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Sammanfattning

I Finspång tillverkas gas och ångturbiner. Verksamheten går under namnet Siemens Industrial 
Turbomachinery AB, som förutom att bygga upp turbiner som separata leveranser även 
projekterar kompletta kraftanläggningar, där turbinerna ingår, för att producera elektricitet, 
ånga och värme.

Till de gasturbin kraftverk som levereras av Siemens Industrial Turbomachinery AB används 
ett Simatic PCS-7 styrsystem för att kontrollera turbinerna. För PCS-7 styrsystemet kan 
mjukvaran Simatic PDM (Process Device Manager) användas för diagnostisk analys av 
automations komponenter och intelligenta fältenheter. Målet med examensarbetet är att kunna 
varna tidigare för fel på automations komponenter och fältenheter så att man kan förebygga 
stillestånds tider som kan uppstå i en anläggning. Examensarbetet visar vad för slags 
funktioner Simatic PDM har och hur programmet kan utnyttjas i en anläggning.

Examensarbetet innehåller en beskrivning av programmet Simatic PDM och PCS 7-
styrsystemet. Arbetet tar även upp genomförandet av testprojektet där montering av 
teststationens hårdvara, konfigurering och kommunikation mellan styrsystemets hårdvara och
mjukvara skapas, för att programmet Simatic PDM ska fungera integrerad i Simatic PCS-7 
styrsystemet. Sedan visas i testprojektet att Simatic PDM kan användas i Maintenance Station
(Underhålls station för ingenjörer och servicepersonal) för utökad diagnostik i en anläggning. 
Examensarbetet avslutas med redogörelse av resultatet, erfarenheter och problem som har 
uppkommit under projektets gång.



Förord

Jag vill tacka er alla som på ett eller annat sätt bidragit till att detta examensarbete på Siemens 
genomförts. Ett speciellt stort tack till min handledare Almir Avdovic som väglett mig genom 
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1. Inledning

1.1 Uppdragsgivare

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång 
på avdelningen RAC som är utvecklingsavdelning av tillbehörsutrustning för gasturbiner och 
inom det faller styrsystem. Arbetet utgör sista delen av min utbildning till Drifttekniker på 
Linköpings universitet, Campus Norrköping. Examensarbetet omfattar 12 högskolepoäng.

1.2 Bakgrund

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) med säte i Finspång i norra Östergötland 
levererar kraftverk och turbiner med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. På SIT AB 
arbetar cirka 2800 med utveckling och tillverkning av ång- och gasturbiner för 
världsmarknaden.

1.3 Syfte 

Tanken med examensarbetet är att först ge en allmän förståelse för Simatic PCS-7 styrsystem 
fungerar. Hur man kopplar ihop hårdvaran och hur man arbetar med mjukvaran. För att sedan 
ge en beskrivnings av programmet Simatic PDM(Process device manager). Simatic PDM ska 
visa analys av vad för slags diagnostik man kan erhålla från olika fältenheter och automations 
komponenter som används i anläggningen. Detta pågrund av att kunna predektera händelser 
och kunna varna tidigare vid fel på gasturbin kraftverket. Målet med rapport är även att visa 
hur Simatic PDM startas från HW-Config för användning i PCS-7 projekt och hur man kan 
använda Simatic PDM i Maintenance Station för utökad diagnostik i en anläggning.

1.4 Metod

En omfattande plan med mål har tagits fram där examensarbetet startade med att skriva ner en 
ungefärlig tidsplan med rimliga mål. Litteratur studie om Siemens Styrsystem gjordes från 
Siemens Internet hemsida. Genomgång av Siemens manualer för hårdvaran som beskriver i 
detalj hur varje modul monteras och ihopkopplas. Genomgång av Simatic PDM och andra 
PCS-7 manualer gav en överblick om vad PCS-7 och Simatic PDM har för funktioner. 
Arbetets praktiska del började med att montera och koppla ihop en teststation som innehåller 
en dator, PLC moduler och kommunikations protokoller. Efter det kunde arbetet med 
mjukvaran börja. Ett projekt skapades i Simatic manager och konfigurationen utfördes i 
mjukvaran där modulerna bands ihop i HW-Config. Efter det skapades en fungerande 
nätverkskonfiguration. Som avslutning av testprojektet var uppgiften att visa hur Simatic 
PDM kan användas från Maintenance Station
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2. Studie i mjukvaruprogrammet Simatic PDM

