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Sammanfattning 

Uppdraget på ÅF Industry i Norrköping handlade om att optimera bulkdatahantering vid importering 

av typkretsar från deras konstruktionsdatabas och in i styrsystemet av typ Siemens PCS7. 

Jag kom fram till att det finns tre olika lämpliga metoder för att lösa den uppgiften. Två metoder var 

med hjälp av olika programvaror från Siemens under förutsättningen att rapporten från 

konstruktionsdatabasen rättades till efter behov. Den tredje varianten var att manuellt skapa 

kretsarna. Alla metoder var bra men det fanns tillfällen då det ena var bättre än andra. 

För att lösa den här uppgiften hade jag förutom tillgång till alla programvaror även ett nära 

samarbete med personal på ÅF som arbetar med systemet idag men även med Siemens i Sverige och 

Tyskland. 

 

Nyckelord: Siemens Simatic PCS7 AdvES IEA  
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Abstract 

The Mission at ÅF Industry in Norrkoping was about optimizing bulk data handling while importing 

process tag types from their construction database into the Process Controlled System of type 

Siemens PCS7. 

I found three different methods to solve the task. Two of them were using different software from 

Siemens under the premise that the report from the database was corrected as needed. The third 

variant was manually creating the circuits. All methods worked out fine but there were times when 

one was better than another. 

To solve this task I had access to all software presented in chapter 2 “Programvara” (=Software). I 

also had a close cooperative with employers at ÅF that works with the system today and also with 

personal att Siemens AG in Germany and Sweden.  
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Förord 

Det här examensarbetet har i huvudsak genomförts vid ÅF Industry i Norrköping. Arbetet kom till då 

ansvariga på ÅF Industry AB uppmärksammade en flaskhals i systemet. Man upplevde en 

begränsande del både vad gäller tidsåtgång för konstruktörerna men även en hög felprocent just på 

grund av samma flaskhals. Det var i och med det här som uppgiften att studera det här närmare kom 

till.  

Resultatet är framtaget för att passa efter ÅFs arbetsmetoder men är väl anpassningsbart för andra 

användare. Den programvara som använts i arbetet är licensierat ÅF och de bilder som finns i rapport 

och bilagor är godkända för användning utav Siemens AB genom Mikael Börjesson. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget 

ÅF AB är ett börsnoterat teknikkonsultföretag verksamt inom hela världen med huvudsaklig bas i 

Europa. ”Södra Sveriges Ångpanneförening” bildades 1895 genom att ett par ägare av ångpannor 

gick samman för att gemensamt dra lärdomar av varandra. Därifrån har man fortsatt utvecklas och 

deltagit i flera större teknikskiften inom det moderna samhället såsom ångkraft, elektricitet, 

kärnkraft, och datoriseringen. År 1986 börsnoterades AB Ångpanneföreningen på Stockholmsbörsen 

och 2008 bytte man namn till ÅF AB. ÅF är i sin tur uppdelat i fyra divisioner – Energy, Industry, 

Infrastructure och Technology. 

ÅF Industry AB är ledande inom områden som processteknik, automation, industriell IT, elkraft samt 

mekanik. Företaget är särskilt stora inom papper-massa industrin och har större delen av sin 

verksamhet riktad mot sådana kunder. 

Inriktningen är att kunna leverera en kvalitativ tjänst riktad mot kundens specifika önskemål. 

Kompetens och erfarenhet bakom ett välkänt varumärke ger en hög slagkraft på den internationella 

marknaden. (ÅF i korthet, http://www.afconsult.com/sv/Om-AF/) 

1.1.2 Problemformulering 

ÅF använder sig idag av en konstruktionsdatabas ”Insyde DB Tool” för i princip alla data i samband 

med ett projekt. Det kan röra sig om allting ifrån mätvärden från givare eller adresser för I/O. I de fall 

där projektet även omfattar programmering av styrsystemet så är det önskvärt att på ett smidigt sätt 

kunna enkelt exportera värden från databasen direkt till Styrsystemet. Detta av flera anledningar, 

delvis för att minska risken för misstag där programmeraren knappar in fel värden men även den rent 

ekonomiska aspekten som följd av tidsoptimeringen detta medför. Det största och mest tidskrävande 

arbetet med att föra över data från databasen till styrsystemet är att hantera de i vissa fall enorma 

mängder återkommande data, hädanefter i rapporten kallat bulkdata. 

På ÅF tror man att det ska vara möjligt att på något sätt exportera ut data ifrån databasen för att 

sedan kunna importera data till någon form av förskapad typkrets i styrsystemet. Hur detta ska gå till 

för att på bästa sätt- och om datan behöver bearbetas ytterligare på vägen vet man däremot inte. 

Man vet inte heller helt säkert att detta är möjligt men om så är fallet ställer man sig frågan vad som 

är möjligt att göra? 

Det var i och med detta som möjligheten för ett examensarbete på ÅF kom till. Man ville nu 

undersöka vad som kunde göras på det här området för att underlätta ingenjörernas arbete. 

