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1 Inledning 
Med en växande produktionsindustri i Indien och övriga delar av Asien blir det allt svårare för företag 
i Europa och Sverige att konkurrera med den effektiva och framförallt billiga arbetskraft som erbjuds i 
öst. För att kunna konkurrera på ett effektivt sätt så har industrirobotindustrin växt kraftigt under de 
senaste åren. Ett av företagen som är i framkanten av den utvecklingen är Motoman Robotics i Torsås. 
Motoman är en av världens största leverantörer av industrirobotsystem. 

1.1 Uppdragsformulering 
Examensarbete 2008 för Kristoffer Arlefur.  

Uppdragsgivare: Motoman Robotics Europe AB i Torsås. 

Implementering av EtherCAT i robotstyrsystem Motoman NX100.   

Syftet med examensarbetet är att integrera ett EtherCAT slavkort i robotens styrsystem Motoman 
NX100, ta fram en standardlösning på hårdvara och undersöka hur ett standard HMI gränssnitt kan se 
ut.  

Uppgifter:  

1. Implementera EtherCAT slavkort i robotens styrsystem Motoman NX100 och utföra tester. 
Sammanfatta teknisk information/dokumentation om EtherCAT allmänt och integrerat i Motoman 
NX100.  

2. Konstruktion av hårdvara: Konstruera och bygga samman ett färdigt koncept med styrsystem 
Beckhoff inklusive HMI och robot styrsystem Motoman NX100, med hjälp av EtherCAT.   

3. Konstruktion av mjukvara: Ett fungerande HMI gränssnitt som kan fungera som standardmall.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppdraget är att jämföra olika systembussar som bygger på Ethernet då det är en snabbt 
växande del bland systembussar. Systembussen som valts att göra en praktisk tillämpning med är 
EtherCAT som är ett nytt och snabbt gränssnitt till ett bra pris. Det ska byggas en testutrustning som 
ska användas för tester med robotsystem NX100 och få en klarare bild vad prestandavinsterna blir och 
eventuella andra fördelar/nackdelar. 
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2 Teori 

 
2.1 EtherCAT  
EtherCAT utvecklades från början av Beckhoff men är idag en öppen standard som underhålls av 
EtherCAT technology group. EtherCAT är en förkortning för (Ethernet for Control Automation 
Technology). 
  Typiska paket i ett automationssystem är mycket små, nästan alltid mindre än vad som max 
ryms i en ethernetram. Detta innebär att effektiviteten blir väldigt låg. EtherCAT använder en metod 
som kallas "processing on the fly" som ska öka effektiviteten. EtherCAT tar inte emot hela ramen 
innan den packas upp och analyseras som traditionellt Ethernet. EtherCAT slavenheter läser istället av 
all data samtidigt som den passerar igenom, och på samma sätt så läggs nya data till. Varje ram 
fördröjs bara en kort stund i varje nod och hela nätverket kan adresseras med endast en ram. Detta gör 
man med en teknik som kallas FMMU (fieldbus memory management unit). De två största styrkorna 
med EtherCAT är att på mastersidan, exempelvis en PC, så behöver man ingen extra dyr hårdvara för 
att upprätta en kommunikation utan ett vanligt nätverkskort fungerar alldeles utmärkt då EtherCAT 
bygger helt på en standard Ethernetram. 

2.1.1 Protokollet 
EtherCAT protokollet är uppbyggt med samma ramstruktur som en vanlig Ethernetram. På det sättet 
så tillåts transport av kontrolldata inom Ethernetramen utan att behöva omdefiniera hela ramen. 
Ramen innehåller flera subtelegram som var och ett har ett område reserverat i datautrymmet. 
Datautrymmet i en Ethernetram uppgår till max 4 gigabyte. Den fysiska placeringen av olika 
EtherCAT terminalerna har ingen betydelse i nätverket då varje subtelegram har en egen adress. 
  Det är också möjligt att inom Ethernetramen direkt flytta information från ett subtelegram till 
ett annat. Detta kan användas i sådana fall där EtherCAT -komponenter ska kommunicera med 
varandra men befinner sig i samma subnät. En förutsättning att detta ska fungera är att 
kontrollmjukvaran från mastern har direktkontakt med de aktuella EtherCAT -komponenterna. 
EtherCAT -data kan också bakas in i ett UDP/IP datagram, och då kan vilken enhet som helst med en 
Ethernet -protokollstack adressera data till ett EtherCAT -system. Informationen kan då överföras via 
routrar och switchar vilket innebär att information skulle till exempel kunna skickas över Internet. 
Prestandan för en sådan lösning skulle då bli mycket beroende av hårdvaran och användningsområdet 
väldigt begränsat då automationssystem är väldigt beroende på korta svarstider. 
 
 

2.1.2 Adressering 
Fysisk adressering: Den fysiska adresseringen är en del av det 64kb stora adressutrymmet i en ram. En 
slav kan läsa eller skriva i det. Varje adressutrymme kan bara vara adresserat till endast en slav. Den 
här typen av adressering används främst vi överföring av parametrar. 
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Logisk adressering: Med logisk adressering så används datautrymmet på 4 GB och kan vara adresserat 
till många olika slavar. Tilldelningen och hanteringen av översättning från en fysisk adress till logisk 
sker i FMMUn. Vid varje uppstart så måste FMMUn ta hänsyn till och hantera följande områden: en 
logisk adress, en bitorienterad och en startadress, det läggs också till vilken typ av data det är (inputs 
eller outputs). All data kan på så vis bli adresserad bitvis och när en ram passerar en slav så kan den 
kolla med sin FMMU om det finns en matchande adress. Då ska den ta emot eller sätta in data i 
telegrammet på den positionen, från den information som hade en matchande adress. Detta gör att 
logisk adressering blir väldigt flexibel och kan lätt anpassas till data som kommer om och om igen 
utan att få långa cykeltider. 

 
Figur 2.1.1 En Ethernet ram som visar hur data är logiskt adresserad till olika slavar. Bild tagen från 

www.ethercat.org 

Adressering till ett okänt antal: Man kan adressera ett telegram till ett okänt antal mottagare med hjälp 
av en flagga som finns i det fysiska adressfältet. Om man aktiverar den så kan alla slavar med rätt 
mottagaradress lägga in eller läsa data från telegrammet. Detta kan göras tills antalet slavar med rätt 
mottagaradress tar slut eller att området för data i telegramramen tar slut, då inaktiveras flaggan. 

Broadcast: Med en broadcast -adressering används när man vill nå ut till samtliga slavar på nätverket. 
Detta kan vara mycket användbart då man till exempel måste ha alla slavar i ett ”OK” läge eller redo 
läge. 

