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Sammanfattning 

Norden Machinery är ett företag baserat i Kalmar, där de levererar maskiner 

som huvudsakligen riktar sig in på tubfyllning och allt vad det innebär. Med 

deras innovativitet har de lyckas utveckla maskiner som fyller tolv tuber åt 

gången vilket resulterar i en kapacitet på upp till 1000 tuber per minut.  

 

Denna rapport avhandlar en viktig komponent i Nordens maskiner som är 

absolut väsentlig för maskinernas funktionalitet. Syftet med mitt 

examensarbete är att hantera hårdvaruadressering.  

 

Nordens elkonstruktionsavdelning tilldelar en maskinunik eldokumentation 

till varje maskin som levereras. Detta innebär att IO-konfigurationen, 

digitala/analoga ingångar/utgångar, är unik för alla maskiner och måste 

anpassas i maskinens PLC-program. Vid uppstart eller igångkörning av 

maskinen matas alla IO-adresser, för respektive funktioner, in manuellt via 

en HMI-panel. Dessa båda steg tar tid samt finns det en risk att felaktiga IO-

adresser matas in. 

 

Min uppgift blev att undersöka möjligheterna att automatisera både 

utförandet utav IO-konfigurationen och införa IO-adresserna i PLC-

programmet samt att ta fram ett förslag tillsammans med elkonstruktion hur 

exportfiler från CAD-systemet ska utformas. 

 

Detta innebar att jag behövde undersöka hur hanteringen utav ingångar och 

utgångar fungerar idag och skapa mig först själv en förståelse över hur 

komponenterna är kopplade. Genom denna fördjupning fick jag en 

uppfattning för det bussystem som maskinerna använder sig utav och kunde 

därmed uppskatta vad för underlag som var absolut nödvändigt för att kunna 

uppnå ett önskat resultat. 

 

Sedan med hjälp av det underlag som framställts kunde ett system utvecklas 

som automatiserade IO-adresseringen och konfigureringen för en mindre 

maskin.  
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Abstract 

Genom Norden Machinerys förmåga att innovera och skapa har de bland 

annat lyckats producera maskiner med otroliga kapaciteter. Med det och den 

höga verkningsgraden maskinerna verkar på har gjort att företaget idag är 

världsledande inom tubfyllningsindustrin.  

 

Varje maskin som levereras utav Norden har ofta unika kundspecifikationer, 

detta gör att Nordens elkonstruktionsavdelning behöver tilldela en 

maskinunik eldokumentation till varje maskin. Detta innebär att IO-

konfigurationen är unik och måste då anpassas i maskinens PLC-program. 

Vid uppstart av maskiner idag måste alla IO-adresser matas in för hand via 

en operatörspanel. Detta utgör att uppstartsfatsen är både tidskrävande samt 

att det finns en risk att felaktiga adresser anges.  

 

Denna rapport kommer avhandla och beskriva hur man kan hantera IO-

adressering och IO-konfigurering när antalet portar hos en PLC är 

otillräckliga samt att undersöka möjligheterna till att automatisera den 

manuella hanteringen utav adresser och IO-konfigurationen. 
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Förord 

Genom att ha fått chansen att göra mitt examensarbete på Norden Machinery 

har det verkligen givit mig en helt ny förståelse över hur faktiskt komplexa 

deras maskiner är. Bara det som jag ha berört med mitt arbete, hur en PLC är 

kopplad till hårdvara, som kan tyckas borde vara det bland de simplare 

delarna hos deras maskiner ha visat sig vara mer avancerat än vad jag ha 

först trott. Med det sagt så tycker jag det är framförallt imponerande att de 

ha lyckats konstruera och styra maskiner med så hög kapacitet som de 

faktiskt har gjort. Sen är det dessutom ganska respektingivande och häftigt 

att kunna kalla sig själv för världsledande inom den industrin man verkar. 

 

Jag skulle vilja tacka Norden för en otroligt lärorik tid och säga att jag 

verkligen uppskattar att jag ha fått chansen att göra mitt examensarbete där. 

Sedan vill jag även tacka personligen de kontaktpersoner och handledare jag 

har haft under dessa tio veckorna, Håkan Brasch, Peter Jeansson och Fredrik 

Idermark samt även Thomas Karlsson från Schneider Electric för allt de stöd 

de ha bistått med. Slutligen går de sista tacken till min familj och till 

Linnéuniversitet för dessa tre år, utan dessa två hade jag inte varit här idag. 
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1. Introduktion 

Med den fjärde industriella revolutionen knackandes på dörren krävs det att 

företag anpassar sig till nya tekniker och nymodigheter. Automatisering och 

digitalisering kombinerat med smarta fabriker är tanken att dagens industrier 

ska bli allt mer effektivare. Denna nu påbörjade industriella revolution har 

nu för tiden benämnts som industri 4.0. Begreppet behandlar framförallt 

kommunikation mellan olika komponenter i en produktionskedja inom 

tillverkningsindustrin. Principen handlar om att ansluta maskiner och system 

som tillsammans skapar nätverk för att kunna etablera kommunikation.  

 

Med hjälp av industri 4.0 är målet att maskiner till exempel ska kunna 

förutspå eventuella fel, utlösa automatiskt underhållningsprocesser eller att 

själv organisera logistik när olika förutsättningar ändras. Största skillnaden 

mellan de fjärde och de äldre stadierna är att industrin kommer blir allt mer 

reaktiv genom att maskinerna kan själva ta beslut, utan en operatör, över vad 

som ska hända i förloppet, man kan se det som att maskinen i sig får 

självmedvetenhet och förmågan att kommunicera med likasinnade [1]. 

