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Sammanfattning 
Huddinge Elteknik är ett företag som producerar styrskåp för Vatten- Energi och 
gasanläggningar. De önskar att ha en miljö för testning av sin utrustning. Examensarbetet 
handlar om att utveckla en plattform för testning av elektronikutrustning och PLC- system, samt 
demonstration av operatörspanelers interface och funktion.  

Uppgiften löstes genom att kommunicera med användarna om hur de önskade att testbänken 
skulle fungera, vilka enheter som ska ingå samt deras funktion. Ett kopplingschema ritades upp 
innan konstruktionen av själva testbänken, sedan kopplades två stycken olika PLC- system, två 
stycken operatörspaneler i olika storlekar, ett modem samt en switch upp och programmerades. 
Därefter så sammanställdes ett PLC programbiblioteket som kommer användas vid 
programmering av systemen på testbänken. 

Ett test utfördes på en skiljeförstärkare som företaget önskade veta ifall den klarade av de krav 
som de har. Detta test utfördes m.h.a. den testbänk som konstruerats under projektet. 

Projektet har resulterat i en testbänk som är 600x1240mm stor, drivs genom ett väguttag och är 
väggmonterad i företagets verkstad. 
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Abstract 
Huddinge Elteknik is a company that produces control cabinets for water- energy and gasplants. 
They wish to have an enviroment for testing of their electronic equipment and PLC- systems and 
also a demonstration of their operator panels interface and function. 

The assignment was solved through communications with the users about how they wished the 
testing plattform would work, which units that whould be included and their function. A wiring 
diagram was drawn before the construction of the plattform. Two different PLC- systems, two 
operator panels of different sizes, a modem and a switch was set up and programmed. Then a 
PLC program library was compiled, which will be used later during the programming of the 
plattforms systems. 

A test was conducted on a isolation amplifier that the company wanted to know if it could handle 
their demands. This test was conducted with the help of the testing plattform that had been 
constructed earlier in the project. 

This project resulted in a testing plattform with the dimensions 600x1240mm that is driven by a 
standard power outlet and is mounted on the wall at the companys workshop.  
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Förord 

Detta examensarbete har utförts av Christian Nes Sjögren i kursen HE102X under våren 2012 i 

sammarbete med Huddinge Elteknik AB.  

Jag vill tacka Huddinge Elteknik för deras vänliga bemötande och hjälp under projektets gång. 

Den här rapporten riktar sig till Konstruktörer, Elektriker samt kunder hos Huddinge Elteknik. 

För att kunna tillgodogöra sig rapporten bör läsaren ha viss kunskap inom Elektronik och PLC- 

Programmering. 
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Inledning 

Bakgrund 
Huddinge Elteknik AB konstruerar och levererar el- styr- och reglerutrustningar för VA-, energi- 

och gasanläggningar. De vanligaste PLC systemen som används på företaget är Mitsubishi 

MELSEC FX3u & Q03. För närvarande saknas möjlighet att på ett enkelt sätt undersöka om 

modulerna till dessa PLC system är hela och fungerar som de ska på ett enkelt sätt. Det behövs 

en testmiljö med dessa system färdiguppkopplade. 

För att skydda komponenterna från kortslutning använder Huddinge Elteknik sig av 

skiljeförstärkare vid hantering av analoga signaler. Huddinge Elteknik har försökt att byta ut 

existerande skiljeförstärkare mot billigare och mindre varianter, som enligt leverantören har 

samma egenskaper. Sedan dess så har emellertid komponenter skadats. Därför vill Huddinge 

Elteknik kunna testa en annan skiljeförstärkare på en testbänk som är anpassad för detta 

ändamål. 

Testmiljön kommer att behöva de funktioner som används av Huddinge Elteknik, men ett 

problem är att varje programmerare har gjort ändringar i funktionerna i sina egna PLC- 

Bibliotek, så att varje programmerare har varsin unik kod. För att koden i testmiljön ska vara lika 

enkel att användas av alla, behövs en sammanställning av de funktioner som varje enskild 

programmerare har skrivit. 

