning. 
 
En PLC-CPU med i PLC-mått mätt hög beräkningskapacitet och gott om RAM och 
programminne står sig prestandamässigt relativt dåligt jämfört med annan utrustning 
som idag finns på marknaden. Typiska siffror för en PLC att den har en 8-bitars 
processor på 25MHz, 8kB RAM, pris- och prestandamässigt är det jämförbart med en 
PC från mitten av 1980-talet. För lagring av program används ett minneskort, normalt 
sett på 512kB. Sett till minneskapaciteten är det fullt tillräckligt både vad det gäller 
RAM och programminne, begränsningen ligger i processorns klockfrekvens och 
därmed begränsade beräkningsprestanda. I tillämpningar med beräkningsintensiva 
reglerslingor begränsas ibland regulatorns effektivitet av bristande 
processorprestanda, vilket resulterar i en regulator som uppfyller ställda krav men inte 
mer. En höjning av beräkningskapaciteten möjliggör effektivare regulatorer och med 
dessa även effektivare system. 
 

3.4.2 Mjukvara 
 
En PLC i sig fyller ingen funktion utan ett program som innehåller instruktioner om 
vad som skall göras, när det skall göras och under vilka omständigheter det skall 
göras. Detta program skrivs i en PLC-programmeringsmiljö, ofta på en vanlig PC. 
Programmet kompileras sedan och skickas till PLC:n. PLC:n innehåller dessutom 
alltid ett litet program som kan liknas vid ett operativsystem. Detta program initierar 
olika funktioner såsom buss- och nätverkskommunikation, självdiagnos med mera. 
 
Det finns ett antal olika programmeringsspråk som används vid programmering av ett 
PLC-system. De kan delas in i grafiska; CFC, FBD, LD och SFC samt 
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kommandobaserade assemblerliknande; IL, ST. Av dessa är FBD och SFC de 
vanligaste då programmen byggs upp genom sammankoppling av olika 
funktionsblock vilka kan symbolisera allt från boolesk algebra till färdiga PID-
regulatorer. 
 
FBD- och SFC-programmen kan liknas vid ett el-schema, vilket gör att PLC-
programmet blir lättöverskådligt och enkelt att sätta sig in i även för en person utan 
programmeringsvana, men med grundläggande teknisk kompetens. Se figur 3.9. 
 

 
 
Figur 3.9. Del av PLC-program skrivet i SFC-kod. Programmet är lätt att förstå och  
      sätta sig in i jämfört med textbaserade program. 
 

3.4.3 Standarden IEC 61131-3 
 
För att underlätta användandet av, och kommunikationen mellan PLC- och HMI-
system från olika leverantörer, har standarden IEC 61131 skapats. Standarden anger 
minimumkraven för vilka egenskaper ett PLC-system skall ha. I standarden definieras 
hur en PLC ska konfigureras och arbeta, vilka programfunktioner som skall finnas, 
hur program byggs upp, vilka programmeringsspråk som ska kunna användas, hur 
avbrott hanteras och vilka olika datatyper som systemet ska kunna hantera. Den 
nuvarande standarden är den tredje revisionen och heter därför IEC 61131-3. 
 

3.4.4 HMI 
 
För att på plats i exempelvis generatorhallen kunna ändra PLC-systemets variabler 
och visa intressanta värden på systemets parametrar används ett HMI. Ett HMI utgörs 
vanligtvis av en liten pekskärm i storleken 5” till 12”, styrelektronik och någon form 
av busskommunikation, allt detta sammanbyggt i en enhet. HMI-enheten konfigureras 
för att visa önskade parametrar och ändra vissa värden. Värdet på dessa parametrar 
hämtas av HMI-systemet antingen direkt från PLC:n eller från en databas. 
 
HMI:t konfigureras antingen i samma utvecklingsmiljö som används till PLC-
programmeringen, eller i en fristående utvecklingsmiljö speciellt avsedd för HMI:t  
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3.4.5 Systemets stabilitet 
 
Tanken med ett PLC-system är att det efter installation och kalibrering skall fungera 
utan nämnvärt underhåll upp mot 20 år. Systemen sitter normalt placerade i ett elskåp 
som står inomhus och i rumstemperatur, vilket kan betraktas som en relativt bra miljö 
sett till temperatur och fukt. Då systemen i stort sett saknar rörliga delar är de enda 
störningskällorna av vikt magnetfält från magnetiseringsutrustningen, störningar i 
strömförsörjningen samt damm som kan försämra kylningsförmågan hos 
komponenter. 
 

3.5 PC-baserade PLC-system 

3.5.1 Hårdvara 
 
De potentiella fördelarna med att använda ett PC-baserat styr- och reglersystem är att 
hårdvaran är relativt standardiserad och tillverkas i mycket stora serier, vilket sänker 
priset. Fördelen med att använda en standardiserad hårdvara är att det är mycket 
enkelt att ersätta en befintlig panel-PC med en från en annan leverantör i händelse av 
haveri. 
 
De enklare panel-PC-modellerna är vanligtvis utrustade med en Intel Atom-processor 
med en klockfrekvens på 1.6GHz, 1GB RAM och en HDD/SSD på minst 30GB. 
Detta är långt över vad som krävs för det PLC-program som hanterar regleringen av 
magnetiseringsutrustningen, vilket innebär att samma processor som sköter PLC-
programmet även kan användas för att hantera HMI-funktioner och loggning av data. 
Ett mjukvarubaserat PLC-system se figur 3.10, bygger till stor del på samma typ av 
komponenter som ett hårdvarubaserat, jämför figur 3.8.  
 

 
 
Figur 3.10. Uppbyggnad av ett mjukvarubaserat PLC-system för en magnetiserings- 
        utrustning. 
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3.5.2 Mjukvara 
 
Till skillnad från en klassisk PLC-CPU behöver en PC en mer omfattande initiering 
av olika funktioner och kommunikationsenheter, dels på grund av att PC:n har fler 
funktioner som behöver initieras, dels för att PC:ns funktioner ofta är mer avancerade 
än de som finns i en PLC-CPU och därför kräver mer omfattande konfigurering. I 
stället för att skapa ett relativt komplext initieringsprogram till PC:n så används i 
stället ett vanligt operativsystem, som Windows eller Linux för att sköta initieringen. 
 
