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ABSTRAKT
I  den  här  rapporten  presenteras  hur  en  sammankoppling görs  mellan ett  elektroniskt 
skydd till en effektbrytare och en dator. Det görs med en presentation av komponenterna 
följt  av  en  beskrivning  över  hur  strömförsörjning  och  sammankoppling  kan  göras. 
Rapporten  innefattar  även  en  beskrivning  av  hur  ett  kommunikationstest  mellan  de 
hopkopplade komponenterna kan utföras.
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1 INTRODUKTION
I alla industrier där någonting produceras finns olika typer av övervakningssystem. 
Informationen till dessa hämtas från processen via olika typer av mätinstrument. Den 
insamlade datamängden används för att styra processen och till övervakning.

Mätutrustningens data skickas mellan processen och styrutrustningen t ex en PLC 
eller PC som styr och övervakar. Det kan bland annat göras med Modbusprotokoll.

Vår  utbildning  till  drifttekniker  gör  det  sannolikt  att  man  kommer  att  komma  i 
kontakt med styr- och reglerutrustning inom någon industri. Därför är det intressant 
att  veta  mer  om hur  man  kopplar  ihop  olika  komponenter  och  hur  man  får  ut 
information från dessa.

4



2 BAKGRUND
Iden kom till på en digitaltekniklabb där Bohman undrade om det fanns någon som 
var  intresserad  av  att  fördjupa  sig  i  programmering  och  PLC-styrning.  Projektet 
handlade om att få ut information ur en effektbrytare till en PLC och därmed kunna 
få en övervakning av vissa parametrar. Detta tyckte vi lät som ett intressant projekt 
då vi båda är intresserade av att lära oss mer om digitalteknik och logisk styrning. Vi 
kontaktade Bohman i mitten av december och framlade vårt intresse för att ta oss an 
projektet.  Bohman försåg oss med manualer till  de olika komponenter som skulle 
ingå i uppkopplingen. Efter att ha studerat manualerna bildade vi uppfattningen om 
att  detta  faktiskt  var  genomförbart  och  beslutade  oss  för  att  ha  detta  som 
examensarbete. 

Innan juluppehållet lämnade vi in ansökan om att få valet av examensarbete godkänt 
med Lennart  Bohman som ämneshandledare.  I  början  av  läsperiod  3  fick  vi  vår 
ansökan godkänd och kunde börja med projektet.
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE

3.1 Syfte
Syftet är att visa hur sammankoppling och tillvaratagande av information kan ske 
med hjälp av de  resurser vi har att tillgå.

3.2 Frågeställning
• Hur fungerar de olika komponenterna och kommer de kunna samverka med 

varandra?

• Hur ska den fysiska ihopkopplingen mellan de olika komponenterna göras?

• Hur får man tillgång till informationen från effektbrytaren och hur presenterar 
man den?
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3.3 Avgränsningar
För att inte detta projekt ska bli för stort och tappa fokus från det ursprungliga syftet 
har vi valt att inte gå in djupgående på hur varje komponent rent tekniskt fungerar 
eller hur de olika internetprotokollen är uppbyggda. 

Vi har endast tagit reda på så pass mycket som vi behöver om komponenterna och 
protokollen att vi kan få översättningen att fungera rent mjukvarumässigt samt hur 
uppkopplingen av hårdvaran ska gå till. 

Huvudsyftet med arbetet är trots allt få till en fungerande översättning mellan olika 
internetprotokoll  och att  kunna upprätthålla en fungerande kommunikation mellan 
två enheter. Det är inte att beskriva hur en Gateway fungerar eller hur exempelvis 
Modbus är uppbyggt. Sådan information hänvisar vi till andra mer tillförlitliga källor.
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4 METOD OCH TEORI
Informationen som krävs för att förstå komponenternas funktioner hämtas framförallt 
från  dess  manualer.  Även olika  supportforum på  internet  och  telefonsupport  kan 
behöva nyttjas.

Övervakningen är tänkt att göras i CoDeSys och att vi då till viss del kan använda 
oss av kunskaper från digitalteknikkursen.

Uppkoppling  och  experiment  kommer  att  ske  i  ellaborationsalen  på 
sjöfartshögskolan där effektbrytaren och övriga komponenter finns.
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5 RESULTAT
Härmed presenteras funktionerna hos de olika komponenterna, hur uppkoppling av 
dessa kan utföras samt hur värden på vissa parametrar samlas in och presenteras. 

Företagsnamnet  Schneider  electrics  kommer  att  förekomma  på  flertalet  ställen  i 
texten  och  förkortas  hädanefter  till  SE  i  text  och  källhänvisning.  Även 
företagsnamnet Intellicom innovation förekommer på flera ställen och förkortas till 
II.