1.1 Inledande del 

Varje morgon och varje kväll har vi nu för tiden i rutin att stryka på någon 

substans på en borste för att sedan rengöra vår mun med den. Men har du 

någon gång tänkt tanken hur processen för att tillverka behållaren för den 

substansen går till? Det är precis vad Norden Machinery i Kalmar har gjort 

och blivit världsledande på. Norden fokuserar huvudsakligen på att tillverka 

automatiserade tubfyllningsmaskiner det vill säga maskiner som fyller, 

förseglar och försluter tuber. Utöver fyllare tillverkar de även kartonnerare. 

 

Vad är en kartonnerare? En kartonnerare är en maskin som i regel står i linje 

med en maskin som producerar någon form av produkter. En kartonnerarens 

uppgift är att placera varje enskild eller en mängd produkter i en 

förpackning och sedan försluta den.  

 

Kombinationen mellan Nordens tubfyllningsmaskiner och kartonnerare samt 

strävan att alltid utvecklas och innovera har gjort Norden Machinery idag till 

ett av de främsta företagen i världen inom just tubfyllningsindustrin. Deras 

mål med att ständigt utvecklas och på ett nyanserat sätt ta fram nya lösningar 

har lett till att företaget har levererat linjer det vill säga fyllare och 

kartonnerare som har kapacitet till att fylla och förpacka tuber upp till 1000 

stycken per minut. Det har gjort att i fabriker, ägda ofta utav företag så som 

Colgate, står det maskiner som är tillverkade i Kalmar. 

 

För Norden Machinery är varje kund unik då olika krav ställs på maskinerna 

beroende på vad för typ av produkt som ska behandlas. Det kan vara allt 

ifrån kosmetika, läkemedel till mat och tandkräm. Detta innebär att ingen 
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maskin, som leveraras från Norden, är den andre lik vilket leder även till att 

inställningarna och IO-konfigurationen för de olika maskinerna är också 

unika. Detta gör att man idag manuellt måste ange alla adresser via en HMI-

panel för de olika ingångarna och utgångarna. 

 

Nordens maskiner är PLC-styrda det vill säga att det är en PLC som 

bestämmer, beroende på olika ingångar som är kopplade till olika givare, när 

och vilka utgångar som ska sättas. För att det ska fungera behövs det fysiskt 

kopplas från en PLC till all hårdvara som är inkluderad i deras maskiner. 

Detta innebär då problem för en maskin från Norden för den kan innehålla 

flera hundratals ingångar och utgångar och en PLC ha i regel inte ett sådant 

stort antal portar. För att lösa detta använder man istället en Sercos III-buss 

som går från en PLC till en huvudnod, som sedan i sig är ihopkopplad till 

flera IO-moduler. Istället för att då definiera vilken PLC-ingång som ska 

vara för en specifik hårdvara så kopplas hårdvaran direkt till en IO-modul 

som är i sig kopplad via den tidigare nämnda huvudnoden och bussen till 

PLC:n. För att realisera denna kommunikation via bussen placeras en 

tvådimensionell array med ett specificerat index på en specifik plats i en 

specifik IO-modul som definieras i PLC-programmet. Där arrayens uppgift 

är att lagra värden från till exempel givare men även tilldela värden ut till 

utgångar.  

 

Från en PLC skickas alltså informationen via en buss till en huvudnod som 

vet vilka värden som ska tilldelas till vilka IO-moduler och till dessa 

moduler kopplar man en specifik hårdvara till. Det vill säga att det är IO-

modulerna som har definierade in eller utgångar istället för PLC:n, detta 

görs för att man ska kunna tillåta expansion och inte vara begränsad till 

antalet ingångar/utgångar en PLC har. 

 

Exempel: 

startBtn = inputArray[3,0] 

 

I exemplet ovan läser vi värdet från arrayen inputArray och tilldelar det till 

en variabel, i detta fall läser vi en ingång vars syfte är att upptäcka om en 

maskinoperatör har angivit att maskinen ska startas. Brytaren är direkt 

kopplad till den IO-modul som inputArray[3,0] är associerad till och värdet 

lagras sedan i arrayen med det definierade indexet via PLC-programmet.  

 

Vilken adress och vilken IO-modul som ska tilldelas bestämmer de från 

elkonstruktionsavdelningen. Om vi tar exemplet nämnt innan har personal 

från elkonstruktionsavdelningen bestämt att brytaren som detekterar 

operatörens kommando ska kopplas till en specifik modul och värdet ska 

lagras i inputArray med indexet 3,0. I verkligheten specificerar man indexet 

genom att tilldela variabler värden så att den tvådimensionella arrayen pekar 

på specifikt index genom att man adresserar en nodtagg och 

ingång/utgångtagg. I PLC-programmet kan inläsningen från en ingång i 

teorin se följande ut: 
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startBtn = inputArray[nodeStartBtn, inputStartBtn] 

 

och elkonstruktionsavdelningen anger: 

 
 

Vilket innebär att Start tillhör funktionen/system 02 och taggarna 

nodeStartBtn och inputStartBtn ska tilldelas hårdvaruadressen tre respektive 

noll för att sedan ska den specifika platsen i arrayen placeras i IO-modul 

K3.1 där utgången från den IO-modulen är direkt kopplad till en givare. 

Variabeln startBtn tilldelas värdet från den ingången inputArray[3,0] är 

associerad till. För varje hårdvaruadress ska alltså två taggar tilldelas värden 

vilket sedan utgör en specifik plats i en array. Denna adressering eller 

tilldelning utav adresser görs idag manuellt genom att ange värdena för de 

olika funktioner och taggarna via en HMI-panel.  