  

http://www.afconsult.com/sv/Om-AF/
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att: 

 Optimera integrationen mellan ÅFs ”Insyde DB Tool” och styrsystemen. Med detta avses att 

på ett smidigt sätt kunna exportera data från databasen för att sedan importera dessa till 

styrsystemet på ett för alla användare smidigt sätt. 

 Bidra med en kompetensutveckling av avdelningens personal. 

 Bidra med en förbättring av den rutin som idag finns när det gäller att överföra data från 

databasen till styrsystemen. 

 

1.3 Mål 
Examensarbetet eftersträvar nå följande mål 

 En motivering av vad som är optimalt att importera till styrsystemen. Det kan vara allt från 

endast lite I/O bokning till att det mesta bör importeras. 

 Instruktioner i hur ÅF på bästa sätt bör jobba med bulkdata i sina projekt. Instruktionerna ska 

vara enkla att följa och hantera Siemens styrsystem. 

 Redogöra för nya exportrutiner i ”Insyde DB Tool” för att underlätta detta arbete i framtiden. 

1.3.1 Utökade mål 

Examensarbetet eftersträvar att i mån av tid och resurser nå dessa utökade mål 

 Att skapa importmallar och viss rapportgenerering i Insyde DB Tool för att få ut lämpligt data 

som kan hanteras av styrsystemen. En importmall är en spegling av det data som 

styrsystemet behöver. Importmallar lagras i Insyde DB Tool. Mycket av detta finns redan 

färdigt, men det kan behöva förbättras. Här ingår även att diskutera med utvecklarna på 

Insyde om eventuella förbättringar som kan behövas i programvaran.  

 Att kunna skapa alla kretsar i styrprogrammet utifrån data i konstruktionsdatabasen. 

Kretsarna ska skapas med hjälp av ett ”typkretsbibliotek” i styrsystemet och med info från 

databasen om vilken typ av krets det är (Analog, Digital, Regler, Ventil, Motor, etc.). 

 Att kunna överföra följande data från Konstruktionsdatabasen till styrsystemet. 

 Kretsnamn, Objektnamn 

 Beskrivande Text(er) 

 Mätområde + enhet 

 Larm, larmgränser 

 Adresser till hårdvara I/O etc. (I/O bokning). 

 Att på ett smidigt och säkert sätt kunna uppdatera dessa data i styrsystemet från 

konstruktionsdatabasen utan att redan programmerad logik påverkas. Funktionsblock 

(instanser) ska kunna justeras till senaste version, men ingen logik eller knytningar får 

ändras.  

 Att ta fram tydliga instruktioner för konstruktörerna. Det är viktigt att det blir enkelt, 

kortfattat och lättanvänt för att inte riskera eventuella fel. 

Särskilt att beakta för Siemens-systemet: 
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 Hur ÅF tidigare arbetat med ”Insyde DB Tool” och IEA (Import/Export assistant) i andra 

projekt. 

 Hur man på bästa sätt använder sig av ”Typkretsar” i ett så kallat ”Master Data Library”. 

Typkretsar kan hanteras av Import/Export verktyget.  

1.4 Avgränsningar 
Då styrsystemen ständigt är under utveckling så kommer inte arbetet gå för djupt in på 

specialfunktioner som med tiden riskerar att förändras utan istället behandla de basfunktioner som 

hanterar bulkdata för att få fram ett hållbart koncept. 

Arbetet kommer i nära kontakt med databasverktyget ”Insyde DB Tool” som är ÅFs verktyg för all 

hantering av data i samband med ett projekt. Det finns givetvis mycket som skulle kunna göras här 

för att förbättra kedjan. Dock koncentreras arbetet i första hand på styrsystemen så därför 

utelämnas databasen ur det här arbetet och sparas istället för någon annan att forska i och förbättra. 

I det här arbetet accepteras istället de data som kommer ur databasen idag och utgår efter dem. 

 

1.5 Metod 
Inledningsvis så skapades en abetsplats och laborationsmiljöer för styrsystemet föratt kunna bygga 

enklare program med avsikt att lära dess funktion. Att exprementera med programmen och få en 

inblick i de olika begrepp som existerar gjordes för att underlätta vid samtal och intervjuver med 

insatt personal samt även underlätta det fortsatta arbetet . 

Efter detta genomfördes ett flertal kortare intervjuver med systemintegratörer på företaget. Detta 

för att kunna jämföra frågeställningen med deras uppfattningar om programmet. Att få en tydligare 

inblick i vad de som redan arbetar med programmet daligen anser borde kunna ge en tydligare bild 

av vilka som är de huvudsakliga flaskhalsarna i systemet. 

Efter detta så lades huvuddelen av kraften på att gå djupare in i programmeringsmiljön och då 

särskilt Siemens Import/Export Assistant. I det här arbetet avsågs att främst upptäcka möjligheter till 

förbättring och med fokus på de sidor som företagets personal belyst särskillt. 

Avslutningsvis så arrangerades ett möte med personal på ÅF som ansvarar för databasens 

utformning för att se om de förslag till förbättring som jag lämnde var realistiska och genomförbara.  

 

1.6 Struktur 
Rapporten består utav sex kapitel. I det första av kapitlen beskrivs lite huvudproblemen samt syftet 

med arbetet i sig. Här återfinns lite mer bakgrundsfakta och även en beskrivning över hur arbetet 

gick till väga för att slutningen nå målen i slutsatsen. 