2.1.3 Feldetektering 
EtherCAT använder sig av checksumman som finns i slutet på varje standard Ethernetram för att 
kontrollera att informationen gått fram ordentligt. Då det kan vara flera olika slavar som modifierar 
samma ram så har man också en ”working counter” för att hålla koll på hur många slavar paketet 
ändrats av, allt detta bakas in i checksumman och räknas om efter varje slav. Ifall checksumman inte 
skulle stämma eller ett fel uppstår så ändras en status flagga i EtherCAT slaven och ett avbrott skickas 
till mastern. Då kan mastern jämföra med sin ”working counter” och vet hur många slavar som ska 
vara med i nätverket och kan då avgöra i vilken slav som felet uppstått.  
  EtherCAT kan också med denna funktion styra om trafik ifall det skulle uppstå ett avbrott eller 
annat systemfel i nätverket. Detta uppnås med en extra Ethernetport och illustreras i figur 2.1.2. 
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Figur 2.1.2 Illustrerar hur man enkelt kan förhindra avbrott med EtherCAT. Bild tagen från 

www.ethercat.org 

2.1.4 Topologi 
EtherCAT kan byggas med alla topologier som fungerar i ett vanligt Ethernet -nätverk exempelvis 
buss, träd eller stjärna. För att få en så smidig kabeldragning som möjligt så brukar en kombination av 
buss och stjärna användas. Då får man en backbone med förgreningar som är enklare att bygga ut. 
Man kan bygga nätverket med switchar eller hubbar. Automationssystem är ofta beroende av mycket 
korta svarstider, så switchar är att föredra då en hubb använder sig av broadcasting när den sänder och 
belastar nätverket kraftigt vilket leder till att prestandan försämras drastiskt. 
  När det gäller val av kablage så finns det en rad olika alternativ. Vid konstruktion av nätverk 
med en stjärnstruktur så används oftast 100Base-TX (max 100meter), då den är billig och lätt att 
arbeta med. I speciella fall så används fiberoptik eller en E-buss som backbone eller om det är extrema 
krav på svarstider. Vid större system så kan avstånd påverka valet av kablage, där är fiberoptik ett 
bättre alternativ än E-buss som backbone, då E-bus högst får vara 10m. 

2.1.6 Prestanda 
Med EtherCAT kan man uppnå väldigt korta cykeltider. Detta uppnås med att i slavens hårdvara så 
skiljs datahantering och dataöverföring åt. All dataöverföring utförs av en separat hårdvara och 
mikroprocessorn som behandlar datahantering kan enbart arbeta med det. En slav kan hantera 1000 
digitala I/Os på ca 30 µs vilket kan jämföras med ett 100Mb/s Ethernet. Uppdateringsintervallet för 
styrning av servon uppgår till ca 10 kHz. Andra typiska nätverk är emellan 1-30 kHz. Men EtherCAT 



9 

 

har en fördel här för ett system som har 30kHz kan normalt inte arbeta på låga frekvenser och tvärt om 
men EtherCAT klarar av en större variation, ifall IPCn skulle bli tungt belastad.  

2.1.7 ”Hot Connect” 
För att snabbt kunna byta ut delar av nätverket så använder EtherCAT sig av något som kallas för 
”Hot Connect”. ”Hot Connect” innebär att det är möjligt att ta bort eller ansluta nya enheter utan att 
stänga av systemet. Många applikationer kommer dock att kräva omkonfigurering av en del I/O i 
TwinCAT för adresseringen kommer bli fel.  

2.1.8 ”Safety-over-EtherCAT” 
Säkerhet är en stor och viktigt del när det gäller automation. Vid en produktionslinje finns en mängd 
sensorer, givare och nödstopp. För att detta ska fungera på ett så bra sätt som möjligt och framför allt 
garanterat fungerar så brukar man skilja på säkerhetsnätverket och automationsnätverket.  EtherCATs 
lösning på detta är Safety-over-EtherCAT. Safety-over-EtherCAT delar samma nätverk som resten av 
systemet men befinner sig på applikationslagret i OSI modellen för att inte störas av funktioner från 
dem lägre lagren. Systemet är certifierat enligt IEC 61508 och uppfyller alla säkerhetskrav från Safety 
Intefrated Level (SIL) 4. I ett EtherCAT nätverk så används speciella moduler vid hantering av Safety-
over-EtherCAT som är mer felsäkra än vanliga moduler. 

2.1.9 Öppenhet 
EtherCAT har blivit en helt öppen och helt Ethernet -kompatibel teknik som användas av fler och fler. 
En stor fördel med att ha en öppen teknik är att fler får tillgång till den vilket medför att den blir mer 
kompatibel med andra stora fältbussar. Det finns inga restriktioner inlagda på vilken hårdvara man får 
använda. EtherCAT Technology Group heter organisationen som underhåller och hjälper till med 
support vid utveckling av EtherCAT, och kan snart garantera att EtherCAT ska fungera på så gott som 
alla fältbussar.  

2.1.10 Ethernet inte helt utan problem 
Det finns många olika fältbussar på marknaden för tillfället och de blir bara fler och fler. Många har 
börjat gå över till olika Ethernetlösningar. Men det finns inte bara fördelar med detta utan en hel del 
nackdelar som man noggrant bör överväga innan man byter ut ett system. Det finns en stor risk för att 
man överbelastar systemet ifall man bara har små data som ska skickas varje gång, för även om datan 
är väldigt liten så måste ändå en hel ram skickas. Det kan bli dyrare i längden om man har ett enklare 
system då man måste köpa en hårdvara som egentligen är alldeles överdimensionerad för uppgiften. 
Det krävs ofta mycket mera mjukvara för att behandla informationen vilket kan leda till sämre 
svarstider än om det bara hade styrts med hårdvara. När flera system med olika specifikationer 
kopplas samman så kan det bli mycket kollisioner, för att en del arbetar med full duplex och en del 
med halv, samt med olika hastigheter 10, 100 eller 1000 Mbit. 

