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Sammanfattning 

Rapporten behandlar examinationsarbetet som utfördes av Johan Kring hos ABECE AB i Enstaberga 

under våren 2011. Tillsammans med ABECE har möjligheten till ökad kostnadseffektivisering genom 

ökad modularisering, återanvändbarhet samt kvalitetssäkring studerats. Detta har gjorts med hjälp av 

programmeringsverktyget Siemens Simatic Step7 och tilläggsverktyget Siemens S7 CFC (Continuous 

Function Chart). CFC är ett programspråk för att skapa användarvänliga och översiktliga program med 

hjälp av block.  

Existerande styrsystem (Ladder-logik) från dagens standard som används i branschen har utgåtts från. 

Modulhantering, parametrisering och drivsystem har bland annat tagits i speciellt beaktande. 

Mycket information har kommit fram och detta finns beskrivet i slutsatsen samt igenom hela rapporten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
ABECE AB är ett företag beläget i Enstaberga. Företaget har sedan 1955 när de utvecklade sin första 

takpannemaskin ”Skandia” (med en kapacitet på 12 pannor i minuten) jobbat med betongtakpanne-

maskiner. ABECE är världsledande inom industrin och levererar maskiner och kompletta anläggningar 

världen över. 
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ABECE har många olika typer av maskiner såsom extrudering, ytbehandling, packetering, stegverk med 

flera med ett högt antal varianter på dem. De tillverkar efter order och kundanpassar varje maskin. De 

levererar hela anläggningar eller bara enstaka delar beroende på produktions- och automatiseringsnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
1
 Mer information kan läsas på ABECE’s hemsida. Länk finns under Referenser. 

Figur 1.1 - ABECE AB Logotype 
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1.2 Syfte och Frågeställning 
Syftet är att studera möjligheterna till kostnadseffektivisering genom ökad modularisering, 

återanvändbarhet och kvalitetssäkring vid införandet av Siemens S7 CFC (Continiuous Function Chart) 

blockprogrammering av styrsystem till produktionsanläggningar för betongtakpannor. 

1.3 Metod 
Dialog med handledare i början och genom hela projektet har skett och det har kompletterats med 

litteratur ifrån Siemens support. 
2
 

Allt arbete genom hela projektet skedde i programsviten Siemens Simatic S7 och dess delprogram så 

som Simatic Step 7 Professional och Simatic S7 CFC. Navigering inom projektet sker genom Simatic 

Manager. Step 7 Professional är programmet som användes vid programmering av funktionsblock och 

konstruktion av databaser samt datatyper. Figur 1.3 visar på hur ett projekt kan se ut i Simatic Manager.  

                                                           
2
 Se rubrik Referenser. 

Figur 1.3 – Simatic Manager projektmiljö 
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2. Beskrivning av programvara 

2.1 Siemens Simatic Step7 
Step7 Basic används för att programmera med standardspråken (LAD, FBD, STL). LAD är 

Ladderprogrammering som på svenska blir reläprogrammering, detta språk arbetar programmeraren 

grafiskt med kontakter och relän. FBD står för Function Block Diagram och är också ett grafiskt verktyg 

där programmeraren jobbar med grindar och block. STL är Structured Text List och är programmering 

med text. I Step7 Professional ingår också ST, Structured Text och SFC, Sequential Function Chart. Alla 

dessa verktyg finns åtkomst till ifrån Simatic Manager som är projektmiljön där programmeraren lägger 

upp sina projekt och kan se alla funktionsblock, databaser, datatyper samt symbollista i. Symbollistan är 

en lista som visar alla block, in- och utgångar och minnesbitar. Det finns också ett block som heter 

Organization Block, OB, som används för att bestämma exakveringsordningen i programmen som ingår i 

projektet. Från Simatic Manager  kommer man också åt andra program i Simatic-sviten som används i 

projektet,  till exempel WinCC som är ett verktyg för att skapa HMI-enheten (Human Machine Interface) 

och lägger här upp sina hårdvaruenheter.   