2.1 Simatic PDM (Process Device Manager)

Simatic PDM (Process Device Manager) är ett program för att drifta, ställa in, underhålla 
och diagnostisera automations komponenter och fältenheter, Simatic PDM har stöd av flera
kommunikations protokoller för att kommunicera med enheter. Det är följande protokoller 
Profibus DP/PA, Hart, Modbus och proprietära protokoller från Siemens. Möjliga 
applikationer är integrerat i Simatic S7/PCS-7 miljö eller på en fristående dator, men kan även 
anslutas direkt till enheten. Operatör stationerna som Simatic PDM används ifrån är försedda 
med flera vyer av ett projekt beroende om man använder Simatic PDM på fristående dator 
eller integrerat i PCS7-miljö. Simatic PDM gör bearbetning av enheter från Siemens och 
andra tillverkare från hela världen.

Figur 1. Bild på konfigureringsalternativ med Simatic PDM           

Simatic PDM har en stor potential för minskade kostnader under enheternas drift. Simatic 
PDM visar "Intelligenta" fältenheternas mätvärde, signaler för driftstatus, till exempel 
återstående slitmarginal, antalet drifttimmar och till och med processpecifika storheter. Denna 
typ av status och diagnostikinformation kan vara värdefull som underlag för relevanta och bra 
beslut. Simatic PDM är rekommenderad för högre Asset managament. Termen Asset 
management omfattar i allmänhet verksamheter och åtgärder som vidtas för att behålla eller 
öka värdet av en anläggning. Asset management inkluderar inte bara fältinstrument utan även 
datorer, nätverkskomponenter med mera.
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2.2 Funktioner

Punktlista med Simatic PDM centrala funktioner
.

 Inställningar och ändringar av enhetens parametrar

 Jämförelse av olika projekt 

 Diagnostik, standard och detaljerad
 Rimlighetskontroll test av ingångar

 Enhetens identifiering och testning
 Enhetens statusindikering med driftlägen, larm 

 Simulering

 Management (t.ex. nätverk och datorer)
 Export/Import av parameter data och rapporter

 Driftsättning av funktioner, t.ex. mätkrets tester av enhetens data

 Enhetens byte (Lifecycle Management)

 Enhetens specifika kalibrerings rapporter

 Grafisk presentation av kurvor, trenddisplayer, resultat av ventilens diagnostik.

Simatic PDM stöder alla enheter som integreras som EDD-filer. Språket för EDD-filer 
kallas"Electronic Device Description Language (EDDL)" detta språk beskriver parametrar 
och funktioner i en fältenhet (till exempel konfigurationsparametrar, arbetsområde för 
variabler, enheter, defaultvärden mm.). 

.

Figur 2. Bilden visar hur parameter data laddas ner från enheten till styrsystemet i
Parameter wiev som är huvudvyn i Simatic PDM programmet. 
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3. Kontrollsystemet

3.1 Allmänt om PLC

PLC är engelskt uttryck som betyder Programmable Logical Controller. Detta är en speciell 
typ av dator som är anpassad för en tuff industriell miljö, för att användas för styrning. Som 
alla andra datorer så måste även ett PLC-system programmeras, PLC- program är vanligtvis 
skrivna i ett anpassat program på en dator. Programmen överförs sedan till PLC:n endera 
genom direkt anslutning eller via ett nätverk. I IEC 61131-3 standarden finns idag fem 
standardiserade programmeringsspråk. Dessa är: FBD (Function block diagram), LD (Ladder 
diagram), ST (Structured text), IL(Instruction list) och SFC (Sequential function chart).