 

Syftet med detta examensarbete på Norden är att utveckla ett system som 

automatiserar IO-adressering för en maskins systeminställningar genom att 

läsa en exportfil från deras eldokumentation med de olika adresserna och 

sedan tilldela taggarna de specifika värdena. Systemet ska även skapa en IO-

konfiguration som skapar IO-modulerna i PLC-programmet och kartlägga 

vilken modul som ska vara ansvarig för vilka adresser.  

 

Denna rapport kommer avhandla den nämnda IO-konfigurationen på Norden 

Machinery och motsvarar mitt examensarbete 15 högskolepoäng, heltid, på 

en kandidatexamensnivå. 

1.1.1 Illustration av verkligheten 

Elkonstruktion anger i eldokumentationen till exempel att funktionen Start 

ska placeras i modul K3.1, där K3 är huvudnoden och K3.1 är en 

ingångsmodul som endast behandlar digitala insignaler. Hårdvaruadressen 

för funktionen är tilldelad 3,0. 
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1. Exempel på ingångsmoduler från eldokumentation 

Detta innebär att två taggar som associeras till funktionen start, ska tilldelas 

värdet 3,0: 

nodeStartBtn = 3 

inputNoStartBtn = 0 

G_axInputTM5Array[nodeStartBtn, inputNoStartBtn] 

 

På liknande sätt behandlas utgångar men istället för att tilldela en variabel 

värdet av arrayen på en specifik plats så gör man tvärtom. Det specificerade 

indexet i arrayen tilldelas ett värde och om det är en digital utgång som ska 

tilldelas så sätts utgången till hög eller låg. 

 
2. Exempel på utgångsmoduler från eldokumentation 

Funktionen Energy save ska tillhöra IO-modul K3.31, vilket är en 

utgångsmodul, som är en del i ledet av IO-enheten K3. Hårdvaruadressen för 

funktionen ska tilldelas 3,2 vilket görs följande:  

nodeEnergySave = 3 

outputNoEnergySave = 2 

G_apxOutputArray[nodeEnergySave, outputNoEnergySave] = HIGH 

 

I detta exempel tilldelar vi ett värde för en funktion som är specificerat att 

vara kopplad till en utgång. Utgångsmodulen K3.31 kommer i detta fall sätta 
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den tredje utgången på modulen till hög som sedan går till en specifik 

hårdvara. 

 

I PLC-programmet skapas modulerna virtuellt för att tala om vilka värden 

bussen ska adressera till de modulerna som finns i verkligheten. Detta 

motsvarar den så kallade IO-konfigurationen, det vill säga att skapa alla 

moduler och kartlägga dem i PLC-programmet. Den manuella hanteringen 

gällande IO-moduler/konfigurationen kräver idag att utvecklaren av 

programmet för hand måste skapa modulerna och ange vilka platser i 

arrayen varje modul ska vara ansvarig för. För den maskinen detta arbete har 

huvudsakligen berört ska 26 moduler skapas samt att alla platser i 

konfigureringsarrayen ska kartläggas till rätt modul. Detta utgör att bara i 

själva IO-konfigurationen ska, utöver skapandet av modulerna, ungefär 100 

platser i de olika modulerna kartläggas för hand och givetvis när storleken 

på maskinen ökar så ökar antalet moduler att skapas och kartläggas. 

 
3. Hur motsvarande ingångsmodul från eldokumentationen ser ut i PLC-programmet 

1.1 Motivation 

Genom att automatisera denna nämnda IO-konfiguration och adressering 

sparar man både tid och minskar risken för den mänskliga faktorn, i detta 

fall, risken att man ange en felaktig adress för en funktion eller tagg. 

 

För en mindre maskin som producerar till exempel upp till 70 tuber per 

minut ska ungefär 150 taggar tilldelas adresser vilket tar uppskattningsvis 

två till tre timmar. Däremot för maskiner som producerar betydligt större 

volymer ökar både antalet taggar och tid markant. Detta innebär att arbetet 

med att endast mata in systeminställningar manuellt för större maskiner kan 

ta dagar vilket leder till att både tiden och risken för att fel ökar samtidigt 

som utförandet är repetitivt, ostimulerande och slöseri med resurser samt om 

fel adresser för utgångarna tilldelas kan maskinen helt haverera. Detta kan 

ske om en funktion startas som maskinen flödesmässigt inte är redo att starta 

än. En felaktig angiven adress är dessutom svår att hitta då man återigen 

måste söka igenom alla taggar eller funktioner och jämföra med facit från 

elkonstruktion för att upptäcka vilken tagg som associerades till fel värde.  
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En av grundstenarna för detta examensarbete hos Norden är att visa 

möjligheterna till att implementera och utveckla detta koncept och ge en 

förståelse för grundidén men även frambringa motivation till att fortsätta 

innovera inom detta område då det finns mycket att gå vinning om utifrån 

flera olika aspekter så som bland annat att spara tid och eliminera felkällor. 

1.2 Avgränsningar 

Då potentialen för detta system som kommer utvecklats är så pass stor så 

kommer detta utförandet riktar sig in på att utföra IO-konfigurationen och 

adressering för endast systeminställningar för en mindre maskin. Detta 

innebär ett utelämnande utav andra typer av moduler och inställningar. 

Prioritering kommer även vara att lägga fokus på felhantering då reducering 

och detektering av fel i uppstartfas är huvudsyftet för detta examensarbete.  

1.3 Målgrupp 

Denna rapport riktar sig framförallt mot läsare som har intresse för 

programmering och automation då de är de vitala delarna i detta arbete. 

Rapporten kommer framförallt diskutera området automation med hjälp av 

nytänkande och effektivisering samt även beskriva hur kommunikationen 

för in och utgångar i Nordens maskiner är uppbyggd. 