Vidare i kapitel två beskrivs programvaran som använts i arbetet. Detaljer om vad programmet är 

avsett för samt grundläggande funktioner beskrivs närmare för att ge läsaren en bättre förståelse  

under resten av läsandet. 



 

4 
 

Kapitel tre är resultat. Här beskrivs det som arbetet kommit fram till vid de experiment som är gjorda 

med avsikt att besvara målen som satts upp i kapitel ett. 

Kapitel fyra är författarens egna reflektioner över resultat kontra empiri. Sådan information som inte 

är helt faktabaserad utan mer beprövad kan omnämnas under det här kapitlet. 

Avslutningsvis har vi kapitel fem som är slutsatsen. Vad arbetet kommit fram till med avseende på 

målen från kapitel ett. I det här kapitlet finns även diverse rekommendationer från författaren till 

inblandade parter omnämnda. 

Utöver dessa sex kapitel så hittas även i slutet en referenslista samt bilagor. 
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2 Programvara 
I detta arbete så har ett flertal programvaror från olika tillverkare använts. De främsta två är Insyde 

DB Tool samt Siemens styrsystem PCS7 med tillhörande produkter. 

I presentationen av mjukvaran nedan så nämns flera funktioner som programmen hanterar. Detta är 

dock bara utdrag av de funktioner som är intressanta för arbetets gång och beskriver på intet sätt 

begränsningar som finns i programvaran. 

 

2.1 Insyde DB Tool 
Insyde är ett företag som specialiserar sig på att bygga lösningar för att passa processindustrin. 

Insyde DB Tool är ett program för att kunna hantera Oracledatabaser. Programmet är byggt för att 

enkelt kunna passas efter valfri databasstruktur och för att ge användaren stora möjligheter att 

enkelt anpassa sitt interface efter eget behov. 

Användaren, i det här fallet ÅF har egna särskilt utbildade administratörer på verktyget vars uppgift 

är att bygga rapporter och forma databasen efter användarens önskan. 

 

2.2 Siemens PCS7 
Siemensprogramvaran är uppdelad i flera  program för olika användningsområden. Vid konstruktion 

av styrsystem används ett flertal av dessa lite beroende på styrsystemets funktion. De övergripande 

och av det här arbetet främst betydande programmen är Simatic Manager v8.0, Siemens PCS7 v8.0 

Advanced Engineering system samt Siemens Import/Export Assistans v8.0. Dessa program beskrivs 

lite närmare I följande avsnitt. (http://www.automation.Siemens.com/mcms/process-control-

systems/en/distributed-control-system-Simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-Simatic-pcs-

7.aspx) 

2.2.1 Simatic Manager v8.0 

Siemens styrsystem som arbetet behandlar heter PCS7. För att arbeta med styrsystemen i PCS7 

används ett program som heter ”SIMATIC Manager”.  SIMATIC erbjuder flera tjänster för flera olika 

Siemenssystem däribland Siemens styrsystem S7 som är en populär produkt. Det blir dock allt 

vanligare att man byter ut sina S7 mot exempelvis PCS7 som är mer av ett helhetskoncept. 

I SIMATIC programmeras och byggs hela styrsystemskedjan upp. Från början med 

hårdvarukonfigureringen vidare med nätverkskonfigurering. SIMATIC erbjuder symbolhantering och 

bra inbyggda simuleringsfunktioner. Även arkivering sköts i SIMATIC. Hela styrsystemet 

programmeras genom SIMATIC manager, såväl PCS7 programmering som Programkodning, HMI 

(Human - Machine Interface) och WinCC (Windows Control Center). Programmet erbjuder även 

programmering av processdata exempelvis PID-reglering i realtid. (PCS7 on Tour – Basic) 

2.2.2 Import/Export Assistant v8.0 

PCS7 använder sig av ett bulkdataverktyg som kallas Import/Export Assistant. Detta verktyg har 

funnits med i SIMATIC sedan tidiga versioner av PCS7. Verktyget startas genom SIMATIC Manager 

och fungerar som så att man bygger en så kallad typkrets i PCS7 som man sedan exporterar ut till 

http://www.automation.siemens.com/mcms/process-control-systems/en/distributed-control-system-simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-simatic-pcs-7.aspx
http://www.automation.siemens.com/mcms/process-control-systems/en/distributed-control-system-simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-simatic-pcs-7.aspx
http://www.automation.siemens.com/mcms/process-control-systems/en/distributed-control-system-simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-simatic-pcs-7.aspx
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Import/Export Assistant. I verktyget kan man sedan importera diverse databasinformation för att 

massproducera kretsar av den typ som man innan har exporterat från PCS7 och även i de nya 

kretsarna styra signalkopplingar och andra kretsspecifika data. Verktyget är gjort för att vara enkelt 

och för att snabbt kunna hantera stora mängder av data och kretsar. 

2.2.3 Tillvägagångssätt IEA 

För att importera kretsar med hjälp av Import/Export Assistant så krävs en typkrets skapad i PCS7 

Typkretsbibliotek. Därefter kan man skapa en .IEA konfigurationsfil. I IEA väljs vilka signaler och 

parametrar som ska importeras. 