Till skillnad från i fallet med en klassisk PLC med ett externt HMI, så används i PC:n 
ett speciellt HMI-program för att visualisera systeminformation på skärmen. 
 
För att PC:n efter initieringen av systemet skall kunna tolka kommandona i PLC- 
programmet används en RTE. Detta är i sig ett program som till viss del fungerar som 
ett operativsystem då det tilldelas en viss del av processorns kapacitet. Ett alternativ 
till detta är att skapa PLC-programmet som en vanlig programfil körbar under 
exempelvis Windows. Nackdelen med detta till synes enklare alternativ är att ett 
vanligt operativsystem för en PC inte är deterministiskt, vilket betyder att det inte kan 
garanteras att ett program kan utföra kommandon i exakt rätt ögonblick. Den andra 
viktiga anledningen till att en RTE används är att det har som enda uppgift att se till 
att PLC-programmet fungerar till skillnad från ett vanligt operativsystem som sköter 
otaliga andra uppgifter. Om PLC-RTE:n tilldelas 80% av processorkapaciteten medan 
PC:ns OS tilldelas resterande 20%, drabbas inte PLC-funktionen om PC:ns OS skulle 
sluta att fungera under drift. Då kommer fortfarande 80% av processorkapaciteten 
ägnas åt PLC-funktionen medan 20% ägnas åt att lösa problemen med OS:et, utan att 
detta påverkar PLC-funktionen. 
 

3.5.3 HMI 
 
På samma sätt som med ett klassiskt PLC-system används även i PC-baserade PLC-
system någon form av HMI, se figur 3.11. Dessa kan antingen utgöras av en extern 
HMI-enhet på samman sätt som i ett klassiskt PLC-system eller som en HMI-RTE i 
PC:n. Det senare är att föredra då det minskar antalet komponenter i systemet och 
därmed minskar systemkostnaden. 
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Figur 3.11. En HMI-enhet från ett klassiskt PLC-system. 
 
Ett PC-baserat HMI hämtar systemparametrar och -variabler antingen direkt från 
PLC-programmet eller från en databas och visualiserar dessa grafiskt eller som text på 
skärmen. 
 

3.5.4 Systemets stabilitet 
 
Då samma krav gäller för ett PC-baserat PLC-system som för ett klassiskt 
hårdvarubaserat, ställs vissa speciella krav på den panel-PC som ska användas. På 
grund av de kraftiga magnetfält som kan förekomma i anslutning till 
reglerutrustningen så utesluts klassiska HDD då datalagringen i dessa är baserad på 
magnetfält. Vidare är det viktigt att systemet saknar rörliga delar som kan upphöra att 
fungera på grund av slitage. Då HDD även har rörliga delar används i stället en SSD, 
vilken saknar rörliga delar oc bygger på elektroniska minnesmoduler, vilka är 
avsevärt mycket mindre känsliga för magnetfält än HDD. Även kylfläktar är rörliga 
varför en fläktlös panel-PC är att föredra. Slutligen är det viktigt att den del av panel-
PC:n som inte är skyddad av ett elskåp, det vill säga skärmen, är tålig. Den skall 
hindra damm och vattenstänk från att tränga in och skada elektroniken. För att klara 
dessa krav krävs att panel-PC:ns framsida som lägst uppfyller kraven för IP63, vilket 
innebär att enheten är dammtät och tål vattenstänk.  
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3.6 Reglering 

3.6.1 Reglerteori 
 
Ett modernt datorbaserat reglersystem arbetar, till skillnad från ett analogt elektriskt 
eller mekaniskt system, tidsdiskret. Detta beror på att de komponenter som används 
för kommunikation och datainhämtning är baserade på digital elektronik samt att den 
processor som används för att utföra beräkningar i systemet, hur snabb den än är inte 
kan hantera oändligt många beräkningar per tidsenhet.  
 
Tack vare den intensiva utvecklingen inom datorområdet erbjuds processorer med allt 
högre beräkningskapacitet, vilket innebär att den tid en beräkning tar blir liten i 
förhållande till den tid det reglerade systemet behöver för att svara på den förändring 
av exempelvis en styrsignal som beräkningarna syftar till. Det finns dock, av tekniska 
skäl, inte möjlighet att göra alla processer eller processteg lika snabba, vilket innebär 
att trots att många delar av reglersystemet i praktiken är att betrakta som 
tidskontinuerliga, blir systemet som helhet tidsdiskret. Detta ställer krav på 
utformningen av vissa delar PLC-programmet, exempelvis filter, rampfunktioner 
integratorer och derivatorer. 
 
Reglering av ett system kan delas in i öppen respektive sluten reglering. Sluten 
reglering innebär att en styrsignal anger vad som ska hända och att systemet sedan får 
information om hur resultatet blev. Vid öppen reglering saknar systemet information 
om resultatet av regleringen, varför detta oftast är att betrakta som styrning. I vissa 
fall används öppen reglering som ett nödalternativ då en sluten reglerslinga av någon 
anledning förlorar den återkopplade signalen, exempelvis på grund av givarfel. Se 
figur 3.12. 
 

 
 
Figur 3.12. Princip för öppen respektive sluten reglering fältströmmen i en  

      magnetiseringsutrustning. 
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3.6.2 Spänningsreglering 
 
Spänningsreglering används för att, som det låter, hålla generatorspänningen på en 
förutbestämd nivå. Med spänningsreglering kan en, efter laständring, följande 
spänningsförändring på ett svagt nät förhindras genom att ändra fältströmmen och 
därmed generatorns utspänning. Om generatorn är ansluten till ett svagt nät kan 
spänningen i nätet av misstag förändras om spänningsreglering saknas.  
 

3.6.3 Fältströmsreglering 
 
Fältströmsreglering används i samband med test och provning av generatorer eller om 
mätomvandlaren upphör att fungera. Då regleras fältströmmen till den fältström som 
användes innan mätomvandlarens bortfall. På detta sätt kan ungefär samma 
generatospänning och –ström hållas som innan mätomvandlaren föll ur, utan att 
reglersystemet har generatorspänning eller –ström att reglera efter. 
 