 För att kunna programmera om PLC system på distans använder sig Huddinge Elteknik av ett 

bredbandsmodem som kommunicerar via det mobila nätverket. Bredbandsmodemet får ibland ett 

felmeddelande (timeout error) som får systemet att stanna och företaget vill veta varför detta fel 

uppkommer. Huddinge Elteknik har tillfrågats om en demonstration av operatörspanelerna som 

används för att styra systemen i deras styrskåp, men då dessa kräver uppkoppling till ett aktivt 

PLC system blir det väldigt omständligt att göra och det skulle behövas ett färdigt system för 

detta. Uppdraget går ut på att konstruera ett sådant färdigt system. 
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Problembeskrivning 
Problemen bröts ner till följande punkter rangordnade efter viktighetsgrad: 

 Det är tidskrävande att testa komponenter, det behövs uppkoppling av system varje gång 

 Komponenter riskerar att skadas då nya skiljeförstärkare testas, trots att leverantörer 

anger att de ska fungera problemfritt 

 Eftersom varje enskild programmerare har skrivit egna funktioner skiljer sig 

programkoden från fall till fall och programmerarna måste fråga varandra om hur 

funktionerna fungerar.   

 På grund av felet med routern stannar verksamheten hos kunden, så att 

anläggningspersonal måste tillkallas för att övervaka processen. Omprogrammeringen 

måste repeteras ett flertal gånger innan den lyckas. 
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Målformulering 
Målet med examensarbetet är att bygga en testbänk för test av utrustning mot ett 

färdigkonfigurerat PLC system, samt erbjuda möjlighet att visa upp olika storlekar på 

operatörspaneler för potentiella kunder. Testbänken ska även vara möjlig att bygga ut med 

ytterligare enheter. 

Testbänken ska innefatta:  

 Strömförsörjning av 24V DC samt 230V AC 

 Två operatörspaneler, pekskärmar som ger en grafik representation av ett systems 

tillstånd och möjliggör justering av inställningar, i olika storlekar för uppvisning och 

jämförelse av funktion och interface 

 Ett Mitsubishi Melsec FX3u och ett Mitsubishi Q03 – System   

o Det ska vara enkelt att koppla in mätutrustning till systemens I/O-portar 

o Systemen skall kunna hantera både digitala och analoga signaler 

 En router kopplad till Q03 systemet för: 

o Kommunikation via en nätverksswitch med Q03 systemet 

o Trådlös omprogrammering av Q03 systemet 

o Lokalisering av felmeddelandet ”Timeout Error” 

Plattformen ska vara utbyggbar för framtida system 

 Framtida utbyggnader ska kunna kopplas till den existerande strömförsörjningen 

 Plattformen ska ha uppkopplingsmöjlighet för ett alternativt justerbart nättaggregat  

 Det skall finnas en dedikerad plats för elektronikkomponenter i form av plats på 

monteringsskena samt lediga anslutningspunkter på plintrad 

 Existerande PLC-system ska kunna byggas ut med ytterligare tilläggsmoduler  

Ett kretsschema över systemets kopplingar skall ritas. 

 Ett standardbibliotek ska sammanställas över de funktionsblock som används hos 

Huddinge Elteknik 

o Dokumentationen av blocken måste organiseras 

o De utvalda funktionerna skall finnas tillgängliga på en gemensam server 

 Examensarbetaren skall undersöka om den föreslagna skiljeförstärkaren klarar av att 

ersätta den befintliga modellen .  
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Önskade  resultat: 

 Testbänken kommer ha ett färdiguppkopplat system för testning som sparar in 

arbetstimmar vid felsökning och tester 

 Genom att lokalisera problemet med modemet får företaget en snabbare och smidigare 

service, kvalitén höjs på arbetet. Testbänken blir ett hjälpmedel för att kunna lokalisera 

och avhjälpa detta fel. 

 Det kommer att finnas färdiguppkopplade operatörspaneler att demonstrera för kunderna. 

 Ett gemensamt standardbibliotek med funktionsblock för de funktioner som används 

kommer att underlätta programmeringen och genom standardiseringen blir koden lättare 

att läsa. 

 Om den nya skiljeförstärkaren uppfyller kraven, sparar företaget både pengar och plats då 

den nya skiljeförstärkaren är billigare och avsevärt mindre i storlek. 
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Kravspecifikation 
Nedan följer en lista över de krav som ställs på den utrustning som ska finnas på testbänken och 

vilka krav som ställs på den nya skiljeförstärkaren och projektets arbetssätt. 