1.4 Disposition 

För vidare läsning kommer upplägget presenteras följande: 

 

Kapitel 2 – Teori förklarar de komplicerade eller okända termerna som 

rapporten använder sig av för att beskriva vitala delar som berör 

examensarbetet. 

 

Kapitel 3 – Metod beskriver arbetssättet och tillvägagångsättet för att kunna 

uppnå ett optimalt resultat där båda parterna, uppdragsgivare och 

uppdragstagare, är belåtna över resultatet eller den slutgiltiga produkten. 

 

Kapitel 4 – Föreberedande forskning och utveckling redogör hur arbetet 

praktiskt utvecklats. Kapitlet beskriver med andra ord hur metodavsnittet ha 

realiserats. 

 

Kapitel 5 – Resultat involverar jämförelse mellan den formulerade 

problemformuleringen kontra levererade lösningen. 

 

Kapitel 6 – Diskussion jämför och resonerar angående resultatet och 

beskriver vad som har löst och inte ha löst. 
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Kapitel 7 – Slutsats innefattar vad resultatet innebär för Norden och vad för 

potential det finns för framtida utvekling.  
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2. Teori 

För att ge en ökad förståelse och underlätta för läsaren kommer ett antal 

väsentliga begrepp beskrivas i detta avsnitt. 

2.1 Gränssnitt 

Är oftast kopplingen mellan objekt, avser ofta sammanbindelsen mellan 

olika hårdvaru- och mjukvarumodeller. En annan typ av gränssnitt är 

användargränssnitt där man oftast syftar på samverkan mellan människa och 

maskin. Kallas även för GUI [2]. 

2.2 HMI 

HMI, human machine interface, var i början benämningen för alla de 

gränssnitt mellan maskin och människa men idag används förkortningen 

oftast endast inom automation- och industrisammanhang. En HMI-panel är 

den skärm som styr en specifik maskin och tillåter operatören göra 

justeringen oftast hos maskinens inställningar. Kortfattat kan man beskriva 

en HMI-panel som den operatörspanel eller det gränssnitt som tillåter 

operatören styra maskinen med [3]. 

2.3 PLC 

En PLC är en Programmable Logic Controller, även kallad programmerbart 

styrsystem, som efterliknar en industriel dator som används ofta för att styra 

tillverkningsprocesser. Funktionen hos en PLC har utvecklats under många 

år och inkluderar numer bland annat rörelsekontroll, processtyrning och 

nätverk. Detta kombinerat med styrning utav in- och utgångar har gjort att 

de flesta industrier som involverar automation använder sig just utav en PLC 

då den är mer tolerant och stabil än en vanlig dator [4]. På Norden används 

en HMI-panel kombinerat med en PLC för att styra ingång och utgångar där 

kommunikation mellan PLC och hårdvara styrs utav ett Sercos III 

kommunikationssystem. 

2.4 Buss 

En buss inom området datakommunikation och elektronik motsvarar ett 

kommunikationssystem som är uppbyggt av gemensamma ledningar och 

används ofta för att sammanbinda digitala moduler. Bussens uppgift i ett 

system är att överföra data vilket den kan göra antingen seriellt eller 

parallellt. Där seriell överföring tillåter bitar överföras i bestämda 

tidsperioder medan en parallell buss ha parallella ledningar, som till exempel 

om en byte skulle överföras i taget kunde bussen ha upp till åtta ledningar, 
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en för varje bit. En typ av vanligt förekommande typ av buss som används i 

vardagen är USB [5]. 

2.5 Sercos III 

Sercos III är den tredje generationen Sercos-system som är globalt 

standardiserat digitalt gränssnitt för kommunikation bland annat mellan 

rörelseenheter, industriella kontroller, in- och utmatningsenheter med mera. 

Sercos är en akronym för Serial Real Time Communications System vars 

funktion är ett bussystem som kommunicerar med hjälp av Ethernet och 

inriktar sig framförallt mot automation inom industrier [6]. I Nordens fall 

används Sercos III för att kommunicera mellan deras PLC och IO-

modulernas huvudnod. 

2.6 Illustrativ beskrivning 

Nedan presenteras en illustrativ beskrivning hur de ovan nämnda 

teoritermerna är sammankopplade i Nordens maskiner. 

 
4. Illustrativ beskrivning av de nämnda teoritermerna 

 

  

HMI-panel 

PLC 

SERCOS III 

IO-modul 
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3. Metod 

För att kunna uppnå ett önskat resultat krävs det att arbetet följer en stegvis 

process med logiska steg för att kunna närma sig målet där ena steget är lika 

viktig som det andra. Där grunden och första steget involverar fördjupning, 

andra IO-adressering och IO-konfigurationen och sista steget behandlar 

utvärdering samt återkoppling. 

3.1 Teorifördjupning 

För att kunna leverera en slutgiltig produkt och innan det går att resonera sig 

fram till en potentiell lösning krävs det att få en förståelse för problemet 

vilket man endast får genom att fördjupa sig i tekniken och teorin bakom 

det. Detta görs genom att spendera tid med att jämföra hur saker ser ut i 

verkligheten, som till exempel i en maskins elskåp kontra hur det förhåller 

sig till eldokumentationen. Sedan gäller det att komplettera den kunskapen 

med att bilda sig en uppfattning utöver kopplingen mellan hårdvara och 

mjukvara. Det vill säga hur flödet fungerar från att man tilldela ett värde till 

en tagg via HMI-panelen till att det kommuniceras till IO-modulerna för att 

kunna läsa eller skriva värden till en hårdvarukomponent. 

