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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete sker först en jämförelse och utvärdering av sex 
olika processvisualiseringsprogram. Avsikten är att hitta ett lämpligt 
program att använda till en laboration i reglerteknik vid Linköpings 
universitet men även att få en överblick av de program som finns på 
marknaden vid rapportens tillkomst. 

Efter utvärderingen sker en implementering av de program som köpts in, 
RSLogix, InTouch, InSQL samt SuiteVoyager, d.v.s. ett programerings- 
och ett visualiseringsverktyg samt en databashanterare och en webbportal 
för interaktion över Internet. 

 

Abstract 
 
In this bachelor thesis a comparison and evaluation of six different 
process visualization programs has been made. The purpose of the 
comparison is to find a suitable program for an experiment in control, 
held at Linköpings universitet, but also to get an overview of the market 
at the time this report was written. 

After the evaluation an implementation is carried out with the programs 
that were bought. RSLogix, InTouch, InSQL and SuiteVoyager, one 
programming tool, one visualization tool, a database-manager and a  
web-portal for interaction over the Internet. 
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Förkortningar 
 
DDE Dynamic Data Exchange 

Protokoll för kommunikation mellan två 
eller flera Windowsprogram 

 

I/O  Input / Output 

 

HMI, MMI  Human Machine Interface, 
  Man Machine Interface. 
  Människa-maskingränssnitt 

 

ODBC Open Database Connectivity 
Kommunikationsgränssnittsstandard mellan 
program och databashanterare 

 

PID-regulator Proportionell integrerande och deriverande 
återkopplad regulator 

 

PLC  Programmable Logic Controller 

 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
Övervakning kontroll och datainsamling 

 

SQL Structured Query Language 
Standardiserat frågespråk för 
databashantering 

 

USB  Universal Serial Bus 

 

XML  Extended Markup Language 
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Inledning 
 
Detta examensarbete har mynnat ut i två användbara labbstationer för 
processreglering och övervakning. Examensarbetet utfördes på 
institutionen för systemteknik/Reglerteknik vid Linköpings tekniska 
högskola. 

Bakgrund 
I Laboteket som institutionen har finns två labbplatser för 
processreglering. De är utrustade med varsin dator som kör 
operatörsgränssnittet InTouch för övervakning av processen. Det finns 
även två vattentankar vars vattennivåer är kontrollerade av en vattenpump 
som styrs av en Allen Bradley PLC. 

Laborationsmomentet går ut på att reglera vattennivån i den övre av de 
två tankarna med hjälp av PLC:n och vattenpumpen samt presentera 
regleringen visuellt för en operatör. Se bilaga 1 för mer information. Det 
gamla systemet använde sig av operativsystemen Windows 3.11 och 
DOS vilket känns gammalt med dagens mått. Labbstationerna behövde 
uppdateras för att både operativsystem och program ska spegla det som 
finns ute i industrin idag. 

Mål med examensarbetet 
Visualiseringsverktyget är det program som används mest i laborationen 
därför beslutades att det var nya program för just visualisering som skulle 
undersökas i första hand. 

Min uppgift blev att först utvärdera de för oss intressanta SCADA/HMI pro-
gram som fanns på marknaden. Kriterierna jag gjorde utvärderingen efter 
var användarvänlighet, tidsåtgång samt funktionalitet. Efter utvärderingen 
skulle det program som enligt min utvärdering ansågs vara bäst köpas in. 
Även nödvändig hårdvara och eventuella kompletteringar av program 
som behövdes skulle väljas och införskaffas. Sista uppgiften var att 
installera och få den valda lösningen att fungera tillsammans med 
vattentankarna. Målet var att få fram en fungerande laborationsmiljö med 
den nya programvaran och hårdvaran. 

Dessutom har en del extra moment undersökts för en eventuell utökning 
av laborationens uppgifter för andra kurser, exempelvis en projektkurs 
med fler laboranter och mer tid. 
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Rapportens upplägg 
I första delen tar jag upp de krav som ställdes på programmen som skulle 
utvärderas. Presentation av metoden jag valde att använda vid studien av 
dem. Efter det kommer de individuella synpunkterna på vart och ett av 
programmen. Till sist en diskussion om vilket av de olika programmen 
som jag ansåg lämpligast att köpa in och varför. 

I andra delen tas konfigureringen av de inköpta programmen upp. Det 
beskrivs hur jag fick dem att fungera som de skulle, var för sig och 
tillsammans.  

Avgränsningar 
De program som i första delen utvärderades har studerats med avseende 
på användarvänlighet och funktionalitet. Jag har inte undersökt hur pro-
grammen fungerar rent prestandamässigt mer än de upplevelser som jag 
fått när jag arbetat med dem. Inga rena systemjämförelser i avseende på 
intern hantering av datalagring och larmhantering har gjorts.  
De jämförelser som ändå förekommer är de som varit nödvändiga för att 
kunna skilja programmen åt, samt varit intressanta att titta närmare på. 

Vid implementeringen har bara de moment som är nödvändiga för att 
genomföra den laboration som processdatorsystemet utgör idag utförts. 
Programmens funktionalitet har därmed inte testats till fullo. 

Hur gränssnittet skall designas för bästa överskådlighet och 
användarvänlighet ligger inte inom ramarna för detta arbete. För det 
hänvisar jag till de böcker som finns inom ämnet (se litteraturlistan) [1], 
[2]. Fokus ligger på hur enkelt och intuitivt det är att skapa en bra design 
med den hård- och mjukvara som används. Speciellt användningen av 
mjukvaran. 
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Utvärdering 

Allmänt om processdatorsystem 
Processdatorsystem började användas ute i industrin då 
datoranvändningen ökade och priserna sjönk under 1980-talet. Tidigare 
hade operatörspaneler analoga och digitala reglage, knappar, lampor och 
visare. Paneler tar stor plats och är inte alltid så överskådliga. Dessa 
ersattes istället med datorskärmar och därtill kopplade datorer som kunde 
visa mätvärdena istället. Fördelen med en dator är att det går att välja 
vilka mätvärden som är intressanta för tillfället och som skall visas samt 
att man kan visa fler vid behov. Kopplingen till en dator gör även att 
lagring och bearbetning av mätdata förenklas betydligt.  

