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Abstrakt

En av Glimek AB:s mest förekommande maskiner är SD
används för degavvägning. Den finns i flera olika varianter. Den enklaste 
har enbart start
hastigheten och e
möjligheter till inställningar finns. 

Konstruktionen på denna maskin hade inte uppdaterats på många år och 
behövde en uppdatering av användargränssnitt, programvara och 
elkonstruktion. Arbetet har fr
användargränssnittet till panelen.

En del av arbetet var att undersöka om det var möjligt att utesluta PLC ur 
konstruktionen och använda en mer avancerad programmerbar 
frekvensomformare. Eftersom det blev problem med lansering
programvara till frekvensomformaren och enbart en mindre bra 
fungerande demoversion fanns tillgänglig så var detta tyvärr inte möjligt. 

I arbetet har olika varianter på operatörspaneler utretts. Exempel på 
flödesdiagram till PLC har också gjorts. 
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frekvensomformare. Eftersom det blev problem med lansering
programvara till frekvensomformaren och enbart en mindre bra 
fungerande demoversion fanns tillgänglig så var detta tyvärr inte möjligt. 
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Abstract

One of Glimek AB's most common machines is the dough divider, SD
It is available in many different variants. The simplest has only
and stop button and a potentiometer to set the speed. A more 

advanced version has an operator panel with various options.

The design of this machine had not been updated in many years and 
needed an update of the user interface, software and electrical
construction. The thesis has mainly concentrated on the human machine 
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1. INTRODUKTION

1.1 Bakgrund

Glimek AB är ett företag i Glimåkra som utvecklar och tillverkar bagerimaskiner för 

bearbetning av deg. Maskinerna finns i olika utförande, antingen med fast drift på 

huvudmotorn eller drift där dess hastighet styrs med hjälp av frekvensomformare genom en 

potentiometer. En av de vanligaste maskinerna benämns SD-180. Den finns i olika utföranden 

där den mest förekommande har variabel hastighet med frekvensomvandlare och start/stopp –

funktion. På en annan variant används en mindre operatörspanel vilket ger utökade funktioner 

som räknare av antal producerade degbitar, beräkning av produktionshastighet i 

degbitar/timme och en möjlighet att stoppa maskinen automatiskt efter att en förinställd 

produktionsbatch är producerad. Det är den sistnämnda varianten med operatörspanel som 

detta examensarbete kommer att koncentrera sig på.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att förbättra användargränssnitt och program till SD-180. 

Maskinen är i behov av uppdatering av såväl komponenter som mjukvara. 

Arbetet är teoretiskt med förslag på gränssnitt och program för styrning av operatörspanelen 

som ska vara till maskinen.

1.3 Avgränsning

Olika varianter på operatörspanel, frekvensomformare och eventuellt PLC kommer att 

undersökas men det kommer endast att göras användargränssnitt till en panel och program till 

en frekvensomformare eller PLC.

Fler avgränsningar kan komma att göras beroende på hur arbetet utvecklar sig.

1.4 Förutsättningar

Inlämning och redovisning av arbetet är bestämd till onsdagen 2 juni 2010. De största 
ändringarna kommer att göras i programmen för operatörspanelen och frekvensomformare. 
Parameterinställningar för frekvensomformaren kommer även att ändras då dessa inte är 
samma som på föregående modell. Eventuellt PLC-program kommer också att uppdateras. 
Bestämt sedan tidigare är att produkter från OMRON ska användas. Även komponenter i 
elskåp och yttre komponenter kommer att behandlas i arbetet.
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2. METOD

Arbetsgången är enligt nedanstående:

 Alternativjämförelse av huvudkomponenter. 

o Undersöka möjligheten att eliminera behovet av PLC genom att 

använda en mer avancerad frekvensomformare.

o Utreda olika varianter på operatörspaneler.

 Programmering och parameterinställningar på frekvensomformare, 

operatörspanel och eventuell PLC.