 

 Operatörspaneler 

o Operatörspanelerna ska vara kopplade till nätverket via en switch 

o Operatörspanelerna ska vara programmerade med standardprogram för 

pumpstationer 

 PLC- systemen MELSEC FX3u & Q03 

o Det ska finnas snabbkoppling till PLC- systemens in- och utgångar via plint 

o Systemen ska konfigureras för att kunna ta emot samt skicka ut signaler på 24 V 

o Systemen ska programmeras för att kunna behandla analoga signaler på 4-20 mA 

o Q03 systemet ska kunna kommunicera med en dator via det mobila nätet 

o Q03 systemet ska kunna programmeras om via routern, utan att en dator är fysiskt 

kopplad till systemet 

 Skiljeförstärkare 

o Skiljeförstärkaren ska passa till både aktiva och passiva givare 

o Skiljeförstärkaren ska inte släppa igenom ström högre än 30 mA 

 Standardbiblioteket 

o Biblioteket ska finnas tillgängligt på gemensam server 

o Överflödiga funktioner ska sorteras ut 

 Examensarbetet 

o Ska vara inom ramen av 400 arbetstimmar 

o Ska utföras inom intervallet v.17-v.28 
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Lösningsmetod 
Först samlas information in om hur företaget arbetar, vad de vill testa för enheter och vilka 

problem de brukar ha. Därefter samlas de vanligaste komponenterna ihop tillsammans med 

information om hur dessa kopplas ihop med varandra. Ett kretsschema över hela systemet ritas 

upp i CAD programmet EPLAN Electric.  

När kopplingsschemat är klart påbörjas konstruktionen av testbänken där alla komponenter skall 

sitta. Testbänken monteras sedan ihop och komponenterna placeras på basis av hur personalen 

vill interagera med testbänken, och sedan programmeras och konfigureras systemen. Till sist 

testas funktionaliteten i systemen, och beteendet hos skiljeförstärkaren undersöks. 

För att kunna få ett enhetligt programmbibliotek och i framtiden kunna producera enhetligare 

programvaror,  samlas all kod in från samtliga programmerare på företaget. Kodens funktion 

analyseras för att sedan diskuteras vid ett möte med programmerarna, och slutligen sammanställs 

all kod i ett gemensamt bibliotek.  
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Avgränsning 
Examensarbetet kommer endast omfatta enheterna nedan 

MELSEC Q03-systemet 

 Q03UDE-CPU 

 Q63P   Spänningsaggregat 

 Q68ADI  Analog in 

 Q68DAIN  Analog ut 

 QX80  Digital in 

 QY80   Digital ut 

MELSEC FX3u-systemet 

 FX3u-32M CPU  

 FX3u-4DA-ADP Digital till Analog ut  

 FX3u-4AD-ADP Analog till Digital in  

Operatörspaneler 

 E1041 3,5”  

 E1061 5,7” 

Kringutrustning 

 EX42005-00-1-A Switch 

 Luetze 750 256 Skiljeförstärkare 

 Nätaggregat 

 LandCell 882  Router 

Arbetet omfattar endast lokalisering av felet ”timeout error”, ej någon lösning. Endast test mellan 

dator på företaget och testbänken kommer ske, ej mot enheter hos kund. 

Examensarbetet omfattar inte programmering av egna program till operatörspanelerna, utan 

kommer använda sig av ett redan befintligt program. Då syftet är att visa hur de redan befintliga 

programmen ser ut på respektive operatörspanel. 

Examensarbetaren kommer endast att undersöka den redan föreslagna skiljeförstärkaren. Andra 

alternativa skiljeförstärkare kommer inte tas upp i examensarbetet. 
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Budget 
Examensarbetet omfattar en tidbudget på 400 arbetstimmar. Företaget och examensarbetaren har 

kommit överens om att inte bestämma en budget för inköp, då utrustningen som kommer 

användas redan finns på företaget. Eventuella inköp kommer tas upp i diskussion med företaget 

under projektets gång. 
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Genomförande 
För att få en så tydlig bild som möjligt av hur användaren skall interagera med testplattformen 

undersöktes det hur Huddinge Elteknik använder sin utrustning och hur de önskar att testa den. 