3.2 Siemens Styrsystem

För att hantera den information du får från sändare och hantera gasturbinen krävs ett PLC-
system. PLC-systemet Siemens använder idag är Siemens Simatic PCS-7. Som är designad av 
Siemens Automation. Detta system används inte bara av Siemens Industrial 
Turbomachinery(SIT) den används också av stort del andra företag. Siemens Simatic PCS 7 
är processkontrollstyrsystem som integrerar industrins automations processer med Human 
Machine Interface(HMI). HMI omfattar studier av samverkan mellan människor och tekniska 
system. PCS-7 har tre viktiga delar som den arbetar efter och det är Automatiserings teknik, 
Human Machine Interface (HMI) och kommunikationsteknik. PCS-7 kombinerar systemets 
hårdvara med systemets mjukvara.

Till SIT:s gasturbin använder Simatic PCS-7styrsystemet hårdvara som består av följande typ 
av utrustning:

 Operatörstation, PC.
 2 x CPU417-4H

styrsystem.

 Kommunikationskort,

 matningsdon,

 I/O, switchar

                Figur.3 Dagens styrsystem på Siemens, en OS och 2 AS
                   med applikationsprogram.
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3.2.1 Simatic manager

Som mjukvara använder Simatic PCS-7 styrsystemet en central programvara som också kallas 
Simatic Manager. Simatic Manager är kärnan i varje Simatic PCS 7-projekt. Det är en 
integrationsplattform för ingenjörs verktygsuppsättning. Simatic Manager genererar alla 
verktyg för att konfigurera ett komplett system och projekt. Simatic PCS 7-projekt skapas, 
hanteras, arkiveras och dokumenteras på ett ställe i Simatic manager. Det viktigaste verktyget 
i simatic manager är CFC(Continuous Function Chart) och SFC(Sequential Function Chart) 
Programen skrivs vanligtvis i CFC och ser ut som ett ritningsblad som utgör en arbetsyta med 
in och utgångslistor. SFC används när man programerar sekvenser.
Process och produktion ingenjörer kan använda ingenjörs verktygsuppsättning, förmonterade 
block och ritningar för att planera ett designprojekt. För att göra konfigurationen av en 
anläggning så effektiv och så enkelt som möjligt, tillåter Simatic Manager en hela systemet av 
projekt-orienterad teknik. Den tekniken är också är grunden för Asset Management av 
kontroll utrustning och installationer. 

Figur.4 Översikts bild av Simatic PCS-7 som har centralt tekniskt system som kallas för Simatic manager. 
Simatic manager genererar alla programeringsverktyg för att konfigurera ett komplett system 
processtyrning från maskinvarukonfiguration, kommunikation fram till programvara. Som syns på bilden 
så innehåller Simatic manager flera delsystem.
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4. Genomförande

Detta kapitel redogör hur testprojektet utfördes. I testprojektet beskrivs det grundläggande 
för att testprojektet ska fungera. Vilket således leder till att nästa användare får större 
kunskap, då denne själv måste utföra projektet. För den hela detaljerade 
processbeskrivningen finns manualerna som är länkade under referenserna i rapporten.

4.1 Hårdvara

4.1.1 Komponentlista på hårdvaran i testprojektet

 Pc med nätverkskort

 Profibuskablar DP och PA

 Ethernetkabel
o Rack 400

 CPU 417-4H(Processorenhet)
 PS 407 4A (Kraftförsörjningsenhet)
 CP 443-1 (Nätverksmodul)
 CP443-5 Ext (Nätverksmodul)

 IM 157 PA master(DP/PA Coupler)
 Sitrans P DSIII
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4.1.2 Montering av hårdvara