3.2 IO-adressering och IO-konfigurering  

När man ha fått en förståelse för teorin krävs det att man reflekterar vad för 

underlag som krävs för att en automatisering av IO-adressering ska kunna 

möjliggöras och vad som finns tills hands. Det gäller även att undersöka vad 

som behövs tas fram för att kunna till exempel adressera en tagg. Detta görs 

genom att konsultera med personer från både Nordens 

elkonstruktionsavdelningen och automationsavdelningen för att få en 

överblick utöver vad för information som kan exporteras ut och vad som 

kommer behövas kompletteras.  

 

Sedan när allt underlag ha framställts kommer en kontaktperson från 

Schneider Electric in, Schneider Electric är Nordens PLC- och 

mjukvaruleverantör, för att få en uppfattning över hur man fysiskt skriver 

Python-script i ett program som är ämnat för PLC.  

 

Därefter när underlaget är framställt sen tidigare och med ny information om 

hur mjukvaran ska anpassas för att kunna exekveras i PLC-programmet kan 

mjukvaran gällande adressering och konfigurering utvecklas. 

3.3 Utvärdering och återkoppling 

Efter att en prototyp har utvecklats kontaktas berörda handledare och 

kontaktpersoner återigen för att utvärdera resultatet samt ge återkopplingar 
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om till exempel en extra funktion borde kompletteras eller att någon form av 

felhantering saknas. I detta fall kan det vara att någon form av logg borde 

skapas under körning för att meddela användaren vilka taggar som kunde 

tilldelas ett värde och vilka som inte hittades. 

 

Utvärdering och återkoppling är en viktig del inom utvekling oavsett inom 

vilken bransch. Utan återkoppling gör det näst intill omöjligt för ett företag 

att kunna leverera en produkt som motsvarar kundens krav och liknande är 

det när man ska utveckla en ny produkt eller ett system oavsett om det är för 

företaget för att kunna spara resurser eller om det är ut till kund.  

 

Efter återkopplingen och eventuella ändringarna har tillämpats så ska 

förhoppningsvis det utvecklade systemet börja användas och nya rutiner 

införas samt även utbilda personal hur systemet fungerar och ska användas. 
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4. Föreberedande undersökning och utveckling 

Uppdraget från Norden är huvudsakligen uppdelad i två delar, adressering 

och konfigurering. Där de två olika delarna kräver olika underlag, förståelse 

och tillvägagångssätt. Detta innebär att den delen av implementationen som 

berör anskaffandet av underlag liknar varandra men realiseringen av de olika 

delarna kommer skilja sig. 

4.1 Skapa förståelse utifrån underlag 

Från elkonstruktionsavdelningen exporteras en Excel-fil ut baserad utifrån 

deras eldokumentation.  

 
5. Exempel hur en export utifrån eldokumenationen kan se ut. 

Från exporten krävdes det undersökning och diskussion över vilka kolumner 

som var nödvändiga och vilka som var överlödiga. Resultatet blev att 

kolumnerna Del av, Adress, Position och Typbeteckning var essentiella för 

att kunna utföra IO-konfigurationen och PLC-kommentar, Associerad 

funktion och Del av behövdes för att kunna utveckla mjukvara som 

hanterade IO-adressering. 

 

De fyra kolumnerna som involverar konfigurationen beskriver IO-modulens 

namn, vilka adresser som borde ingå i modulen, vilken plats i modulen 

adressen ska finnas då moduler har oftast fler än en plats och vad för typ av 

modul den ska vara, till exempel om IO-modulen endast hantera digitala 

ingångar/utgångar eller analoga ingångar/utgångar. 

 

För själva adresseringen används PLC-kommentaren som unik identifierare, 

associerad funktion utnyttjas för att hjälpa användaren av programmet att 

beskriva vilken tagg i programmet kommentaren tillhör, samt att Del av 

används för att kunna tilldela rätt adresser till motsvarande taggar.  
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4.2 Framställning utav tagglista 

För att sedan kunna binda PLC-kommentaren från eldokumentationen till en 

specifik tagg krävdes det att manuellt skapa en lista där varje unik 

kommentar pekar på en rad taggar på olika nivåer som krävs för att kunna 

till slut kunna anropa och tilldela värdet till en önskad tagg. 

 
6. Referens tagglista 

Så för att till exempel för kunna tilldela en hel adress till en tagg som 

motsvarar PLC-kommentaren Start så ser anropet ut följande: 

 

GVL_Sys02_MainMachine.G_stSysSetupMainMachine.udiNodeStartBtn  

GVL_Sys02_MainMachine.G_stSysSetupMainMachine.udiInputNoStartBtn 

4.3 Framtagning av IO-adresseringslista 

Följande steg avser utveckling utav ett Python-script som kombinerar två 

tabeller där syftet är att använda Excel-filen från elkonstruktion som referens 

och den nyskapade tagglistan som en uppslagsbok där den gemensamma 

nämnaren är PLC-kommentaren. Scriptet går stegvis genom referensfilen 

och läser en kommentar och letar efter en motsvarande i tagglistan. Om den 

då hittas kopieras hårdvaruadressen och funktionsnumret ifrån referensfilen 

och sammankopplas med motsvarande rad i tagglistan där kommentaren är 

identisk med kommentaren från eldokumentationen. Resultatet blir då en ny 

Excel-fil som innehåller all information som krävs för att utföra IO-

adressering. 

 
7. Adresseringslista 

4.4 Konfigureringlista 

När framställningen utav listan med den nödvändiga informationen 

angående IO-adresseringen är skapad krävs ett yterliggare script, vars 

uppgift är att ta fram all information som krävs för att utföra en IO-

konfiguration och sedan exporterar information ut till en ny Excel-fil. 