5.1 Komponenternas funktion
Härmed förklaras kortfattat funktionerna för samtliga komponenter i uppkopplingen.

5.1.1 Masterpact NT08H1
Strömställare eller elkopplare är samlingsnamnet på de apparater öppnar eller sluter 
strömbanor.  Effektbrytaren  är  en  elkopplare  främst  förekommande  i 
högspänningsanläggningar. Effektbrytare kan bryta, sluta och under en viss tid leda 
den ström som uppkommer vid kortslutning,  dvs strömstyrkor  på upp till  10-tals 
kiloAmpere (Alfredsson, A, Elkraft, sid 312, tredje upplagan, Liber AB)
Masterpact NT08H1 från SE är en lågspänningseffektbrytare med en märkström på 
800  Ampere.  Det  är  en  utdragbar  brytare  som  monteras  i  kassett.  Tillslag  av 
huvudkontakten  till  anslutningarna  kräver  kraften  som ackumuleras  av  en  spänd 
fjäder.  Denna fjäderspänning  kan  utföras  antingen  manuellt  via  ett  spännhandtag 
eller på elektrisk väg med hjälp av ett motordon . Tillslag sker antingen lokalt via 
knapptryckning eller via ett fjärrkontrollsystem kopplat till en tillslagsspole. Frånslag 
sker antingen när frånslagsspolen spänningssätts  eller  när matningsspänningen på 
underspänningsutlösaren  sjunker.  (SE Masterpact NT Lågspänningsutrustning, s.2,  
5-16, 9, 27-28, 31-34)
Effektbrytaren  är  kopplad  till  ett  elektroniskt  skydd,  Micrologic.  Förutom 
skyddsfunktioner ger detta elektroniska skydd möjligheter till: felindikering, mätning 
av  elektriska  storheter  samt  kommunikation  med  andra  enheter.  Det  är  den 
sistnämnda egenskapen som gör skyddet intressant för vår uppkoppling varför det 
elektroniska skyddet kommer att beskrivas mer utförligt under nästa rubrik i kapitlet. 
(SE Masterpact NT Lågspänningsutrustning, s.30)(SE Elektroniska skydd Micrologic  
5,0 P, s.36)
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5.1.2 Micrologic 5.0 P, Elektroniskt skydd
Alla  effektbrytare  av  typen  Masterpact  NT är  utrustade  med  elektroniskt  skydd, 
Micrologic. De elektroniska skyddet är utformat för att skydda huvudströmkretsar 
och belastningar. Beroende på typ av Micrologic kan de användas för att mäta ström, 
spänning, frekvens, effekt och energi. Med hjälp av det elektroniska skyddet kan man 
optimera  driftsäkerheten  och  energikonsumtionen.  (SE  Elektroniska  skydd 
Micrologic 5,0 P, s.4)
Det bör nämnas att det finns tre stycken olika typer av Micrologic med avseende på 
hur många funktioner de har. Micrologic A innehåller i princip bara strömmätning 
och  felindikering.  Micrologic  P  innehåller  samma  funktioner  som  A men  även 
effektmätning  och  programmerbara  skyddsinställningar,  möjlighet  till  visning  av 
historik  samt  inställning  av  långtidsskydd  från  överlast  och  återställning  av 
effektbrytare. Micrologic H innehåller samma funktioner som P men även möjlighet 
till övertonsanalys och mer avancerade larmfunktioner (SE Masterpact NT and NW 
2008,  s.A-11).  Det  elektriska  skydd  som används  i  vår  uppkoppling  är  av  typen 
Micrologic P

Det är med hjälp av omkopplarna på Micrologic man ställer in skyddsinställningar 
och  fördröjningar  för  överlast-,  kortslutning-  och  jordfels/differentialskydd  på 
effektbrytaren.  Om  dessa  inställningsvärden  överskrids  ska  skyddsfunktionerna 
systematiskt lösa ut effektbrytaren. (SE Elektroniska skydd Micrologic 5,0 P, s.6)
Konfiguration av skyddets funktioner sker i programvaran vilket kan observeras på 
displayen.  Orientering  mellan  huvudmenyerna  samt  ändringar  av  inställningar  i 
programmet sker med hjälp av tryckknapparna. I programvaran finns möjlighet till 
finjustering och konfiguration av skyddsinställningar och fördröjningar, visning av 
aktuella driftvärden samt historik. (SE Elektroniska skydd Micrologic 5,0 P, s.12 ff)
Till effektbrytaren finns ett kommunikationstillval. Detta innebär att det elektroniska 
skyddet  är  kopplat  till  en  kommunikationsmodul  via  en  infra-röd  optokoppling. 
Överföringen  av  information  sker  trådlöst  mellan  kommunikationsmodulen  och 
skyddet. Kommunikationsmodulen är i sin tur kopplad till en  COM-port med sex 
stycken kopplingspunkter från vilka anslutning till  en seriell  bus eller gateway är 
möjlig. På detta vis kan  är det möjligt att integrera Micrologic med ett överordnat 
övervakningssystem. (SE Elektroniska skydd Micrologic 5,0 P, s.36), (SE Modbus 
communication for micrologic 2009, s.30-33)
För övervakning med hjälp av PC krävs en mjukvara med ett grafiskt interface. Vi 
använder SE:s egna program tillhörande Micrologic för detta ändamål. Programmet 
heter  Micrologic  RCU  (Remote  Control  Utility)  och  är  standardprogrammet  till 
Micrologic elektroniska skydd. I programmet kan man avläsa alla driftsparametrar 
som finns att tillgå från det elektroniska skyddet. Programmet finns att ladda ner 
gratis från SE:s hemsida. (Länk finns under referenser)
Informationen som kan hämtas från COM-portarna är  i  protokollet  Modbus RTU 
över RS485. Modbus är ett öppet protokoll som kan användas i de flesta PLC och 
PC.  Med hjälp  av  externa  interface  är  kommunikation  över  andra  protokoll,  Till 
exempel  Profibus  och Ethernet  möjlig.  (SE Elektroniska skydd Micrologic 5,0 P,  
s.36)
Eftersom informationen från  effektbrytaren  ska  skickas  till  en  PC och PLC som 
nyttjar Ethernet TCP/IP måste signalen översättas från Modbus RTU till Ethernet och 
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vice versa när signaler ska skickas från PC till COM-portarna. Denna översättning 
sker i en gateway kopplad mellan COM-portarna och PC. 