3.6.4 Cos φ- respektive MVAr-reglering 
 
För att kunna kompensera för reaktiv effekt på nätet används cos φ- eller MVAr-
reglering. Principen för de båda är att den reaktiva effekten mäts och regleras efter 
önskad reaktiv effekt respektive efter önskad fasvinkel. 
 

3.6.5 Systemstabilisering 
 
I de fall en kraftig generator, > 50 MVA, ansluts till ett svagt nät krävs ytterligare 
systemstabiliserande funktioner för att undvika att generatorn påverkar det lokala 
elnätet i för stor utsträckning. 
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3.7 Signalfiltrering 
 
De signaler som tas in till mjukvaran från magnetiseringsutrustningens olika delar kan 
i vissa fall innehåll störningar. Dessa störningar utgör i detta system endast problem 
när det gäller den analoga insignalen från signalomvandlaren och strömshunten. 
Störningarna beror på en kombination av de övertoner som skapas på grund av den 
PWM-baserade fältströmsstyrningen tillsammans med rotorlindningens impedans 
samt på AI:ts och signalomvandlarens höga upplösningar och omvandlings-
hastigheter. 
 
För att komma runt problem med störningar filtreras insignalen med hjälp av ett 
lågpassfilter. Detta kan antingen göras i hårdvaruform med hjälp av ett RC-filter, 
figur 3.6, eller implementeras i mjukvaran i form av ett enpoligt filter med 
överföringsfunktion (3.2).  
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 där  G(s) är överföringsfunktionen 
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För att implementera denna typ av filter i mjukvaran, används sambandet i (3.3). 
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 där  In är den ofiltrerade insignalen 
  Ts är tidssteget i programmet från n-1 till n 
  Tf är filtertiden 
  Utn är utsignalen och 
  Utn-1 är förra utsignalen 
 

            
 

Figur 3.6. Första ordningens lågpassfilter baserat på fysiska komponenter samt 
dämpningsegenskaperna för ett första ordningens filter. 
 
Fördelarna med att använda ett mjukvarubaserat filter är att inga komponeter krävs, 
risken för komponenthaverier undviks samtidigt som kalibrering underlättas. 
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4 Genomförande 
 
I detta kapitel beskrivs hur marknadsundersökningen genomfördes samt hur 
mjukvaru-PLC-systemet sattes samman. 
 

4.1 Marknadsundersökning 
 
Fokus lades i början på av marknadsundersökningen på att hitta olika mjukvaru-
PLC:er för att kunna utvärdera dessa utifrån användarvänlighet, pris, hårdvarukrav 
samt kompatibilitet med I/O:n. Sammanställning av de PLC:er som uppfyllde kraven 
på prestanda och användarvänlighet, samt sammanställning av egenskaper hos de tre 
PLC:er som testades närmare framgår av bilaga 1. 
 

4.1.1 Mjukvara 
 
Marknadsundersökningen genomfördes genom att per e-post och telefon kontakta 
leverantörer av automationsprodukter. Leverantörerna och produkterna hittades 
genom att söka i branschtidningar, i produktkataloger samt sökningar via Google. De 
sökord och –fraser som användes i det senare fallet för att hitta lämpliga 
mjukvarubaserade PLC-system var: mjukvaru-PLC, soft-PLC, software-PLC, PC 
PLC, automationsmjukvara, automation software samt PC automation.  
 

4.1.2 Fältbuss 
 
Planen från början var att använda den välanvända fältbussen Profibus DP. Denna är 
enkel att konfigurera och använda, men kräver speciella fältbusskort i PC:n. Då det 
visade sig att dessa fältbusskort var relativt dyra och dessutom rent fysiskt svåra att få 
plats med i en panel-PC som uppfyller kraven på IP-klassning och fläktlös 
konstruktion undersöktes andra lösningar. För att få en oberoende åsikt kontaktades, 
förutom leverantörerna av av mjukvaru-PLC:er, även en av panel-PC-leverantörerna, 
Addiva, för att utreda vilka andra bussar eller nät som uppfyller kraven på 
överföringshastigheten. Det visade sig snabbt att något Etehrnetbaserat alternativ var 
lämpligt eftersom samtliga panel-PC på marknaden har inbyggda nätverkskort för 
Ethernetkommunikation. 
 
Oavsett val av fältbuss eller –nät kommer systemets största begränsning i 
överföringshastighet att ligga i RS-232-bussen från mätomvandlaren. Den största 
fördröjningen i dataöverföringen kommer att ligga i I/O:n och i den 
protokollkonverterare som omvandlar mätomvandlarens RS-232-protokoll till 
TCP/IP. Den lilla mängden data som skall överföras, kombinerat med att ingen annan 
datatrafik än den mellan PC:n, I/O:n och protokollkonverterare kommer att 
förekomma, gör att TCP/IP i detta fall praktiskt sett är att betrakta som en 
deterministisk överföring.  
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4.1.3 Hårdvara 
 
I slutet av markandsundersökningen kontaktades olika leverantörer av panel- och 
industri-PC samt fältbusskort. Offerter togs in utifrån hårdvarukraven för mjukvaru-
PLC:ernas RTE och beräknade volymer. Även här hittades leverantörerna och 
produkterna genom att söka i branschtidningar, i produktkataloger samt genom 
sökningar via Google. De sökord och –fraser som för att hitta lämpliga panel-PC:s 
var: panel-PC, PPC, industrial-PC samt IPC.  
 
 
För att finna lämpliga protokollkonverterare och gateways kontaktades mjukvaru-
PLC-leverantörerna samt de ledande leverantörerna av dessa produkter: Anybus, 
Beckhoff, Hilscher, Molex samt Woodhead. 
 
Då en mätomvandlare redan finns i den provanläggning i vilken den färdiga 
mjukvaru-PLC-lösningen skall monteras, behöver inte en sådan anskaffas. Det är 
alltid samma typ av mätomvandlare som används i samtliga magnetiserings-
utrustningar och den kommunicerar via RS-232. Det som behövs för att mjukvaru-
PLC:n ska kunna kommunicera med den är således en busskonverterare som 
omvandlar RS-232 lämplig fältbuss eller –nät. 
 

4.1.4 HMI 
 
För att finna ett lämpligt HMI kontaktades PLC-leverantörer och ledande leverantörer 
av HMI- och SCADA-system.  
 