För att använda IEA så krävs en rapport från konstruktionsdatabasen. Ur den här rapporten så krävs 

nu en del klipp och klistra för att få den anpassad efter respektive typkrets. Då alla kretsar ser ut på 

olika sätt så fungerar det inte att anpassa rapporten efter typkretsen. En metod för att lösa det här är 

att göra ett exceldokument där rapporten från Excel klistras in under första fliken och någon form av 

aktivt script eller makro körs där en rapport anpassad efter respektive typkrets skapas i nya flikar. 

Innehållet i dessa nyskapade flikar kan sedan klistras in i IEA.  

(http://www.automation.Siemens.com/mcms/process-control-systems/en/distributed-control-

system-Simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-Simatic-pcs-7.aspx) 

 

2.2.4 Simatic PCS7 v8.0 Advanced Engineering System 

Siemens PCS7 v8.0 Advanced Engineering system (AdvES). AdvES är ett helt nytt verktyg som gör 

samma sak som IEA fast med betydligt mer avancerade funktioner. Då AdvES är en ny programvara  

och har inte funnits på marknaden mer än ett par månader så med viss risk att programmet inte är 

helt färdigutvecklat ännu så tas även det med i arbetet.  

Enligt tillverkaren fungerar programmet genom att man importerar sitt projekt ifrån PCS7 ES 

(Engineering System, Med andra ord huvudprojektet ifrån Simatic Manager). Till detta så importeras 

även en signallista (rapport) ur databasen där signaler, kretsnamn m.m ingår. Dessa länkas samman 

med hjälp av så kallade mapping labels som helt enkelt är ett gemensamt variabelnamn så rätt signal 

eller namn knyts till rätt funktion. Vidare så knyts standard kretsar ihop med varandra och 

avslutningsvis skapas och knyts även hårdvaran. 

I programmet ingår även flera nya funktioner som inte vart möjliga att göra med tidigare versioner av 

liknande programvara. Exempelvis hanterar Advanced Engineering System så kallade Control 

Modules som är en variant på typkrets. Detta har inte varit möjlig i tidigare versioner av programmet. 

2.2.5 Tillvägagångssätt AdvES 

Innan man börjar så måste man tillse att man har sina typkretsar färdiga och att de är av typen 

control module type. Vidare så behövs även en exporterad signallista ur databasen. 

Med detta gjort så kör man programmet successivt steg för steg längs den i programmet markerade 

workbaren, se Figur 2.1. Det första som händer är att befintligt projekt importeras in i AdvES. I detta 

så ingår den tekniska hierarkin, befintliga typkretsar samt hårdvarukonfigurationen. 

http://www.automation.siemens.com/mcms/process-control-systems/en/distributed-control-system-simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-simatic-pcs-7.aspx
http://www.automation.siemens.com/mcms/process-control-systems/en/distributed-control-system-simatic-pcs-7/pages/distributed-control-system-simatic-pcs-7.aspx
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Figur 2.1 AdvES Workbar 

Därefter så knyts alla styrbara signaler och parametrar från PCS7 Control Module Types till AdvES så 

kallade mapping labels. Steg tre är att importera signallistan. Ur den här listan kan man sedan plocka 

all information man vill använda och ge densamma en AdvES variabel. Bland annat så plockar vi ut 

varje signal och knyter dem till samma mapping labels som nämns ovan. Exempel på annan data som 

vi plockar ur signallistan är data som exempelvis Teknisk Hierarki, Hårdvaruadresser/Kanaler, 

Signalnamn med mera. En konfigurationsfil skapas för varje unikt utseende på rapport ur databasen. 

I den konfigurationsfilen beskrivs vilken information som ska användas och på vilket sätt den ska 

användas. 

När detta är gjort så knyter vi samman AdvES Control Modules med PCS7 Control Module Types samt 

att vi knyter ihop typkretsarna sinsemellan på så sätt att exempelvis en regulators LMN-utgång går 

till styrsignalen på exempelvis en reglerventil. 

Efter detta så definieras den hårdvara som kretsarna är anslutna till. Programmet hanterar inte att 

skapa egna PS (Processtation) och inte heller skapa subnät såsom profibus eller profinet. Däremot 

kan all hårdvara längre ut än så definieras ifrån AdvES. Med andra ord så talar man om vilken I/O-

modul, vilken slot och vilken kanal som singalen rent fysiskt är kopplad till. 

Avslutningsvis exporterar vi tillbaka hela projektet till PCS7. Då får vi valmöjligheten att skriva över 

eller lägga till befintlig logik. 

(http://support.automation.Siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=4739134

9&caller=view) 

 

Figur 2.2 AdvES visar en snapshot ur programmet. 

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=47391349&caller=view
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=47391349&caller=view
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Figur 2.2 AdvES startup-sida  
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3 Resultat 
Efter intervjuer med personal på ÅF AB och Siemens AB samt en del faktasökning så har tre 

tillvägagångssätt för att få kretsar från databasen till styrsystemet identifierats. Samtliga tre metoder 

har beprövats och utvärderats efter ÅFs behov och möjligheter. Här nedan följer en enkel beskrivning 

hur en användare går tillväga för att importera data från databasen till styrsystemet med hjälp av 

respektive metod. 