Grundkomponenterna i ett processdatorystem är i första hand en PLC 
(programmable logic controller) som programmeras att styra och reglera 
processen. PLC:n är kopplad till en eller flera datorer genom serie-, 
parallellporten eller någon av de specialbussar som finns tillgängliga. På 
datorerna finns de olika program som kan användas för att kontrollera 
processen, samla in data och presentera den för operatören. 
Presentationsprogrammet realiseras i visualiseringsprogrammet, som 
utgör ett HMI, för visning av mätvärden. Samma program kan ofta sköta 
datainsamling och larmhantering också. Då kan det också kallas SCADA 
(Supervisory Control And Data Aquisition). På datorerna behövs också 
program för att kunna programmera PLC:erna. En enklare bild av hur ett 
processdatorsystem kan vara uppbyggt återses i figur 1. 

Förr var det vanligare att man köpte en hel lösning från samma 
leverantör, PLC, programmeringsverktyg, dator och program för 
visningen allt i ett. Numera behöver man inte köpa allt från samma 
leverantör då fler standarder för kommunikationen mellan de olika 
enheterna har utvecklats och stöds av de flesta hård- samt 
mjukvarutillverkare. Exempel på kommunikationsstandarder är DDE,  
Net-DDE, Profibus och Fieldbus. 

I dagens system kan man även visa informationen över Internet samt 
logga data i SQL-databaser. Detta har ytterligare förenklat databearbetning 
och processoptimeringar. 
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Figur 1: Exempel på uppbyggnad av ett processdatorsystem. 
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Programutvärdering 

Krav på programvaran 
Eftersom laborationen utförs med ringa förkunskaper om den 
programvara som används och inom en begränsad tid så är 
användarvänligheten väldigt viktig. Det får inte ta för lång tid att sätta sig 
in i programmet. I dagsläget introduceras det under två timmar och sedan 
får studenten 8 timmar på sig att lösa uppgifterna. Att det ska vara lätt att 
använda programmen är ju även en nödvändighet ute i industrin då det 
kan spara dyrbar konsult- och driftteknikertid. Underhåll av programmen 
bör inte heller vara för komplicerat av samma anledning. De delar i 
processdatorsystemet som utvärderats är visualiseringsverktyget med 
tillhörande datainsamling, larmhantering och styrmöjligheter. Kraven på 
programmen som utvärderades var de samma som i en 
industriapplikation. Det ska vara lätt att använda, stabilt och ha de 
funktioner som krävs för situationen, i vårt fall laborationen. Det ska 
fungera i Windows NT/Windows 2000. 

Sökning efter lämpliga program 
Först undersökte jag vilka program jag kunde hitta på marknaden genom 
att titta i automationstidningar, söka på Internet och leta i Kompass (ett 
register där man kan söka företag efter produkt). Detta tog ungefär en och 
en halv vecka i tidsanspråk. Vissa program valdes bort på direkten efter 
en första kontroll då de inte klarade de krav som ställdes. Sex olika 
program valdes slutligen ut för närmare granskning. 

Utvärderade program 
De sex program som är utvärderade presenteras i listan nedan. 

Företag  Programvara 
 
Intellution  iFIX v 2.5 
GE Fanuc  Cimplicity HMI Plant Edition v 5.0 
Emation  Wizcon/Wizfactory 
Rockwell Automation RSView 32 
Wonderware  InTouch v 7.1 
Siemens  WinCC V5.0 
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Metod 
För att kunna utvärdera programmen skickade jag efter 
demonstrationsskivor med de olika programmen på. 

Då det väsentliga med utvärderingen var att hitta ett passande program att 
ersätta det befintliga med valde jag följande urvalsmetod: 

Den befintliga laborationsuppgiften är avsedd att kunna genomföras som 
förut. Jag försökte utföra de moment som krävs för att klara av 
laborationen och tittade på hur lätt och logiskt de olika momenten kunde 
genomföras. 

En förutsättning inför urvalet var att jag själv har gjort laborationen i en 
gammal version av InTouch tidigare under året. Detta ger givetvis 
InTouch en liten fördel men även de mindre bra sidorna hittas lättare så 
det torde inte spela någon större roll i min jämförelse. Jag jämförde därför 
de övriga programmen med den nya versionen av InTouch och försökte ta 
fram för och nackdelar i jämförelsen, det är dessa jag redogör för senare. 

En annan förutsättning var att jag inte hade mer hjälp till programmen än 
den dokumentation som fanns på demoskivorna och hjälpen i 
programmet. 

Tidsåtgången för att utföra de olika momenten har varit avgörande i min 
bedömning av programmen. Laborationen ska kunna utföras på ungefär 
åtta timmar. Det bör därför inte vara alltför tidskrävande att utföra de 
olika momenten. Tankesättet är även tillämpbart i industriella 
sammanhang då tid verkligen är pengar. Ett mer lättarbetat system 
minskar med största sannolikhet antalet konsult och supporttimmar. 

Jag tittade även på vilka av programmen som skulle vara mer lämpade att 
använda i större och mindre tillämpningar. 

Vissa program hade ”tutorials”, som steg för steg går igenom 
grundbegreppen i programmen, när sådan fanns gick jag igenom den 
innan jag tittade närmare på dem själv.  
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Programomdömen 
Samtliga program som utvärderats har en generell struktur. De har en 
applikationsöversikt där man mer eller mindre överskådligt kan se de 
ingående delarna i operatörsgränssnittet. Exempelvis de olika fönster som 
används, script, taggar m.m. (En tagg är ett tecken eller 
teckenkombination som används för märkning eller klassificering av data 
[3].) De har även olika delar där man designar de olika delarna som ingår. 
Vissa program har mer uppdelning av dessa delar än andra, dessa 
kommer att gås igenom var för sig liksom övrig funktionalitet. Nedan 
följer dessa genomgångar av varje program för sig. 

InTouch version 7.1 
InTouch som är framtaget av Wonderware är ett relativt enkelt program 
att sätta sig in i. Skillnaderna mot den gamla versionen som skulle bytas 
ut var inte så stora. Det som tillkommit är en ”projektöversiktsmeny” där 
man kan se vilka skärmbilder man designat och vilka taggar man 
definierat. Denna meny kan man se till vänster i figur 2. 