Dessa HMI- och SCADA-systemen bedömdes vara alltför kostsamma och dessutom 
långt mer avancerade än vad som krävs i denna applikation. Med de krav som finns på 
HMI-systemet för magnetiseringsutrustninar valdes istället, i samråd med olika 
leverantörer av PLC- och HMI-system, att använda ett visualiseringsprogram, vilket 
är en enklare form av HMI. Visualiseringsprogram är främst ämnade att användas då 
systeminformationen kan visas i text och med enklare grafisk presentation, medan ett 
HMI- eller SCADA-system erbjuder större möjligheter till grafisk presentation av 
processen, vilket inte är nödvändigt. 
 



26 

4.2 Programmering 
 
PLC-programmet skrevs huvudsakligen i form av grafisk CFC-kod. Som mall fanns 
ett befintligt program från en Siemens-PLC skrivet i en blandning av FBD- och ST-
kod att utgå ifrån. Då denna kod översattes till CFC-kod i mjukvaru-PLC-systemet 
förekom vissa skillnader mellan vad som ingår i Siemens bibliotek jämfört med vad 
som är kraven enligt IEC 61131-3, varför vissa delar av koden fick skrivas ny från 
grunden. Vidare gjordes vissa förenklingar jämfört med det befintliga programmet då 
alla funktioner inte anses nödvändiga i denna tillämpning. 
 

4.2.1 PLC-programmet 
 
Programmet kan delas in i två huvuddelar, en tidskritisk och en icke tidskritisk del, se 
figur 4.1. Den tidskritiska delen, vilken innehåller en reglerslinga, skall exekveras var 
tionde millisekund. Den icke tidskritiska delen av programmet, vilken hanterar 
skalning och konvertering av in- och utsignaler, beräkning av systemparamvariabler, 
signalfiltrering och börvärdesberäkning exekveras på samma sätt som i befintliga 
PLC-system, i mån av tid i luckorna mellan de tidskritiska programdelarna. 
 
 

 
Figur 4.1. Principskiss över PLC-programmet som används för reglering av  

     generatorns magnetisering. Huvuddelen av programmet innehåller icke 
     tidskritiska delar, främst hantering och skalning av in- och utdata.  

 
Den slutna reglerloopen mäter och beräknar lämplig styrsignal för att antingen hålla 
en konstant fältström, FCR, eller en konstant generatorspänning, AVR. Fältströmmen 
styrs med en analog utsignal, 4-20 mA från AO, vilken i en extern PWM-krets 
omvandlas till en PWM-signal med 0-100% duration. Den aktuella fältströmmen mäts 
med en strömshunt. Strömshunten ger en utsignal, 0-60mV, vilken signalomvandlaren 
omvandlar till en ström, 4-20 mA, vilken mäts av AI:t.  
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4.2.2 Inkoppling 
 
Panel-PC:n med mjukvaru-PLC:n ansluts till busskopplaren och protokoll-
konverteraren via fältbuss eller -nät mellan enheterna.  
 

 
 
Figur 4.2. Sammnakoppling av PLC-systemets olika delar. Kontornätverk, Internet, 
      extern fältbuss är inte en del av systemet utan endast en möjlig utbyggnad. 

 

4.3 Konfigurering 
 
Eftersom merparten av de ingående hårdvarukomponenterna är utformade för att 
fungera med flertalet olika system, så är det nödvändigt att konfigurera de olika 
enheterna för att dessa skall kunna kommunicera med varandra på ett korrekt sätt. 
 
Protokollkonverteraren konfigurerades med det medföljande konfigureringsverktyget 
ABConfig för att överföra 38.4 kbit RS-232-baserad kommunikation till fältnätet.  
 
Busskopplaren kräver endast tilldelning av en IP-adress, vilken tilldelas i ett 
webbaserat gränssnitt. 
 
För att PLC-mjukvaran ska kunna inhämta informationen från kringenheter måste alla 
enheters IP-adresser, prioritering och avläsningsintervall anges. Vidare måste en 
koppling mellan det från fältnätet inhämtade värdet och en programvariabel göras för 
invariabler och motsvarande för utvariabler.  
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4.4 Test av systemet 
 
Då ett av syftena med detta arbete var att höja reglersystemets prestanda utfördes två 
prov. De två första handlar om att undersöka systemets stegsvar på en störning under 
fältströms- respektive spänningsreglering. Det tredje testet syftar till att kontrollera 
den totala tidsfördröjningen i systemet. 
 

4.4.1 Reglerstabilitet FCR och AVR 
 
För att kontrollera systemets stabilitet under fältströmsreglering läggs en stegstörning 
till styrsignalen, denna störning både genereras och införs internt i PLC-mjukvaran. 
Stegstörningen växlar med fem sekunders intervall mellan 0 och 10% av det aktuella 
per unit-värdet vilket sedan adderas till styrsignalen. Stegsvaret kan sedan antingen 
loggas eller bedömas direkt på HMI-panelen. 
 
Vid kontroll av stegsvaret under spänningsreglering tas ofta ett steg från 95% av 
generatorns märkspänning till 105% och sedan tillbaka till 95%. 
 
 

4.4.2 Systemets tidsfördröjning 
 
För att kontrollera den totala tisdfördröjningen i systemt, från ingång till utgång på 
I/O:n, läggs en tillräckligt långsam fyrkantsvåg på en I/O-ingång. I PLC-mjukvaran 
skickas denna signal direkt till en I/O-utgång. Insignalen och utsignalen jämförs med 
hjälp av ett oscilloskop.  
 
AI:t har ett mätområde på 4-20mA och AO:t ger en utsignal på 4-20mA medan den 
tillgängliga funktionsgeneratorn och oscilloskopet genererar respektive mäter 
spänningar. AI:ts ingångsresistens utnyttjades för att generera en för AI:t mätbar 
ström. För att registrera utsignalen mättes spänningsfallet över en resistor kopplad i 
serie med AO:t. Se figur 4.3. 
 
 

 
Figur 4.3. Principskiss över försöksuppställning för mätning av systemets  
                tidsfördröjning. 
 
 
Typisk oscilloskopbild över tidsfördröjningen finns i bilaga 2. 
 