ABECE använder sig av LAD i sina program. De programmerar allt i FC (Function Call) som inte har något 

eget minne utan opererar emot DB (Databaser) och symbollistan direkt. Detta medför problem vid nya 

projekt då alla program skiljer sig från varandra och man hämtar kod lite här och var i gamla projekt.  

Visionen är ett system som ska innehålla avgränsade och standardiserade moduler som ska vara 

användarvänliga. Med avgränsad och modulariserad standardkod kan företaget åstadkomma en mycket 

smidigare programmering i projektfasen. Ett FC som inte har något eget arbetsminne använder 

symbollistan för att skicka ut sina signaler och spara information till nästa exakveringscykel. Detta 

medför att om man ändrar något i symbollistan uppstår problem i koden i FC. Medan ett FB (Function 

Block) har ett eget arbetsminne och kan utnyttja det istället för minnesplatserna som finns definerade i 

symbollistan.  Nedan i figur 2.1 ser man editorn för FBD-programmering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 - fbs_Loader – Editor för FBD 



 
4 

 

Avgränsade och modularieserade standardmoduler kan uppnås genom att byta ut FC mot FB. Att 

använda in- och utgångar på block ger också ett användarvänligt och strukturerat sätt att programmera.  

Det finns vissa begränsningar att jobba på de här sätten. När man arbetar med FC så finns 

begränsningarna i hårdvaran med antalet minnespositioner. Med FB måste programmeraren tänka på 

antalet in- och utgångar, speciellt om de ska användas i CFC. Med för många in- och utgångar så får inte 

alla plats på ett blad och överskådligheten drabbas. Datatyper har en viss begränsning. Om man gjorde 

en ändring i en datatyp var man manuellt tvungen att uppdatera alla block som denna användes i. 

2.1.1 Databaser och Datatyper 

I Step7 arbetar man mycket med databaser (figur 2.2 t.h). Det spelar ingen roll om man använder FB 

eller FC så vill man jobba emot databaser. Databaser är excelbaserade tabeller som allokeras till en 

minnesarea, i dessa kan man rada upp variabler av olika datatyper som man sedan kan komma åt i 

programmen med punktnotation. En datatyp som är relevant för att få en överskådlig databas är 

STRUCT. Denna datatyp ger möjliheten att göra träd av variabler. Ett exempel kan vara 

Databas.Struct1.BoolskVariabel, detta kan förklaras genom att säga att man har en ingång på ett block, 

denna ingång vill man skicka in en boolesk variabel på som ligger i en databas. Just den här variabeln 

ligger under ett av vad som kan vara tjugo träd, Struct1, då med punktnotation kan man hitta just den 

variablen. Under ett träd kan det ligga väldigt många variabler och man får då en översiktlig struktur. 

Databaserna är man tvungen att skapa sist av allt för att undvika problem. Om något ändrades i en 

databas under arbetets gång så gick inte ändringen igenom hela projektet och vissa problem uppstod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 - T.v Datatyp dts_LoaderData, t.h databas dbs_Racking 
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En annan sak som är betydande för visionen är arbetet med UDT’s (User Defined Datatype, figur 2.2 t.v). 

Dessa datatyper kan man bygga upp själv i excelbaserade tabeller. Ett exempel på ett 

användningsområde kan vara att man har en servodrift, servoförstärkaren behöver data ifrån PLC, man 

gör en UDT som innehåller variabler för dessa data. Sedan kan man använda denna datatyp i sina 

databaser eller block genom att göra en variabel som till exempel heter ”myServoData” och som är av 

datatypen ”ServoData”. Då kommer denna variabel innehålla alla variabler som UDT ”ServoData” 

innehåller. Det blir som en ritning av datatypen. 