Tagghanteringen är också något förbättrad genom att de gjort en 
översiktligare sökfunktion med ikoner som symboliserar de olika 
datatyperna. En nackdel med denna lista är att de inte är uppdelade efter 
var de härrör. Exempel på det är att systemvariablerna ligger i samma 
lista som de man tar in från PLC:n. Om en underkatalogstruktur kunde 
byggas skulle det ge större separation. Det går att söka i listan för att bara 
visa de variabler man vill se men det är en extra manöver som krävs för 
det. Möjligheterna att själv ”bygga” sin egen processbild är bra i 
InTouch. Det finns inte så många fördefinierade objekt att infoga, men å 
andra sidan är det enkelt att rita sina egna objekt och både animera dem 
och knyta dem samman med en tagg. Om man vill utöka funktionaliteten 
kan man importera ActiveX-objekt till InTouch och använda dem i sin 
processbild. Exempelvis så kan man skapa en kontroll eller visare och 
infoga den i sin applikation. ActiveX-objekten får man skapa i ett externt 
program eller köpa av en tredjepartsleverantör. Jag testade inte detta 
själv, innan beslutet om vilket program som skulle köpas in togs, mer än 
att jag använde mig av de redan färdiga komponenter som fanns. 

InTouch stora fördel är att scriptspråket QuickScript är väldigt lätt att lära 
sig. Det har de mest grundläggande operatorerna som and, or, if med 
flera. Man kan även göra script så att de exekveras när en speciell 
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händelse sker på ett enkelt sätt. En nackdel med QuickScript är att det 
kan bli väldigt långa script av mer komplicerade program. 

 
Figur 2: Windowmaker där man designar sin processbild. 

Wizcon 
Wizcon som kommer från Emation var inte lika lätt att komma igång med 
som InTouch. Hjälpen i programmet var väldigt medioker vilket gjorde 
att jag fick svårt att lösa de uppgifter som ingår i laborationen. I 
grunduppsättningen, som var med på demoskivan, fanns det bara två 
fördefinierade objekt man kunde använda sig av. Detta gjorde att det tog 
längre tid att få fram de objekt man behöver i form av visare m.m. 
eftersom man är tvungen att rita och animera dem själv. I figur 3 kan man 
se ett exempel på en ruta för inmatning av de taggar som ska styra en 
animation av ett objekt. Jag lyckades inte, under de många timmar jag 
försökte, att koppla en regel till en tagg för att kunna styra visningen av 
vattennivån i den tank jag ritat. 
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Figur 3: Exempel på ruta för inmatning av animeringsparametrarna i 
Wizcon. 

Detta berodde på att hjälpen inte var så pedagogiskt utformad. Det borde 
inte vara så svårt att skapa en sådan koppling. Man kan inte heller skapa 
nya taggar direkt om man har gjort en ny funktion, utan att man måste gå 
tillbaka till tagghanteringen och skapa dem där. Det är lite jobbigt 
eftersom man måste gå fram och tillbaka i programmets menyer. På 
plussidan kan räknas att man kunde simulera en tagg genom att sätta den 
till vissa värden för att studera uppförandet hos det skapade programmet. 
Det största problemet var att det inte fanns något smidigt sätt att gå över 
från utvecklingsmiljön till användarmiljön. 

Cimplicity HMI Plant Edition v 5.0 
GE Fanuc’s Cimplicity har ungefär samma struktur som de övriga 
programmen som utvärderats. Den har en meny där man kan se de olika 
delarna i gränssnittet man bygger. Denna funktion är som hos de övriga 
väldigt smidig då man får en överblick av vad som gjorts och vilka 
variabler och fönster som skapats. 
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Figur 4: Den grafiska designdelen i Cimplicity. 

Designen av sitt eget gränssnitt som gjordes i en editordel för 
processbilder, visas i figur 4, var inte svår. Det finns en hel del färdiga 
objekt att använda sig av i programmet. Det var däremot inte helt lätt att 
få till kopplingen mellan taggarna och dessa objekt. Programmet innehöll 
en hel del ologiska menyer och det tog ett bra tag att få till just 
kopplingarna mellan taggar och objekt. Scriptspråket är ett Basicliknande 
språk som man är tvungen att använda ganska frekvent för att göra sitt 
projekt dynamiskt vilket ju är det man vill. Cimplicity har inte heller 
samma grafiska finess i sina trendverktyg och alarmhanterare som 
exempelvis InTouch och WinCC har. 

RSView 32 
RSView från Rockwell Automation har en bra taggdatabas som gör det 
lätt att hitta och sortera sina taggar. RSView var ett av de program som 
hade en ”tutorial” för att gå igenom grundbegreppen. Trots att jag gjorde 
den var det svårt att bygga sitt eget gränssnitt. RSView har fördefinierade 
objekt som man kan använda sig av men menyerna i programmet kändes 
ologiska och lite gammalmodiga. Som man ser i figur 5 krävs det att man 
har läst manualen både en och två gånger för att veta hur man ska göra 
sina inställningar. 

Scriptspråket är Visual Basic vilket är ett relativt kraftfullt verktyg för 
den som behärskar det. Det går att integrera ActiveX-komponenter men 
då krävs att man är bra insatt i både Visual Basic och RSViews egna 
kommandon. 
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Figur 5: Inställning för loggning av alarm på printer och fil i RSView. 

I figur 6 visas RSViews variant av projektöversiktsmenyn med 
systemfunktionsfliken expanderad. Man kan där komma åt 
inställningsmöjligheter för kommunikation med PLC, användarkonton 
med mera. 
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Figur 6: Projektnavigatorn i RSView, här med systemfunktionsfliken 
expanderad. 

WinCC V5.0 
Siemens WinCC (Windows Control Center) är ett av de mer konsekventa 
och logiska programmen i utvärderingen. Det har flera underprogram 
som öppnas när man ska utföra olika delar i sin design. En 
användarhanteringsdel för att bygga det grafiska, en för hantering av 
taggar, en för larm etc. Dessa olika delar har separerats mycket mer och 
gränssnitten känns anpassade för de olika uppgifterna. 