Anledningen till att fördröjningen mäts från AI till AO är att dessa enheter är de 
långsammaste i hårdvaran och de har kända konverteringstider. 
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5 Resultat 
 
Detta kapitel beskriver resultatet av arbetet, systemets reglerprestanda samt hur detta 
mjukvarubaserade PLC-system ekonomiskt sett står sig mot ett hårdvarubaserat dito. 
 
Det mjukvarubaserade PLC-systemet som satts samman har klart bättre prestanda än 
ett hårdvarubaserat PLC-system som utför samma uppgifter. Priset för ett 
mjukvarubaserat PLC-system är cirka 20000:- medan ett hårdvarubaserat dito kostar 
cirka 50000:-. 
 

5.1 Marknadsundersökning 
 

5.1.1 Mjukvara 
 
Valet av mjukvaru-PLC föll på CoDeSys från tyska 3S-Software, detta tack vare 
öppen och intuitiv uppbyggnad samt lätthanterad användarmiljö. Av de olika 
mjukvaru-PLC-lösningar som uppfyllde de ställda kraven kom samtliga från olika 
tyska leverantörer av PLC-system. Anledningen till att valet föll på CoDeSys var, 
förutom ovan nämnda egenskaper; snabb och bra support från både tillverkare och 
svensk återförsäljare, väl utbredd användning samt att tillverkaren endast arbetar med 
mjukvaruutveckling. Att tillverkaren endast arbetar med mjukvara sågs som en fördel 
då detta innebär att deras intresse att få till en bra mjukvarubaserad systemlösning 
bedömdes vara bättre än med en mjukvaru-PLC från ett företag som även erbjuder 
hårdvarubaserade PLC-lösningar. En nackdel med det senare alternativet, som 
berörde samtliga andra leverantörer av mjukvaru-PLC:er, var att de har sin grund i 
hårdvaru-PLC-branchen. Detta medför en risk att dessa mjukvaru-PLC-system inte är 
fullt så utvecklade som ett system från en mjukvaruleverantör. Detta märktes på att 
hårdvaru-PLC-leverantörernas lösningar upplevdes som ett komplement till deras 
utvecklingsmiljö, vilket innebar onödigt omständligt arbetssätt under programmering 
och underhåll. 

5.1.2 Fältbuss 
 
Bland de olika Ethernetbaserade alternativen är den UDP-baserde Ethernet IO normalt 
att föredra då den ger en både snabb och deterministisk realtidskommunikationslänk 
som kan hantera stora datamängder. Då mängden data i en magnetiseringsutrustning 
är relativt liten kan i stället något TCP/IP-baserat alternativ användas. TCP/IP-
baserade nät är inte deterministiska och uppfyller inte heller kraven för att betraktas 
som realtidslänkar, men med den i förhållande till normal TCP/IP-kommunikation 
otroligt lilla mängd data som skall överföras uppfyller Modbus TCP/IP med god 
marginal kravet på att systemsignaler skall finnas tillgänglig i PLC:n inom två 
millisekunder.  
 
Valet av fältbuss föll därför på Modbus TCP/IP då detta är ett vanligt förekommande 
fältnät, vilket innebär ett stort utbud av kringutrustning samtidigt som den är 
kompatibel med de nätverkskort som förekommer i PC-världen. Detta innebär alltså 
att PC:n inte behövde kompletteras med nätverkshårdvara, vilket visade sig vara fallet 
med övriga fältbussar och –nät. 
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5.1.3 Hårdvara 
 
En panel-PC från företaget Addiva valdes. PC:n är av märket iEi med 1.0GHz 
Celeron M-processor, 1GB RAM, 30GB SSD och 17” pekskärm. Operativsystemet är 
Windows XP SP3. 
 
Med hänsyn till den konstanta förnyelse av utbudet av panel-PC:s kombinerat med att 
även de enklaste på marknaden förekommande panel-PC-modellerna utan problem 
har en enorm överkapacitet sett till beräkninsprestandan jämfört med en klassisk PLC, 
gjordes bedömningen att den modell som uppfyller de kraven och har lägst dagspris 
ska användas. 
 
Protokollkonverteraren, en AB7007 från Anybus, valdes dels med hänsyn till priset, 
och prestandan, dels eftersom VG Power sedan tidigare har goda erfarenheter av 
andra Anybusprodukter.  
 

5.1.4 HMI  
 
Ett visualiseringsprogram som är en del av CoDeSys valdes, dels på grund av att det 
finns integrerat i CoDeSys utvecklingsmiljö, dels för att det är enkelt att konfigurera. 
Se figur 5.1. 
 
 

 
 
Figur 5.1. Skärmbild på HMI som visas på den panel-PC som är kärnan i PLC- 

     systemet. Skjutreglarna används för att ställa börvärden medan gråa, gröna, 
     röda och orange rektanglar fungerar som knappar för olika funktioner. 
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5.2 Systemets prestanda 
 

5.2.1 Exekveringstider 
 
Ett av syftena med projektet var att utreda möjligheterna att höja beräknings- och 
reglerprestandan genom att använda ett PC-baserat PLC-system. Sytemet måste ha 
kapacitet att exekvera den aktuella reglerslingan på mindre tid än vad dagens 
högpresandahårdvaru-PLC-system förmår, vilket är tio millisekunder. Detta mål har 
nåtts och klarats med god marginal då exekveringstiden för reglerslingan är cirka tre 
millisekunder och cirka tolv millisekunder för resterande delar av programmet. Detta 
är ändå mycket långsamt. Med tanke på beräkningsprestandan hos en PC är dessa 
tider två till tre storleksordningar för långa, vilket styrks av tester utförda i en 
Windowsbaserad simulator. Simulatorn visade exekveringstider på cirka 20 
mikrosekunder för reglerslingan och cirka 200 mikrosekunder för resterande delar av 
PLC-programmet.   
 

 

5.2.2 Stabilitet under FCR 
 
Syftet med fältströmsreglering är att reglera fältströmmen så att den överensstämmer 
med ett angivet värde. Fältströmmens stegsvar mot styrsignalen visar inga tydliga 
tendenser till att systemets överföringsfunktion har poler eller nollställen som ligger i 
riskzonen för att orsaka instabilitet. Dessa visar sig som periodiska svängningar hos 
styrsignal, fältström och generatorspänning efter ett steg hos styrsignalen. I figur 5.2 
visas styrsignalens steg som en ramp med översläng, detta beror på samplingstiden 
hos programmet som genererar grafen. 
 