Funktionen hos en gateway förklaras kortfattat under nästa rubrik i kapitlet. 

5.1.3 Netbiter, Modbus TCP/RTU Gateway 
En gateway eller förmedlingsnod är en apparat som möjliggör dataöverföring mellan 
nätverk  som nyttjar olika nätverksprotokoll, exempelvis Modbus/TCP ethernet  och 
Modbus/RTU (II Modbus RTU_TCP MB100 datasheet, s. 1-2)
Förmedlingsnoden vi använder är av typen Netbiter Modbus gateway från Intellicom 
innovation AB. Netbitern är kopplad mellan skyddets COM-port och datorn. Mellan 
COM-porten och Netbitern sker dataöverföringen i Modbus RTU över RS 485. På 
Modbus RTU-sidan blir  då COM-porten Slave och  Netbitern blir  Master. Mellan 
datorn  och Netbitern  sker  dataöverföringen  i  Modbus  TCP Ethernet.  På  Modbus 
TCP-sidan  blir  PC:n  Master  och  Netbitern  Slave  (II  Netbiter  Modbus  Gateway 
revision 1,30 sid 5).
Med datorn skickas en förfrågan, querie till  Netbitern.  Netbitern skickar i  sin tur 
förfrågan  till  COM-porten.  Svaret  från  COM-porten  vidarebefordras  genom 
Netbitern  till  datorn.  Genom  denna  kommunikation  fås  en  övervakning  av  det 
elektroniska  skyddet  och  därmed  effektbrytaren.(II  Netbiter  Modbus  Gateway  
revision 1,30, sid 5)
Med hjälp av mjukvaran Netbiter Config Utility som ligger på Intellicoms hemsida 
hittar man och ansluter nätverksnoder på ethernetsidan så att man kan kontrollera 
Netbitern från en PC. Mjukvaran används även till att konfigurera inställningarna för 
dataöverföringen i Modbus RTU och TCP Ethernet i Netbitern. (II Netbiter Modbus  
Gateway revision 1,30 sid 11-14)
Hur signalerna förändras från effektbrytaren till datorn visas i figur 1.

Figur 1, Schema för uppkoppling
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5.1.4 PLC Wago 750-841
PLC  står  för  Programmable  Logic  Controller  och  det  är  samlingsnamnet  för 
datorbaserade  styrsystem.  Det  är  ett  sorts  mikrodatorliknande  instrument  som 
används speciellt för logik- och sekvensstyrning. Idag används PLC rutinmässigt i all 
form av industri. 

En  PLC  byggs  upp  av  moduler.  Man  bygger  alltså  upp  sin  egen  PLC  med 
strömförsörjning,  processorminne,  digitala  och  analoga  in-/utgångar, 
kommunikationsmodul  för  anslutning  till  andra  nätverksnoder,  samt  ev 
specialfunktioner  som  robotar  eller  PID-regulatorer  osv.(Göran  Malmberg,  Kim 
Nyborg Prakisk processautomation 2005, s.221)
I våra tester har vi använt en PLC:s spänningsaggregat för strömförsörjning av det 
elektroniska skyddet och en PLC till kommunikation mellan skyddet och PLC:n.
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5.2 Sammankoppling av komponenterna
Uppkopplingen av effektbrytare och Netbiter kan delas upp i spänningsmatning och 
sammankoppling av kommunikationsdelarna.

Nedan beskrivs hur spänningsmatning kan ske med anvisning om vilka plintarna som 
används och hur dessa ska kopplas mot spänningsaggregaten.  Därutöver  beskrivs 
sammankopplingen mellan det elektriska skyddet och Netbitern för att upprätta en 
kommunikation.

Under  laborations  försöken  användes  det  24V  spänningsaggregat  som  fanns  på 
Sjöfartshögskolans PLC.

5.2.1 Strömförsörjning
Det elektroniska skyddet i effektbrytaren får sin spänningsmatning från det elnät den 
är ansluten till under de flesta driftsituationer (SE Elektroniska skydd Micrologic 5.0  
P, s.78). I det fall då brytaren inte är spänningssatt som situationen är i det här fallet 
får  det  elektroniska  skyddet  sin  spänningsmatning  från  ett  24  VDC 
spänningsaggregat  (SE Masterpact NT and NW 2008, kapitel D). Plintarna för det 
elektriska skyddets hjälpspänning är märkta F1 och F2 (a.a. s. D-2). Anslutning görs 
från spänningsaggregatets pluspol till F2 och från spänningsaggregatets negativa pol 
till F1 (a.a. s. D-7).

