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EXAMENSARBETE

Verifiering av PLC-logik  
Sammanfattning

Examensarbetet utfördes hos Volvo Car Corporation.

Ett problem i dagens tekniskt mycket avancerade fabriker är att det går mot kortare
omställningstider och mer pressade tidsscheman vid installation av ny utrustning. I
dagsläget är det svårt att verifiera mjukvaran till Volvos styrsystem innan
idrifttagningen. Vid en idrifttagning finns det oftast bara möjlighet att provköra ett
begränsat antal cykler, dvs. karosser. Vid en programstart kvarstår oftast ett antal
programfel, buggar som inte upptäckts. Dessa måste rättas till under ordinarie
produktionstid. Om utrustningen i initialskedet byggs upp i en simuleringsmodell och
knyts ihop det med existerande styrsystemet, kan programkoden verifieras, innan det
orsakar produktionsbortfall.

Ett antal olika aktörer/företag intervjuades för att få fram en bild av vilka
simuleringsprogram som finns på marknaden. Parallellt med intervjuerna skrevs en
kravspecifikation för hur ett simuleringsprogram skulle fungera i ett specifikt fall.

Kravspecifikationen skall ligga till grund för en allmän förfrågan till aktörer/företag,
vars inriktning är mot simulering. Förfrågan gjordes allmän för att inte låsa
konstruktionen alltför mycket. Volvo väljer sedan ut den lösning som passar bäst.

Det finns idag ett hundratal olika aktörer för simuleringsprogram på marknaden. I
examensarbetet undersöktes fem program, som alla är väl etablerade på marknaden och
som kan tänkas användas för uppgiften. De program som undersöktes var QUEST, eM-
Plant och Automod, som alla har 3D-grafik. Extend och ARENA har 2D-grafik.

Examensarbetet tar upp hur tillvägagångssättet bör vara för att bygga upp en
simuleringsmodell samt även när det rekommenderas respektive inte rekommenderas att
använda sig av simulering.

Examensarbetet handlar också om hur kommunikationen mellan en PC och PLC sker
samt PLC:ns uppbyggnad.
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Thesis

Verification of PLC-logic
Summary

The dissertation was made at Volvo Car Corporation.

A problem with todays more advanced technical factories is that they are going against
shorter transition times and more compressed schedules when installing new equipment.
At present it is difficult to verify control system software at Volvo, before putting it into
production. It is only possible to test a limited amount of cycles, i.e. car bodies, when
putting it into operation. It often remains numerous of program errors during the startup
phase of the production, bugs, that could not be detected during the development phase.
These bugs must be corrected during the production time. Initially, when building up the
equipment in a simulation model and associate (connect) it with existing control system,
the programme can be verified, before it causes production loss.

A number of companies were interviewed to get a picture of available simulation
programs in the open market. Parallel to the interviews, a requirement specification was
written - how a simulation program should operate in a specific case.

The requirement specification is supposed to be a reference document for a general
request, addressed to companies that align towards simulation.

Today there are hundreds of different simulation vendors in the open market. We
choosed to review five programs and all of them are established and well adapted for the
task. The specific programs of interest are QUEST, eM-Plant and Automod (all with
3D- graphics) and Extend and ARENA (with 2D- graphics).

We have told how to proceed when building up a simulation model, and when it is good
or not good to use a simulation model.

The dissertation is also about how a computer and control system can communicate and
how a control system is build up.
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Förord
Inom elektronikprogrammet 120 poäng, med inriktning elektroniska system, ingår ett
examensarbete på 10 poäng.

Uppgiften var att undersöka vilka simuleringsprogram som finns för simulering av
diskret flödessimulering för Volvo Car Torslanda (VCT). Det ingick också i uppgiften
att skriva en kravspecifikation för ett sådant simuleringsprogram. Kravspecifikationen är
tänkt att ligga till grund för en allmän förfrågan till företag, vars inriktning är mot
simulering.

Vi vill tacka Volvo för ett fint bemötande och för all hjälp vi fått.

Speciellt tack till:

Peter Kullbom, handledare på Volvo
Dennis Andersson, simuleringsavdelningen på Volvo
Fredrik Danielsson, handledare på HTU

Trollhättan Juni 2002

Thomas Söder
Henrik Karlsson
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Ett problem i dagens mer tekniskt avancerande fabriker är att det går mot kortare
omställningstider och mer pressande tidsscheman, vid ombyggnad eller vid installation
av ny utrustning. På grund av att konkurrensen i bilindustrin har ökat krävs det att
antalet fel i styrsystem minimeras vid produktionsomställning. I dagsläget, när problem
uppstår i styrsystemskoden, måste felen rättas till under produktionstid. Men om en
simuleringsmodell istället byggs upp går det redan i tidigt stadium upptäcka fel och
åtgärda dessa. På detta sätt undvikes produktionsbortfall.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet var att utföra en marknadsundersökning, av vilka
simuleringsverktyg som finns på marknaden för diskret flödessimulering och ge en
rekommendation av lämplig programvara, samt även att skriva en kravspecifikation som
är tänkt att lämnas ut som förfrågan till olika aktörer inom
simuleringsmjukvarubranschen.

2 Historik PLC
Innan PLC:n kom användes reläer vid uppbyggnad av komplexa system. Detta medförde
att även vid små förändringar av funktionaliteten kunde det innebära stora och
arbetskrävande insatser, som t ex utbyggnad av reläskåp. Därefter kom IC-kretsarna,
som är kretskort med logiska grindfunktioner på. Fördelen med IC-kretsarna var att de
tog upp mindre plats och att de var snabbare än reläsystemet. Nackdelen var att
förändringar var svåra att göra även här.