Den grafiska designdelen är kraftfull men ändå enkel eftersom den har 
många fördefinierade objekt. Objekten ligger sorterade i olika kategorier, 
vilket kan ses i figur 7, och det finns möjlighet att lägga till sina egna 
objekt i samma katalog. Att rita sina egna objekt och animera dem var 
inte så svårt att göra om man först tittade på hur det var gjort i de redan 
färdiga objekten. Däremot fanns det inte så många möjligheter att välja 
hur man ville att ett objekt skulle fyllas i relation till en tagg. Det blev 
nerifrån och upp när man satte den funktionen och någon enkel möjlighet 
att ändra riktning fanns inte. Däremot kunde man rotera de färdiga 
objekten för att uppnå en sådan effekt. 
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Figur 7: Biblioteket med de färdiga objekt som man kan använda till sin 
operatörspanel 

Variabelhanteringen är bra och man kan dela in sina taggar i olika 
kataloger beroende av tillhörighet mm. Man kan enkelt skala sina taggar 
för att få bättre nivåer att arbeta med. Larmhanteringen sköts genom att 
man knyter olika larmnivåer till taggarna: Man kan i princip sätta hur 
många larmnivåer man vill. 

Användarhanteringen är också huserad i ett separat delprogram vars 
huvudfönster visas i figur 8. I denna del kan man sätta behörighetsnivåer 
för användarna, i en kryssbox. En användare kan på så sätt få tillgång till 
en specifik funktion och inget mer utöver den. Detta förenklar 
användarhanteringen när man ska lägga till ytterligare en användare eller 
ändra behörighetsnivåer. 

Scriptspråket i WinCC är C vilket gör att det finns stora möjligheter att 
anpassa sitt program efter eget huvud. Man kan infoga andra program i 
sitt system och göra mycket avancerade script. En nackdel med detta är 
att utvecklaren bör ha en god insikt i C-programmering samt WinCC för 
att kunna utnyttja det. Det krävs en hel del tid för att sätta sig in hur man 
ska få scripten att ”trigga” (reagera) på larmsignaler och för att få 
händelser och fönsterhantering att fogas samman så man kan visa 
information på skärmen. 
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Figur 8: Användarhanteringsprogrammet med olika behörighetsnivåer 
ikryssade. 

Ett medföljande simuleringsprogram gör att man kan testa sitt program 
genom att låta taggarna anta vissa värden eller variera sinusformigt m.m. 
Detta gör att man kan kontrollera att larmhantering och andra funktioner 
fungerar som tänkt. 

iFIX v 2.5 
iFIX från Intellution är ett kraftfullt program med många funktioner. 
Dessa kändes däremot väldigt svåra att använda då programmet inte 
känns så genomarbetat i användarens synvinkel. Att designa sin 
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processbild försvåras av att det inte har några fördefinierade objekt man 
kan använda sig av. Användargränssnittet ger bra översikt men det följer 
inte någon gängse standard fast det i mycket liknar Windowsstandarden. 
Där man förväntar sig att hitta en funktion är den inte alltid utan man 
måste gå in i en annan meny för att hitta den. Detta är givetvis en 
inlärningsfråga men det underlättar om det finns mer logik i programmet 
så man slipper läsa handböcker och hjälpfiler till leda. 

 
Figur 9: Scripteditorn i iFIX, här visande alarmvariabler. 

Även i detta program är det klurigt att animera objekt efter taggar. 
Scriptspråket som används är Visual Basic vilket gör att man behöver 
kunskap även inom det för att kunna tillgodogöra sig den funktionalitet 
programmet har. Förkunskaper i Visual Basic är helt enkelt en 
nödvändighet för att smidigt komma igång att skriva de scripts man 
behöver. 
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Val av program 
Det som kom att fälla avgörandet i valet av program som skulle köpas in 
till laborationen var först och främst tidsåtgång och förkunskaper hos de 
som ska använda programmet. Som läsaren säkert märkt av 
kommentarerna till programmen som presenterats i avsnitten innan står 
valet mellan WinCC och InTouch. 

Det program som kändes mest robust att använda var WinCC som är ett 
väl genomtänkt och användarvänligt program. Det har dock den 
nackdelen att det har ett krångligare scriptspråk, C, i jämförelse med 
InTouch's QuickScript, samt att det skulle krävas en större utbildnings 
insats av labbhandledare. Om förutsättningarna varit annorlunda skulle 
möjligtvis WinCC kunna ha varit en vinnare. Programmet har stor 
potential och lämpar sig väl i större processdatorsystem, för många 
operatörer och processer, med dess olika delprogram som förenklar 
exempelvis användar- och larmhantering. De andra program som också 
skulle passa bättre i större applikationer med mer resurser är iFIX och 
RSView. De är dock enligt min mening inte lika bra utformade som 
WinCC och InTouch. 

InTouch blev det program som valdes för inköp. InTouch är lätt att 
använda, det har ett enkelt scriptspråk som väl räcker till för 
laborationssituationen samt fördelen av att redan vara använt av de 
personer som har hand om laborationen. Den nya versionen av InTouch 
har också förbättrats i många smådetaljer gentemot den gamla. En av 
dessa är utökningen av antalet wizards, d.v.s. färdiga steg för steg 
beskrivningar man följer eller ett fördefinierat objekt man kan använda, 
som förenklar designandet. Ett exempel på en ny wizard är den som 
infogar visning av loggade data. Detta kunde vara svårt att implementera 
på ett bra sätt i den gamla versionen och har nu förenklats. 

Jag väljer att inte kommentera de övriga programmen mer utan överlåter 
till nyfikna läsare att testa dem själv. 
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Implementering 
 
I detta kapitel kommer jag först att ge en kort beskrivning av de delar 
som ingår i laborationens processdatorsystem, hur de hör samman med 
varandra samt varför just de delarna har valts att användas. Efter den 
genomgången följer en förklaring av hur de olika programmen 
konfigurerades för att fungera tillsammans och vara möjliga att använda 
som ett processdatorsystem. 

Förutsättningar 
Som tidigare beskrivits ingår det ett flertal komponenter i ett 
processdatorsystem. Den inledande studien som var inriktad på att hitta 
en nyare ersättare till det gamla visualiseringsverktyget, InTouch, har 
diskuterats i föregående kapitel. Det blev återigen InTouch som köptes in 
i en nyare version. Den övriga programvaran och utrustningen som 
behövde köpas in genomgick en kontroll så att de uppfyllde de 
grundläggande krav som ställdes på dem. De program som köptes in och 
de krav som ställdes på dem kommer att beskrivas nedan. 