Det  elektroniska  skyddets  kommunikationsportar  kräver  oavsett  om  brytaren  är 
inkopplad eller  ej  egen strömförsörjning (a.a. s.  D-8).  Det eftersom de är fysiskt 
särskilda och kommunicerar via optokoppling (a.a.).
Strömförsörjningen av kommunikationsportarna ska enligt manual och SE support 
ske från ett eget separat 24 VDC spänningsaggregat (a.a.). Sammankopplingen görs 
från  spänningsaggregatets  pluspol  till  kommunikationsplinten  E1 och  från 
spänningsaggregatets nolla till E2(a.a.).
Netbitern kan strömförsörjas med spänningsmatning inom området  9-24 VDC (II 
Installationsguide  Netbiter  WS100).  Spänningsaggregatets  pluspol  kopplas  till 
anslutning  märkt  Vin+  på  Netbitern.  Nollan  på  spänningsaggregatet  ansluts  till 
plinten märkt Vin- på Netbitern (a.a.).
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5.2.2 Kommunikationsdelarnas sammankoppling
Kommunikationsplintarna  på  det  elektroniska  skyddet  är  märkta  från  E1  till  E6. 
Dessa är märkta med färger och representerar  två ingångar,  två utgångar  och två 
spänningsingångar.  Plintarnas  nummer,  färg  och  om  de  är  in  eller  utgångar 
representeras i tabell 1

Tabell 1

Färg Plintnummer Europeisk 
Modbusmärkning

Kommentar

Röd E1 24 V Spänningsmatning

Svart E2 0 V Spänningsmatning

Brun E3 A Ut-

Gul E4 B Ut+

Vit E5 A' In-

Blå E6 B' In+

Tabell  1  visar  modbusmärkning  och  plintnummer  på  kommunikationsutgångarna  
(SE Masterpact NT and NW 2008, s.D-8)(SE Modbus communication for micrologic  
2009, s.39).
Av ovanstående tabell kan man se att det elektroniska skyddet är av 4-tråds typ. Det 
pga  att  det  har  två  in  respektive  två  utgångar  en  positiv  och en  negativ.  4-tråds 
innebär  att  komponenten  har  möjlighet  att  både  sända  och  ta  emot  information 
samtidigt sk full duplex (B&B Electronics RS485 Troubleshooting).

Netbitern har två kommunikationsplintar. De är märkta A och B. De motsvarar en 
ingång och en utgång (II Installationsguide Netbiter WS100).

Iom att den har en ingång och en utgång är den av 2-tråds typ. Det innebär att den 
antingen sänder eller tar emot information. Den har ingen möjlighet till båda delarna 
samtidigt.

Vid sammankopplingen mellan det elektriska skyddet och Netbitern innebär det att 
4-tråds övergår till 2-tråds. Det går bra enligt manual (SE Modbus communication  
for circuit breakers s.17) samt SE support. Kopplingen mellan det elektriska skyddet 
och Netbitern visas i figur 2 där man kan se att de negativa respektive de positiva 
plintarna byglas dvs A och A' samt B och B' byglas. Observera att den byglade A på 
COM plintarna går till B på netbitern.
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Figur 2, bygling mellan E3 och E5 samt mellan E4 och E6.
Netbitern  kopplas  samman med  dator  alternativt  PLC med RJ  45  ethernet  kabel 
(Installationsguide Netbiter WS100).

5.3 Test av kommunikation
Efter sammankompling av komponenter testas att kommunikationen fungerar. Det 
redovisas här uppdelat i de olika komponenterna.

5.3.1 Micrologic P
När  strömförsörjning  har  tillgodosetts  startar  det  elektroniska  skyddet.  För  att 
upprätta en kommunikation måste därefter kommunikations portarna aktiveras (SE 
Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, s.46). Det görs genom ställa in inställningarna i 
det elektroniska skyddet till de som angivs i tabell 2.

Huvudmeny Undermeny Inställningar

Com. setup Com.parameter Adress: 47

Baud-rate: 9600

Parity: None

Com setup Remote setting Access permit: Yes

Access code: 0000

Com. Setup Remote control Auto

Tabell 2 visar de kommunikationsinställningar som ska ställas in i det elektroniska  
skyddet(a.a. s.46-47).
Vad som händer vid de inställningarna är att tillstånd ges till fjärrmanövrering för 
den fabriksinställda accesskoden som är 0000 (a.a. s.46-47). 

För utförligare instruktioner hänvisas till manualen för Micrologic P.
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5.3.2 Netbiter
Till Netbitern installeras programmet Netbiter Config i en dator som är ansluten till 
det nätverk som Netbitern är ansluten till. Programmet finns att hämta på Intellicoms 
supportsida. Efter att programmet har installerats och startats söker det av nätverket 
och letar upp installerad Netbiter.

Då installerad Netbiter upptäckts visas dess IP adress. Med hjälp av programmet kan 
därefter IP adressen  ändras ,om man så vill. För att genomföra detta krävs tillgång 
till användarnamn och lösenord som enligt standard för båda är ”admin”(II Netbiter  
Quick Start Guide).