 
Figur 5.2. Fältströmmens stegsvar mot styrsignalen. Steget uppträder som en ramp på  

    grund av det grafritande programmets samplingstid. 
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5.2.3 Stabilitet under AVR 
 
Syftet med spänningsreglering är att reglera generatorspänningen så att den 
överensstämmer med ett angivet värde, vanligtvis generatorns märkspänning. 
Generatorspänningens stegsvar mot styrsignalen visar inga tydliga tendenser till att 
systemets överföringsfunktion har poler eller nollställen som ligger i riskzonen för att 
orsaka instabilitet. Dessa visar sig även under AVR som periodiska svängningar hos 
styrsignal, fältström och generatorspänning efter ett steg hos styrsignalen.  I figur 5.3 
visas styrsignalens steg som en ramp med översläng, detta beror på samplingstiden 
hos programmet som genererar grafen.  
 

 
Figur 5.3. Generatorspänningens stegsvar mot styrsignalen med ej infasad generator.  

     Steget uppträder som en ramp på grund av HMI:ts samplingstid. 
 

5.2.4 Systemets tidsfördröjning  
 
Tidsfördröjningen genom systemet uppmättes i enlighet med 4.1.2 till mellan 40 och 
80 millisekunder. Även den kortaste fördröjningen, 40 millisekunder, är att betrakta 
som en lång fördröjning jämfört med klassiska PLC-system, vilkas fördröjning för 
motsvarande test bör hamna kring ett par millisekunder [8]. Den sammanlagda 
maximala fördröjningen i det PC-baserade systemet bör teoretiskt sett, om man 
summerar de maximala tidsfördröjningarna, bli tolv millisekunder, se tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1. Teoretiska fördröjningar i det PC-baserade PLC-systemet. 
 
Händelse Typisk tid Max tid, [ms] 
AI, konverteringstid [2] 2 ms 2 
Modbus uppdatering Varje ms 2 
Programmets exekvering 4 ms 4 
Modbus uppdatering Varje ms 2 
AO, konverteringstid [9] 2 ms 2 
Summa:   12 
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5.3 Ekonomi 
 
För att ett system ska kunna konkurrera med andra så är även prislappen intressant, 
även om prestanda, pålitlighet samt möjligheten till snabb service och bra 
reservdelsutbud är minst lika viktigt. 
 
I de olika systemen används inte identiska protokollkonverterare, men då skillnaden i 
dessa ligger i olika typer av kontaktdon på, och mjukvara i protokollkonverteraren, är 
det ingen prisskillnad mellan den Profibusvariant som används i hårdvaru-PLC-
system och Modbusvarianten som används i detta system.  
 
Då vissa delar av magnetiseringsutrustningen är identiska för hårdvaru- och 
mjukvarubaserade system, så tas dessa inte med i den ekonomiska jämförelsen. Dessa 
enheter är mät- och signalomvandlare, strömshunt samt enheten för PWM-styrning av 
fältströmmen. 
 
För att prisjämförelsen mellan de olika systemtyperna ska bli så rättvisande som 
möjligt, har antalet I/O-kanaler hos det mjukvarubaserade PLC-systemet utökats för 
att överensstämma med det antal som krävs i ett normalt magnetiseringssystem; 1 
AO, 2AI, 8 DO samt 16 DI. 
 

5.3.1 Hårdvarubaserade PLC-system 
 
För ett klassiskt PLC-system med möjlighet att visa systemparametrar på en skärm, 
krävs ett HMI samt PLC-CPU med tillhörande I/O:n; AI, AO, DI, DO. För de system 
som vanligtvis används i dagsläget och har en jämförbar beräkningskapacitet, ABB 
AC800 samt Siemens S7 blir kostnaderna cirka 47000 respektive 54000 SEK, se 
tabell 5.2. 
 
Tabell 5.2. Priser för komponenter i ett klassiskt PLC-stsyem med HMI. 
 
Komponent ABB AC800 Pris: Siemens S7 Pris: 
PLC-CPU PM860 30232:- 315 2DP 33498:- 
AI  3376:-  4474:- 
AO  4432:-  3979:- 
DI  1144:-  2497:- 
DO  1392:-  1723:- 
HMI PP820, 3.5” pekskärm 6600:- TP177, 5.7” pekskärm 7738:- 
Summa  47176:-  53909:- 
 
Det finns även enklare PLC-lösningar från ABB och Siemens. Dessa system kostar 
21738:- för ett Siemens S7-314 med TP177-HMI och 26368:- för ett ABB AC800-
PM851 med PP820-HMI. PLC:erna klarar av att hantera regleringen av 
magnetiseringen, om än med vissa begränsningar. Begränsningarna tillåter inte 
systemstabiliserande funktioner som krävs för större generatorer, >50MW. Systemen 
saknar även hårdvara för nätverkskommunikation, vilket innebär att drifttagning och 
felsökning av systemen samt förändring av mjukvaran blir svårare och mer 
tidskrävande. 
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5.3.2 Mjukvarubaserat PLC-sytem 
 
Ett PC-baserat PLC-system med samma egenskaper beträffande HMI och antal I/O:n 
kräver en panel-PC, licens för RTE och visualisering (HMI), en busskopplare med 
tillhörande I/O-komponenter; AI, AO, DI, DO samt en avslutningsmodul. Detta ger 
en kostnad på cirka 20000 SEK, se tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3. Priser för komponenter i ett PC-baserat mjukvaru-PLC-stsyem med HMI. 
 
Komponent Panel-PC med mjukvaru-PLC Pris: 
Panel-PC IEI, 17” pekskärm ~7000:- 
RTE-licens CoDeSys V3 SP RTE 6500:- 
Busskopplare WAGO 750-352 1343:- 
AI WAGO 750-454  1375:- 
AO WAGO 750-552 1300:- 
DI WAGO 750-432 864:-      (4st DI*4 á 216:-/st) 
DO WAGO 750-506 1092:-    (4st DO*2 á 273:-/st) 
Avslutningsmodul WAGO 750-600 87:- 
Summa  19561:- 
 
 
Om användandet av ett PC-baserat reglersystem kan påverka kostnaderna för 
drifttagning och underhåll är tveksamt då det PLC-program som används i olika 
stationer i grunden är det samma men med olika stationsspecifika parametrar. En klar 
fördel som ett PC-baserat system erbjuder är att dokumentation om systemet kan 
läggas in på PC:n. Detta medför att aktuell information alltid finns tillgänglig i 
anslutning till magnetiseringsutrustningen. 
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6 Felkällor 
 
Resultaten är endast behäftade med fel orsakade av långsam exekvering av PLC-
programmet. 