Ersättningen för det gamla DOS-programmet som använts för att 
programmera PLC:n blev RSLogix, som kommer från samma 
programfamilj som RSView vilket var med i den tidigare studien. Det 
klarar av att hantera reläschemaprogrammeringen på ett bättre sätt än det 
gamla programmet och fungerar i Windowsmiljö vilket var det viktigaste 
kravet. Dessutom stöder det de funktioner som finns i Allen-Bradley 
PLC:n som skulle fortsätta att användas, på ett bra sätt. 

Laborationen kommer kanske senare att ingå i en projektkurs för 
civilingenjörer därför köptes även de andra programmen i Wonderwares 
FactorySuite in, för att kunna utöka laborationsmomenten. De program 
som ingår i FactorySuite 2000 är InTouch, InControl som är en 
mjukvaru-PLC, InSQL en relationsdatabas som klarar av realtidsloggning 
av mätdata, InBatch för batchstyrning, dvs. ”enligt recept tillverkning”. 
Alla dessa program kommer inte att användas men de flesta. Förutom 
dessa program köptes SuiteVoyager in. Detta program är en webbportal 
för visning av processdata över Internet/intranet. Man ska även kunna 
styra sin process över nätverket genom denna portal. 

En webbkamera köptes också in, för att kunna visa en realtidsbild på 
tankarna som skall styras i InTouch. För att kunna visa bilderna i 
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tillräcklig upplösning i InTouch köptes en ActiveX-kontroll in för att 
integreras i gränssnittet.  

Hur dessa program fungerar och hur jag fick dem att fungera tillsammans 
kommer att beskrivas senare i denna andra del. Hur principerna för 
regleringen av processen sker kan den intresserade läsa mer om i Torkel 
Glad och Lennart Ljungs bok Reglerteknik, Grundläggande teori [4]. 

Laborationen 
I första steget skulle laborationen kunna användas på det sätt den utförts 
förut. (Se bilaga 1 för mer information om labben)  

I det andra steget skulle webbkameran kunna integreras i systemet. 

Sista steget var att undersöka hur de två labbstationerna kan komma att 
användas i de framtida projektkurserna, med loggning av data i  
SQL-databas och visning av mätvärden och processbild i webbportalen. 

Utförande 
Vid implementeringen av labben installerades, konfigurerades samt 
designades operatörsgränssnitt med hjälp av de program som köpts in.  

Det är hur dessa program konfigurerades som tas upp i denna del av 
rapporten. Jag har använt mycket av det som Mats Bergman skrivit i sitt 
examensarbete [5] för att genomföra dessa delar på ett så smidigt sätt som 
möjligt. Det mesta har kunnat användas rakt av men vissa delar skiljer sig 
åt. Exempelvis har jag använt andra adresser i PLC:n för de lokala 
variablerna. 
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PLC:n 
Som beskrivits ovan köptes RSLogix in för att användas att programmera 
PLC:n. Programspråket som används är reläschema (ladder logic). 
Programmet kompilerar den kod man skrivit så den kan köras på den PLC 
man ska använda. Den kod som skall exekveras i PLC:n för att styra 
tankarna i laborationen ser du i schema 1 nedan. I koden står DIV för 
division, MUL, multiplikation, EQU, lika med och NEQ, ej lika med. 

De olika variablerna i programmet är definierade enligt bilaga 2. 

Schema 1: Reläschema programmet för tankstyrningen. 

I programmet exekveras raderna parallellt från vänster till höger. 
Programmet kan köras i två lägen beroende på värdet hos registret N9:10. 
Om registret N9:10 har värdet 0 har vi läget ”manuell reglering”, om det 
är 1, PID-regulerad reglering. 

 

DIV I:3.0 
 2 
 N9:1

EQU N9:10
 1 

MUL N9:0 
 2 
 O:3.0

EQU N9:10
 1 

PID N7:2 
 N9:1 
 N9:0

NEQ N9:10
 1 

MUL N9:2 
 2 

O:3.0

DIV I:3:1 
 2 
 N9:3
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Rad 1 och 2 dividerar insignalerna från nivågivarna i den övre respektive 
den undre tanken. Detta görs för att inte värdet i variabeln skall bli för 
stort internt i PLC:n när PID-regulatorn körs.  

Multiplikationen i rad 3 utförs bara om värdet i registret N9:10 är 1 
(automatisk reglering). Då används värdet i registret N9:0 som signal till 
pumpen, O:3.0, efter att först multiplicerats med 2. 

Andra instruktionen i rad 4, PID-blocket, körs också endast vid 
automatisk reglering, d.v.s. N9:10 är 1. PID-regulatorn räknar då ut 
utsignalen, N9:0, beroende av insignalen N9:1 och börvärdet som ställts 
in i registret N7:2. 

Rad 5 exekveras endast fullständigt vid manuellt läge. Värdet i N9:2, 
multipliceras med 2 och resultatet läggs ut på O:3.0. 

För att kommunicera med PLC:n och kunna överföra sitt program krävs 
att man använder ännu ett program. Detta program följer med RSLogix 
och heter RSLinx. RSLinx skapar en DDE-länk mellan PLC:n (serieporten) 
och RSLogix. Med hjälp av denna DDE-länk skickas det program man 
skrivit över till PLC:n för att där exekveras. 

För att kunna överföra sitt program till PLC:n behöver man konfigurera 
kommunikationen mellan RSLinx och PLC. Detta görs relativt enkelt 
genom att man väljer den drivrutin som hör ihop med den PLC man 
använder sig av. Se bilaga 3 för information om de inställningar som 
använts till den Allen Bradley PLC som jag hade tillgång till. Efter dessa 
inställningar sköts det mesta av programmet självt som klarar av att 
identifiera vilka I/O - moduler som anslutits till PLC:n. 
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Figur 10: RSLinx översikt över anslutna noder. Här en PLC och datorn 
programmet kör på. 

För att skapa ett nytt program i RSLogix får man också göra lite 
inställningar som att välja vilken processortyp (PLC) man vill skriva sitt 
program för, samt vilka in- och utsignalsmoduler den har, innan man kan 
börja. När man väl gjort dessa inställningar och matat in sitt program 
överför man det till PLC:n och kan därefter köra det. Hur PLC:n ska köras 
kan man delvis välja i RSLogix, men nyckeln som finns på PLC:n kan 
behöva ställas om från programmeringsläge till körläge för hand. När 
man kör programmet kan man samtidigt se hur de olika variablernas 
värden ändras i RSLogix. 
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Figur 11: RSLogix med projekt översiktsmenyn till vänster i bild, 
reläschemat inmatat till höger. 