Huddinge Elteknik har tidigare gjort ett portabelt system för uppvisning av operatörspaneler och 

efter diskussion kom vi fram till att lösningen skulle vara stationärt monterad i verkstaden. Jag 

valde att inte styra in mig för mycket på ett enskilt användningsområde, så istället för att 

färdigkoppla en enskild port för ett speciellt syfte  kopplade jag alla ingångar till plint så att 

användaren själv kan välja hur varje port skall användas. Detta gör det enkelt att ifall så önskas, 

koppla in externa enheter för simulering, eller bara koppla in mätinstrument för att undersöka 

signaler.  

För att driva systemet i plattformen kopplades ett nätaggregat in som omvandlar 230 volts 

spänning till 24 volt. För att få 230 Volt kopplades nätaggregatet in i ett vägguttag, och här är det 

viktigt att kabeln kopplas rätt i uttaget. Därför kontrollerades och markerades vilken av pinnarna 

på stickkontaken som var Fas respektive Nolla. Samma sak gjordes med vägguttaget där 

plattformen skulle monteras. För att skydda personal och utrustning har en jordfelsbrytare 

placerats mellan vägguttag och plattform och säkringar har placerats mellan nätaggregat och 

utrustning.  

Nätverk 

 
Figur 1 - Nätverkskarta 

Karta över de enheter på testbänken  som är sammankopplade via nätverket 

För att upprätta kommunikation och underlätta programmering av enheterna har alla enheter 

kopplats till ett lokalt nätverk med individuella IP adresser, se Figur 1. Dessa individuella 

adresser används för att komma åt de enskilda enheterna inom nätverket. Det går inte att komma 

åt enheterna utan att först koppla upp sig mot nätverket. Detta görs via ett bredbandsmodem med 

en inbyggd router, som konfigureras genom att man anger routerns adress i en webbläsare och på 

så sätt öppnar konfigureringsfönstret. Väl inne i konfigureringsfönstret skapas ett VPN- konto, 

ett användarkonto som används när man kopplar upp sig mot nätverket på distans. Mer 

djupgående beskrivning om hur  man kopplar upp sig mot nätverket finns i appendix E. 
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Operatörspaneler 

 
Figur 2 – Operatörspanel E1041 3,5”          Figur 3 - Operatörspanel E1061 5,7" 

Jämförelse av de grafiska gränssnittetn hos de två olika operatörspanelerna 

För att kunna visa hur interfacet ser ut på respektive system används två redan existerande 

program, ett för varje paneltyp. Dessa program visar grafiskt den nivå som finns i en vattentank 

och grafer över in och utflöde, se figur 2 & 3. De ger även driftinformation till operatörerna på 

arbetsplatsen och möjlighet för att ändra inställningar. Detta program justerades så att det endast 

visade upp värden och grafiska representationer av en pumpstation dvs. de larm och instruktioner 

som skulle skickas till PLC- systemet togs bort. Vid en demonstration kan man då bläddra mellan 

menyer och ändra värden utan att det får några konsekvenser för systemet. Operatörspanelen 

använder sig av variabler som behöver kommunicera med ett PLC- system och för att 

kommunicera behövs ett dedikerat RAM-minne (File register) i PLC- systemet för dessa 

variabler. Operatörspanelerna synkroniserar datum och tid med PLC- systemets klocka. 

Båda operatörspanelerna har kopplats till ett lokalt nätverk via en switch. Den mindre 

operatörspanelen har via en seriell port kopplats till FX- systemet, som saknar Ethernet port, för 

att kunna upprätta kommunikation via nätverket. Detta sker med hjälp av en överföringsmetod 

som kallas ”transparent mode”, vilket gör att man genom att anropa operatörspanelens IP-adress 

kan skicka informationen vidare igenom den angivna seriella porten. Den större operatörspanelen 

kommunicerar med Q03- systemet via nätverket då Q03-systemet har en Ethernet uppkoppling. 

  



 

11 
 

Melsec Q03 
Melsec Q03 är ett modulärt PLC system för medelstora till stora applikationer ifrån Mitsubishi 

Electric. Systemet är uppbyggt så att man har en monteringsplatta som grund där man kopplar på 

de enheter man önskar ha i sitt system. Varje system behöver ett eget nätaggregat som 

strömförsörjer enheterna så att de kan kommunicera med CPU enheten. CPU enheten är själva 

styrenheten som innehåller all kod och behandlar in och utsignaler. 