Då IP adressen har blivit känd kan man via webläsaren gå in och ändra inställningar 
för Netbitern genom att skriva in IP numret i adress fältet. För att kommunikationen 
ska fungera ska samma inställningar som för det elektroniska skyddet användas med 
hänsyn till baud-rate och paritet. Inställningarna görs så att de stämmer överens med 
de i tabell 2. Baud-rate: 9600 och Paritet: None. För vidare information angående 
inställningarna av Netbitern hänvisas till manualen för denna. 

5.3.3 Kommunikationstest med dator
Efter att sammankoppling av elektroniskt skydd, netbiter och dator har genomförts 
testas att kommunikationen fungerar. Lämplig för program för detta är Micrologic 
RCU som tillhandahålls  av  SE (SE  Modbus  communication  for  circuit  breakers  
s.35).  Micrologic RCU är ett  enklare övervakningsprogram som presenterar  olika 
värden som t ex ström och spänning.

När  programmet  har  installerats  och  startats  ställs  inställningarna  in  för  det 
elektroniska skyddet och för kommunikationen. Dessa ligger under fliken setup. För 
det elektroniska skyddet är det Modbus adressen som ska ställas in. Den anges till 47 
samma som i tabell 2 i det här fallet.  Under kommunikationsinställningarna ställs 
TCP/IP in och den IP adress som sattes till Netbitern skrivs in.

Programmet söker efter installerade elektroniska skydd då open communication with 
with Micrologic under fliken Communication används. Fungerar alla komponenterna 
och är korrekt installerade kommer därefter de aktuella värdena för det elektroniska 
skyddet att presenteras i programmet.
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5.4 Kommunikation mellan PLC och Micrologic
Efter att sammankopplingen och kommunikationstestet har genomförts vet man att 
kommunikationen till det elektroniska skyddet på nätverket fungerar. Målet därefter 
har varit att få PLC:n WAGO 750-481 att styra och hämta värden från skyddet. Det 
som presenteras här är så långt vi har kommit fram till hur samspelet mellan dessa 
kan fungera.

Presentationen av detta delas upp i två delar. Den första delen beskriver hur registren 
i  det  elektroniska  skyddet  är  uppdelade.  Den  andra  delen  beskriver  hur 
programexemplet  för  en  modbus  master  i  CoDeSys  från  Wago  används(WAGO 
EMM).

5.4.1 Informationsregister
Det elektroniska skyddets kommunikationsdel är  uppdelad i  tre delar(SE Modbus 
Communication Options, s.5). De tre delarna är BCM, PM och MM.

• BCM Circuit-breaker manager: Den här delen hanterar information om bla 
inställningar som paritet och baud-rate samt information om program version 
i skyddet. Det finns även en kommunikationsprofil som hämtar information 
från MM och PM. Det för att effektivare kunna hantera den information som 
det elektroniska skyddet tar upp.(SE Modbus Communication Options, s.7)   

• PM Protection manager: Är en del som ska säkerställa att det elektroniska 
skyddet  bryter  effektbrytaren  då  det  behövs  även  om någon  av  de  andra 
kommunikationsdelarna  faller  bort.  Den  har  därför  egen  mätning  och 
använder inte värden från MM.(SE Modbus Communication Options, s.5)

• MM  Metering  manager:  Mäter  bla  de  aktuella  värdena  för  ström  och 
spänning.(SE Modbus Communication Options, s.12)

Den information som skickas via modbus från de olika kommunikationsdelarna finns 
i  olika register.  Informationen lagras i  olika typer  av variabler beroende på vilka 
värden som de innhåller. Exempelvis INT och STRING variabler. Mer om variabler 
finns  beskrivet  i  SE  Modbus  communication  for  circuit  breakers  s.25. Där 
presenteras  inom vilka  nummerområden  som variablerna  kan  innehålla  samt  hur 
många bitar som ingår i dem.

För  att  veta  var  informationen  som önskas  finns  i  minnet  är  minnet  uppdelat  i 
register.  Beroende  på  vilken  typ  av  variabel  som  används  i  registret  består  en 
registerdel av 16 eller 32 bitar. Det avgör huruvida en eller två WORD som består av 
16 bitar ska efterfrågas per registerdel. (a.a, s.25)

Registerna  finns  representerade  i  tabeller  i  bla   SE  Modbus  communication  for 
circuit breakers och  SE Modbus Communication Options manualerna där står även 
information om vad de innehåller samt hur de utläses.

Vad som kan vara bra att nämna är att det registernummer som anges i tabellerna är 
inte de nummer som ska användas då informationen ska hämtas via modbus. Utan 
modbusadressen är registernummret-1. Exempel på detta är registernummer 533 som 
enligt tabell är information från BCM om vilken baud-rate som är inställt på skyddet. 
Då modbus paketet ska hämtas ska det hämtas från adress 533-1=532. Omräkning 
görs från det decimala värdet av modbusadressen till hexadecimalt vilket ger 215.
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Under de försök vi gjorde fick vi endast tillgång till den informationen som fanns i 
BCM  delen.  Då  inte  heller  den  information  som  finns  i  BCM  delens 
kommunikationsdel. Mer om det tas upp i diskussionen.