Visualisering av processen 
För att kunna övervaka den process som styrs av programmet i PLC:n 
använde vi InTouch. Som beskrivits i föregående kapitel var InTouch det 
program som visade sig mest lämpat att använda i vårt fall.  
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För att få in data från PLC:n till InTouch använde jag mig av ytterligare 
ett program som skapar en DDE-länk. Anledningen till att ännu en  
DDE-server användes var av kostnadsskäl. Den version av RSLinx som 
följer med RSLogix har en inbyggd begränsning som gör att endast dessa 
program kan kommunicera med varandra samt att RSLogix kräver 
RSLinx för att fungera. Köper man däremot fullversionen av RSLinx kan 
även andra program få tillgång till data som det skickar. 

DDE-servern som användes istället följer med i paketet som innehåller 
InTouch utan extra kostnad och heter ABKF2. Vissa inställningar för att 
få till kommunikationen mellan PLC och programmet behövs göras men 
det är inte så svårt då man gjort ungefär samma inställningar i RSLinx. 
De inställningar som krävs kan hittas i bilaga 4. 

I InTouch ritade jag upp en datorbild av tankarna. Dessa tankar 
programmerades att följa givarsignalerna vilket enkelt görs genom att 
koppla respektive taggar till variablerna i PLC:n som anger 
vattennivåerna. 

Sedan lades ytterligare objekt till för att kunna styra processen och ändra 
såväl börvärden som regulatorparametrar. När detta var gjort lade jag till 
de grafer som kan ses på bilderna som finns nedan. En graf för att 
kontinuerligt visa mätvärden från processen samt en graf i ett annat 
fönster för att kunna visa historiskt loggade värden. 

 
Figur 12: InTouch, windowmaker, designgränssnittet. 

För att styra processen automatiskt lades script till för att stänga av 
pumpen om vattennivån, enligt laborationsspecifikation, överstiger 90 %. 
En display för att visa olika larm samt kvittenser lades också till samt en 
larmkvitteringsknapp och loggning av larmdata både på skrivare och på 
fil. 
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Figur 13: InTouch, windowviewer, operatörsgränssnittet. 

Den USB-webbkamera som köptes in kopplades till samma dator 
operatörsgränssnittet skulle visas på. För att kunna få in bilder i tillräcklig 
upplösning och bildfrekvens (frame rate) krävdes det att en ActiveX-
komponent köptes in. VideoOCX hette det program som köptes. Det 
valdes främst för att det hade ett mycket enkelt gränssnitt och krävde 
ytterst lite programmering för att visa rörliga bilder i InTouch. Allmän 
information om ActiveX-komponenter finns att läsa i ett senare avsnitt. 
ActiveX-komponenten VideoOCX integrerades i InTouch och gjorde det 
möjligt att visa bilderna från kameran i relativt hög upplösning, 
640x480pixlar med 25 bilder/sekund. Det krävdes två funktionsanrop för 
att initiera kameran och visa bilden samt ett för att stänga av den igen. 
Init() och SetPreview(”TRUE”) samt Close(). Funktionerna som behövde 
anropas hittade man enkelt i introduktionen till VideoOCX som finns i 
dess hjälpfil. För att inte kräva för mycket systemresurser ställde jag dock 
ner upplösningen till 320x200. Med VideoOCX kan man även spara 
bilder och videosekvenser från kameran på hårddisken. Dessa möjligheter 
testade jag inte då det föll utanför detta arbetes ramar. En alternativ 
lösning till VideoOCX är att använda Microsofts mediakodare. Med 
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denna kodare kan man även sända bilderna över Internet. Problemet är att 
de inte visas i realtid utan är fördröjda på grund av att de måste 
komprimeras innan de kan skickas. Andra nackdelar är att det inte går att 
stänga av ljudkodningen i mediakodaren samt att det kräver mycket 
datorkraft som kan göra att de andra mer kritiska programmen blir 
lidande. Det är dock ett alternativ om man vill ha en billig kamera på 
distans och kan leva med fördröjningarna. 

 
Figur 14: Webbkameran integrerad i processbilden, visar både tankar och 
bildskärm. 
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Databaslagring 
För att kunna analysera och optimera sin process med hjälp av 
processdata krävs det att man kan lagra dessa data på ett bra sätt. I 
FactorySuite ingår därför en SQL-databas för att logga data. Det finns 
möjligheter att använda sig av andra databaser genom ODBC. Den server 
som ingick i FactorySuite var Microsoft SQL Server och Wonderwares 
eget tillägg till denna InSQL. InSQL möjliggör att rådata från PLC:n kan 
lagras direkt i speciella tabeller i databasen. Flera tusen taggar kan loggas 
samtidigt med hög samplingshastighet. Det var enkelt att installera och 
konfigurera servern eftersom det mesta sköttes automatiskt. För att 
bestämma vilka taggar som skulle loggas i InSQL importerade man sin 
lista med taggar från InTouch, valde sedan om och hur ofta de olika 
värdena skulle loggas. Efter det var det bara att starta om servern och 
loggningen var igång.  

 
Figur 15: SQLTrend, historiska data loggade i databasen visualiseras. 

Det följer med några programverktyg för att analysera data som sparats. 
Jag använde endast ett av dem, historikfunktionen, se figur 15. Den 
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fungerar nästan på samma vis som historiken i InTouch fast den läser 
data från databasen istället för en loggfil. 

Med programmet Alarm Logger skapar man en koppling mellan InTouch 
och databasen så att larmmeddelanden och kvittenser också kan loggas 
där. Detta program använder just ODBC för att kommunicera med  
SQL-servern och lagra data. Lagringen av data till InSQL-databasen är en 
nödvändighet för att kunna visa processdata via webben. 