 Eventuell simulering.

 Redovisning.
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3. FUNKTIONSBESKRIVNING AV SD-180

SD-180 används för degavvägning. Maskinens uppgift är att dela en stor degklump till mindre 

bitar. Ett undertryck skapas med en tillbakagående kolv och deg sugs ner i en kammare. När 

kammaren är full med deg skärs denna av med en kniv. Degbiten inuti kammaren är nu 

separerad från den stora degklumpen. Kolven har nu nått sitt ändläge och byter rikting. 

Degbiten trycks fram i en mätkammare. Ändlägets placering bestämmer var mätkolven ska 

stanna vilket påverkar storleken på degbiten. Mätkammaren går neråt och degbiten inuti 

mätkammaren separeras från degen inuti degkammaren.

Resultatet blir en degbit med mycket stor viktnoggrannhet.

Bild 1: Degavvägningsmaskin SD-180, från www.glimek.se
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4. TERMINOLOGI

PLC – Programmable Logic Controller eller programmerbart styrsystem. En typ av dator 

som ofta används för styrning i industriella miljöer. Den har in- och utgångar som tar emot 

och skickar elektriska signaler. Processorn jämför sedan signalerna i ett inskrivet program.   

Frekvensomformare – Kraftelektronisk komponent som används för reglering av 

asynkronmotorers varvtal och även för mjukstart av motorer. 

En enkel funktionsbeskrivning är att antingen 1-fas eller 3-fas växelspänning med nätfrekvens 

matas in i frekvensomformaren som sedan omvandlas till en likspänning med en 

diodlikriktare. Denna likspänning omformas och moduleras till en sinusformad växelspänning 

med den önskade frekvensen. Reglering av varvtal sker genom att enbart ändra frekvensen. 

Konstant spänning gör att motorns vridmoment bibehålls. 

HMI – Human Machine Interface. En operatörspanel eller pekskärm.

I/O – In och utgångar till en PLC eller annan styrenhet.

NTXS – Program från OMRON som används för att designa och programmera 

operatörspaneler.

Tags – Minnesceller eller dataord i NTXS.

Flowchart programming – Programmering i flödesdiagram. Grafisk programmering där 

programinstruktionerna går i ett flöde uppifrån och ner.

CX-programmer – Mjukvara från OMRON för att programmera PLC.
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5. KOMPONENTER OCH PROGRAMMERING

5.1 Val av komponenter

Vid undersökningen och val av komponenter har funktionaliteten och kostnaden ställts mot 

varandra. I första hand ska komponenter som företaget redan har lagerförda användas. Detta 

för att hålla nere lagerkostnaden och minska produkthanteringen. Svårigheten har varit att 

hitta passande frekvensomformare, operatörspanel och att undersöka om PLC kan uteslutas ur 

applikationen. Komponenterna som behandlas i avsnitt 5.1.3 är standardkomponenter som 

redan finns lagerförda och används i flera olika utav Glimeks produkter.

5.1.1 Frekvensomformare

Vid val av frekvensomformare stod det mellan att använda en som är programmerbar eller att 

göra som i förra applikationen, det vill säga, använda både frekvensomformare och PLC. 

Vid möte med Ulf Svensson från OMRON diskuterades det om PLC kunde uteslutas och om 

enbart frekvensomformare behövdes. För att detta skulle vara möjligt behövdes en 

frekvensomformare med inbyggda och programmerbara logikfunktioner. Vi resonerade fram 

att modellen MX2 kunde passa bra i applikationen.

Bild 2: OMRON frekvensomformare MX2, från omron.se
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I frekvensomformaren finns möjligheter att göra logikprogram som ska kunna ersätta PLC:n i 

förra applikationen. Tyvärr är inte programmet som används för detta lanserat än men 

HITACHI som tillverkar frekvensomformarna för OMRONS räkning har en demoversion av 

programmet. Den versionen kommer att användas under arbetet men den är inte garanterat fri 

från buggar och andra fel då den inte har testats tillräckligt noggrant.