2.1.11 Problem med Ethernet och slutsats 
Ethernetbaserade styrsystem har många fördelar men också en hel del nackdelar i vissa fall. Det som 
avgör i slutändan om man ska använda sig av ett Ethernetbaserat system eller ett vanligt enklare 
hårdvarubaserat PLC -system är hur komplicerad uppgiften är och hur mycket data som ska skickas.  
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3 Jämförelse av olika bussar 

3.1 Modbus 
Modbus utvecklades från början av Schneider Automation som för Modicon, men styrs idag av 
användarorganisationen Modbus-IDA. Det finns tre olika typer av Modbus: 

*Klassisk Modbus-RTU som kommunicerar via RS232 eller RS-485 

*Modbus-Plus kommunicerar via ett höghastighets Token Passing Nätverk 

*Modbus-TCP som är ett Ethernet-TCP/IP baserat klient/server protokoll 

Alla typer använder samma applikationsprotokoll. Protokollet tar hand om ramar, meddelande, 
överföring av data och kontrollfunktioner. Bussen består alltid av en Master och flera slavar, det är 
bara Master som kan starta en kommunikation. Direktkommunikation mellan slavar är inte möjligt. 
Det finns 2 olika sätt att starta en kommunikation. 
a. Question/answer: Där Mastern skickar en request adresserad till en specifik slav och väntar sedan på 
ett svar. 
b. Broadcasting: Mastern broadcastar ett medelande till alla slavar på bussen som utför uppgiften utan 
att skicka något svar till Mastern. 

Prestandan i ett Modbus nätverk är väldigt beroende på vilken design som Ethernet har och också 
processorkraften i respektive enhet. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3.1           Modbus-Plus Modbus-RTU Modbus-TCP 

Bild tagen från www.anybus.org 
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3.2 ProfiNET 
ProfiNET är ett Ethernet-protokoll som är utvecklat av Siemens och används främst inom 
automationsindustrin. Protokollet är baserat på Ethernet och använder TCP/IP kommunikation. 
Protokollet ska vara kompatibelt med lite äldre system som PROFIBUS, DeviceNet, och Interbus för 
att utbyggnad ska bli enklare och mer ekonomisk. 

Den stora styrkan med ProfiNET har tre olika klasser för prestanda så man kan välja den typ som 
passar ett specifikt system bäst: 
 
TCP/IP:  Standard TCP/IP och UDP/IP som typiskt har cykeltider 
runt 100 ms och täcker all väsentlig vertikal integration. 
Real Time (RT): För Real Time överföring av tidskritisk data med en kommunikation som klarar 
behoven av cykeltider runt 5-10ms 
Isochronous Real Time (IRT): För rörelsekontrolls applikationer med kommunikation som klarar 
fasta cykeltider ner till 0,25 ms med n synkroniseringsnoggrannhet på 
under 1µs för riktigt krävande realtidsapplikationer. 

 
Figur 3.2 Exempel på ett ProfiNET -nätverk. Bild tagen från www.anybus.org 
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3.4 FL-NET 
Fl-net är resultatet av ett samarbete mellan JEMA(Japan Electrical Manufacturers Asscociation) och 
ett flertal andra viktiga japanska standardiseringsorganisationer. Fl-net är ett kontrollnivåbaserat 
system byggt på industriell Ethernet för att skapa en kommunikation mellan olika kontroller som PLC, 
CNC eller robotar från olika tillverkare som använder den allmänna standarden. Den största skillnaden 
mellan FL-net och vanligt Ethernet är att FL-net kan garantera bättre svarstider och lämpar sig därför 
mycket bra för realtid system. En FL-net (OPCN-2) enhet kan implementeras i ett FA kontrollsystem 
så exempel en programmable controller (PLC) eller ett numercial control unit (CNC). Data skickas 
och tas emot i en cirkel mellan kontrollerna och har ett node nummer för adressering och ett vanligt 
minne också kallat ”link register”. FL-NET utvecklades främst för den japanska marknaden och 
används mest där. 

 

 
Figur 3.3 Ett uppbyggt FL-NET. Bild tagen från www.anybus.org 
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4 Hårdvara 
 

4.1 CX-1020 CPU-unit 

 
Figur 4.1CX-1020 CPU-unit. Bild tagen från www.beckhoff.se 

CX-1020 är en PC med Embedded WinXP installerat som standard. Embedded innebär att bara det 
nödvändigaste för att den ska starta är installerat, så bara ett fåtal av alla hundratals tjänster som 
normalt finns i en WinXP installation finns med. Detta gör att den kan arbeta mycket snabbare och 
minnessnålare. CX-1020 är utrustad med en 1 GHz Intel Celeron processor och 128Mb i ram, med 
optimerade energisparande funktioner för att kunna arbeta på en mycket låg spänning. Som ett resultat 
av det så utvecklar den mycket mindre värme än vad en normal processor skulle göra. Tack vare den 
låga värmeutvecklingen, endast 7 watt så behövs det ingen fläktkylning utan kylflänsar räcker bra så 
länge den inte stängs in i ett ickeventilerat utrymme. Istället för en hårdisk så är operativsystemet och 
alla andra program för installerat på ett compactflashkort. Detta medför en enorm fördel då det inte 
finns några rörliga delar i systemet så det blir mycket mindre känsligt för slitage och stötar. Ett större 
minneskort har valts på 1 gigabyte, vilket är mycket större än vad som normalt följer med denna 
modell. Detta för att det kommer vara en testenhet som kan ha flera olika testprogram installerade 
samtidigt. Enheten är utrustad med 2 st. RJ45 kontakter och en inbyggd 3portars switch. Det finns 
också 2 st. USB 2.0 portar och en DVI ingång för att kunna koppla in skärm och eventuellt 
mus/tangentbord. 
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4.2 CX-1100 Powersupply 

 
Figur 4.2 CX-1100 Powersupply. Bild tagen från www.beckhoff.se 

 
CX-1020 har ingen egen kraftförsörjning så man måste bygga på en CX-1100 för att lösa detta. Dem 
lite mindre PLC systemen från Beckhoff har egen kraftförsörjning. CX-1100 har ett inbyggt ram som 
kallas NOVRAM och är ett felsäkert datautrymme som körs på mycket små spänningar och klarar 
spara mycket information ifall strömmen skulle brytas av någon anledning. Det finns också en liten 2 
radig LCD display som man kan använda för att illustrera vilket PLC program som körs för tillfället 
men också för in och utmatning av data. På sidan finns det kontakter som försörjer hela linan med 
inputs, outputs och andra enheter som kopplas på med ström. 



15 

 

4.3 CP 6901 Touch display without keys 

 
Figur 4.3 12” touch-display. Bild tagen från www.beckhoff.se 

Till display valdes en skärm som har bra kompatibilitet med WinXP embedded och med en 
touchfunktion för att inte bli beroende av ett tangentbord eller en mus. Skärmen stödjer 800x600 i 
upplösning och är 12” stor, den drivs med 24V och är kopplad till PLCn via USB för touchfunktionen 
och DVI för bild. 