 

 Figur 4 - Deklaration av moduler Q03 

 

Varje enhet hanterar en specifik typ av signal, så för att ta emot digitala signaler ska man ha en 

enskild enhet för det ändamålet. Vill man även skicka ut digitala enheter måste en annan enhet 

användas för det. En enhet kan inte sköta båda uppgifterna. Under detta examensarbete kommer 

jag använda mig av både digitala och analoga in- och utgångsenheter som deklareras i 

utvecklingsmiljön GX IEC Developer. Deras position bestämmer vilka dataadresser som ska 

användas vid konfiguration, se figur 4 

Q68ADI och Q68DAI är de analoga ingångsenheter som används i projektet. De har åtta 

strömstyrda in- och utgångskanaler. Q68ADI innehåller en A/D omvandlare som omvandlar 

spänningsnivån på insignalen till ett 16-bitars tal. Q68DAI innehåller en D/A omvandlare som 

omvandlar ett 16-bitars tal till en analog utsignal. Det finns möjligheter att bestämma hur de 

analoga signalerna hanteras i varje port. Om det är ström eller spänning man vill läsa av och 

vilket intervall som skall hanteras konfigureras genom att skicka ett hexadecimalt värde till den 

dataadress som gäller för den porten. 
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Figur 5 - Konfiguration av moduler Q03 

 I detta projekt används signaler med stömstyrkor i intervallet 4-20 mA, vilket representeras av 

värdet 0, som då ställs in under I/O -asignment i utvecklingsmiljön i switch 1 och 2. Värdet 0000 

i switch 3 betyder att signalen inte sparar sitt senaste värde utan nollställs vid avsaknad av signal. 

I samma fönster ställer man in upplösningen hos de signaler som används. I detta projekt har jag 

valt att använda normalt omvandlingsläge med hög upplösning och 

temperaturdriftskompensering, vilket ger värdet 0100 som skickas till switch 4. Denna 

inställning gör att vi får ett värde för den analoga signalen mellan 0-12 000, dvs. en signal på 

4mA representeras av värdet 0 och 20 mA representeras av värdet 12 000. 

För att hantera analoga insignaler behövs utöver den tidigare konfigureringen, en PLC-funktion 

som ytterligare förklarar hur signalerna ska hanteras. Denna kod bestämmer att 

medelvärdesberäkning av dom samplade värdena ska användas samt mängden samplade värden 

som används vid beräkning,  Detta har skrivits i FBD (funktions block diagram).  För att aktivera 

enheten för sändning så används en puls som ettställs när CPU enheten är i RUN- läge och denna 

puls används även för att skicka konfigureringsvärden. Koden FF00 skickas till buffertminne 9, 

FF deklarerar att vi ska använda medelvärdesbildning och inte direktavläsning. 00 anger att 

medelvärdet ska baseras på antalet avläsningar och inte på tid. Samtliga kanaler ställs till att 

använda medelvärdet av 1000 avläsningar, för förtydligande av koden se appendix C. 

Därefter skickas de avlästa värdena till dataadressen D1000, De globala variablerna för 

insignalerna 1-8 är sparade på adresserna D1000-D1007. 

Analoga utsignaler hanteras på liknande sätt som insignalerna. En puls används för att initiera 

programmet, men i detta fall används den endast för att aktivera kanalerna. De digitala värdena 

för utsignalerna skickas ifrån adress D1100 och variablerna för utsignal 1-8 är sparade på adress 

D1100-D1107. 

Digitala signaler är mycket enklare att hantera, enheterna deklareras likadant som de analoga och 

därefter deklareras de globala variablerna direkt som enhetens in- och utgångsadresser. 
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Melsec FX3u 
Melsec FX3u är ett kompakt modulärt PLC system där man har en huvudenhet som innehåller 

både CPU och digitala in och utgångar. Systemet kan byggas ut med extra analoga enheter åt 

vänster med hjälp av ett expansionskort och extra digitala enheter installeras på den högra sidan. 

Huvudenheten som används i projektet har 16 digitala in och utgångar som deklareras oktalt 

ifrån 00-17 med ett X framför för ingång eller Y för utgång. Precis som med Q03 systemet så 

räcker det med att använda adressen vid deklaration av variabler, för att senare endast behöva 

referera till variablerna vid hantering av digitala signaler. 