Internetportal 
En ytterligare dimension i processreglering har öppnat sig i och med att 
man kan publicera realtids processdata på Internet, med de fördröjningar 
nätverket ger. Detta gör att man kan använda tunna klienter för att 
övervaka processen. En tunn klient är exempelvis en webbläsare. Det 
behövs bara ett insticksprogram, plugin, för att kunna visa data och styra 
processen. En tunn klient är givetvis mycket billigare i inköp och kräver 
mindre datorkapacitet för att köra än en fullversion av ett 
operatörsprogram som InTouch.  

Wonderwares lösning på webbpublicering är en portal som installeras på 
Microsoft IIS webbserver (Internet Information Services). I denna portal 
kopplar man data från processen genom InSQL som beskrivits i 
föregående kapitel. Även processbilder och inställningar lagras i 
databasen för ett enklare handhavande vid konfigurering. Vi använde oss 
av Windows 2000 Server och IIS 5.0 för att installera portalen, InTouch 
och SQL-servern. Det är relativt enkelt att konfigurera portalen att visa 
processdata och larm. Konfigureringen görs genom att man loggar in på 
portalen och anger vissa parametrar såsom SQL-servernamn, databasnamn 
mm. Det mesta går att göra genom att helt enkelt följa 
installationshandboken som följer med programmet. Processvärdena kan 
man sedan titta på i en del av portalen där man väljer vilka signaler man 
vill se. Efter att valet gjorts genereras en graf med de valda värdena och 
en lista på mätvärden visas. Det går att välja vilken tidsperiod som skall 
visas samt om listan på värden, grafen eller att båda två ska visas 
samtidigt. Larm visas på en annan sida i portalen och även här kan vissa 
inställningar göras för att bestämma hur många av larmen som ska visas 
samt vilken prioritet de ska ha. 
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Figur 16: Första sidan i SuiteVoyager portalen. 

Förutom att bara visa mätvärden kan man även visa en dynamisk bild på 
processen liknande den i InTouch. För att göra det exporterar man sin 
processbild från InTouch med hjälp av en XML-konverterare som 
konverterar processbilden till XML och publicerar den på portalen. 
Nuvarande version av XML-konverteraren, 1.0, klarar inte av att 
konvertera samtliga objekt man ritat i InTouch men enligt Wonderware 
skall de flesta stödjas i framtiden. Exempelvis fungerar det inte att 
animera alla objekt. Tankarnas nivå lyckades jag inte att visa mer än med 
siffror i bilden och trendkurvan fungerar inte heller. I det senare fallet får 
man använda den visare för historiska data som finns på ett annat ställe i 
portalen. Det krävs alltså en mer generell processbild som inte är så 
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grafiskt betungande när den ska kopplas till SuiteVoyager och visas över 
Internet. 

 
Figur 17: Exempel på processbild i Internet Explorer (mycket av grafiken i 
bilden animeras tyvärr inte i nuvarande version). 

Det märktes dock att det var en tidig version av programmet då jag hade 
stora problem med att publicera de XML-dokument som skapats av 
konverteraren på portalen. Det var en del inställningar som inte nämndes 
i de manualer som följde med programmet. Lyckligtvis lyckades 
supporten vaska fram en fungerande lösning på problemet åt mig så det 
fungerade till slut. 

Efter att jag fått igång programmet gick det att både se larm och 
processvärden över Internet samt ställa in börvärde, PID-parametrar och 
stänga av och på manuell eller automatisk reglering. 
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Slutsatser 
 

I detta arbete har först en utvärdering av olika visualiseringsverktyg 
genomförts och beskrivits. De slutsatser jag har dragit av utvärderingen är 
först och främst att det finns många olika verktyg för visualisering på 
marknaden. Dagens operatörsprogram är kraftfulla och klarar av att göra 
en mängd olika uppgifter förutom att visa processvärden för operatören 
på ett bra sätt. Dataloggning, analys av data, presentation av loggade data 
på Internet och i egna program, larmhantering, visning av realtidsvideo 
mm. De går att koppla till andra program för vidare studier, exempelvis 
Microsofts Excel. Operatörsprogrammen är till stor del väldigt lika i sina 
strukturer beträffande delen där man designar sitt operatörsgränssnitt. 
Men de har givetvis också olika styrkor och svagheter som bör tas i akt 
vid en investering. Vi valde efter utvärderingen ett av de system som 
ansågs passa bäst för en undervisningssituation utan att för den delen vara 
begränsat i användningsområde just till vår situation, InTouch blev valet. 

Efter utvärderingen gjorde jag en installation, av de i föregående kapitel 
beskrivna program som köpts in. Detta delvis för att kontrollera att alla 
funktioner som behövdes för laborationen fungerade, delvis för att 
undersöka möjligheterna att införa nya uppgifter och utveckla 
laborationen vidare. Implementeringen av den ursprungliga laborationen 
gick smidigt och programmen fungerade väl tillsammans. Webbportalen 
SuiteVoyager fungerade också väl när jag hade fått i gång den med hjälp 
av supporten. SuiteVoyager var däremot mer begränsat än vad jag hade 
uppfattningen om att det skulle vara. Förhoppningsvis kommer framtida 
uppgraderingar att eliminera de problem jag stötte på samt öka 
möjligheterna att visa rörliga processbilder över Internet. 

Min förhoppning är att de två processdatorstationerna med de nya 
program som införskaffades ska göra att laborationen ger ett modernare 
intryck på laboranterna än det föregående systemet. Dessutom medverka 
till att de ser vilka möjliga användningsområden som finns för ett 
datorbaserat operatörsgränssnitt, samt förhoppningsvis även komma med 
egna tankar om vilka förbättringar och funktioner som skulle kunna göra 
ett sådant gränssnitt bättre för både användaren och den som designar det. 

Troligtvis kommer laborationen med utökningen i form av webbportalen 
att användas i en framtida projektkurs för civilingenjörer i första årskurs 
på Linköpings universitet. 



Utvärdering och implementering av processdatorsystem 
 
 

 
 
36 



Källor och referenser 
 
 

 
 

37 

Källor och referenser 
 
[1] Human Factors in Engineering and Design 
 Sanders, M.S. and McCormick, J 
 McGraw-Hill, 1993 
 
[2] Handbook of Human-Computer Interaction (2nd. 