5.1.2 PLC

I den förra applikationen har PLC-modellen CPM1A med tio I/O använts. Det bestämdes att 

utesluta PLC och använda en mer avancerad frekvensomformare med programmerbara 

logikfunktioner. 

5.1.3 Standardkomponenter i elskåp

De övriga komponenterna som finns i elskåpet är sådana som redan finns lagerförda och 

används i flera olika produkter. Många av dem sitter i den föregående applikationen och de 

kommer även att användas i den nya. Det är kopplingsplintar, automatsäkringar, kontaktorer, 

relä och nätaggregat. Den enda av standardkomponenterna som behöver läggas till är 

nätaggregatet för spänningsmatning till operatörspanelen. Eventuellt kan fler reläer komma att 

användas. 

Komponent Benämning Antal Fabrikat

Kontaktor K1 1 Schneider

Relä KR1-KR… Ej bestämt Schneider

Frekvensomformare U1 1 Omron

Filter AU1 1 Omron

Plint X1 Ej bestämt Telemecanique

Plint X2 Ej bestämt Telemecanique

Enpolig säkring 16 A FA1 1 Schneider

Enpolig säkring 6 A

Nätaggregat

PLC

FA2

AC/DC

CP1L

1

1

1

Schneider

Omron

Omron

Tabell 1: De komponenter som är tänkta att vara i elskåpet
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5.2 Yttre komponenter

Bland de yttre komponenterna har detta arbete främst koncentrerats på operatörspanelen. Den 

är i behov av ett mer användarvänligt gränssnitt. Se bild 9 för tidigare användargränssnitt. 

5.2.1 HMI

Den operatörspanel som valdes är OMRON NT3S-123B-E. En operatörspanel med 

touchscreenfunktion . Ett annat alternativ var en operatörspanel ur NQ3-serien. I detta fall var 

det priset och att NT3S hade större display, 4.1″ mot NQ3:s 3.8″, som avgjorde vilken av 

dessa som skulle användas. 

Operatörspanelen matas med 24 VDC. Tidigare panel matades direkt av en internspänning i 

PLC:n via kommunikationskabeln. Detta var tyvärr inte möjligt med den frekvensomformaren 

som valdes vilket medför att ett nätaggregat måste läggas till i konstruktionen. 

För att slippa problemet med val av olika språk undersökte jag om grafiska symboler kan 

användas. Grafiska symboler underlättar för bagare och servicetekniker då alla kan förstå de 

olika symbolernas betydelse. Detta löser också problemet med vilket språk som ska vara på 

operatörspanelen då den levereras så att det inte blir någon risk för att fel språk finns i panelen 

när kunden får den. I den förra applikationen fanns möjlighet att välja tre olika språk, svenska, 

tyska och engelska.

NT3S kan hantera bilder i två färger med upplösningen 192 (bredd) x 64 (höjd) pixlar. Detta 

gör att de bilder som finns tillgängliga måste modifieras för att kunna importeras till skärmen. 

Dessa bilder används till andra maskiner med HMI i färg och med högre upplösning.

Ett förslag med text och ett med grafiska symboler visas i avsnitt 6.1.1.

                                     Bild 3: Omron NT3S (vänster) och NQ3S (höger), från omron.se
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        Bild 4: Omron NT2S, HMI i nuvarande i applikation

5.2.2 Motor

Motorn som sitter på SD-180 är en 1.1 kW asynkronmotor. Den har märkdata: 1410 rpm, 4.55 

A vid 230 V Δ-koppling, cos φ = 0.79 och kapslingsklass IP 54.