Praktiska delen i projektet startade med att knyta ihop hårdvara så att 
kommunikationen från OS(Operatör stationen) till PA-
enheten(trycktransmittern) fungerar. Första steget var att koppla ihop 
OS stationens1613 nätverkskort till AS(styrsystemets) 443-1 
nätverkskort med Industrial Ethernet protokoll. För att klara av 
kommunikationen mellan Industrial Ethernet och Profibus protokoll 
har ett 443-5Ext nätverkskort satts fast på racken som styrsystemet 
sitter på. Detta kort behövs för routingen. Inför användning av 
mjukvaran SIMATIC PDM integrerad i PCS-7 miljö används data 
record routingen. Som är förlängning av ”normala S7 routingen”och 
används för enheter till exempel och av Simatic PDM. Nästa steg är 
att på det externa 443-5 kortet koppla en Profibus DP protokoll, som i 
andra ändan sitter ihop med en IM 157 DP/PA Coupler. DP/PA 
Coupler är en omkopplare som gör om Profibus DP signaler till 
Profibus PA. Det gör att en Profibus PA protkoll kan kopplas till 
andra sidan av DP/PA Couplern. För att det ska fungera måste man 
sänka kommunikations hastighet i teststationen, från 1.5 Mbit/s till 
45.45kbit/s eftersom de flesta kopplare kräver en fast hastighet på 
45.45kbit/s. I slutskedet av monteringen kopplas Profibus PA 

protokollet till Sitrans P DSIII Transmitter. Som är en digital 
trycktransmitter med HART, Foundation Fieldbus FF eller
Profibus PA-kommunikation. När allt detta är klart kan arbetet med 
mjukvaran börja.

Figur 5.  Bildenvisar hur hårdvaran 
i testprojektet sitter ihop.
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4.2 Mjukvara

Arbetet med mjukvaran inleddes med att först installera nödvändiga licenser som krävs för att 
testprojektet ska fungera. Licenserna som har använts i testprojektet finns på bild längst ner i 
rapporten. Efter att licenserna är på plats kan programeringen av Simatic PDM integrated
börja. Det innebär att en del av målet med testprojektet är att starta Simatic PDM från 
verktyget HW-Config, för att kunna använda Simatic PDM i PCS-7 projekt.

4.2.1 Simatic manager

Nästa steg är att starta projektet Simatic Manager som huvudkomponenten för konfiguration 
och programmering i PCS-7. Simatic Manager fungerar som en gemensam plattform för alla 
ingenjörsverktyg. Det är här alla projekt skapas, hanteras, arkiveras och dokumenteras på ett 
ställe. 

 I Simatic Manager finns två grundvyer som man arbetar med. Komponentvyn är den 
vyn som används för att visa hårdvarukomponenterna. I komponentvyn infogar man 
Simatic 400 stationen så som det visas på bilden. Efter det klickar man på ikonen för 
stationen och får fram hardware ikonen. För att gå in i hårdvarukofigurations i 
programmet klickar man på hardware ikonen och HW-Config fönstret öppnas upp.

              Figur 6. Bild på program fönster i Simatic manager
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4.2.2 HW-Config

Konfigurationen av hårdvaran för projektet skapas i HW-Config med hjälp av detta verktyg 
visas det hur komponenterna är sammankopplade i verkligheten. För att 
hårdvarukomponenterna ska kunna användas på korrekt sätt krävs en modulkonfiguration.
En sammandragen beskrivning av arbetet i HW-Config presenteras här:

 När man vet vilka moduler som ska konfigureras väljer man en rack som är en 
platta där modulerna som används i projektet kan fästas på. I detta projekt sattes 
följande moduler på racken. En kraftförsörjningsmodul, CPU-modulen sedan 
Nätverksmodulerna CP 443-1 och CP 443-Ext. För nätverksmodulerna måste 
nätverksparametrarna ställas in. Då letar man fram MAC-numret som finns på 
framsidan av nätverksmodulerna och fyller in det i parameter rutan för 
nätverksmodulerna.

 Nästa steg när konfigurationen av första racken där CPU, kraft och 
kommunikations moduler sitter är klar. Är de dags att koppla ihop racken med 
IM157 modulen och Sitrans P DSIII modulen. Detta gör man genom att man 
högerklickar på Profibus-linan som går från CP 443-1 nätverkskortet och sedan 
infogar IM157 coupler modulen på Profibus DP-linan. För Sitrans P DSIII modulen 
infogar man först Profibas PA-linan från IM157 Coupler sedan infogar man Sitrans 
Modulen på Profibus PA-linan.