2.2 Siemens Simatic CFC 
CFC står för Continuos function chart som är en expansion man kan köpa till Simatic-serien. Detta 

verktyg är gjort för att arbeta med block och kopplingar mellan block. Miljön arbetet sker i består av 

”charts” som är uppbyggda med sex ”sheets” . I dessa separata ”sheets” kan man lägga in block, 

antingen färdiga block från biblioteket eller egenhändigt gjorda block av antingen kompilerade ”charts”, 

FB’n eller FC’n. Mellan dessa block drar man trådar mellan en utgång och en ingång och man kan också 

knyta mot in- och utgångar på hårdvaran eller databaser man skapat. Varje ”chart” har möjligheten att 

ha egna definerade in- och utgångar som används om man vill kompilera dessa ”charts” till block. 

Till detta vill man då skapa block som är modulariserade och avgränsade. Tack vare detta kan man då 

skapa ett system av beprövade, verfierade och buggfria block som gör det möjligt för i princip vem som 

helst att skapa fullt fungerande styrsystem. Det kräver förstås en viss förståelse av maskiner samt 

anläggningen. Detta verktyg är dock bra för en okunnig som ganska lätt kan bygga upp ett styrsystem. 

Med ett styrsystem för en anläggning som är gjort på detta sett kan man uppnå en användarvänlighet 

som innefattar överskådlighet, bättre support och avbuggade program från kundens sida. Företaget kan 

tjäna på detta genom kortare ledtider, återanvändbarhet, snabbare igångkörningar och lättare att skapa 

och implementera tillägg som kan köpas till. Kunden kan då utan att ha tillgång till koden som ligger 

bakom dessa block ändå läsa ut vilka ingångar som aktiveras och vad en utgång bör påverka. På det 

sättet skyddar företaget sitt kunnande ifrån konkurenter och binder sig till kunden under hela 

anläggningens livstid för support och tillägg. I figuren nedanför, 2.3, ser man hur en färdig CFC-chart kan 

se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 - Programmeringsmiljö CFC - Chartvy 
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Begränsningar finns i in- och utgångarna för ”chartsen”, ett exempel är att det inte går att definera 

dessa som UDT’s. Det finns också vissa begränsningar hur man kan jobba mot databaser, till exempel 

kan man inte jobba ”djupt” utan man kan max gå ner en nivå i en databas, alltså bara en STRUCT eller en 

UDT. Om man då har variabler som ligger under en struct i en databas, sedan där under en UDT eller en 

STRUCT till, så klarar inte CFC av att hantera det. En annan begränsning är att när blocken har skapats 

går det inte att justera bredden på dem så namn på in- och utgångar som är för långa kan inte ses vilket 

är irriterande och rentav dåligt. Ett block där man kan se hur detta påverkar kan ses i figur 3.3. 

3. Genomförande 

3.1 Förstudie 
Simatic Step7 är ett stort program med många funktioner och finesser. En stor del av arbetet lades på 

att sätta sig in i och förstå hur detta program fungerar och lära sig hitta i det. Detta gjordes med hjälp av 

ett projekt tillhandahållet av ABECE. Genom att gå igenom och göra småjusteringar, läsa och förstå 

projektet får man en förståelse gentemot programmet och dess olika funktioner.  

En annan del av förstudien är att sätta sig in i och förstå hur ett projekt programmeras och läggs upp 

idag av företaget. Detta är viktigt då man behöver en viss förståelse över logiken som används i blocken 

och hur man nu utnyttjar programmets möjligheter. Genom att läsa igenom, översätta samt ändra etc. 

så lär man sig och förstår. Fokus har från förstudie till avslutande legat på Stegverket och 

runtomkringliggande maskiner. Stegverket är en maskin som stegar upp 

takpannor på höjden och sedan skjuter in pannorna i hackar som sedan 

går in i härdkammaren, på andra sidan kammaren finns ett till stegverk 

som stegar ner igen. 