5.2.3 Sensor

För att kunna räkna hur många bitar som maskinen producerar per timme används en sensor 

som är monterad intill en roterande skiva. På skivan är en bult fastmonterad. När skivan 

roterar känner sensorn av varje gång bulten passerar och därmed kan produktionshastigheten 

bestämmas med hjälp av beräkningar i PLC-programmet. Sensorn är en standardkomponent 

som finns i fler applikationer och samma modell som i föregående version kommer att 

användas.

5.2.4 Säkerhetsutrustning

Säkerhetsutrustningen på maskinen består av ett nödstopp och fyra brytare som sitter 

monterade i skydd och luckor på maskinen. Dessa bryter direkt om ett skydd plockas av eller 

om en lucka öppnas under drift. Detta för att undvika personskador. Nödstopp och brytare 

ligger seriekopplade i en slinga. 

Som tillval på säkerhetsutrustningen finns en fotplatta att beställa. Vid behov av att rengöra 

eller att rensa tratten kan man ställa sig på fotplattan och när denna trycks ner av kroppsvikten 

påverkas en brytare som stoppar maskinen. När denna inte är beställd av kunden kopplas den 

enbart förbi i slingan.
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5.2.5 Extrautrustning

Ett tillval som finns att välja är mjöldoft. Denna monteras ovanpå utmatningsbanan och 

mjölar den så att degen inte ska klibba fast. Oftast används inget mjöldoft men vid vissa 

sorters degar är denna att rekommendera som tillval. Den startas separat och 

spänningsmatning sker via ett 1-fasuttag som får en spänning på 230 VAC från elskåpet. 

Uttaget monteras endast på maskinen då en kund beställt tillvalet. Plintar och kablar finns i 

elskåpet så ändamålet finns alltid förberett.

Komponent Benämning Antal Fabrikat

Operatörspanel OP1 1 Omron

Nödstopp NS1 1 ?

Säkerhetsslinga SG2-SG5 1 Allen Bradley

Brytare till fotplatta SG1 1 Telemecanique

Motor M01 1 ABB

Uttag för mjöldoft XS1 1 ABB

Tabell 2: Tänkta yttre komponenter på SD-180

5.3 Programmering

Programmering av skärmen utfördes i NTXS. I arbetet förklaras grundläggande hur 

programmet fungerar.

5.3.1 HMI

För att programmera och designa bilder på operatörspanelen används ett program som heter 

NTXS. I programmet designas och definieras de olika menyerna och bilderna som ska 

användas. Tags bestäms och även hur navigationen i menyerna ska vara definieras i NTXS. 

Om en knapp trycks in ska ett visst villkor uppfyllas. Till exempel att en annan meny eller 

bild kommer upp på pekskärmen. Se bild 5.
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Bild 5: Länkning av knapp till en annan meny. I detta fall länkas knappen service ihop med servicemenyn

För att kommunicera mellan operatörspanel och PC används kabeln NT2S-CN002. Program 

kan både sändas till skärmen och hämtas från den till PC:n för ändringar och uppdateringar.

Bild 6: Inkoppling mellan PC och operatörspanel, från manual till NTXS.
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5.3.2 Gränssnitt till HMI

Nedan visas gränssnittet för operatörspanelen och kommentarer om texten och symbolernas 

betydelse. Både ett förslag på ett gränssnitt som är textbaserat och ett som är baserat på 

grafiska symboler visas i detta avsnitt. Nedan visas ett förslag på en textbaserad layout.

Bild 7a: Screen 001: Huvudsida

Bild 7b: Screen 002: Servicemeny

Bild 7c: Popup screen 65001: Förvalsmeny

Bild 7: Förslag på gränssnitt till HMI

Med knapparna 1 respektive 0 i vänstra hörnet startas och stoppas maskinen. Till höger om 

texten ”förval” visas hur många bitar bagaren har valt att producera innan maskinen 

automatiskt stannar.

I den högra rutan med texten ”Speed” ska hastigheten kunna ställas in, med mellan 750 och 

1800 bitar per timme. I den förra applikationen har potentiometer använts men tanken är att 

den ska tas bort. Med knapparna + och – ökas och minskas hastigheten.