         Figur 7. Bild på HW-Config fönstret och modulerna i den.
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 Adresseringen av Modulerna på Profibus-linjerna sker direkt efter att man skapat 
modulerna. På IM 157 modulen har adress numret 6 valts. Det gäller att välja olika 
adresser på modulerna så att nätverket fungerar rätt. Samtidigt sätts 
nätverkshastigheten automatiskt på Profibus DP till hastigheten 1.5Mbps. På 
Profibus PA-linjen som Sitrans modulen sitter på måste hastigheten sänkas till 45.45 
Kbps. Det görs på grund av att IM157 Coupler kräver detta.

                    Figur 8. Bild på val av hastigheten på Profibus DP protokollet

                och adressnummer på IM157 modulen.

 När hela konfigurationen i HW-Config är klar är det viktigt att spara och kompilera 

det, genom att trycka på ”Save and compile-knappen”. Sedan ska man ladda ner det 

till CPU-enheten genom att klicka på ”Download” knappen.
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4.2.3 Netpro

I Simatic manager finns också programmet Netpro där man kan binda och skapa olika 
nätverk. På bilden syns testprojektets nätverkskonfiguration. Netpro går att hitta i Simatic 
Manager verktygspanel och i HW-Config. Netpro sköter nätverksinställningarna där man har 
möjlighet att ändra adressuppsättning och lägga till nya nätverk. Har man gjort rätt i Simatic 
Manager och HW-Config innan man kommer till Netpro så ska man automatiskt erhålla en 
fungerande nätverkskofiguration. Har man gjort allt rätt i Netpro kan man ladda 
ner det till CPU: N sedan.

Figur 9. Bild på testprojektets nätverk och moduler i programmet Netpro.

.
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4.2.4 Simatic PDM Integrated

När hela konfigurationen mellan hårdvaran, mjukvaran och nätverket fungerar är det dags att 
starta Simatic PDM integrerad i PCS-7 miljö. Det kan göras från Simatic manager eller HW-
Config. I detta fall var uppgiften att starta Simatic PDM från HW-Config och det görs genom 
man att dubbel klickar på Sitrans P DSIII ikonen.

 Den första rutan som dyker upp när man startar Simatic PDM är att man ska välja 
rätt PA-enhet som man konfigurerat. Det gäller att välja rätt version av enheten 
annars kommer Simatic PDM inte känna igen den. När det klart behöver man inte 
välja det nästa gång. Nu känner Simatic PDM rätt version av enheten automatiskt. 

        Figur 10. Bild på valalternativ för enheter

 Nu kan man Starta programmet och då dyker rutan som syns på bilden under med 
två olika val alternativ Maintenance Engineer/Specialist. För projektet blir valet 
Specialist för att då kan man komma åt alla enhetens parametrar,

                 
                  Figur.11 Startruta för val mellan Maintenance Engineer
                och Specialist.
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 Väl inne i Simatic PDM programmet dyker parametervyn upp som ger en snabb och 
omfattande översikt av en enhet. Parametervyn har en tydlig layout. Varje enhet kan 
väljas direkt, bearbetas och lastas. Alla enhetens funktioner kan åtgärdas. Arbets 
fönstret är uppdelad i två sektioner med navigation fönster till vänster och parameter 
fönstret med parametrar, namn, värde, ingenjörsförband och status. För att börja 
arbeta med Simatic PDM ska man ladda ner enhetes parameter till styrsystemet 
genom att trycka på knappen ”Download” längst upp i parametervyn.
Nu kan Simatic PDM användas i PCS-7 projekt.

            
   

      
      Figur 12. Bild på parameter wiev i SIMATIC PDM
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4.2.6 Maintenance Station för Asset management 

Som avslutning uppgift i projektet är det att använda Simatic PDM från Maintenance Station 
som är ett av alternativpaketen i WinCC-systemet och används för Asset management. 
Termen Asset management omfattar i allmänhet verksamheter och åtgärder som vidtas för att 
behålla eller öka värdet av en anläggning. Asset management inkluderar inte bara 
fältinstrument utan även datorer nätverkskomponenter med mera. 