5.4.2 Programexempel med CoDeSys
Det  här  programexemplet  görs  efter  manual  WAGO  Ethernet  Modbus  Master 
Function Block Ethernet Controllers 750-842 Application Notes och beskrivningen 
från Wago över WagoLibModbus_IP_01.lib biblioteket.

Vad gäller manualen så är den inte för den PLC:n som skolan har och beskrivningen 
över biblioteket är inte för samma bibliotek utan WagoLibModbus_IP_04 användes. 
Dock verkar principen vara den samma för bägge fallen så ett antagande har gjorts 
att de  beskrivningarna fungerar iallafall.

5.4.3 Uppbyggnad av program
Den funktion som används är  en ModbusTCP master.  För att  få  tillgång till  den 
funktionen måste Wago I/O-PRO CAA vara installerat  dvs CoDeSys med Wagos 
bibliotek. Då start av CoDeSys har gjorts och val av PLC 750-481 och FBD function 
block diagram som språk, läggs biblioteket ModbusEthernet_04.lib till i biblioteks 
listan.  Den  ligger  under  application i  biblioteksmappen.  ModbusEthernet_04.lib 
lägger därefter själv till de extra nödvändiga biblioteken som den behöver.

Följande variabler som visas i figur 3 är nödvändiga för att programmet ska fungera. 
Beskrivningen med den gröna texten förklarar vad de används till.

Figur 3, De variabler som är nödvändiga för att modbusTCP master funktionen ska 
 fungera.
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Programmet  görs  därefter  enligt  figur  4.  Gällande  %IW0 och  %QW0 så  är  det 
tilldelning  av  informationen  till  PLC:ns  fältbuskommunikation.  Dessa  läggs  till  i 
PLC configuration enligt figur 5.

Figur 4, programexemplets uppbyggnad.

Figur 5, fältbus variabler för PLC:n.
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5.4.4 Programfunktioner och test av program
Beroende på vilken funktionskod som väljs  kommer modbusförfrågan att  ändras. 
Funktionskod  väljs  efter  huruvida  information  ska  läsas,  skrivas  eller  läsas  och 
skrivas(Wago EEM, s.8). I exemplet har funktionskod 3 valts vilket innebär läsning 
från  register.  I  det  här  exemplet  med  det  elektroniska  skyddet  och  PLC:n  kan 
funktionskod 3 eller 4 användas för att få ut information från skyddets BCM del. Det 
visade sig efter olika försök med att hämta information från skyddet.

Vidare så läses det från register 533 vilket enligt tidigare nämnt ger adressen 532. 
Som i hexa ger 16#215 där 16# talar om för programmet att det är hexadecimalt man 
menar.

Read quantity blir 1 då registret består av en register del på en word.

Ip adressen som anges i det här fallet '192.168.1.2' är den Ip adress som netbitern är 
satt till.

De  två  buffertarna  är  där  den  hämtade  informationen  lagras  och  sen  hämtas  av 
PLC:ns fältbus in och utgångar.

Write address delarna används inte i det här exemplet då endast läsning görs från ett 
register.

När programmet har laddats över till PLC:n och startats skickar ska det skicka en 
förfrågan om att  få  läsa  det  valda  registret  hos  det  elektronisk skyddet.  Skyddet 
skickar tillbaka ett svar med vad registret innehåller. Vilket i det här fallet bör bli 
9600 då det är den inställda baud-raten för skyddet.
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6 DISKUSSION
I  detta  kapitel  diskuteras  hur  den teoretiska uppkopplingen som vi  hade  planerat 
skiljde sig från det faktiska resultatet. Diskussionen kommer även omfatta hur vi gått 
tillväga för att samla in och bearbeta information för att upprätta en kommunikation.

6.1 Metod- och resultatdiskussion
I  början av projektet  visste  vi  inte  om det  gick att  få  ut  någon information från 
kommunikationsportarna på effektbrytaren, endast att det var teoretiskt möjligt. För 
att utreda möjligheterna till kommunikation krävdes förståelse för komponenternas 
funktion.  Denna förståelse byggdes upp genom att studera och diskutera de olika 
komponenternas manualer. 

Utifrån den information vi hämtat från manualerna får vi fram en bild av hur vi vill  
koppla ihop komponenterna. Tanken om den teoretiska uppkopplingen visas  i figur 
6.