De analoga enheterna har 4st kanaler, de hanterar signaler i intervallet 4-20 mA. I FX3u systemet 

anges i konfigurationen endast var den aktuella enheten sitter och vad för slags signal den 

hanterar i en PLC funktion. Detta sker genom att man använder sig av en puls som är ettställd 

endast under det första programvarvet varje gång systemet sätts i RUN- läge. Denna puls 

används som tillslagsvilkor för att sätta de minnesadresser som sätter vilken enhet som gör vad 

och dessa adresser finns angivna i ett datablad.  I detta projekt sätts Modul 1 till D/A Analog ut 

och modul 2 till A/D Analog in. 

För att ta emot analoga signaler används samma puls även  som vilkor för att ange ett lämpligt 

intervall för att få ett medelvärde på ingången, i detta fall 50. Även detta sker till dataadresser 

hämtade ur datablad. För att kunna hantera dessa insignaler hämtar man värdet från de 

dataminnesplatser som gäller för enheten och skickar dem  via ett move block till variabler som 

definerats i tabell. Detta skrivs i ladder diagram. 

För att hantera utsignaler används samma puls för att sätta utsignalen till 4 mA, om systemet 

skulle stanna. För att få värden i den skala som önskas används pulsen M8002, som är ettställd 

endast under det första programvarvet efter det att systemet satts i RUN läge, för att ange i vilket 

intervall signalen ska behandlas, här skalas mellan 0-1600 vilket motsvarar 4-20 mA. Sedan 

kopieras det digitala utvärdet mot enhetens dataadresser för respektive kanal. 
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Sammanställning av PLC- bibliotek 
När man programmerar Melsec systemen så görs det i utvecklingsmiljön GX IEC Developer. I 

utvecklingsmiljön finns det möjlighet att skapa egna funktionsblock för framtida bruk. Hos 

Huddinge Elteknik har konstruktörerna utgått från samma bibliotek och med tiden justerat och 

skapat egna funktioner. Då dessa bibliotek inte är gemensamma  har varje konstruktör ett enskilt 

bibliotek där deras egna funktioner finns med.  

För att kunna skapa ett gemensamt bibliotek där allas funktioner finns med har samtliga enskilda 

bibliotek samlats in. Först så sorterades alla unika funktionsblock ut, och då dessa 

funktionsblock inte har någon motpart i något av de andra biblioteken så kunde de direkt 

överföras till ett gemensamt bibliotek. Därefter jämfördes funktionsblocken som var 

gemensamma mellan biblioteken. Funktionsblocken jämfördes med hänsyn till variabelnamn, 

kodstruktur och kompabilitet mellan de olika systemen. De funktionsblock som ej hade några 

olikheter sparades i det gemensamma biblioteket. De övriga funktionsblocken som hade större 

skillnader analyserades och deras funktion togs upp i diskussion med konstruktörer över vilka 

som skulle användas.  Sedan sammanställdes alla funktioner i en biblioteksfil som sparades på 

företagets gemensamma server för framtida bruk. 
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Test av skiljeförstärkare  
För att skydda PLC- systemet mot för stark ström vid hantering av analoga signaler används 

skiljeförstärkare. Dessa skiljeförstärkare har 4st kontaktpunkter, 2st används för kontakt med 

PLCn, de 2 andra används för att koppla in givare som läser av eller styr signalen. Det finns tre 

olika användningsområden där skiljeförstärkare används. Vid aktiva insignaler används en givare 

som genererar en egen signal och då kopplar man in både PLC-enhetens ingång och COM port 

till skiljeförstärkaren som i sin tur skickar vidare en spegling av den signal som givaren 

genererar. Utsignaler kopplas enligt samma princip, men då kopplas skiljeförstärkaren åt motsatt 

håll så att PLC enheten genererar signalen och givaren läser bara av den speglade signalen. Vid 

passiv inläsning används en extern signal, som givaren justerar genom att reglera den speglade 

signalen. 

 
Figur 6 - Koppling av skiljeförstärkare 

Den skiljeförstärkare som testats i projektet skall enligt kravspecifikationen inte släppa igenom 

en ström högre än 28mA. För att undersöka strömpassage genom skiljeförstärkaren använde jag 

mig av ett nätaggregat med möjlighet att variera ström och spänning. Nätaggregatet var inställt 

på att leverera en spänning på 24 volt och strömmen varierades mellan 20-60mA och 

strömgenomsläpp uppmättes. För att mäta strömmen använde jag mig av en multimeter. En 

multimeter visar effektivvärdet, men det går att mäta upp det högsta och minsta registrerade 

värdet. I mitt fall var jag inte intresserad av det lägsta värdet. De värden som jag mätte upp var 

dels medelvärdet på signalen, dels det högsta spikvärdet som genererades vid kortslutning vid 

givarsidan av skiljeförstärkaren.  
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Figur 7 - Koppling för testning 

Systemet kopplades på 3st olika sätt enligt figur 7.  