Genom att trycka på knappen ”Service” i nedre delen av högra hörnet visas sida 002, 

servicemeny.  Denna sida är endast till för servicetekniker och det krävs lösenord för att få 

tillgång.

Knappen ”CLR” nollställer serviceräknaren som visar det totala antalet bitar producerade av 

maskinen. ”Stot” står för hur många gånger serviceteknikern har servat maskinen.
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Nedan visas ett förslag på gränssnitt med grafiska symboler och förklaring till dessa.

Bild 8a: Screen 001: Huvudsida

Bild 8b: Screen 002: Servicemeny

Bild 8c : Screen 003: Förvalsmeny

Bild 8d : Screen 65001: Förvalsinställning

    

Bild 8: Förslag på gränssnitt med grafiska symboler.

Screen 001 är huvudmenyn där de olika valen kan göras. Genom att trycka på knappen i det 

nedre vänstra hörnet med verktygssymbolen kommer man till servicemenyn, screen 002. 

Σ visar totalt antal producerade bitar av maskinen. Verktygssymbolen i servicemenyn visar 

antal gånger maskinen blivit servad. Genom att trycka på knappen ”00” nollställs 

serviceräknaren som räknar det totala antalet producerade bitar av maskinen.  

Den övre knappen i vänstra hörnet i huvudmenyn är förvalsknappen. När operatören trycker

på den förflyttas man till screen 003, förvalsmeny. Här kan ett förval göras genom att trycka 

på symbolen som liknar en penna, då kommer man vidare till screen 65001, det numeriska 

tangentbordet. Här trycks antal bitar in och genom att välja ”ENT” återgår man till 
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förvalsmenyn. Den övre symbolen i förvalsmenyn är förvalsräknaren. När denna räknat upp 

till önskat antal bitar stoppas maskinen automatiskt.

Start- och stoppknapp finns i övre högra hörnet i huvudmenyn. Maskinen kan startas och 

stoppas utan att ett förval har gjorts.

Symbolen med ett + och – i nedre högra hörnet är hastighetsinställningen.

                                                        Bild 9: Användargränssnitt i NT2S till nuvarande applikation
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5.3.3 Larm i NTXS

I NTXS finns en larmfunktion där olika händelser kan visas. I nuvarande konstruktion 

används inga larm.

Nedan följer ett förslag på hur larmfunktionen i framtida konstruktion till SD-180 kan se ut.

Bild 10: Meny för larm i NTXS

NT3S kan övervaka upp till 256 olika larm fördelat på 16 grupper. I detta förslag finns tre 

larm som kan vara till nytta i framtida konstruktion.

När ett larm aktiveras kommer rutan med ”x” i att visas texten för det aktuella larmet. Genom 

att trycka på ”kvittera” efter att orsaken till larmet åtgärdats är tanken att återgå till 

huvudmenyn.

Nummer Larmtext

001 Nödstopp intryckt

002 Frekvensomf. Utlöst

003 Luckor öppna

Tabell 3: Förslag på larm i NTXS

För att det ska vara möjligt att använda larmen 001 och 003 behövs troligen ett säkerhetsrelä 

till slingar med nödstopp och brytare för luckor och skydd som skickar en signal till 

styrenheten i maskinen, vilket medför en extra kostnad. 

Bestämning av larmtext i NTXS och ett PLC-exempelprogram för att visa larm finns i bild 11 

och bild 12.
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Bild 11: Inskrivning av data för larm och val för den tag som är länkad till larmgruppens ord i PLC-systemet

Bild 12: Exempelprogram till larm                                                                                          
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5.3.4 Tags

För att operatörspanelen ska kunna kommunicera med en styrenhet måste tags definieras. 

Detta är dataord som bestäms i NTXS. I bild 13 visas hur menyn för definiering av tags ser ut 

i NTXS.