Scriptet läser data från referensfilen och filtrera ut vad som är viktigt och 

sedan splittra upp värdena i enskilda celler samt att den lägger till, beroende 

på vad om det är en digital eller analog, in- eller utgång, rätt 

konfigureringsarray med rätt hårdvaruadress. 
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8. Konfigureringslista 

4.5 Adressering 

När allt underlag gällande exporter och modifikationer är framtagna kan 

själva utvecklingen utav adresseringen börja. Scriptet kan inte köras i en 

vanlig utvecklingsmiljö så som Visual Studio utan scriptet körs genom 

Schneiders egen utvecklingsmiljö som är huvudsakligen ämnad för PLC 

men är tillräckligt kompatibelt med Python för att kunna utföra uppgiften. 

 

För att kunna skriva adressen till taggarna krävs det att man ansluter och går 

online mot en PLC. I scriptet startas en online-applikation för att kunna 

initiera en anslutning mellan de två parterna. När en anslutning i scriptet 

etablerats, läser man från adresseringslistan och konkatenerar med hjälp av 

de olika cellerna en fullständig tagg som man tilldelar rätt värde till baserat 

på information från Excel-bladet. Med hjälp av det objektet som skapade 

online-applikationen förbereder man sedan varje tagg och värde från 

adresseringslistan tills allt från listan är läst. Slutligen försöker objektet 

skriva till PLC:n och om taggen inte är giltig sparas informationen i en logg-

fil för att sedan fortsätta skrivandet till PLC:n för att förhoppningsvis ge 

användaren en uppfattning om resultatet. 

4.6 Konfigurering och kartläggning 

För att kunna binda konfigureringsarrayen med rätt fysisk IO-modul behöver 

man beskriva för bussen vilket värde som ska levereras till rätt modul. Detta 

görs genom att i Schneiders utvecklingsmiljö skapar man virtuellt 

modulerna och sedan kommunicera till Sercos-bussen vilka moduler som 

finns och vad för adresser de innehåller. 

 

Detta görs med hjälp utav ett utvecklat script så som tidigare läser från en 

Excel-fil. Scriptet läser av innehållet från konfigureringslistan och skapar 

först huvudnoden och sedan lägger till de olika IO-modulerna. Typen av 

modul baseras på kolumnen typbeteckning som specificerar modulnamnet 

och dess egenskaper. 

 

När alla moduler har skapats måste själva kartläggningen ske, det vill säga 

att man knyter en plats i modulen med en plats i konfigureringsarrayen.   

 

Detta görs genom en export utav modulernas attributer men under tiden 

exporten sker, manipulerar man attributen och placerar rätt 
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konfigureringsarray med rätt index på den givna positionen som 

konfigureringslistan definierar. Efter manipuleringen har skett importeras 

attributen direkt och en fullständig kartläggning ha förhoppnings införts. 
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5. Resultat 

Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheterna att utveckla 

mjukvara som tillåter automatiskt utförande av IO-konfiguration samt även 

IO-adressering med hjälp av en referens från elkonstruktionen. Där målet 

var att undvika manuell inmatning via HMI-panel för att kunna eliminera 

riskerna gällande den mänskliga faktorn och spara tid.  

 

Varje maskin som tillverkas på Norden har en maskinunik IO-konfiguration 

vilket innebär resurskrävande arbetsrutiner hos arbetsgruppen som är 

ansvarig för uppstart. Med resultatet av detta arbete är tanken och 

huvudsyftet att kunna effektivisera deras arbetsrutiner så att de har möjlighet 

att spendera sina arbetstimmar på ett mer gynnsamt sätt. 

 
9. Komplett IO-konfiguration med alla moduler kartlagda 

5.1 Sammanfattning flöde och funktion 

Utifrån referensfilen som baseras på eldokumentationen ska alltså en 

systemkonfiguration utföras. Detta innebär att referensfilen agerar som ett 

facit medan andra filer som till exempel den nämnda tagglistan endast ska 

användas som en uppslagsbok, det vill säga att information kommer endast 

hämtas därifrån. Med hjälp utav dessa två filer skapas en adresseringslista 

och en konfigureringslista där syftet är att bistå med all information som 

krävs för att kunna göra en online-ändring på taggar samt skapa moduler.  

 

Detta medför förhoppningsvis att det arbete som uppstartsgruppen gör idag 

som kan ta timmar eller dagar beroende på storleken av maskinen kan göras 

med detta system på några minuter om alla referenslistor är uppdaterade och 

exporterade. Dessutom minimerar man risken för eventuella fel och ger 
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möjlighet, om det skulle uppstå fel, att få åtminstone återkoppling och en 

överblick över vad som har hänt, vilket fallet inte är idag. 

 
10. Flödet för hur systemet exekveras 

5.2 Ytterliggare funktionalitet och egenskaper 

Utöver den grundläggande funktionaliteten ska programmet även vara 

användarvänligt och säkert i den mån att felaktiga adresser inte ska kunna 

tilldelas eller adresseras. En felaktig adress skulle i detta fall motsvara att en 

utav taggparet tilldelas ett värde men den andra inte. Till exempel om 

nodtaggen och utgångstaggen nodeFillingHopper och 

outputNoFillingHopper ska tilldelas adressen tre respektive sjutton men 

något händer när den senast nämnda taggen skulle sättas. Detta skulle 

resultera, utan felhantering, att funktionen skulle tilldelas adressen 

outputArray[3,0] vilket leder till att två funktioner kommer troligtvis 

kommer referera till samma adress och därmed aktiveras samtidigt. Detta 

skulle kunna medföra till exempel att en servomotor utför ett lyft när 

maskinen inte är förbered flödesmässigt och kan resultera i att maskinen 

körs sönder. För att undvika detta scenario och kunna uppnå en korrekt 

adressering krävs det att nodtaggen och I/O-taggen ska anses vara ett par. 