3.1 Typkretsar 
Först någonting som heter ”Process tag type”. Process tag type är en form av typkretsbibliotek i 

PCS7. Har man process tag types i typkretsbiblioteket i Simatic manager så kan man utifrån dessa 

skapa stora mängder bulkkretsar genom att enkelt bara länka typkretsen till databasen vilket skulle 

vart ett direkt svar på flera av arbetets mål om det hade vart så enkelt.  

Efter studier av tidigare gjorda projekt hos ÅF så har ett par olika kretsar som ofta återkommer 

upptäckts. Signaler och Parametrar kopplade till dessa kretsar har även de analyserats och bedömts 

utifrån ett användarperspektiv. Resultatet utav detta blev att följande sju typkretsar skapades. De 

signaler som knyts till typkretsarna presenteras i kommande stycken. 

 
Fidur 3.1 – Typkretsar 

Kretsarnas grafiska utseende är redovisade i Bilaga 3 Typkretsar.  

3.1.1 TYP_MEAS_MON 

Meas_Mon är en analog mätkrets med en analog ingång och inga utgångar.  

 Analoga ingångar: Mätvärde 

 Parametrar på insignal: High Range, Low Range, Range Unit, Trigger level High/Low, Warning 

level High/Low samt Alarm level High/Low. 

3.1.2 TYP_MOT 

Mot är en enkel motor med endast en fart och riktning.  

 Digitala ingångar: Driftsvar, Bimetall, Manöverspänning samt Säkerhetsbrytare 

 Digitala utgångar: Driftorder 

3.1.3 TYP_MOT_FB 

Mot_FB är en motor med endast en fart men både körbar framåt liksom bakåt.  

 Digitala ingångar: Driftsvar fram, Driftsvar bak, Bimetall, Manöverspänning samt 

Säkerhetsbrytare 

 Digitala utgångar: Driftorder fram samt Driftorder Bak 
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3.1.4 TYP_MOT_FRO 

Mot_FRO är en motor med endast en riktning men styrbar fart.  

 Analoga ingångar: Ärvärde fart 

 Analoga utgångar: Börvärde fart 

 Digitala ingångar: Driftsvar, Bimetall, Manöverspänning samt Säkerhetsbrytare 

 Digitala utgångar: Driftorder 

3.1.5 TYP_MOT_FRO_FB 

Mot_FRO_FB är en motor med styrbar fart och körbar framåt liksom bakåt. 

 Analoga ingångar: Ärvärde fart 

 Analoga utgångar: Börvärde fart 

 Digitala ingångar: Driftsvar fram, Driftsvar bak, Bimetall, Manöverspänning samt 

Säkerhetsbrytare 

 Digitala utgångar: Driftorder fram samt Driftorder Bak 

3.1.6 TYP_PID 

PID är en regulator med ett mätvärde och en styrsignal. 

 Analoga ingångar: Mätvärde 

 Analoga utgångar: Styrvärde 

 Parametrar på insignal: High Range, Low Range, Range Unit, Trigger level High/Low, Warning 

level High/Low, Alarm level High/Low, P, I, D samt Deadband. 

3.1.7 TYP_VALVE 

Valve är en enkel ventil med två lägen.  

 Digitala ingångar: Gränsläge öppen samt gränsläge stängd 

 Digitala utgångar: Driftorder 

 

3.2 Advanced Engineering System 

3.2.1 Fördelar 

En tydlig fördel med Advanced Engineering System är den helhetslösning som erbjuds då 

programmet hanterar nära på all den data som importeras från signallistan till styrsystemet. 

Programmet erbjuder lösningar för att binda samman signaler ur typkretsar och på olika sätt knyta 

samman data ur kretsar som påverkar varandra. 

En nämnvärd positiv egenskap hos Advanced Engineering system är förmågan att hantera Control 

Modules. Control Module Type är samma sak som en Typkrets som vi talat om tidigare med den 

skillnaden att Control Modules kan knyta variabler utanför den egna kretsen. Med andra ord kan 

man exempelvis knyta Control Modules mot ett plug-in program som Advanced Engineering System. 
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3.2.2 Nackdelar 

Då programmet är helt nytt och första servicepack inte har släppts ännu så finns fortfarande många 

fel i programmet som gör det relativt svårhanterat. Detta är förmodligen någonting som kommer att 

rättas till inför senare versioner av programmet. 

En konkret nackdel med programmet är oförmågan att importera en krets huvudblockskommentar 

ifrån signallistan. I PCS7 byggs kretsen upp med så kallade funktionsblock. Dessa block kan vara en 

enkelt logisk operation exempelvis en och-grind. Funktionsblocket kan även vara en sammansättning 

av en mängd funktioner. För exempelvis en motor så har man ett block för kontroll av styrning och 

feedback ifrån motorn. Detta block kan kommenteras med hjälp av en så kallad blockkommentar, det 

är den här kommentaren som omnämns och inte är möjlig att importera till AdvES ifrån 

databasrapporten. Det är möjligt att knyta samma blockkommentaren med Advanced Engineering 

System men ändå inte att importera kommentaren utifrån, exempelvis från databasrapporten. Detta 

är något som utvecklaren av AdvES har uppmärksammats på och om möjligt så kommer detta att 

lösas inför kommande versioner av programmet. 