Figur 6, Teoretisk uppkoppling av komponenterna.
Denna uppkoppling visade sig vara fel då vi misstolkat funktionen hos utgångarna på 
det elektroniska skyddet. I och med att Netbitern saknar A' och B'-portarna gjordes 
ett  antagande att  dessa skulle  kopplas  till  signaljord,  nolla.  Efter  diskussion med 
Lennart  Bohman  fick  vi  veta  att  skillnaden  i  portantal  mellan  det  elektroniska 
skyddet och Netbitern beror på att skyddet nyttjar 4-tråds fullduplex medan Netbitern 
använder 2-tråds halvduplex. Detta ledde till av vi var tvungna att ta reda på om vi 
kan koppla ihop komponenterna så att de kan kommunicera med varandra ändå eller 
om vi måste införskaffa en 4 till 2-trådskonverter. Efter att ha läst vissa trådar på 
forum  relaterade  till  ämnet  bildade  vi  uppfattningen  att  det  skulle  gå  att  bygla 
portarna på skyddet så att de blir 2-tråds halvduplex. Därmed ska det vara möjligt att 
koppla ihop skyddet och Netbitern utan konverter. Kontakt togs med SE:s tekniska 
support för att bekräfta att det går att bygla portarna så som vi tänkt. SE bekräftade 
att  det  går  att  bygla  portarna  och skickar  en  manual  som illustrerar  hur  det  ska 
kopplas. (SE Modbus Communication for Circuit Breakers 2009)
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Uppkoppling  görs  enligt  det  som  står  angivet  i  resultatet  med  den  skillnad  att 
anslutningarna  från  det  elektroniska  skyddet  till  Netbitern  är  omvända.  När 
kommunikationen testades fanns kontakt mellan Netbitern och PC:n men inte mellan 
Netbitern och COM-porten på det elektroniska skyddet. Övervakningsprogrammet 
Micrologic RCU som installerats på PC:n hittar inte det elektroniska skyddet vilket 
visas i figur 7. 

Figur 7,  Felmeddelande i Micrologic RCU, hittar inte inte det elektroniska skyddet.

Ett test gjordes därefter med att vända  anslutningarna mellan Netbitern och skyddet 
så att B på skyddet gick till A på Netbitern och vice versa. Detta visade sig fungera 
då Micrologic RCU hittade Netbitern. Det gav bild enligt figur 8.

Figur 6, bild då Micrologic RCU har kontakt med det elektroniska skyddet.
Varför det inte gick att koppla från A på skyddet till A på Netbitern och likadant med 
B-anslutningarna tror vi beror på att Netbitern och skyddet inte har samma standard 
för  märkning av  anslutningar.  Detta  fenomen tas  bland annat  upp på  Wikipedias 
beskrivning  av  RS485  där  det  beskrivs  att  vissa  företag  inte  följer  standard  för 
märkning av A och B-plintar utan vänder på märkningen så att A blir plus och B blir 
minus. 

Efter  test  med  Micrologic  RCU  vet  man  nu  att  kommunikationen  mellan  dator, 
Netbiter  och  det  elektroniska  skyddet  fungerar.  Värdena  som  visas  på  det 
elektroniska  skyddets  display  överensstämmer  med  värdena  som 
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övervakningsprogrammet visar. Det bör nämnas att skyddet visar att det går en ström 
genom en av faserna, vilket är omöjligt. Det pga att effektbrytaren inte är ansluten till 
elnätet. Det här tyder på att något är fel i skyddet. Vid kommunikationstestet var felet 
till  nytta  då  ett  värde  visas  som  kan  användas  för  att  bekräfta  att 
övervakningsprogrammet visar samma värden som skyddet. Se figur 8 och mätaren 
längst till höger.

Det här felet är dock inte på något sett nödvändigt för att se att kommunikationen 
fungerar. Övervakningsprogrammet visar även om frånslagsfjädern är spänd samt om 
brytaren är till eller frånslagen mm. Enligt figur 9.

Figur 9 bild från Micrologic RCU som visar att fjädern är spänd och brytaren redo 
 att slutas.

6.2 Programexemplet i CoDeSys
Det första försöket att hämta information från det elektroniska skyddet till PLC:n var 
att  hämta  den  aktuella  den  aktuella  strömmen genom tredje  fasen.  Det  pga  den 
varierar  av  oklar  anledning.  Enligt  register  tabellen  så  skulle  den  informationen 
finnas i register 12018 (SE Modbus communication for circuit breakers, s.29).

På förfrågan om det aktuella värden på den tredje fasen kom svaret 32768 tillbaka 
vilket  innebär  värdet  inte  kan  läsas  ut  (a.a.  s.25).  Efter  vidare  undersökning 
konstaterades  det  att  för  att  kunna  få  tillgång  till  den  information  som  fanns  i 
registren 12000-12112 behövdes register 800 tillskriva ett värde av 1. Försök gjordes 
då med att samtidigt läsa från register 12018 och skriva till register 800 med funktion 
23 vilket inte fungerade då vi inte lyckades skriva i register 800.

Varför det inte lyckades att skriva till register 800 och på så sätt få ut information 
från kommunikations profilens register, kan bero på att det värde som skulle skrivas 
inte angavs rätt i programmet. En annan orsak kan vara att det elektroniska skyddets 
programvara är av en tidig modell och inte kan hantera kommunikationsprofilen. För 
att kontrollera detta görs en kontroll av värdet i register 577 det måste vara lika eller 
större än 2000 (SE Modbus Communication Options, s.7). Är det inte det så finns 
inte möjligheten att använda kommunikationsprofilen. Värdet i register 577 har inte 
kontrollerats därför vet vi inte om kommunikationsprofilen finns tillgänglig.