Om en utav dem är inkorrekt så ska båda markeras som felaktigta i loggfilen 

och bortses från adresseringen.  

 

För att uppnå användarvänlighet så ha även ett enkelt grafiskt gränssnitt 

utvecklats som generar de två olika listorna baserat på referensen vald av 
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användaren. Utvecklandet utav gränssnittet är även en del av felhanteringen 

för att kunna begränsa antalet val användaren har tillgång till att göra och 

där genom minska risken för förvirring och att felaktiga listor skapas. Detta 

görs genom att i bakgrunden underligger en mappstruktur som separerar 

både referensfilen från elkonstruktion, tagglista och exportfiler så att man 

ska kunna hämta systemet men det den enda användaren behöver göra är att 

placera en referensfil i rätt mapp och sedan köra hela systemet utan att 

behöva oroa sig över vilka filer som kommer modifieras. 

 
11. API för att framställa underlag som krävs för konfigurering och adressering 
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6. Diskussion 

Den lösningen under denna rapport som presenterats är inte ett komplett 

system som kan direkt tas i bruk utan det är en prototyp som påvisar 

potentialen för vidare utveckling och dess fördelar. Lösningen riktar sig 

huvudsakligen mot hur kommunikationen mellan Python-script och PLC:n 

fungerar. Något som var tills idag, ett outforskat område hos Norden. 

Genom detta examensarbete har en grundprincip framställts för hur man kan 

på två olika sätt kommunicera med en PLC via script. Ett sätt där en 

förbindelse etableras mellan de två komponenterna och gör sedan en ändring 

online mot taggarna i PLC:ns mjukvara och ett annat sätt där man skapar 

moduler som binder kommunikation mellan fysisk hårdvara och mjukvara. 

6.1 Aktuell implementering  

De två olika typerna som var precis nämnda var riktpunkterna i 

examensarbetet men utöver att endast lösa kommunikationen krävs det 

dessutom att systemet ska vara begripligt och hanterbart för i princip vem 

som helst. Detta medför ytterligare implementering utav saker som inte 

direkt ha med adressering och konfigurationsdelen att göra. Utan det istället 

inriktar sig mer mellan kommunikation mellan människa och det utvecklade 

systemet, vilket inte alltid visar sig vara helt självklart. För att kunna 

undvika just missförstånd krävs precis som nämnt i resultatdelen ett 

användargränssnitt istället för till exempel en konsolapplikation, manualer 

och utbildning av den personal som kommer i framtiden hantera systemet. 

Detta görs för att kunna ge en förståelse till de berörda men även för att 

poängtera möjligheterna och vad det kommer innebära för dem som kommer 

hantera systemet. 

 

I detta fall, vilket även var ett krav för lösningen, kommer det varken 

innebära någon förändring eller något ytterligare arbete för både 

automationsavdelningen eller elkonstruktion, förutom att en fil ska 

exporteras. Utan där en verklig förändring kommer sker kommer vara hos 

personalen som är ansvarig för uppstart och därför är det viktigt att man 

skapar en förståelse för flödet och funktionaliteten hos systemet för dem. 

Tanken ska vara just att programmet ska agera som ett verktyg, ett 

hjälpmedel, för dem för att underlätta deras vardag i arbetet.  

6.2 Framtida implementering av nuvarande system 

På grund av den tidsramen examensarbetet omfattar innebär det att man inte 

hinner lösa allt som uppdragsgivaren önskar. Det kan vara delar som 

tillkommit under utveckling men kan även beror på att i början var 

uppdraget alldeles för omfattande. Därför gäller det att rikta sig in på de 
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vitala delarna av uppgiften och utelämna vissa delar som tidsramen inte 

tillåter. 

 

I detta fall har systemet utvecklats för en specifik maskin i åtanke, vilket 

innebär att det krävs några små justeringar men som kan vara tidskrävande 

för att kunna användas fullt ut. Justeringar är dock inte ur ett kodperspektiv, 

utan istället från ett underlagsperspektiv. Med det menas det att man 

behöver komplettera till exempel den listan som knyter PLC-kommentaren 

till taggarna, tagglistan. Idag innehåller den Excel-filen endast taggar som är 

inkluderade för den maskinen som detta arbete har berört men i framtiden är 

meningen att listan ska expanderas och inkludera betydligt mer information 

än vad den gör idag. 

 

Utöver referenslistan vill även Norden att man ska kunna exekvera scriptet 

med hjälp av en virtual enviroment istället där deras ändamål är att man, 

förenklat uttryckt, i princip placerar Python-installationen i en mapp istället 

för på en eller flera datorer [7]. Till exempel om programmet ska ligga på en 

server så kan Python och nödvändiga moduler installeras i en specifik mapp 

på den servern och sedan exekveras därifrån utan att behöva installera det på 

sin egen dator.  Detta skulle medföra mindre förarbete hos användaren för 

att kunna köra scripten och därmed även försäkra sig mot eventuella misstag 

i installationsfasen. 

 

Sista saken att implementera i framtiden är att kunna komplettera IO-

konfigurationen med spänningsmoduler i PLC-programmet. 