3.2.3 Data som krävs ur databasrapporten 

Den information som är nödvändig för att importera från databasen med hjälp av AdvES är följande. 

 Teknisk Hierarki 

 PCS7 Control module Name 

 PCS7 Control Module Comment 

 Control Module Function 

 Station Name 

 Signal 

 PCS7 Signal name 

 Station Name 

 Subnet 

 Adress 

 Slot 

 Channel 

 HW type 

 Signal data 

 

3.3 Import/Export Assistant 

3.3.1 Fördelar 

En stor fördel med IEA är att det är ett enkelt program. Det går fort att lära sig och risken för fel är 

liten. Programmet går dessutom väldigt fort att köra, både med avseende på prestanda men även 

sett till användarens arbetsinsats. Detta är en tydlig fördel i de fall många projekt skall köras. 

3.3.2 Nackdelar 

Med enkelhet följer ofta simpelhet. Det är många funktioner som saknas som man skulle kunna 

önska fanns.  
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Vidare för att fungera riktigt bra så behöver programmet någon form av aktivt Excelark som bygger 

om rapporten från databasen till typkretsspecifika rapporter. Om man sätter en person på att bygga 

ett sådant ark så finns inte det här problemet. Det som avkrävs är en arbetsinsats från början. 

En annan stor nackdel med IEA är dess oförmåga att hantera control module types som kommer mer 

och mer i nya versioner av PCS7. Detta är tillverkaren medveten om och förhoppningsvis om möjligt 

rättas detta till inför kommande versioner. 

3.3.3 Data som krävs ur databasrapporten 

Den information som är lämplig för att importera från databasen med hjälp av IEA är följande. 

 Teknisk Hierarki 

 Stationsnamn 

 Kretsnamn 

 Kretsbeskrivning 

 Signaladress  

 Blockkommentar 

 Typkrets 

 Signaldata 

 

3.4 Manuellt 

3.4.1 Fördelar 

Den absolut största fördelen med att skapa kretsarna manuellt är tydligheten för ingenjören. Varje 

steg blir fullständigt klarlagt. 

3.4.2 Nackdelar 

En nackdel är det förhöjda risken för misstag när varje krets skapas för sig. En stor risk för att ett litet 

fel smyger sig in någonstans och det kan då bli otroligt svårt att felsöka efter det. 

En annan nackdel är tidsaspekten. Det är en kostnad att ha en person som sitter och skapar krets för 

krets. 

3.4.3 Data som krävs ur databasrapporten 

Observera att om detta alternativet används så är det lämpligt att ha en bra struktur på 

databasrapporten för att enkelt kunna skapa kretsarna. Ett lämpligt utseende på rapport ges i Bilaga 

4 Databasrapport. Egentligen krävs ingen specifik data för manuellt skapande av kretsarna dock så är 

nedanstående punkter lämpliga att ha nära till hands.   

 Teknisk Hierarki 

 Kretsnamn 

 Kretsbeskrivning 

 Typkrets 

 Processtation 

 Signalnamn 

 Signaladress 
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 Signalbeskrivning 

 Blockkommentar 

 Subnät 

 Adress 

 Slot 

 Kanal 

 Hårdvarutyp 

 Signalparametrar 
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4 Diskussion 
Siemens SIMATIC PCS7 Advanced Engineering system är ett mycket bra komplement till PCS7 

Engineering system. Många funktioner i processen underlättas enormt, i synnerhet när det handlar 

om att hantera stora mängder bulkdata. Det största identifierade problemet jag hittade var att 

programmet är enormt komplicerat. Att lära sig i vilken ordning man ska trycka på alla knappar är en 

sak men att förstå alla programmets funktioner är invecklat och kräver tid. 

För att ha en chans att kunna sätta sig in i Advanced Engineering system måste man dessförinnan ha 

mycket god insyn i hur PCS7 ES fungerar in på små specialfunktioner. Att sätta sig in i PCS7 ES och 

sedan lära sig hur AdvES fungerar med alla funktioner på ett sådant sätt att det sparar in tid är en 

tidskrävande process. 

För personal som bara jobbar till och från med systemet känns det inte som lönsamt att först utbilda 

dem i PCS7 AdvES utan då istället låta dem arbeta med import/export på det redan inarbetade 

sättet. Däremot för att detta ska göras smidigt och utan att röra till det för mycket för den personal 

som ska handha och sköta driften av systemet så bör ett protokoll tas fram för att styra manuell 

hantering av signal- och kretsdata. 

En tydlig oenighet råder i branschen. Ska vi utbilda oss på de senaste systemen eller ska vi köra på 

lite äldre system som vi vet fungerar och som vi bemästrar. Ingenjörer med erfarenhet förespråkar 

starkt att arbeta med en lite äldre utgåva av programvaran medans kunden oftast vill ha det senaste, 

så det är en ständigt pågående diskussion. 