En situation där Huddinge Elteknik har haft problem med skiljeförstärkare är då tekniker byter 

givare. Då händer det lätt att de lämnar kablarna lösa vilket skapar en risk för kortslutning. Vid 

kortslutning kan portarna på PLC- enheten skadas av stark spänning och sluta fungera. Det sker 

då lätt att en tekniker misstolkar detta som att den nya utbytta givaren inte fungerar. För att 

simulera detta har jag använt mig av en kabel med en resistans på 200 mOhm för att simulera 

kortslutning. Jag har även använt mig av en simulator, en utrustning som agerar som en givare 

med en resistans på hela 287 kOhm. Simulatorn användes också för att undersöka 

funktionaliteten hos de analoga enheterna i de båda PLC- systemen. Anledningen till att jag 

använde en simulator var för att undersöka om utrustningen kunde skadas när en givare kopplas 

in under drift.  
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Tabell 1 - Jämförelse mot referens skiljeförstärkare 

För att kunna avgöra om den skiljeförstärkare jag testade klarar av att ersätta den redan befintliga 

så testade jag även den som redan användes. Den befintliga skiljeförstärkaren släppte inte  

igenom någon ström högre än 25,6 mA, och kravet var 28 mA så är detta ett acceptabelt resultat. 

När jag undersökte om det uppstod någon spik när jag kopplade in simulatorn fick jag liknande 

resultat på båda skiljeförstärkarna. Detta beror troligtvis på den höga resistansen i simulatorn. 

Men när jag testade med att kortsluta med en enkel kabel så skilde sig mätresultaten markant. 

Den gamla skiljeförstärkaren kom snabbt upp till sitt maxvärde och höll sig där. Men den nya 

släppte igenom mycket högre värden än tillåtet, Se tabell 1. 

 
Tabell 2 - Resultat från testning 

I sökande av en alternativ lösning undersökte jag om det hade hjälpt att sätta en säkring mellan 

spänningskälla och skiljeförstärkaren som bryter när strömmen blir för hög, se tabell 2. Detta gav 

lägre värden men fortfarande för höga för att klara av kraven. Men även här fanns det ett värde 

som aldrig överskreds och detta beror på att resistansen i säkringen begränsar strömmen som går 

igenom. Om säkringen ändå är det som begränsar så ville jag undersöka vilka värden som erhålls 

om man endast använder säkring utan skiljeförstärkare. Det resulterade i ett lite högre maxvärde, 

vilket ganska lätt inses eftersom även skiljeförstärkaren har en resistans som begränsar 

strömmen.  
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Slutsatser och rekommendationer 
Systemen på testbänken är färdigkonfigurerat för att kunna hantera både analoga och digitala 

signaler. För att kontrollera en enskild enhets funktion behöver användaren endast mäta 

signalerna, och hur detta går till förklaras nedan. 

 Operatörspanelerna är programmerade och kopplade till systemet. Det syns snabbt vilka grafiska 

skillnader det är emellan de olika operatörspanelerna. Det går att bläddra igenom olika menyer 

för att se hur olika värden och inställningar representeras.  

Samtliga enheter är uppkopplade mot samma nätverk, och detta leder till att användaren endast 

behöver koppla in sin dator mot den lediga porten på switchen vid omprogrammering ellet 

övervakning. Programmering på distans har fungerat smidigt, men leder till mycket längre 

nedladdningstid mot systemen! Därför rekommenderas programmering på plats, via det lokala 

nätverket. Programmeringsfelet ”Timeout error” har endast kunnat lokaliseras till 

omprogrammering av PLC systemen. Omprogrammering av displayerna på distans har gått 

felfritt. Därav tros felet ligga hos utvecklingsmiljön GX IEC Developer.  