6.1 Långa exekveringstider 
 
I huvudsak finns en felkälla, vilken är den som gett upphov till dålig prestanda i RTE. 
Felet är att PC:ns hårdvara eller olika programfunktioner under Windows genererar 
avbrott, vilket leder till att RTE:n under några millisekunder inte får tillgång till 
processorns fulla beräkningskapacitet. Detta ger upphov till fördröjningar och 
uppehåll i genomförandet av instruktionerna i PLC-programmet. Dessa fördröjningar 
och uppehåll visar sig som långa exekveringstider. Avbrotten går normalt sett att 
avaktivera, anledningen till att detta inte varit möjligt bedöms vara kopplat till att 
denna inställning inte går att göra i BIOS på den panel-PC som använts. Genom att 
använda exempelvis Linux skulle dessa problem kunna undvikas, dock finns för 
tillfället ingen CODeSys-RTE avsedd för Linux tillgänglig.  
 
Anledningen till att olika avbrott genererar problem i RTE:n är att RTE:n vid uppstart 
hämtar information om processorns klockfrekvens från BIOS och utgår från detta vid 
exekveringen. Detta möjliggör mycket exakt genomförande av olika tidskritiska delar 
av PLC-programmet då en känd fast processorklockfrekvens möjliggör en tidsmässig 
exakthet på ett processorklocksteg, vilket innebär en nanosekund för en 1GHz-
processorklockfrekvens.  
 
Alternativet till att använda en RTE är att generera ett PLC-program som är körbart 
direkt under operativsystemet utan RTE. Detta ger under normala förhållanden 
exekveringstider på mikrosekundnivå. Om operativsystemet av någon anledning 
skulle upphöra att fungera eller avsätta för lite processorkraft till PLC-programmet 
resulterar det i att PLC-programmet går alldeles för långsamt, stannar eller i värsta fall 
avslutas. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Driftsäkerhet och säljbarhet 
 
En mycket viktig sak som en köpare av en magnetiseringsutrustning tar hänsyn till är 
systemets driftsäkerhet. De klassiska hårdvarubaserade PLC-systemen från 
exempelvis Siemens och ABB är kända som pålitliga i branschen. Att erbjuda ny 
teknik till en i vissa avseenden konservativ bransch med inarbetade varumärken och 
höga krav på driftsäkerhet kräver ofta något referensprojekt för att kunna påvisa 
teknikens funktionalitet och driftsäkerhet. I många magnetiseringsutrustningar 
förekommer till och med redundans i form av dubbla PLC-system.  
 
Ett sätt att kunna påvisa driftsäkerheten och stabiliteten hos mjukvaru-PLC:n utan att 
kunden behöver känna tveksamhet beträffande systemets driftsäkerhet, är att använda 
ett mjukvarubaserat PLC-system som det primära och en ABB- eller Siemens-PLC 
som det sekundära i anläggningar med krav på redundans. På detta sätt kan de 
mjukvarubaserade PLC-systemens driftsäkerhet verifieras och styrkas. Därmed kan 
förhoppningsvis mjukvaru-PLC:er säljas både som primära och sekundära PLC:er i 
system med redundanskrav och även på sikt som enda PLC i system utan 
redundanskrav. 
 
 

7.2 Panel-PC 
 
Den panel-PC som användes är prestandamässigt relativt dålig jämfört med en 
modern PC. Naturligtvis finns nyare och därmed ofta dyrare panel-PC-modeller på 
marknaden, men det är inte nödvändigt att betala för en effektivare PC med tanke på 
den låga belastning som PLC- och visualiseringsmjukvaran utgör. 
 
För att uppnå önskad prestanda bör valet av PC grunda sig främst på möjligheten till 
att uppdatera PC:ns BIOS och därmed kunna stänga av de avbrott som stör RTE-
mjukvaran. 
 
 
 

7.3 Långa exekveringstider 
 
De långa exekveringstiderna, som bedöms vara upphovet till stora tidsfördröjningar i 
systemet, registrerades och utvärderades med hjälp av oscilloskop. Det var svårt att 
belägga ett samband mellan tidsfördröjningarna och de Windowsrelaterade avbrotten i 
panel-PC:n då det inte fanns någon möjlighet att få en exakt tidpunkt för när avbrotten 
inträffade. Tydligt var dock att tidsfördröjningarna blev fler och längre i samband 
med att exekveringstiden för den tidskritiska delen steg från cirka 20 mikrosekunder 
till flertalet millisekunder. 
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8 Slutsats 
 
Med tanke på systemets konkurrenskraftiga prisnivå kombinerat med dess, trots 
problemen med RTE, bättre prestanda jämfört med ett hårdvarubaserat PLC-system 
gör att en mjukvaru-PLC är en mycket bra lösning. När problemen med långa 
exekveringstider i RTE är lösta kommer det att finnas ett stort överskott av 
beräkningsprestanda, vilket möjliggör ytterligare funktioner som kontinuerlig 
loggning av systemparametrar med mera. 
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9 Framtida arbete 
 

9.1 Mjukvara 
 
För att ytterligare förbättra det mjukvarubaserade PLC-systemet finns två olika vägar 
att gå. Dels bör en vidareutveckling av det befintliga CoDeSys-baserade systemet 
göras, dels vore det intressant att titta på andra mjukvaru-PLC-alternativ. 
 

9.1.1 Vidareutveckling av CoDeSys-programmet 
 
Mjukvaran innehåller funktioner för fältströms- och spänningsreglering och en 
grundstomme för HMI. Ytterligare arbete innefattar implementering av Cos φ- och 
MVAr-reglering, funktion för systemstabilisering, loggning av systemdata och 
hantering av larm orsakade av systemfel. 
 