 

4.1 AdvES vs IEA 
En intressent aspekt är användarvänligheten. IEA kan en insatt person lära sig tillräckligt bra på 

någon dags inlärningstid. AdvES tar ett par veckors heltidsarbete för att lära sig så pass bra att det 

kommer att löna sig. Med andra ord så bör företaget antingen tillsätta en person som lär upp sig på 

AdvES och är en resurs för avdelningen med importering av data till Siemens PCS7. Alternativet är att 

en kunnig person skapar konfigurationsfiler och sedan skriver en väldigt enkel steg-för-steg guide i 

stil med tryck där, dra hit, klicka där och så vidare. På så sätt kan vem som helst använda 

programmet medans en person fortfarande blir resurs i AdvES-frågor. 

IEA är så pass enkelt att hantera så att vem som helst kan använda det med en liten enkel guide till 

hjälp. Detta förutsätter dock att den omtalade excelfilen som konverterar databasrapporten till 

specifika typkretsrapporter redan är skapad och finns tillgänglig. 

Som omnämns i Kapitel 4 så kommer det i de flesta fall inte behöva vara ett val mellan AdvES eller 

IEA då det finns så stora skillnader i programmen. IEA hanterar blockkommentarer vilket är viktiga för 

exempelvis larmfunktioner. Detta gör inte AdvES, förvisso är det något som kan läggas till manuellt i 

efterhand men det ökar ju risken för misstag. 

En enorm fördel med IEA är möjligheten att importera blockkommentarer, vilket är nödvändigt för 

att kunna hantera exempelvis larmfunktioner. Detta är dock som sagt tidigare något som tillverkaren 

av Advanced Engineering System är uppmärksammad på och förhoppningsvis är detta något som blir 

föändrat i kommande versioner av programmet. AdvES svarar dock med att kunna hantera Control 
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Modules vilken inte IEA klarar av. Då detta är ett format som blir allt vanligare så är detta någonting 

som kommer bli nödvändigt inom en snar framtid. 

 

Figur 4.1 – AdvES vs IEA 

Precis som figur 4.1 säger så hanterar Advanced Engineering System allt som IEA klarar av och ganska 

mycket mer därtill. Dock så innebär det här samtidigt att AdvES är mycket mer komplex och kanske i 

många fall direkt överflödig för uppgiften. I IEA blir det väldigt tydligt vad varje steg gör och vad som 

händer medans i AdvES så behövs en betydligt mer kompetent ingenjör för lösandet av uppgiften. 

Advanced Engineering System existerar inte för PCS7 versioner före v8.0 vilket innebär att en stor del 

av marknaden inte ännu kan använda sig av Advanced Engineering System, samtidigt som IEA inte 

klarar av att hantera Control modules. Det här betyder i sin tur att i många fall kommer man inte att 

ha valet mellan de här bägge produkterna utan det kommer vara tydligt vilken programvara som 

lämpar sig. 
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4.2 Manuellt Fördelar/Nackdelar 
Då kretsar skapas manuellt så blir det väldigt tydligt för konstruktören vad det är som sker. Varje steg 

är enkelt att följa. Dock så innebär det en del risker att arbeta manuellt. Då kretsar skapas, redigeras 

och kopieras så gäller det att konstruktören har ordentlig koll på vad som är ändrat i kretsen sedan 

typkretsen. Om en krets förändras och sedan kopieras kan länkningar till symboltabellen gå 

förlorande och även annan relevant information riskerar att förändras. 

 

4.3 Typkretsar 
De typkretsar som är valda i det här arbetet är utvalda efter studier av tidigare av ÅF gjorda projekt. I 

större projekt kan det vara lämpligt att ta fram typkretsar specifika för projektet och då i och med det 

även skapa projektspecifik konfigureringsfil för projektet. I dessa fall så kan det även vara lämpligt att 

ha en projektspecifik rapport ut från databasen. 

 

4.4 Rapport från databasen 
Såsom redovisas I avsnitt 3.2.3 , 3.3.3 samt 3.4.3, så finns vissa värden som önskas få med I 

rapporten. I drömfallet finns en rapport som har med samtliga värden så att en och samma rapport 

kan användas oavsett vilken metod som skall användas. 

Rapporten skapas i Insyde DB Tool på ett sådant sätt att alla data som är intressent oavsett vilken 

metod som skall användas finns med. Rapporten bör även vara logiskt strukturerad och 

kommenterad så att en användare manuellt kan läsa av vilka värden som hör ihop med vilken krets 

och så vidare. Rapporten tar man sedan i sin tur och kopierar och klistrar in i första fliken I ett 

exceldokument. Detta exceldokument är i sin tur så pass avancerat skapat så att i flik två skapas en 

rapport utformad för att passa efter konfigurationsfilen till AdvES. I flik tre och uppåt så skapas 

rapporter lämpliga för IEA respektive typkretsar. 
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5 Slutsatser 
Slutsatserna är härefter uppdelade i tre delar. I den första delen, avsnitt 5.1 Förslag till arbetsmetod 

besvaras de flesta av arbetets mål. I detta avsnittet beskriver jag på vilket sätt jag anser ÅF bör arbeta 

med bulkdata i sina projekt. I avsnitt 5.2 så omnämns de fel och brister som har identifierats under 

arbetet rörande programvara för att ge tillverkaren möjligheten att åtgärda dessa inför kommande 

servicepack. I avsnitt 5.3 beskrivs en del tankar som lämnats obesvarade då de inte berört arbetet 

tillräckligt eller då tid inte funnits. 