Modularisering och objekthantering har varit de viktigaste 

komponenterna i projektet och har funnits med från början. Med 

modularisering menar man uppdelningen av en större del till flera små 

kompakta delar. Detta är ytterst viktigt då man ska ta fram ett nytt sätt 

att arbeta vid programmering. Genom att ha flera små delar så kan man 

bygga flera olika anläggningar utan att behöva ändra allt. Här kommer 

objekthanteringen in i bilden. Genom att skala av dessa små delar mot 

varandra så kan man åstadkomma att de kan passa ihop i många olika 

varianter. På det här sättet kan man bygga upp ett bibliotek (figur 3.1) 

med standardblock som kan återanvändas om och om igen utan några 

större modifikationer. Utbytbarhet utan att riskera resten av 

programmets funtionalitet blir möjligt med avgräsnade block. Det blir 

också möjligt för företaget att lägga mer tid på att utveckla 

mervärdesprodukter såsom visionsystem, loggningssystem med flera. 

 

Figur 3.1 - Bibliotekvy, ABECE 

Standard Blocks 



 
7 

Speciella namn bestämdes till block, datatyper samt databaser för att följa ett mönster. FB’n fick namnet 

”fbs_” (Function Block Standard), databaser fick ”dbs_” (Database Standard) och datatyper fick namnet 

”dts_” (Datatype Standard). Med dessa namn ligger de i biblioteket och när man använder ett block och 

gör någon ändring i det ska man byta namn till ”fba_”, ”dba_” och ”dta_” där ”a” står för ”application”. 

3.2 Översättning 
Det befintliga programmet som var skrivet i språket LAD och som använde Function Call block fördes 

över till ett Function Block samt översattes till språket FBD. I denna överföring tillkom mycket jobb med 

att bestämma vilka in- och utgångar man ville använda för att avgränsa blocken. Genom att studera 

programmen och sätta sig in i funktionen så kunde man lösa detta. Att skala av blocken mot varandra 

innebar en del arbete med att skriva om kod från hur det var innan. Detta för att till exempel i de fall när 

mer än ett block används, alltså när det finns fler instanser av en och samma maskin, kunna få dessa att 

samarbeta och kommunicera på rätt sätt. En bra avgränsning ska innebära att blocket kan fungera 

ensamt samt med en kopia. I figur 3.2 kan man se skillnaderna mellan FBD- och LAD-programmering.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 - T.v efter - T.h före 
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3.3 Layout 
När de utvalda blocken var klara så började ett omfattande jobb med att gå 

igenom och se över alla in- och utgångar i alla block för att se så att de man 

behövde var implementerade. När detta var klart så skapades databaser och 

arbetet med CFC började. CFC är som sagt ett verktyg för den som inte har 

speciellt stort kunnande i programmering av styrsystem. Först och främst  

skapades de ”charts” man ville ha. En plan på hur man ville strukturera sina 

block i de olika ”sheetsen” lades upp. När man hade en plan kunde man 

börja fylla ”sheetsen” med block som var gjorda tidigare samt dra trådar 

mellan block och block, databaser samt in- och utgångar.  

När detta var gjort upptäcktes vissa mindre fel som gjorts och justeringar 

gjordes, till exempel att man hade en utgång eller ingång för lite eller 

mycket. Då var det bara att gå tillbaka till blockens program och utföra 

ändringen. 

4. Slutsatser och diskussion 

4.1 Svårigheter 
Ett projekt som detta utan någon stor förkunskap var svårt att planera tidsmässigt. Delmål sattes upp 

istället för en väldigt nogrann tidsplanering. Delmålen var veckobaserade. Till exempel i vecka arton 

skulle all programmering vara klar och veckan efter skulle finjusteringar vara gjorda. Att arbeta på detta 

sätt fungerade väldigt bra och planeringen följdes nästan fullt ut.  

Vissa problem uppstod med programvaran och datorerna som skulle köra de. Siemens Simatic har 

systemkrav som till en början inte kunde mötas men detta löstes. Sedan hade ABECE lite svårt att skaffa 

fram en dator till projektet som kunde användas på plats så det slutade med att en personlig bärbar 

dator fick användas och detta försenade starten lite. När allt väl var installerat så fungerade det felfritt.  