Spänningsmoduler används för att driva IO-enheter med rätt spänning och 

ström. Alla moduler, oavsett om den hanterar ingångar eller utgångar, är 

ihopkopplade med varandra och har en specifik plats i ledet av moduler och 

likaså spänningsmodulerna. I regel placeras en spänningsmodul efter var 

nionde IO-modul men detta kan variera beroende på typen av moduler som 

används i ledet innan. Själva implementationen av, med hjälp av Python-

script, spänningsmodulen liknar en vanlig IO-modul där egentligen enda 

skillnaden är att man inte behöver adressera som man gör med en vanlig 

enhet. 

 

Men om det då liknar en vanlig enhet och behöver ingen adressering, vad är 

då problematiken med att implementera det? Egentligen ingenting, 

problemet ligger i underlaget. Informationen om vilken plats och typen av 

spänningsmodulen finns inte med i referensfilen från elkonstruktion så ett 

beslut framöver ska tas om hur det ska hanteras. Till exempel om det går att 

komplettera referenslistan från elkonstruktion på något sätt eller om det 

behöver exporteras en ytterligare fil som innehåller den nödvändiga extra 

informationen. Varav det senare alternativet är något som bör undvikas för 

att kunna bibehålla simpliciteten gällande användarvänlighet.  
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7. Slutsats 

Med hjälp av realiseringen av den kommunikation mellan PLC och Python 

öppnas nya världar över vad som är numer möjligt att implementera. Innan 

detta examensarbete startade hade kopplingen mellan de två elementen varit 

hittills ett outforskat område. Norden visste att det fanns potential och var 

möjligt men de hade ingen aning hur de skulle gå tillväga för att 

implementera och vad som krävdes från de olika avdelningarna. Detta led att 

jag fick göra min egen forskning som gick ut på att undersöka vilket 

underlag som behövdes för förverkliga deras grundidé. Ett koncept för 

automatisering utav systeminställning framställdes vilket eliminerade vissa 

felfaktorer och effektiviserade som nämnt innan vissa arbetsrutiner. 

7.1 Framtida forskning och utveckling 

Förutom att fortsätta implementera och förbättra automatiseringen utav 

systeminställningar kan, på liknande sätt, en automation av 

formatinställningar också tillämpas. Formatinställningar är de inställningar 

som beskriver de dimensionerna och egenskaperna en tub besitter men 

samtidigt också hanteras av in- och utgångar. Maskinerna som tillverkas kan 

ha ett antal olika format lagrade vilket innebär att man kan växla mellan 

formaten, dock inte under körning utan mellan körning. För att ange 

formatinställningar gör man idag på liknande sätt som systeminställningar, 

det vill säga manuell inmatning via HMI-panelen.  

 

Utöver system- och formatinställningar finns det även inställningar som är 

oberoende av in- eller utgångar. Dessa inställningar kan vara till exempel 

tidsramar eller gradantal för funktioner. Värdet för dessa inställningar kan 

variera beroende på vilken sorts maskin det är och vem som startar upp. 

Varför värdet kan variera beror på att man ofta har en lägre och övre gräns 

som värdet borde finna sig inom och olika personer anser att olika värden är 

lämpligare. Dessa inställningar kan istället standardiseras och automatiseras, 

då på samma sätt som de andra inställningarna, då de idag kräver manuell 

hantering. Ett exempel på just en sådan funktion med en tidsram är 

rättvändning utav tuber. Där specificerar man en tidsstämpel där man läser 

av tuben efter ett specifikt märke och man hittar det under den tidsramen är 

tuben rättvänd. 

 

En annan möjlighet som kombinationen PLC Python tillåter är att kunna 

hantera olika situationer som kan uppstå när man är ute hos kund och 

tvingas göra ändringar i PLC-programmet. Till exempel om man måste byta 

ut en specifik sorts IO-modul i en maskin och ersätta den med någon annan 

enhet. Då kan man utveckla ett script som läser och sparar kartläggningen 

men byter ut modultypen istället för att man måste, som fallet är idag, radera 

alla moduler, skapa dem med rätt typer och sedan kartlägga 

konfigureringsarrayerna för hand.  
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Framförallt tillåter kommunikationen mellan PLC Python en att utveckla 

metoder för att kunna effektivisera och automatisera manuell inmatning men 

man skulle även kunna utveckla script som kontrollerar. Kontroller som kan 

innebära verifiering om en maskin är uppbyggd enligt det underlag som 

finns, så att till exempel maskinen innehåller rätt IO-moduler, förstärkare 

och egenskaper som maskinen är designad för. 

7.2 Avslutande del 

Potentialen i att kunna använda exekvera Python-script i PLC-program har 

visat sig vara hög och öppnar nya dörrar som Norden inte ens visste fanns 

tidigare. Man kan se det som att jag endast ha berört toppen av det berg som 

verkligen finns där just bergets storlek är fortfarande är relativt okänt. 

 

På Norden anser man att saker som är repetitiva är i regel ett slöseri med 

resurser och det är något företaget strävar efter att just försöka eliminera. 

Givetvis finns det processer som är upprepande som inte är möjliga att 

försumma men för det som är möjligt är målet att det ska automatiseras. Den 

anledningen och att försäkra sig mot felaktig inmatning är de två faktorerna 

som var bakgrunden till detta arbete uppstod och gav mig chansen att 

utveckla något Norden behövde. 

 

Det som denna rapport har avhandlat utgör en väsentlig del utav Nordens 

maskiner men är också ett startskott på någonting nytt. Ett nytt sätt att 

arbeta, ett nytt sätt att effektivisera men framförallt ett nytt sätt att tänka. 

Vad detta examensarbete kommer innebära i framtiden återstår att se men 

framtida utveckling av liknande system hos Norden är nog nästan garanterat.  

 

Tanken är att det som utvecklats genom detta examensarbete ska fortsätta att 

implementeras för att sedan tas i bruk efter sommaren 2018. 
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