5.1 Förslag till arbetsmetod 
Sammanfattningen av vad som kommits fram till genom det här arbetet är att vid större projekt där 

stora mängder data ska föras över från konstruktionsdatabasen över till styrsystemet bör i första 

hand Siemens PCS 7 Advanced Engineering System användas. Detta för att arbetet ska gå så fort och 

kostnadseffektivt som möjligt men även för att minimera risken för misstag. För att det här 

alternativet ska vara lönsamt så föreslår jag till ÅF att utbilda en person per kontor eller motsvarande 

som ansvarar för importeringen av typkretsar från konstruktionsdatabasen. En enkel beskrivning av 

tillvägagångssättet för Advanced Engineering system finns i Bilaga 1. 

Då AdvES inte finns för versioner av PCS7 äldre än version 8.0 som lanserades december 2011 

betyder det att i en troligt ganska lång tid framöver så kommer man kunna stöta på system där det 

inte är möjligt att använda sig av AdvES. I dessa fall bör konstruktören använda sig av det lite äldre 

programmet IEA då detta fortfarande är snabbare och säkrare än att skapa kretsar manuellt. 

Det manuella alternativet är fortfarande inte borträknat utan fungerar utmärkt för specialkretsar 

eller om ett mindre projekt endast innehåller ett fåtal kretsar totalt. 

Oavsett vilket alternativ som väljes så finns vissa data som är mer intressanta än andra att få med 

från databasen. Den information som jag under arbetet identifierat som relevant är följande. 

 Teknisk Hierarki 

 Kretsnamn 

 Kretsbeskrivning 

 Typkrets 

 Processtation 

 Signalnamn 

 Signaladress 

 Signalbeskrivning 

 Blockkommentar 

 Subnät 

 Adress 

 Slot 

 Kanal 

 Hårdvarutyp 

 Signalparametrar 

Ett förslag på hur en sådan rapport bör se ut finns i Bilaga 4 Databasrapport. 
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Anledningen till att man önskar detta utseendet på rapporten är för att kunna bygga en excelfil som 

utifrån databasrapporten skapar nya rapporter som anpassas efter alla typer av metoder och 

styrsystem. 

En frågeställning som jag hade i början av arbetet var huruvida det var möjligt att skapa upp alla 

kretsar utifrån data i konstruktionsdatabasen. Svaret på denna fråga är helt enkelt ja det går men är 

absolut inte den bästa lösningen. I mindre projekt eller i specialfall så kommer det alltid att löna sig 

att skapa de här kretsarna manuellt. Dock används fortfarande datan ifrån konstruktionsdatabasen. 

 

5.2 Förslag på förändringar i Siemens programvara 
Nedan redovisas ett par punkter till förändringar i Siemens programvara eller instruktioner till 

eventuellt fortsatt arbete. 

5.2.1 Advanced Engineering System 

En önskan vore att kunna importera huvudblockskommentarer direkt ifrån signallistan. Detta 

eftersom den texten kan användas i ett senare skede i exempelvis WinCC för larmtext eller 

information till operatören. 

Vidare så bör man skilja på import- och exportflikarna då dagens funktion på dessa skapar stora 

missförstånd då användaren kommer till samma läge oavsett vilken flik som väljs. 

Man bör göra det möjligt att radera aktuellt projekt under pågående editering då det ofta är enklare 

att börja om än att reda ut eventuella misstag som skett under konfigureringen. 

I instruktionen för AdvES bör omnämnas att ha Excel installerat är ett krav för att programmet ska 

fungera på rätt sätt. Saknas Excel så fungerar programmet men innehållet i vissa flikar försvinner helt 

då det är excelbaserat. 

5.2.2 Import/Export Assistant 

Om import/export assistant ska vara ett alternativ i framtiden måste denna kunna hantera Control 

modules. 

 

5.3 Förslag på fortsättning på arbetet 
Det här arbetet har endast som nämns i avgränsningarna behandlat Siemens-programvaran PCS7. 

Integration mellan ett annat styrsystem och Insyde DB Tool kan givetvis gå till på väldigt många olika 

sätt men ett mål är ändå att skapa en excelfil där databasrapporten klipps in och en färdig rapport 

anpassad efter varje styrsystem skapas. Ett sådan dokument bör vara levande och uppdateras i takt 

med att nya programvaror dyker upp och att DB Tool förändras. 

Att fortsätta titta på detta är ett förslag på ett framtida examensarbete för någon annan. Om så 

inträffar så välkomnar jag den personen att kontakta mig för att diskutera skillnader och likheter 

mellan systemen.  
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Förteckning över bilagor 

Bilaga 1 – AdvES manual 

Bilaga 2 – IEA manual 

Bilaga 3 – Typkretsar 

Bilaga 4 – Databasrapport 

 