4.4 EL 1008 Digital inputs 
 

 
Figur 4.4 EL 1008. Bild tagen från www.beckhoff.se 

EL 1008 är ett exempel på digitala ingångar man kan använda för att ta emot binära signaler. För att 
undvika onödiga skador på PLCn så översätts den inkommande signalen till en ren digital signal innan 
den skickas vidare till PLCn med en fördröjning på ca 3ms. Om signalstyrkan är mellan -3 till +5 volt 
räknas det som en nolla och +15 till +30 volt ska vara en etta. Denna modell har 8 stycken ingångar 
vars status indikeras av lysdioderna längst upp. 
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4.5 EL 2008 Digital outputs 
 

 
Figur 4.5 EL 2008. Bild tagen från www.beckhoff.se 

EL2008 har 8 stycken digitala utgångar men fungerar på samma sätt som EL1008 att enheten är 
isolerad från den externa enheten. Den största strömmen som kan skickas ut är 0.5A per kanal. 
Statusen för varje kanal indikeras också här via en liten lysdiod längst upp. 
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5 Arbetets gång 

5.1 Sammanfattning av dokumentation 
För att få en bättre förståelse av mitt ex-jobb så tillbringade jag den första tiden med att samla in och 
läsa dokumentation. Eftersom beställningen från Beckhoff inte kom förän ca 2 veckor efter jag börjat 
ex-jobbet så passade jag också på att skriva ner lite på rapporten. När jag skaffat mig en bra 
uppfattning om funktionen och en del teori om EtherCAT- bussen, så skrev jag också ner en liten 
jämförelse mellan ett par andra stora system bussar för att få en bra överblick över dess funktioner. 

5.2 Test av Hårdvara 

 
Figur 5.1 Hårdvaran från Beckhoff har kommit 

Äntligen så kom leveransen från Beckhoff och det var dags att packa upp och koppla in och testa 
utrustningen. För att få allt att fungera så var det självklara valet att koppla in PLCn först, som jag läst 
all dokumentation om första veckan. Gränssnittet som används för att programmera och styra PLCn är 
vanligt Ethernet via en RJ45 kontakt så det går att använda i princip vilken dator som helst till detta. 
Programvaran och drivrutiner fanns att ladda hem från www.beckhoff.se. Efter att programvaran var 
installerad och jag hade bekantat mig lite med programmet uppstod det första problemet. Det fanns 
inte mycket information som följde med enheten och inte heller ett lösenord som behövdes för att 
kunna skapa en anslutning. Detta kunde jag till sist lösa genom att hitta en skärm att koppla in och 
starta upp WinXP embedded som finns installerat och där på skrivbordet fanns en fil med default 
användarnamn och lösenord. 
 För att starta upp ett EtherCAT nätverk så måste man först välja en host för nätverket. Den 
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hittar man med broadcastfunktionen som letar upp potentiella hosts i ett ethernetnätverk. I detta fall är 
det vår CX1020 eftersom det är den enda möjliga hosten men det kan finnas fler alternativ i ett större 
nätverk. Det kunde sen konstateras att all hårdvara fungerade mycket bra. 
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5.3 Konstruktion av testutrustning  

 

 

 

 

För att kunna använda sig av displayen och få bättre möjligheter att lägga till ny hårdvara så 
bestämdes att en ordentlig ställning skulle byggas, som ska fungera som en framtida testutrustning att 
hänga upp all hårdvara på. Detta har gjorts på en standard monteringsplåt. Jag började fundera lite på 
vilka mått där jag skulle placera komponenterna, då jag ännu inte hade fått aluminiumprofilerna som 
skulle utgöra ramen så var det svårt att göra en riktig ritning så måtten kom fram lite efterhand och 
ändrades när jag såg ett problem. Det skulle sågas upp två hål i plåten ett för displayen och ett för 
kabelgenomföring, för att kunna mäta och rita ut var jag skulle såga så använde jag maskeringstejp på 
plåten. För att knäppa fast PLCn, strömförsörjningen, säkringarna och kopplingsplintarna användes 
speciella metallskenor. Jag insåg ganska snabbt att det skulle bli mycket sladdar för strömförsörjning 
signaler o.s.v. så för att få en så fast och snygg installation som möjligt så skruvade jag också dit 
plastkanaler där man kan dra kablarna. Strömförsörjningen är vanlig nätspänning på 230V som 
konverteras till 24V, anledningen till att det är dubbel strömförsörjning är att man skulle vara på den 
säkra sidan så man inte får några spänningsfall när man ansluter mer hårdvara, det finns säkringar 
innan och efter konverteringen. När all hårdvara var installerad så var det dags för kabeldragning. Ett 
mycket tidskrävande arbete då jag satte kabelskor och märkte upp alla kablarna för att förenkla en 
framtida modifiering. 
Till ram användes 30x30 aluminiumprofiler med skenor som man kan skruva fast plåten i. Det var 
inga problem att skruva ihop efter att rätt skruv och muttrar hade hämtats från lagret. Ett rejält handtag 
och fötter monterades också för att lättare kunna flytta utrustningen. 

 

Kabelgenomföring 

Strömförsörjning/säkringar 

Metallskena 

Plastkanaler 

LCD-display 
CX1020/CX1100 

EL1008/EL2008 
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5.4 Utbildning i Kalmar 

 
Figur 5.2 Utbildningslokaler på Motoman i Kalmar 

För att få en bättre förståelse och mer kunskap om robotar och framför allt lära mig att programmera 
en robot så fick jag gå en 5 heldagars kurs i Kalmar. Motoman i Kalmar har hand om utbildning till 
deras robotsystem. Hit kan företag som köpt en robot komma för att få en ordentlig utbildning i 
handhavande, programmering eller service. Jag fick utbildning på deras senaste system ”NX100 robot 
control system” som är en pc-baserad högpresterande robotkontroll. NX100 bygger på Windows CE 
som är en embedded version av WinXP. Det finns ett inbyggt Ethernet som används för lokal 
styrning, men det har också experimenterats med fjärrstyrning vilket kan komma i framtiden. NX100 
kan hantera upp till 60 000 steg eller 10 000 instruktioner i ett program med 4 olika robotar och 
externa axlar, max 36 st. olika axlar totalt. En axel är en 
vridpunkt för roboten och en extern axel är t.ex. rullband 
eller ett bord som ska lutas. Normalt finns det 6 olika axlar 
på en robot. 3 huvudaxlar och 3 vristaxlar se figur 5.2 

 

 

 