Maintenance Station integrerat i Simatic PCS-7 processtyrsystem ger en komplett status 
översikt av hela anläggningens komponenter och erbjuder en effektiv diagnostik, service och 
underhåll av produktionsanläggningen.  Det gör att man kan prediktera händelser och kan
varna tidigare för fel i anläggningen. Anläggningens operatörer får all viktig information som 
är nödvändig för fokuserad intervention i en process via operatör-systemet. Underhåll och 
servicepersonal kan kontrollera hårdvaras komponenter av automationssystem via 
Maintenance Station. 

Utökningen av det befintliga underhåll stationen Maintenance Station med Simatic PDM gör 
att man kan utnyttja Simatic PDM funktioner. Simatic PDM är särskilt
lämpad för Asset mangement på anläggningsnivå på grund av dess omfattande funktionalitet 
för konfigurationen, parametrering, i drifttagning, diagnostik och underhåll av intelligenta 
fältenheter och komponenter.

Figur 13. Översikts bild av Maintenance station olika nivåer.
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 För att använda Maintenance station måste man kofigurera OS stationen.
Det gör man i HW-Config där WinCC, CP 1613 och PDM applikation sätts på en egen 
rack på liknande sätt som modulerna längre upp i kapitlet. 

  
Figur.14 Bild på OS applikationer i HW-Config

 Maintenance station kräver separata licenser för att kunna köras och använda Simatic 
PDM. Efter att licenserna är på plats ska man generera PLT-ID som skapar kommunikation 
mellan en PDM enhet och en ”faceplates” i Maintenance Station. PLT-ID för Simatic PDM 
enheten generas i Simatic manager i Process Device Plant View.

 När PLT-ID har generarts ska Diagnostic Screen skapas som är bilder ”faceplates” för 
Simatic PDM i Maintenance station. Det gör man i Simatic manager plant wiev genom att 
högerklicka på enhet och sedan function.create/update diagnostic screen.
Sista steget innan teststationen kan fungera är att man i Simatic manager Component view 
högerklickar på AS ikonen sedan functions och slutligen Compile and Downoload charts 
för OS station. Nu är testprojektet klart och teststationen fungerar.
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Tanken med att integrera Simatic PDM i Maintenance Station är att ge möjligheten till 
underhållsingenjörer och service personal att få en utökad diagnostik av fältenheterna.
Det gör att man till exempel kan gå direkt från Maintenance station till parameter wiev i 
Simatic PDM och ändra i parametrar som temperatur nivå, olika värden och larm med 
mera.

Figur 15. Bilden visar hur Simatic PDM parameter view öppnas från enhetens faceplates i Maintenance 
station.
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5. Resultat 

Resultatet av examensarbetet blev en fungerande teststation. Siemens PCS-7 
tillsammans med integrerade Simatic PDM kan användas för PCS-7 projekt och Simatic 
PDM i Maintenance Station visar ett sätt att kunna prediktera händelser och kunna 
varna tidigare för fel på fältenheter och automationskomponenter i en anläggning.

5.1 Projektresultat

 Simatic PDM möjliggör läsning och sättning av parametrarna på enheter.
 Simatic PDM som en komponent i Asset Management kan användas för 

driftstatusindikering, larmhantering, dokumenthantering, logghantering.

 Den lästa informationen kan användas för att förutse fel på fältenheter innan 
stillestånds tider uppstår.

 Simatic PDM kan integreras i PCS-7 projekt genom HW-Config. 

 Simatic PDM kan integreras i WinCC bilderna för användning av Maintenance 
Station och presentera information samt anropa PDM programmet för parameter 
ändring genom faceplates.  

5.2 Problemdiskussion

 De första problem som jag mötte under arbetet var att hitta rätt manualer och 
information om utrustningen. Efter att vi fått tips vände vi oss till internet och Siemens 
webbsida där det finns supportavdelning för automationssystem. Vi har upplevt 
supportsidan på webben som informationsrik och välstrukturerad informationsplats, 
men det var ändå svårt bland alla manualer. Vi råder alla som tänker börja arbete med 
Siemens utrustning att skaffa manualer till utrustningen.