Då det inte lyckades hämta de sökta värdena från de önskade registren gjordes en 
koll  med programmet modscan32 från win-tech.  Modscan32 skickar och läser av 
modbus  register  på  förfrågan.  Då hittades  olika  värden och med jämförelse  med 
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register tabellen visade att de stämde överens med registerna för BCM delen (SE 
Modbus Communication Options, s.47-52). Dessa hade värden mellan 515 och 803. 

Ändring gjordes därefter i programmet och förfrågan skickades om att läsa register 
533 vilket visade sig fungera.

Registervärdena för MM och PM gick inte att se i modscan32. Registernummerna på 
dessa ligger på 1000 och uppåt (SE Modbus Communication Options, s.55 ff). Försök 
gjordes också att försöka hämta information från dessa i programmet i CoDeSys En 
teori om varför det inte gick är att fel funktionskod användes. Då minnet där dessa 
lagras är en annan del än BCM delen. För att få tillgång till värden från MM och PM 
måste antagligen funktionskod 20 användas (SE Modbus Communication Options,  
s.41). Denna funktionskod står det inte något om i informationsbladen från wago då 
den antagligen är specifik för det elektroniska skyddet.

Vad  som  dock  vore  det  bästa  är  att  använda  den  information  som  finns  i 
kommunikationsprofilen om nu skyddet har en sådan. Det pga den ska vara anpassad 
för att kunna hämta den mest väsentliga informationen från skyddet med en modbus 
förfrågan (SE Modbus communication for circuit breakers, s.24).
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6.3 Förslag till framtida projekt
Resultatet i den här rapporten beskriver hur uppkoppling av komponenterna samt hur 
kontroll av funktion går tillväga. Utifrån våra resultat vore det intressant att försöka 
göra  en  egen  programmerbar  övervakningsprogram exempelvis  i  CoDeSys.  Med 
övervakningsprogrammet ska man sedan kunna styra effektbrytaren med hjälp av en 
PLC. Teoretiskt sett borde det vara möjligt att göra det här med den utrustning som 
finns tillgänglig på skolan.

Utreda  om  det  elektroniska  skyddet  har  en  kommunikationsprofil  och  försöka 
tillämpa denna i programmet. Då måste först koll av version göras på skyddet och 
därefter  vetskap  skaffas  om hur  skrivning  görs  till  register  för  att  isåfall  öppna 
kommunikationsprofilen.

Andra  förslag  till  framtida  projekt  är  att  på  något  sätt  manipulera 
strömtransformatorerna i  effektbrytaren och på sätt  kunna styra strömmätningen i 
skyddet utan att behöva ha brytaren inkopplad.    
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BILAGA 1

Ordlista
Master –  Den  nätverksnod,  apparat  som  bestämmer  över  en  eller  flera  andra 
nätverksnoder  (processer)  i  nätverket.  Mastern  skickar/tar  emot  data  till/från 
Slavenoderna och  kan på så vis kontrollera nätverket, processen.

Slave – En apparat, nod, process i ett nätverk som är underordnad Mastern. Slaven 
kan exempevis vara en givare eller någon annan elektronisk utrustning som skickar 
information. Slaven skickar data till Mastern när den får en förfrågan. 

Modbus RTU –  Ett seriellt nätverksprotokoll som använder sig av Master/Slave-
struktur för överföring av data. Datan skickas över RS232 eller RS45. Nyttjas pga sin 
enkelhet ofta i byggnadssystem och inom industriella applikationer. Skickar data i 
funktionskoder hämtade från register

Modbus TCP – Den största skillnaden mellan mellan RTU och TCP är att i TCP 
skickas data i paket över Ethernet.

RS232 och RS485  –  Olika  standarder  för  seriella  fältbussar.  RS232 är  en  äldre 
standard. RS485 är en senare standard vilket möjliggör högre överföringshastigheter.

Ethernet  – Internetprotokoll  där  data  skickas  i  paket.  Paketet  är  adresserade  till 
specifika IP-adresser vilket medför att flera noder kan skicka och ta emot data till 
varandra samtidigt genom att de är sammankopplade via en router. 

IP-adress –  InternetProtokoll-adress,  Varje  nod  i  ett  Ethernet-nätverk  eller  på 
internet har en specifik IP-adress. Både sändarens och mottagarens IP-adress är med 
i paketen som skickas. 

Halvdupex  och  fullduplex  –  Helduplex  är  4-trådssystem  där  information  kan 
skickas åt båda riktningar mellan två noder och ta emot/skicka data samtidigt. I ett 
halvduplexsystem (2-trådssystem) kan data skickas i båda riktningarna men bara åt 
ett håll i taget. 

4- och 2-trådssystem – 4-trådssystem = fullduplex med två stycken transmittkablar 
och två stycken recievekablar vilket medför att information både kan skickas och tas 
emot  samtidigt.  2-trådssystem  =  halvduplex  med  en  transmittkabel  och  en 
recievekabel vilket medför att information endast kan skickas åt ett håll i taget.

Interface – Gränssnitt, det som användaren ser när ett program eller en process är 
igång.  Det  kan beskrivas  som en kontaktyta  mellan två system eller  enheter.  Ett 
interface beskriver hur enheter kommunicerar med varandra. Ett grafiskt interface 
kan vara ett program med menyer och visning av text och siffror som är kopplat till 
en process.
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