 Figur 5.2 Motoman Robot 

Swing 

Upper arm 

Lower arm Wrist rotating 

Wrist bending 

Tool 
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För att få en så precis rörelse som möjligt använder NX100 sig av ett system som kallas ARM 
(Advance Robot Motion control). 
  Utbildningen var mycket pedagogiskt uppbyggd och praktiskt inriktad. Det var lite teori och 
genomgång och sen ut och testa på robotarna, sen lite mer teori och sen testa igen. Detta för att det går 
snabbast och man lär sig bäst med learning by doing. Efter ett par dagar när man hade lite mer kött på 
benen så blev arbetet mycket mer självständigt och man skulle experimentera mera själv. Motoman 
robotar arbetar med pulser och koordinater för att avgöra var den är i rummet och vart den ska. 
Exempel på ett enkelt jobb kan vara följande: 

   NOP 
   SET B000 0 
   SUB B000 
   *A 
   SFTON P000 
1 MOVJ VJ 50 
2 MOVJ VJ 50 
3 MOVL V 270 
4 MOVL V 270 
5 MOVL V 270 
6 MOVJ VJ 50 
   SFTOF 
   ADD P000 P001 
   INC B000 
   JUMP *A IF B000<4 
   END 
 
Kursen var mycket intressant och lärorik, helt klart en fördelaktig erfarenhet att ta med sig från sitt ex-
jobb. Kursen avslutades på fredagen med utdelning av kursintyg och div. Motomanreklam så som T-
shirt lite pennor, mugg och en pärm. 

1+6 

  3         4 

  2         5 

Figur 5.3 Jobbet som programmet utför 
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5.5 Programvaran 

5.5.1 TwinCAT 
TwinCAT är en förkortning för The windows Control and Automation Technology. Utvecklat av 
Beckhoff för deras PLC system och EtherCAT. TwinCAT är ett paket med mjukvara för en mängd 
olika styrsystem i realtid och simulering. Mjukvaran är PC baserad och kompatibel med alla Windows 
XP baserade system, det ingår också drivrutiner för att kunna kommunicera med en IPC (Industri PC). 
TwinCAT är uppdelat i många olika delar för att öka kompatibiliteten med olika standard 
systembussar som finns på marknaden. Jag har använt mig av System manager och PLC control. 

5.5.2 System manager 

 
Figur 5.5.1 System Manager i TwinCAT 

Med System manager binder man samman systemet. Här sätter du upp en route till din host. Hosten i 
mitt fall är min IPC CX-1020 som jag har skannat av efter anslutna enheter. Enheterna dyker upp som 
termer i system manager, Term 2 är en EL1008 ingångar osv. Till skillnad från andra och många äldre 
PLC -lösningar så har inte TwinCAT fasta adresser till varje ut och ingång. Istället använder man sig 
av endast variabelnamn när man gör PLC -programmet och adresserar sen variablerna till en ut/ingång 
i systemmanager. Detta för att det lätt ska gå att lägga till fler ut/ingångar till PLCn eller göra 
modifikationer på befintliga ut/ingångar utan att behöva andra i programmet. Det går att byta ut 
tilläggsenheterna under drift tack vare Hot Connect men då måste man göra en ny scanning och 
eventuellt modifiera adresseringen. I TwinCAT väljer man också in vilket PLC program som ska 
programmeras in. 
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5.5.3 HMI i C# med .NET 
HMIt har gjorts i en .NET miljö med hjälp av C#. Anledningen till att just C# användes är att 
EtherCAT technology group stödjer det språket så det finns ett välutvecklat bibliotek att inkludera, 
TwinCAT.Ads som är ett måste för att TwinCAT ska kunna kommunicera med .NET. Det var just det 
som var den större svårigheten i denna del av arbetet att damma av sina gamla C# kunskaper. 
Eftersom det inte finns en generell uppgift som PLCn ska utföra så valdes ett borrningsexempel att 
göra ett enkelt HMI till, för att få mer kunskap hur man kan kombinera .NET med PLC 
programmeringen i TwinCAT och för att få ett snyggt HMI. 

 
Figur 5.5.2 ett HMI i C# 

Programmet har hela tiden direktkontakt med PLC kontrollen i TwinCAT och ändrar sin status så fort 
det sker en ändring. Fördelen med att göra HMIt i .NET är att det finns fullt stöd för det på CX-1020 
så det är lätt att bara kopiera över ett färdigkompilerat program och börja köra. Att tänka på att .NET 
version 2.0 är installerat på CX-1020 så man inte använder funktioner som är unika för .NET 3.0. 



24 

 

6 Resultat 

 
Figur 6.1 Klar testutrustning 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet blev mycket bra. Testutrustningen fungerar som det var tänkt och ser mycket proffsig ut. 
EtherCAT fungerade mycket bra tillsammans med .NET och när man väl lärt sig TwinCAT går det 
snabbt att starta upp en anslutning till PLCn. Den första delen av uppdraget var att sammanställa 
dokumentation om EtherCAT vilket var nödvändigt för att få en bra bild över hur systemet fungerar. 
Själva konstruktionen gick smärtfritt med bara en liten motgång då ritningen tappades bort och det tog 
väldigt lång tid att få ut aluminiumprofilerna. 

6.2 Slutdiskussion 

Teststationen skulle från början användas tillsammans med ett robotstyrsystem NX 100. Tyvärr har 
tiden sprungit iväg och det har inte funnits tid eller möjlighet att prova med ett riktigt system. Det 
fungerar bra i teorin och vid simulering men hur mycket man vinner i verkligheten är svårt att 
spekulera i. En mätning av prestanda för en praktisk tillämpning kan dock bli missvisande för 
ethernetramen lämpar sig bättre vid överföring av större data och ett test skulle förmodligen innebära 
en överföring av bara ett par byte. Hur ska en mätning med en informationsmängd som finns i ett 
verkligt system kunna simuleras? Det går inte att svara på då många system är unika och har olika 
krav och hårdvara. Den bästa lösningen är att göra olika tester på verkliga system istället för en 
simulering. Då kan en bedömning lättare göras vilka vinster man får med en EtherCAT systembuss. 

EtherCAT har mycket att erbjuda marknaden. Fördelarna med lägre kostnader, bekant Ethernet 
hårdvara och inga licensavgifter. Mjukvaran som hör till visar sig väldigt flexibel med funktioner som 
Hot Connect och stöd för andra öppna standarder gör det till ett bra val. Prestandan har i teorin också 
visat sig väldigt bra och det finns inget som talar för att den inte skulle fungera på samma sätt i 
praktiken. 