 Andra stora problem som stöttes på under examensarbetet var bland annat att välja rätt 
version utav Trycktransmittern i enhetens katalog (PDM Device Catalog) som öppnas 
när man startar Simatic PDM för första gången. Tyvärr är det inte så lätt att upptäcka 
det och några veckors arbete gick åt för att åtgärda felet. Till slut fungerade 
konfigurationen och PDM fungerade som det ska med den rätta Transmitter versionen.

 Komplikationen i avslutningsfasen på examensarbetet var i Maintenance station. I en av 
Maintenance station vyer för diagnostik av en komponent kan man få ytterligare 
information beroende på komponentens kapacitet. För att få fram information från 
denna vy krävs licenser. Problemet var att hitta vilka licenser som krävdes. Det gjordes 
med hjälp av support sidan och anställda på Siemens. Efter att licenserna beställts och 
installerats kunde detalj vyn för komponenter startas när man klickade på komponenten.
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6. Slutsats

Med tanke på den korta tiden som är utsatt för detta examensarbete kunde jag inte nå 
den fördjupningsnivån jag önskat och som krävs för att besvara befintliga 
frågeställningar. Med allt övrigt arbete som man inte räknat med från början var 
betydligt mer tidskrävande än vad man trott. Allt från att välja rätt komponenter, 
beställa licenser, planera och undersöka möjligheter gick det förvånansvärt bra till slut. 
Utbildningsstationens konfiguration är inte förklarad i detalj eftersom det är en ganska 
lång process och jag tror att det ger mer till nästa användare att genomföra det själv.

Det var ett mycket intressant arbete att jobba med och gav en hel del lärdomar. Arbetet 
har gett mig en god inblick hur PCS-7 styrsystemet, Simatic PDM, Maintenance Station 
fungerar. Att gräva i tusentals sidor långa manualer efter svar på problem kunde 
emellanåt kännas ganska ändlöst, men att till slut se positiv resultat var värt mödan.

Examensarbetet sätter ett högt krav på att ta eget ansvar för att nå sitt mål, vilket är en 
utav de nyttiga lärdomar jag tagit del utav i detta arbete. Efter detta har jag även fått ett 
mer konkret svar på vad det innebär att få jobba i praktiken på detta sätt och få besvara 
riktiga frågor samtidigt som jag fått chansen att diskutera detta med personer som redan 
är i branschen, har gett mig en större inblick och förståelse för vad som krävs och väntar 
efter examen.
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7. Avslutning

7.1 Rekommendationer

Från arbetet med Siemens automationssystem har jag fått positiva och lärorika erfarenheter 
Jag vill rekommendera PCS-7 styrsystemet till alla som är ute efter stabilt och kraftig 
automationssystem. Med användarvänlig programvara och hårdvara har det varit ganska 
enkelt att lära sig hur systemet fungerar. Nackdel är att det finns väldigt dåligt med 
svenskspråkiga manualer.

För studenterna som är i slutfasen på sin utbildning och ska söker examensarbete 
rekommenderar jag Siemens Industrial Turbomachinery. Från det praktiska till teoretiska. Det 
har funnits tillgång till eget kontor och laborationssal även tillgång till allt material som 
behövdes under examensarbetet har funnits på plats.    

7.2 Förslag till vidare studier.

Jag anser att det självklart finns mycket mer att studera utöver det jag har gått in på när det 
gäller diagnostik för styrsystem. Några exempel som jag skulle vilja arbetat med om inte 
tider för examensarbetet tagit slut presenteras här:

 Det är att fördjupa sig i Simatic PDM funktioner och olika enheter som SIMATIC 
PDM används på.

 Bättre bild av andra diagnostik funktioner med Asset management

 Testa andra funktioner i Maintenance Station för att ta reda på hur mycket mer 
användarvänligt det blir med SIMATIC PDM integrerat.
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