Att arbeta utan någon bra dokumentation försvårade en del men med hjälp av kommunikation inom 

företaget så löstes allt till slut. Kommunikationen med handledare och personal hos ABECE har hjälpt 

projektet framåt, utan den så skulle det inte blivit något resultat. 

När problem i Simatic S7 uppstod fanns det vissa problem med hur man skulle gå tillväga istället men 

detta löstes med diskussioner och att läsa Siemens support-sida. Ett exempel på problem är att när man 

i CFC ville knyta en in- eller utgång mot databaser gick det inte som planerat. Detta ledde till att man fick 

tänka om och hitta en annan lösning. Lösningen blev att man fick skapa sina databaser utan samma djup 

som man hade tänkt sig ifrån början. 

 

Figur 3.3 - fbs_Pusher block i CFC-

miljö 
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4.2 Slutresultat 
Undersökningen som har utförts har varit lyckad. Mycket viktig information om möjligheterna till 

modularisering, objekthantering och återanvändning har kommit fram och denna information kan 

komma att hjälpa ABECE att bestämma hur man vill arbeta med sina styrsystem i framtiden. Om man 

med ökade resurser och kunskap skulle sätta sig in i detta så kan det leda till en stor 

kostnadseffektivisering i det långa loppet. Dock är detta ingen snabb investering, och kan bara fungera 

om man satsar fullt på det.  Det finns fortfarande obesvarade frågor såsom hur detta sätt att arbeta 

påverkar snabbheten i programmen, alltså CPU-lasten. 

Med dagens sätt att arbeta vid programmering av styrsystemen på företaget finns det vissa saker man 

kan göra för att bli effektivare. Ett sätt kan vara att katalogisera sina anläggningar och maskiner för att 

lättare kunna återanvända kod som är skriven i äldre projekt. Ett annat sätt kan vara att byta ut sina FC’n 

mot FB’n som kan underlätta en del. Om man i ett FB istället för att knyta mot symbollistans 

minnesbitar, arbetar med de statiska variablerna inom var block kan man återanvända blocken enklare.  

Genom tydligare direktiv, standarder, numreringar och namnsättningar kan man få ett bättre system vid 

nya projekt. 

Slutresultatet har svarat på de frågor som ställdes. Det finns definitivt tecken där som pekar på att 

kostnadseffektivisering vid återanvändbarhet, modularisering och kvalitetssäkring är möjligt med 

Siemens Simatic. I figur 4.1 visas en ”sheet” som innehåller ett typ av block med dubbla instanser, detta 

visar på möjligheten av modularisering. Dessa blocks in- och utgångar knyts mot olika maskiner och de 

signaler som i det här fallet kommer från operatörsstationen är gemensamma. 

Figur 4.1 Ett sheet i CFC-miljö 
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4.3 Diskussion  

Efter att cirka åtta veckors arbetande på heltid och mestadels hos ABECE i Enstaberga nu är avslutat får 

man se tillbaka på tiden. Det finns dock mer som går att göra. Till exempel skulle man vilja göra ett fullt 

fungerande block som kunde testköras i en maskin men tyvärr fanns inte tid till detta tillgängligt. I 

framtiden kan detta projekt tas upp igen och ABECE kan fortsätta att utveckla det. Genom att ta fram 

fungerande block och testa dem var för sig kan de till slut få en fungerande lösning. 

Större delen av arbetet har fokuserats på att arbeta fram en modell som går att visa. Denna modell som 

ovan sagt ännu inte är prövad eller testad visar dock på många fördelar och vissa nackdelar med detta 

sätt att arbeta. Man ser både bra och dåliga saker i Siemens programvara som kan vara viktigt att ha 

kunskap om. 

Med en större grundkunskap vid början av projektet så hade kanske resultatet varit mer omfattande. 

Om man skulle göra detta annorlunda hade kanske två personer som arbetat varit bra i den mån att 

man hade hunnit mer och kommit fram till fler slutsatser. 
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