6.3 Vidareutveckling 
Detta är bara början av utvecklingen av EtherCAT tillsammans med Motoman styrsystem NX100. 
Tyvärr så fanns inte möjligheterna att göra ett praktiskt test nu, men under sommaren som kommer det 
finnas mer tid. Eftersom testutrustningen blev så pass bra och med möjligheter att lägga till fler 
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moduler så som Safety-over-EtherCAT eller expandera med fler PLC system för att bygga ett mindre 
nätverk så finns det mycket kvar att experimentera med. 
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7 Ordförklaringar 
IPC   –  Industri PC 
FMMU  – Fieldbus Memory Management Unit 
EtherCAT  – Ethernet for Control Automation Technology 
TwinCAT  – The windows Control and Automation Technology 
PLC   –  Progammable Logic Unit 
JEMA  –  Japan Electrical Manufacturers Asscociation 
ARM   –  Advance Robot Motion control 
.NET  – Programspråk från Microsoft 
HMI   – Human Machine Interface 
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8 Bilagor 

8.1 Sammanfattningstabell av olika bussar 

 

 

 EtherCAT Profibus FL-net Ethernet/IP Modbus TCP 
Network 
Type 

Ethernet based fast 
Real-Time 
Master/Slave 
network 

Multi-Master/Slave 
Communication system 

Ethernet-UDPIP 
based Control 
level network 

Ethernet based Control 
Level network with CIP 
application protocol 

Ethernet-TCP/IP 
based simple 
Client/Server 
network 

Topology Very flexible with 
Ethernet Star, Line 
or Tree topologies 
Switches are not 
required 

Depending on physical 
media 
RS-485:  segmented line 
topology without stubs 
Fibre Optic: Star or 
Ring topology 
MPB:  segmented line 
topology with stubs 

Very flexible with 
star, tree or line 
structures. 
All topologies that 
can be 
implemented with 
standard Ethernet 

Very flexible with Star, 
Tree and line topologies 
Switched Ethernet 
preferred for good Real-
Time behavior 

Very flexible with 
star, tree or line 
structures. 
All topologies that 
can be implemented 
with standard 
Ethernet 
technology 
including switched 
networks are 
applicable. 

Installation Ethernet 100 TX 
twisted pair cables 
with RJ45 
connectors: 
100m distance 
between two nodes 
in the network 

Shielded twisted pair 
cable or Fibre optic 
media 
Power over the bus and 
intrinsically safety with 
MBP possible 
Line length depending 
on physical media and 
transmission speed 

Standard 10 or 
100 Mbit/s 
Ethernet 
technology based 
on copper cables 
or fibre optics 
standards can be 
used. 

  - Standard Off the Shelf 
(COTS) Ethernet cables 
and connectors 
- Shielded 10/100 Mbit/s 
TX Ethernet cable or 
Fibre Optics 
- RJ45, M12 or Fibre 
Optic connectors 

Standard 10, 100 
or 1000 Mbit/s 
Ethernet 
technology based 
on copper cables, 
fibre optics or 
wireless standards 
can be used. 

Speed 100 Mbit/s full 
duplex 

9,6 kbit/s up to 12 Mbit/s 
(selectable) 

10 Mbit/s 10, 100, 1000 Mbit/s 10, 100, 1000 
Mbit/s/s 

max. 
Stations 

65535 Up to 32 stations 
(Master or Slaves) per 
Segment Up to 126 
stations per network 
 

Max 252 nodes nearly unlimited nearly unlimited 

Data up to 1.500 Byte 
per telegram frame 

Each Slave:  - max 244 
Byte cyclic Input and 
244 Byte Output data- 
additional 240 Byte 
acyclic Parameter Data 
Total- 30 kByte cyclic 
I/O data plus acyclic 
Parameter data 

Max 1024 byte 
per Telegram 
frame Total I/O 
data on the 
network: Max 17 
kbyte 

cyclic and acyclic process 
and parameter data up to 
1.500 Byte per telegram 
frame 

Up to 1.500 Byte 
per Telegram frame 
Total: nearly 
unlimited 

Network 
Features  

EtherCAT is 
optimized for fast 
Real-Time 
transmissions as it 
can can processes 
1000 distributed 
I/O in 30 µs 

Advanced Multi Master 
communication system 
for factory, process and 
building automation. 

Token-Bus 
network. 

Advanced Ethernet based 
communication system 
using standard Ethernet-
TCP/IP and UDP 
protocols in Layer 1-4 
and the CIP protocol in 
Layer 7. Transparent 
coupling with DeviceNet 
and ControlNet. 

Simple 
Client/Server 
network based on 
standard Ethernet 
technology and 
TCP/UDP/IP 
protocols in Layer 
3-4. 
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8.2 Offert från Beckhoff 

MOTOMAN Robotics Europe AB 
Att: Jonas Fransson 
Box 504 
385 25 Torsås 

080331 

Er Ref: Jonas Fransson 
Vår Ref: Henrik Ljung 
Offert: 31746 

Hej  

Vi tackar för Er förfrågan och har här med det stora nöjet att Erbjuda följande. 
Rad Artikelkod Benämning Antal Belopp
10 CX1020-0121 CX1020, DVI/USB, Windows XP Emb, PLC run-time 1 12392,8
20 CX1900-0023 1 Gbyte CF card type I,extended temperature spec.,instead of 64 MB CF 1 453,6
30 CX1100-0004 Power supply unit for CX1020, core with E-bus capability 1 1701,6
40 TWINCAT PLC HMI "Via TwinCAT PLC HMI the visualisation integrated in TwinCAT PLC Contr 1 2618,4
50 EL1008 8x digital input 24V DC,filter 3.0ms,1-wire system 1 305,6
60 EL2008 8x digital output 24V DC,0.5A,1-wire system 1 336
70 EL9011 Bus end cap 1 24,8

Summa:  17 833 kr80

Panel DVI/USB
Artikelkod Benämning Antal Belopp
CP6901-0001-0000 12inch,TFT,800x600,no keys,touch screen 1 9154,4
C9900-K513 connecting kit 3 m for CP69xx 1 457,6
C9900-K515 connecting kit 5 m for CP69xx 1 497,6
C9900-K421 connecting kit 10 m for CP69xx 1 1640,8
C9900-K423 connecting kit 20 m for CP69xx 1 2216,8
C9900-K425 connecting kit 30 m for CP69xx 1 2762,4
C9900-K427 connecting kit 40 m for CP69xx 1 3211,2
C9900-K429 connecting kit 50 m for CP69xx 1 3840 
Övrig tekniskdokumentation se www.beckhoff.se 