Följande tags är definierade för projektet:

No. Node name Tag Bytes Tag name

00001 PLC DM00000 2 Service_räknare

00002 PLC CIO0010_00 - Start_Stopp

00003 PLC DM00001 2 Stot

00004 PLC DM00004 4 Förval

00005 PLC DM00005 2 Räknare

00006 PLC DM00006 2 Hastighet

Tabell 4: Tags för kommunikation med PLC.

Bild 13: Definiering av tags i NTXS
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Bild 14: Val av vilken PLC eller annan styrenhet operatörspanelen ska kommunicera med.

5.3.5 Frekvensomformare

Frekvensomformarens logikfunktioner programmeras med hjälp av ett program som använder 

flowchart programming. 

Frekvensomformaren har sju ingångar och tre utgångar som kan användas för programmering 

och kan hantera fem uppgifter parallellt med varandra. 

In- och utgångarna kan användas för andra ändamål än programmering. Olika parametrar som 

kan ställas in gör det möjligt att förbestämma funktionerna utan program. Dock måste 

mjukvara finnas tillgänglig för att kunna utföra flowchart programming.

Vid exekvering av programmet är flödesdiagrammet enkelt att följa för att kunna upptäcka 

eventuella fel.

Efter det att demoversionen av mjukvaran som heter ProDriveNext hade anlänt försökte jag 

sätta mig in i det. 
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Detta var lättare sagt än gjort då det innehöll buggar och var väldigt svåröverskådligt. Bland 

annat fanns ingen hjälpmeny som annars hade varit till stor hjälp. Manual eller datablad fanns 

inte tillgängligt.

Det gick bara att välja en hårdvara att programmera, WJ200 från HITACHI och det var stora 

problem att komma in i menyerna i programmet. 

Efter att ha pratat med teknisk support på OMRON kom vi fram till att det förmodligen inte 

fanns någon mening att lägga ner någon tid på att försöka få rätt på programmet eftersom de 

själva inte hade testat det och kunde därmed inte kunde ge någon support.

Fullversionen från OMRON släpps så pass nära inpå inlämnings- och redovisningsdatum för 

detta examensarbete att det inte finns tid att testa den i någon större utsträckning. 

En del av examensarbetet skulle vara att testa om frekvensomformaren kunde ersätta PLC 

fullt ut. Detta kommer därför inte att vara möjligt att utföra.

6. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ändringar i konstruktionen

Eftersom att det inte gick att använda demoversionen av ProDriveNext ändrades 

förutsättningarna för detta arbete rejält och i samråd med Glimek bestämdes att PLC och 

frekvensomformare ska användas precis som i förra applikationen. Skillnaden från föregående 

applikation är att modellen på PLC byts från CPM1A till CP1L med 10 I/O. 

Bild 15: OMRON CP1L, från omron.se
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På grund av modellbyte och tidbristen som uppstått kommer arbetet endast att bli teoretiskt 

med förslag från min sida på nytt gränssnitt till operatörspanelen och ett flödesdiagram till 

PLC-programmet som visar hur operatörspanelen och PLC kommunicerar. 

6.1.1 Flödesdiagram till PLC-programmet

Funktionen för PLC-programmet för kommunikation med HMI kommer att visas med ett 

flödesdiagram. 

Bild 16: Flödesdiagram över kommunikation mellan PLC och HMI.

Förklaringar till diagrammet finns nedan. Alla menyer ska vara tillgängliga såväl när 

maskinen står stilla som när den är i drift.
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Förklaring till de olika punkterna i flödesdiagrammet:

1. Startmeny: När maskinen är spänningssatt visas startmenyn. Härifrån kan olika val göras.

2. Drift till: Maskinen kan startas utan att ett förval har gjorts. Antal producerade degbitar 

räknas men maskinen måste stoppas manuellt. 

3. Förval: Här görs förvalet av antal bitar som önskas produceras. Förval kan både göras när 

maskinen står still eller är i drift.