9.1.2 Annan mjukvaru-PLC 
 
Den nu aktuella mjukvaru-PLC:n, CoDeSys var den som framstod som den mest 
användarvänliga och lättarbetade under de begränsade tester som gjordes under 
marknadsundersökningen. Eftersom valet av mjukvaru-PLC innebär ett relativt 
långsiktigt beslut, är det viktigt den lösning som väljs är den mest optimala. Om 
möjlighet finns vore det intressant att gå mer in på djupet och undersöka PC Worx 
från Phoenix Contact, då denna mjukvaru-PLC var den som tillsammans med 
CoDeSys upplevdes som markant mycket mer lättarbetad än de övriga alternativen. 
 

9.2 Hårdvara 
 
Det primära rörande hårdvaran är att lösa problemen med Windowsrelaterade avbrott 
för att få ned exekveringstiderna till mikrosekundnivå. Detta arbete är påbörjat men 
problemet är inte löst fullt ut.  
 
Kringutrustningen i form av den hårdvara som används tillsammans med både 
hårdvaru- och mjukvaru-PLC:erna är beprövad och väl fungerande. Dock finns en 
komponent som skulle kunna förbättras om ett mjukvarubaserat PLC-system ska 
användas i framtiden: För att slippa använda en busskonverterare mellan 
mätomvandlaren vore det intressant att utreda möjligheten att utrusta mätomvandlaren 
med ett integrerat Ethernetbaserat gränssnitt. 
 

9.3 Alternativ lösning 
 
En PLC, oavsett om den är hårdvaru- eller mjukvarubaserad, är en universal-
komponent som används för allt från att öppna och stänga garageportar till avancerade 
reglertillämpningar. Detta innebär att den PLC som används aldrig är optimerad för 
den aktuella applikationen. Genom att använda en lösning baserad på ett för 
ändamålet framtagen inbyggt system skulle funktion och pris kunna förbättras 
ytterligare, detta eftersom systemets hårdvara då kan anpassas speciellt för 
magnetiseringsändamål. 
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Bilaga 1 
 
Tabell B1.1. De mjukvaru-PLC:er som framstod som intressanta efter marknads- 
                     undersökningen. 
 
Fabrikat Modell Fältbussar Ethernetalternativ HMI P ris (för PLC 

utan HMI) 

3S CoDeSys 
SP RTE V3 

Profibus, CANopen, 
Asi, DeviceNet 

TCP/IP, 
PROFINET, 
EtherCAT 

CoDeSys 
Visualization 

7500:- (750 
euro) för 
RTE och 
Visualization-
HMI 

Beckhoff TwinCAT 
PLC 

Lightbus, 
PROFIBUS 
DP/MC, Interbus, 
CANopen,SERCOS 

EtherCAT,  
DeviceNet, 
Ethernet  

TwinCAT 
PLC HMI 
(NT, 2000, 
XP, Vista) 

En licens 
8800 SEK; 
10 licenser 
4900 SEK/st; 
50 licenser 
2800 SEK/st; 
... 

Bosch 
Rexroth 

Indra Logic 
VP 

Profibus TCP/IP  (Endast 
hårdvaru-
HMI: 
IndraControl 
VEP) 

Freeware, 
runtime är 
det enda 
som kostar 
per enhet 

Phoenix 
Contact 

PC Worx PROFIBUS, 
INTERBUS, 
Devicenet 

IP, Modbus TCP/IP Inb. OPC-
server 

PC Worx 
7700:- 

Siemens SIMATIC 
WinAC RTX 
v4.5 

Profibus, Profibus 
DP,  

Profinet, Profinet 
CBA, TCP/UDP via 
Profinet 

WinCC 
flexible 
Advanced 

14600:- för 
enkel licens 
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Tabell B1.2. Detaljerad sammanställning av egenskaper hos de mjukvaru-PLC:er som  
          utvärderades och testades ingående. 
 

PLC CoDeSys V3 TwinCAT PC Worx 
Funktion     
Egna 
funktionsblock 

Ja Ja Ja 

Språk 
ST, IL, SFC, LD, FBD, 
CFC 

ST, IL, SFC, LD, FBD, 
CFC 

ST, IL, SFC, LD, FBD, 
CFC 

Språkbyte Ja, IL <-> FBD <-> LD Ja, FBD <-> LD   
      
Filter       

Lead-lag Nej Ja   
LP Nej Ja   
HP Nej Nej   
      
Intergrator Ja Ja Ja 
Derivator Ja Ja Ja 
Ramp Ja Ja   
PID Ja Ja   
      
Antal tasks som 
går att köra cykliskt 

32 61 Ja 

      
Spara trender / 
logga Format = 
.CSV ? 

Ja Ja Ja 

      
On-linevisning och 
I/O-forcering 

Ja Ja Ja 

      
Simulator Ja, integrerad Ja, extern Ja, extern 
      
Hårdvarueditor Ja, integrerad Ja, extern Ja, integrerad 
      
HMI       
HMI-
kommunikation 

Integrerad, vad 
annars... HMI "byggs" i 
utv.miljön som en del av 
PLC-projektet. 

TwinCAT PLC HMI    
Standalone...? 

OPC-server 

Licens / pris HMI- och PLC-runtime 
kostar 750euro 
tillsammans. 

RTE för HMI ~1500:- 7700:- 

Bibliotek Ja Ja  Ja 

Larmhantering / 
händelser 

Ja Ja Ja 

Övrigt Allt i ett skal, intuitivt 
och lättanvänt! 
Överskådligt med 
möjlighet att gå in på 
hårdvaru- och 
detaljnivå. Bra 
hjälpfunktion! 

Olika moduler, utv. 
respektive HW-
editor/simulator. Lite 
tungarbetat, högre 
tröskel, inga "listor som 
dyker upp". Mycket 
fokus på (tekniska) 
detaljer. Finns många 
färdiga bibliotek med 
olika funtioner... Dålig 
inb. hjälp, men bra 
support på hemsidan. 
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Bilaga 2 
 

 
Figur B2.1. Typiskt utseende hos utsignalen, Ch 2, från PLC-systemet då en 4 Hz 
fyrkantsvåg ges som insignal, Ch 1. Oscilloskopbilden visar de samlade utsignalerna  
under 15 sekunder.  