Huvudkontor Försäljningskontor 
Beckhoff Automation AB     Tel: +46 (0) 40/680 81 60 Beckhoff Automation AB Plusgiro 12 14 00-6 
Stenåldersgatan 2B                Tel: +46 (0) 40/680 81 61 Enebybergsvägen 10B           Tel: +46 (0) 8 446 30 01       Bankgiro 5438-3682 
213 76 Malmö                       E-mail: info@beckhoff.se 182 36 Danderyd VAT SE556622510701 

www.beckhoff.se Styrelsens säte Täby 
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Leveranstid: Enl senare ö.k. 
Leveransvillkor: Fritt Vårt Lager 
Generella försäljnings  
och leveransvillkor: IML 2000 
Garantitid:  1 år från leveransdatum 
Betalningsvillkor: 30dgr från faktureringsdatum 
Offertens giltighet: 30 dgr från offertdatum 
Valutajustering: Vid fakturerings tillfället, kurs 9,30 Euro +/-2% 
Returbestämmelser: Endast sådana returer, för vilka vi kan ställas till ansvar –   

t.ex felexpediering eller fabrikationsfel – godkännes utan 
extra kostnad. 
Övriga returer måste godkännas av oss varvid vårt order 
eller fakturanummer skall uppges. Godkända returer skall 
alltid återsändas i obruten orginalförpackning. Med 
hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, eventuella 
justeringsarbeten kommer returavdrag aldrig att 
understiga 30% av materialets inköpsvärde. Retur 
understigande 250 kr inköpsvärde tages ej i retur.

Vi hoppas att ovanstående är tillfredställande skulle Ni önska ytterligare information står 
undertecknad till Er tjänst. 

Med vänlig hälsning  

Beckhoff Automation AB 
New Automation Technology 

Henrik Ljung 

Huvudkontor Försäljningskontor 
Beckhoff Automation AB     Tel: +46 (0) 40/680 81 60 Beckhoff Automation AB Plusgiro 12 14 00-6 
Stenåldersgatan 2B                Tel: +46 (0) 40/680 81 61 Enebybergsvägen 10B           Tel: +46 (0) 8 446 30 01       Bankgiro 5438-3682 
213 76 Malmö                       E-mail: info@beckhoff.se 182 36 Danderyd VAT SE556622510701 

www.beckhoff.se Styrelsens säte Täby 
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8.3 .NET kod 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Windows.Forms; 

 

    static class Program 

    { 

        // Huvudprogramet 

        [STAThread] 

        static void Main() 

        { 

            Application.EnableVisualStyles(); 

            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

            Application.Run(new testHMI()); 

        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.IO; 
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// Inkluderat ett externt bibliotek för att kunna köra funktioner som kontaktar PLC kontrollen 

using TwinCAT.Ads; 

 

    public partial class testHMI : Form 

    { 

        private TcAdsClient tcClient; 

        private AdsStream dataStream; 

        private BinaryReader binReader; 

 

        private int Engine; 

        private int DeviceUp; 

        private int DeviceDown; 

        private int Steps; 

        private int Count; 

 

        public testHMI() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

//----------------------------------------------------- 

//Aktiverar bevakning av modulerna i PLC programmet, Det anger också vilken port som ska användas i 
detta fall 801 vilket är lokalt alternativt simulering 

//----------------------------------------------------- 

        private void Load(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            try 

            { 

                dataStream = new AdsStream(7); 

                binReader = new BinaryReader(dataStream); 

 

                tcClient = new TcAdsClient(); 

                tcClient.Connect(801); 

 

hEngine = tcClient.AddDeviceNotification(".engine", dataStream, 0, 1, 
AdsTransMode.OnChange, 10, 0, null); 

hDeviceUp = tcClient.AddDeviceNotification(".deviceUp", dataStream, 1, 1, 
AdsTransMode.OnChange, 10, 0, null); 

hDeviceDown = tcClient.AddDeviceNotification(".DeviceDown", dataStream, 2, 1, 
AdsTransMode.OnChange, 10, 0, null); 

hSteps = tcClient.AddDeviceNotification(".steps", dataStream, 3, 1, 
AdsTransMode.OnChange, 10, 0, null); 

hCount = tcClient.AddDeviceNotification(".count", dataStream, 4, 2, 
AdsTransMode.OnChange, 10, 0, null); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

        } 

 

        //------------------------------------------------ 
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        //Detta är en avbrottsfunktion och körs så fort någon variabel eller status ändras i PLC programmet 

        //------------------------------------------------ 

        private void tcClient_OnNotification(object sender, AdsNotificationEventArgs e) 

  { 

   try 

   { 

    e.DataStream.Position = e.Offset; 

 

    if(e.NotificationHandle == hDeviceUp) 

    { 

                        if (binReader.ReadBoolean() == true) 

     { 

                             DeviceUp.ForeColor = Color.Red; 

     } 

                       else 

                       { 

                            DeviceUp.ForeColor = Color.White; 

                       } 

   } 

    else if(e.NotificationHandle == hDeviceDown) 

    { 

     if (binReader.ReadBoolean() == true) 

     { 

                             DeviceDown.ForeColor = Color.Red; 

     } 
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                        else 

                        { 

                             DeviceDown.ForeColor = Color.White; 

                        } 

    } 

    else if(e.NotificationHandle == hSteps) 

    { 

                        prgSteps.Value = binReader.ReadByte(); 

    } 

    else if(e.NotificationHandle == hCount) 

    { 

     lblCount.Text = binReader.ReadUInt16().ToString(); 

    }  

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    MessageBox.Show(ex.Message); 

   } 

  } 

 

 

 

        //------------------------------------------ 

         //För att inte det ska ligga någon bevakning kvar i minnet så måste man stänga ner bevakningen 

        //------------------------------------------ 
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        private void frmMachine_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                tcClient.DeleteDeviceNotification(hEngine); 

                tcClient.DeleteDeviceNotification(hDeviceUp); 

                tcClient.DeleteDeviceNotification(hDeviceDown); 

                tcClient.DeleteDeviceNotification(hSteps); 

                tcClient.DeleteDeviceNotification(hCount); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.Message); 

            } 

            tcClient.Dispose(); 

        } 

} 

} 

 

{ 

    partial class testHMI 

    { 

        /// <summary> 

        /// Required designer variable. 

        /// </summary> 
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        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

        /// <summary> 

        /// Clean up any resources being used. 

        /// </summary> 

        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, 
false.</param> 

        protected override void Dispose(bool disposing) 

        { 

            if (disposing && (components != null)) 

            { 

                components.Dispose(); 

            } 

            base.Dispose(disposing); 

        } 

 

        #region Windows Form Designer generated code 

 

        /// <summary> 

        /// Required method for Designer support - do not modify 

        /// the contents of this method with the code editor. 