Om man i framtiden önskar att bygga ut systemen med fler enheter finns det tomma plintrader 

ämnade för just detta ändamål. Det finns monteringsmöjligheter på DIN skena där man enkelt 

kan trycka på nya enheter. 
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Användning av plattform 

 Digitala signaler 

 

Figur 8 - Hantering av digitala signaler 

Plintraderna för digitala signaler är kopplade som i Figur 8 där en plint med 24 volt finns 

tillänglig till vänster om ingångarna och 0 volt finns till höger om utgångarna. Signalerna 

övervakas lättast genom de dioder som finns på enheterna, som lyser när signalen är hög. Tanken 

är att man ska kunna antingen bygla över 24 volt till de ingångar man vill ska vara ettställda och 

alternativt kan man koppla 24 volt till en brytare eller dylikt för att kunna manipulera tillstånden 

på ingångarna. Utsignalerna används på liknande, för att mäta utsignalen externt eller använda 

signalen så kopplas ev. utrustning mellan enhet och 0v. 

 Analoga signaler 

 

Figur 9 - Hantering av analoga signaler 

För att koppla analoga signaler så har jag valt att använda mig av en skiljeförstärkare för att 

skydda PLC enheterna från höga strömmar. Istället för att koppla skiljeförstärkare direkt till en 

enhet har jag kopplat tre skiljeförstärkare enligt de olika användningssätten. När man kopplar en 

skiljeförstärkare kan det vara omständligt att komma ihåg hur varje ingång skall kopplas, och 

därför har jag försökt koppla plintraderna så att kopplingarna alltid ser likadana ut. Dock skiljer 

sig aktiva signaler från passiva, men plinten längst till vänster kopplas alltid till ingången på PLC 

enheten. Vid aktiva signaler kopplas COM porten på PLC-enheten tillbaka till skiljeförstärkaren. 

Vid passiva signaler kopplas istället 24 Volt in på plinten för skiljeförstärkaren och COM porten 

kopplas till 0V. 

För att testa insignaler används lämpligast en simulator som agerar som en aktiv eller passiv 

givare. Avläsning sker genom att ha en dator kopplad till systemet. Denna dator kopplar upp sig 

genom GX IEC Developer och signalerna övervakas med hjälp av ”Monitoring Mode”. 
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PLC – bibliotek 
Då konstruktörerna har arbetat med enskilda projekt mot kunder med unika behov fanns det 

många funktionsblock som var unika och endast behövdes överföras till det gemensamma 

biblioteket.  

Många funktioner var av snarlik karaktär och det var svårt att avgöra om de utförde samma 

uppgift. De ansågs ha olika funktioner och sparades som olika versioner i biblioteket. De 

funktioner som är lika förutom de minnesadresser som skiljer sig mellan FX3u och Q03 sparades 

som enskilda funktioner.  

Skiljeförstärkare  
Efter testerna på skiljeförstärkaren är det tydligt att den uppfyller de krav som ställts i 

kravspecifikationen. Testerna omfattade områden 20-60 mA och redan där observerades att 

strömmen som släpptes igenom var för hög. Utöver de tester som redovisas i tabellen 

undersöktes den maximala ström som skiljeförstärkaren släppte igenom utan något annat 

motstånd på kretsen. Då släppte skiljeförstärkaren igenom hela 108 mA, dvs. mer än tre gånger 

det tillåtna värdet! Utifrån detta rekommenderas inte skiljeförstärkaren.  

Trots detta så är det värt att nämna att den PLC enhet som använts vid testerna inte tagit skada 

och den beter sig likadant som innan testerna gjordes. Men det är värt att ha i åtanke att dessa 

tester endast bedrivits under en kort tid, så det finns inga garantier för att systemet klarar av för 

starka signaler en längre tid.  
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Appendix C– Programkod Melsec Q03 
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Appendix D – Programkod Melsec FX3u 
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Appendix E – Uppkoppling mot nätverk 
1. Öppna nätverk och delningscenter 



 

XXXVIII 
 

2. Tryck på ”Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk” 

 



 

XXXIX 
 

3. Tryck på ”Anslut till en arbetsplats” 

 



 

XL 
 

4. Tryck på ”Använd min Internetanslutning (VPN)” 

 



 

XLI 
 

5. Klicka i ”Nej, Skapa en ny anslutning” 

 



 

XLII 
 

6. Fyll i IP adressen som står på Routern och vilket namn du vill döpa uppkopplingen till. 
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7. Här anger du användarnamn och lösenord som registrerats i routern

 

 

 