Edition) 
Helander, M.G., Landauer, T. and Prabhu, P. 
Elsevier, 1997 

 
[3] Term- och språkmaterial version 19, 24 januari 2001 
 Svenska datatermgruppen 
 http://www.nada.kth.se/dataterm/ (2001-11-10) 

 

[4] Reglerteknik, Grundläggande teori 
Torkel Glad, Lennart Ljung 
ISBN 91-44-17892-1 
Studentlitteratur, andra upplagan 1989 

 

[5]  Studie av InTouch 5.0 och Allen-Bradley SLC500 
Mats Bergman,  
LiTH-ISY-EX-0053 

 
[6] RSLogix 500 
 Rockwell Automation, July 2000 
 
[7] Wonderware Factory Suite, User’s Guide 
 Revision C, July 1999 
 



Utvärdering och implementering av processdatorsystem 
 
 

 
 
38 

 
 



Appendix 
 
 

 
 

39 

Appendix 

Vad är en ActiveX-komponent? 
ActiveX bygger på Microsofts teknik COM (Common Object Model) som 
är programobjekt som kan sättas samman till ett helt program. ActiveX 
kallades förut OCX och är sedan början 1998 bara ett handelsnamn för 
COM. 

En ActiveX-komponent kan beskrivas som ett litet program i sig, fast 
ofullständigt. Det är avsett att integreras som en del i ett större program. 
Mer specifikt kan man beskriva det som ett inkapslat programblock, redo 
att integreras i ett programs kod. Det ger fördelar vid mjukvaruutveckling 
eftersom det är en återanvändbar programdel. ActiveX-komponenten är 
utvecklad så att man kan kommunicera och styra den genom ett gränssnitt 
med in- och utvariabler. En ActiveX-komponent kan betraktas som en 
”svart låda”, man behöver inte veta hur den ser ut inuti för att kunna 
använda sig av den. En sådan programdel går fortare att integrera i sitt 
program och är den väldokumenterad är det ett enkelt sätt att få utökad 
funktionalitet i sina program.  

I vårt fall där ActiveX-komponenten ska integreras i 
visualiseringsverktyget, används det scriptspråk som finns tillgängligt i 
verktyget för att styra komponenten. 
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Bilagor 
 
 

 
 

I 

Bilagor 

Bilaga 1, laborationsspecifikation 

Reglerteknik, fortsättningskurs, för EI 2 och DI 3, 
TSEI 71 
Det här projektets mål är att styra nivån i en vattentank och göra ett 
tillhörande användargränssnitt. Styrningen sker mha en PID-regulator i en 
PLC, Programmable Logic Controller, som kommunicerar med en PC där 
användargränssnittet finns. Projektet försöker efterlikna något som 
verkligen finns i industrin.  

Projektet utförs i Laboteket som är en laborationssal hos 
Reglerteknik/ISY. Studenterna får tillgång till salen så att de kan planera 
arbetet själva. Nedan följer en specifikation på vad som ska finnas med.  

Reglering av tank 
En dynamisk processbild ska ritas.  

 
Exempel på processbild 
På bilden ska nivån i tankarna och den undre behållaren kunna följas. 
Vidare ska styrsignalen till pumpen (utsignalen från regulatorn) framgå. 
Bilden ska i möjligaste mån ritas enligt reglerna för processcheman. 

Börvärdet (önskad nivå i tanken) ska kunna ställas från PC:n.  

Regulatorns parametrar; förstärkning, integrationstid och deriveringstid 
ska också kunna ställas från PC:n om man är behörig.  

Regulatorn ska enkelt kunna stängas av och manuell körning ska vara 
möjlig.  
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II 

Larm, både ljusindikering, loggning i larmlista och utskrift på skrivare, 
ska ske om nivån överstiger 80%. Larmet ska kunna kvitteras med en 
"knapp". Kvittensen skall synas i larmlistan samt komma ut på skrivaren.  

Om nivån överskrider 90% ska systemet automatiskt slå över till manuell 
mod och styrsignalen sättas till 0.  

Realtidstrendkurvan ska visa de senaste minuternas ärvärde (nivån) och 
styrvärde (signalen till pumpen).  

Vissa mätvärden ska lagras och kunna visas vid behov. Denna historiska 
graf ska visa nivån, styrsignalen till pumpen och börvärdet som en 
stillbild.  

Hjälpmedel:  

PC  

Allan-Bradleys styrsystem, SLC 5/03 CPU  

PLC programmeringsverktygen RSLogix och RSLinx  

DDE-server ABKF2  

Processvisualiseringsprogrammet InTouch 7.1  

En webbkamera, Philips Vista PRO  

ActiveX-komponenten, VideoOCX för att visa kamerabilden  

Handböcker till ovanstående program  

 



Bilagor 
 
 

 
 

III 

Bilaga 2, använda variabler i PLC:n: 
 
Dessa variabler har används i PLC:n  

I3:0 givarsignal från övre vattentank 

I3:1         ”         från undre       ” 

O3:0 utsignal till vattenpump 

N9:0 intern variabel för signal från PID till pump 

N9:1    ”           ”        ”  övre givarsignal 

N9:2    ”           ”        ”  manuell signal till pump 

N9:3    ”           ”        ”  undre givarsignal 

N9:10    ”           ”        ”  val av manuell respektive PID reglering. 

 

N7:0 och uppåt är variabler som används av PLC:ns inbyggda PID-
regulator. 

Dessa är de intressanta variabler för processreglerandet som behövs. 

N7:2 börvärde 

N7:3 P-värde (proportionell) 

N7:4 I-värde (integregerande) 

N7:5 D-värde (deriverande) 
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Bilaga 3, kommunikationsinställningar i RSLinx. 
 

Driver Type:   RS232 DF-1 

Processor Type: (1747-L532 B) 5/03 CPU – 16K Mem OS 
301 

IO-modules:  Autodetected 

 

 

Bilaga 4, kommunikationsinställningar i ABFK2 
 
Kommunikationsinställningar 

Com Port:  COM1 
Protocol mode: Full Duplex 
Reply timeout: 12 sek (för säker 

kommunikation) 
Baudrate:  19200 Kbit/s 
Databits:  8 
Parity:  None 
Checksum:  BCC 

 
Topic definition 

Topic Name:  ABPLC 
Com Port:  Com 1 
PLC Family:  SLC500 
Connect type: Direct 
Polling 
 Direct ReadBlockSize: 320 
 Register ReadBlockSize: 40 
 Update Interval: 1 msec 
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