        /// </summary> 

        private void InitializeComponent() 

        { 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new 
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(testHMI)); 
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            this.lblDeviceDown = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.lblDeviceUp = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.DeviceDown = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.DeviceUp = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.lblCount = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.lblCountLabel = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.prgSteps = new System.Windows.Forms.ProgressBar(); 

            this.lbl100Procent = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.lbl0Procent = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // lblDeviceDown 

            //  

            this.lblDeviceDown.AutoSize = true; 

            this.lblDeviceDown.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 14.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.lblDeviceDown.Location = new System.Drawing.Point(108, 90); 

            this.lblDeviceDown.Name = "lblDeviceDown"; 

            this.lblDeviceDown.Size = new System.Drawing.Size(88, 23); 

            this.lblDeviceDown.TabIndex = 10; 

            this.lblDeviceDown.Text = "Borr ner"; 

            //  

            // lblDeviceUp 

            //  

            this.lblDeviceUp.AutoSize = true; 
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            this.lblDeviceUp.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 14.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.lblDeviceUp.Location = new System.Drawing.Point(108, 43); 

            this.lblDeviceUp.Name = "lblDeviceUp"; 

            this.lblDeviceUp.Size = new System.Drawing.Size(93, 23); 

            this.lblDeviceUp.TabIndex = 9; 

            this.lblDeviceUp.Text = "Borr upp"; 

            //  

            // DeviceDown 

            //  

            this.DeviceDown.AutoSize = true; 

            this.DeviceDown.Font = new System.Drawing.Font("Wingdings", 20.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(2))); 

            this.DeviceDown.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLightLight; 

            this.DeviceDown.Location = new System.Drawing.Point(64, 85); 

            this.DeviceDown.Name = "DeviceDown"; 

            this.DeviceDown.Size = new System.Drawing.Size(38, 30); 

            this.DeviceDown.TabIndex = 8; 

            this.DeviceDown.Text = "ê"; 

            //  

            // DeviceUp 

            //  

            this.DeviceUp.AutoSize = true; 

            this.DeviceUp.Font = new System.Drawing.Font("Wingdings", 20.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(2))); 

            this.DeviceUp.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlLightLight; 
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            this.DeviceUp.Location = new System.Drawing.Point(64, 38); 

            this.DeviceUp.Name = "DeviceUp"; 

            this.DeviceUp.Size = new System.Drawing.Size(38, 30); 

            this.DeviceUp.TabIndex = 7; 

            this.DeviceUp.Text = "é"; 

            //  

            // lblCount 

            //  

            this.lblCount.AutoSize = true; 

            this.lblCount.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 14.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.lblCount.Location = new System.Drawing.Point(174, 162); 

            this.lblCount.Name = "lblCount"; 

            this.lblCount.Size = new System.Drawing.Size(22, 23); 

            this.lblCount.TabIndex = 7; 

            this.lblCount.Text = "0"; 

            //  

            // lblCountLabel 

            //  

            this.lblCountLabel.AutoSize = true; 

            this.lblCountLabel.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 14.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.lblCountLabel.Location = new System.Drawing.Point(3, 162); 

            this.lblCountLabel.Name = "lblCountLabel"; 

            this.lblCountLabel.Size = new System.Drawing.Size(160, 23); 

            this.lblCountLabel.TabIndex = 6; 
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            this.lblCountLabel.Text = "Avklarade jobb:"; 

            //  

            // prgSteps 

            //  

            this.prgSteps.Location = new System.Drawing.Point(7, 247); 

            this.prgSteps.Maximum = 25; 

            this.prgSteps.Name = "prgSteps"; 

            this.prgSteps.Size = new System.Drawing.Size(400, 23); 

            this.prgSteps.TabIndex = 6; 

            //  

            // lbl100Procent 

            //  

            this.lbl100Procent.AutoSize = true; 

            this.lbl100Procent.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 14.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.lbl100Procent.Location = new System.Drawing.Point(343, 273); 

            this.lbl100Procent.Name = "lbl100Procent"; 

            this.lbl100Procent.Size = new System.Drawing.Size(69, 23); 

            this.lbl100Procent.TabIndex = 7; 

            this.lbl100Procent.Text = "100%"; 

            //  

            // lbl0Procent 

            //  

            this.lbl0Procent.AutoSize = true; 

            this.lbl0Procent.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 14.25F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 
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            this.lbl0Procent.Location = new System.Drawing.Point(3, 273); 

            this.lbl0Procent.Name = "lbl0Procent"; 

            this.lbl0Procent.Size = new System.Drawing.Size(45, 23); 

            this.lbl0Procent.TabIndex = 8; 

            this.lbl0Procent.Text = "0%"; 

            //  

            // frmMachine 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(412, 296); 

            this.Controls.Add(this.lblDeviceDown); 

            this.Controls.Add(this.lblDeviceUp); 

            this.Controls.Add(this.lblCount); 

            this.Controls.Add(this.DeviceDown); 

            this.Controls.Add(this.lbl0Procent); 

            this.Controls.Add(this.DeviceUp); 

            this.Controls.Add(this.lblCountLabel); 

            this.Controls.Add(this.lbl100Procent); 

            this.Controls.Add(this.prgSteps); 

            this.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, 
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); 

            this.Name = ""; 

            this.Text = "Exempel HMI"; 
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            this.FormClosing += new 
System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.frmMachine_FormClosing); 

            this.Load += new System.EventHandler(this.frmMachine_Load); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        } 

 

        #endregion 

 

        private System.Windows.Forms.Label lblDeviceDown; 

        private System.Windows.Forms.Label lblDeviceUp; 

        private System.Windows.Forms.Label DeviceDown; 

        private System.Windows.Forms.Label DeviceUp; 

        private System.Windows.Forms.Label lblCount; 

        private System.Windows.Forms.Label lblCountLabel; 

        private System.Windows.Forms.ProgressBar prgSteps; 

        private System.Windows.Forms.Label lbl100Procent; 

        private System.Windows.Forms.Label lbl0Procent; 

    } 
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9 Referenser 

9.1 Litteratur 
Hjälpinnehållet i TwinCAT programvaran 

9.2 Internet 
www.beckhoff.se 

www.anybus.org 

www.ethercat.org 

www.industrialnetworking.com 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matematiska och systemtekniska institutionen 

SE-351 95 Växjö 

 

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 

http://www.vxu.se/msi/ 

 