4. Hastighet: Valet av produktionshastighet görs. Den kan ställas in innan drift är igång eller 

under tiden maskinen går. Hastighetsinställningen finns i huvudmenyn.

5. Service: Genom att trycka på knappen för service kommer man till servicemenyn. Detta 

kan göras både när maskinen står stilla eller är i drift. När servicen är klar återgår man till 

startmenyn eller fortsätter driften beroende på om maskinen är i drift eller står stilla. 

Servicemenyn är låst för obehöriga med en fyrsiffrig kod.

6. Förval klart: När förvalsräknaren räknat klart stannar maskinen automatiskt. Är inte 

räknaren klar fortsätter driften.

7. Stoppa maskin: Trycker operatören på stoppknappen stannar maskinen. Detta kan givetvis 

göras även om ett förval gjorts och operatören vill stoppa maskinen innan önskat antal bitar 

producerats.

8. Stopp: Maskinen är stoppad.

Cirkeln med texten ”Globala Aktiviteter” betyder att dessa kan utföras både om maskinen är i 

drift eller står stilla.

6.1.2 PLC-Program för att styra HMI

På grund av tidsbrist gjordes aldrig något fullständigt PLC-program för styrning mellan PLC 

och operatörspanel. Enbart ett flödesdiagram har gjorts. 
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7. Framtida arbete

7.1 Förslag på framtida arbete

Eftersom förutsättningarna för projektet förändrades under dess gång var det mycket som inte 
hanns med. Därmed finns det många ändringar och förbättringar som kan göras i framtiden.

7.1.1 Elkonstruktion

Elkonstruktionen är i behov av en uppdatering. Någon uppdatering har inte gjorts i detta 

arbete. De tryckknappar som idag sitter på maskinen ska ersättas med start och stopp i 

operatörspanelen.

Ett förslag är att byta frekvensomformare till en mer kraftfull och programmerbar variant och 

därmed undersöka möjligheten att utesluta PLC.

De komponenter som är i elskåpet i nuvarande applikation bör ses över. Bland annat bör ett 

säkerhetsrelä läggas till för att öka säkerheten ytterligare. Kostnadsjämförelser med andra 

fabrikat kan också göras.

7.1.2 PLC-program

Om det inte skulle fungera att använda enbart en frekvensomformare måste ett nytt PLC-

program göras till den nya applikationen. 

Troligen kan delar av det gamla programmet användas. I detta arbete har endast ett mindre 

exempelprogram gjorts.

7.1.3 Gränssnitt till HMI

Gränssnittet med de grafiska symbolerna till operatörspanelen kan förbättras ytterligare då 

upplösningen på de bilder som fanns tillgängliga att importera till NTXS inte var särskilt bra. 

Orsaken till detta var att bilderna var menade att användas till en mer avancerad 

operatörspanel med färgskärm och högre upplösning.  

Efter modifiering av bilderna blev de gryniga och något svårtolkade. Bilder anpassade enbart 

för skärmen NT3S borde utvecklas.
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8. Resultat och diskussion

Resultatet blev tyvärr inte som det var förväntat från början. Huvudsyftet var att undersöka 

om PLC kunde uteslutas ur applikationen genom att använda en kraftfullare programmerbar 

frekvensomformare.

Då mjukvaran som används för detta ändamål inte var fullt utvecklad och enbart en 

demoversion fanns tillgänglig blev det problem när den inte fungerade. 

Komponenterna till maskinen skulle vara från OMRON vilket gjorde att andra tillverkare inte 

var aktuella. Det finns flera olika fabrikat av programmerbara frekvensomformare. Skulle inte 

MX2 passa in i applikationen bör andra fabrikat utredas och testas.

Gränssnittet till HMI har förbättrats avsevärt och maskinen kommer att bli mer 

användarvänlig med grafiska symboler istället för text. Dock måste symbolernas upplösning 

förbättras och bli enklare att tolka. 
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