De första PLC – systemen byggdes i slutet av 60-talet av det amerikanska företaget
Allen Bradely och användaren var General Motor (GM). De första systemen använde sig
av ladderprogrammering, dvs scheman med symboler som liknade reläscheman och som
samtidigt blev en mjuk övergång från relätekniken. Att PLC– systemen så snabbt slog
igenom beror på dess flexibilitet; att enkelt kunna anpassa styrsystemet efter just de
uppgifter som behövs, men också dess ekonomiska och tekniska effektivitet.

Det finns idag PLC som kan utföra i princip samma saker som en generell dator.
Skillnaden är att en PLC ska klara av tuffa industrimiljöer som vibrationer, stötar,
fuktighet, elektriska och magnetiska fält. Det skall heller inte krävas en dataspecialist
för att använda en PLC, utan programspråket skall vara enkelt och utnyttja en
tillämpningsnära symbolik, vilket innebär att funktionsbeskrivningar blir lätta att
överföra till styrprogram av icke datakunniga tekniker.
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2.1 Uppbyggnad
I grundutförandet innehåller de flesta PLC en centralenhet (CPU), programminne, in-
och utgångsmoduler, nätaggregat samt eventuellt en programmeringsenhet. De kan
också ha en kommunikationsmodul,  printer eller bildskärm.

För att bättre kunna anpassas till en viss tillämpning eller vid behov ändras eller byggas
ut, byggs PLC ofta upp i modulform (se figur 1). Detta underlättar felsökning och byte
av felaktiga moduler.
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Figur 1 PLC: ns uppbyggnad
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3 Datakommunikation
Då en dator kopplas samman med en annan enhet så görs det via ett gränssnitt
(interface).

Gränssnittet innehåller ett kommunikationsprotokoll, som har vissa regler för hur
kommunikationen ska ske mellan kommunicerande parter. Reglerna måste följas för att
data ska överföras och tolkas på rätt sätt.

Protokoll är ett begrepp som används för att beskriva den data som utväxlas mellan de
olika systemen och för att beskriva i vilken ordningsföljd detta skall ske.

Idag finns det en organisation som handhar standardiseringen för datakommunikation.
Organisationen International Standards Organisation (ISO), har tagit fram en abstrakt
referensmodell som delar in datakommunikationen i sju skikt på ett strukturerat sätt (se
figur 2). Denna modell gör komplexiteten mer överskådlig. Modellen kallas för Open
System Interconnection – Basic Reference Model (OSI-BRM) och den beskriver de
olika skiktens funktioner och gränssnitt.

Skikt Namn Funktion
7 Applikationsskiktet Att hjälpa kommunicerande program med standard –

uppgifter, som t ex överföring av filer, e-post mm

6 Presentationsskiktet Omvandling av kod, komprimering och kryptering

5 Sessionsskiktet Datasamtalet, bestämmer om hel eller halv duplex ska ske.
Bestämmer även varifrån överföringen  ska fortsätta om
avbrott av överföringen sker.

4 Transportskiktet Säkerställer kommunikation mellan systemen, (tillförlitlig
dataöverföring).

3 Nätverksskiktet Definierar en adresstruktur och ser till att data skickas till
rätt plats.

2 Datalänkskiktet Kontroll och övervakning av dataöverföring
1 Fysiska skiktet Fysisk överföring av bitar mellan kommunikations-

partnerna.

Figur 2 Uppbyggnad av OSI-modellen
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De flesta industriella system idag har en relativt likartad kommunikationsstruktur (se
figur 3). Ett  system kan delas upp i  tre olika nivåer, [Andersson]:

� Fabriksnivå –det övergripande nätverket över hela anläggningen

� Systemnivå, cellnivå – vilket är ett applikationsnätverk med dess delar

� Fältnivå – den i omgivningen utplacerade utrustningen såsom sensorer, cylindrar,
och servmotorer.

Ethernet

Cenrtaldator

Fältbuss  MMS-liknande protokoll

PLCOp.interface

Fältbuss med enklare protokoll

Distribuerad I/O Vridbord Vertikaltransportör

Fabriksnivå

System/fcellnivå

Fältnivå

Figur 3 Generell uppbyggnad av kommunikationsstruktur av ett industriellt system [Andersson]

Normalt används ett ethernetnätverk på fabriksnivån och Manufacturing Message
Specification (MMS) eller liknande för kommunikation mellan system och fältnivå.
Mellan cell och fältnivå används ofta ett ganska enkelt protokoll som har möjlighet till
snabb, cyklisk dataöverföring.
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3.1 Seriell kommunikation
Kommunikation mellan PC och PLC kan ske med hjälp av en programmeringskabel (se
figur 4). De vanligast förekommande är EIA/TIA- 232 (fd.RS- 232), EIA/TIA- 422/423
(fd.RS-422/423) och EIA/TIA- 485 (fd.RS- 485).

Figur 4   Kommunikation mellan PC och PLC

COM-port

PC

Programmeringskabel
t ex RS-232

PLC

Programmeringsport
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3.2 Dynamic Data Exchange
För att fylla behovet av enkel kommunikation mellan program och delar av program
utvecklade Microsoft en teknik kallad DDE, Dynamic Data Exchange, som först
introducerades i Microsoft Excel. Under början av 1990-talet insåg Microsoft att för att
få en produktiv kontorsmiljö, krävdes det en metod för att enkelt kunna utbyta olika
typer av data mellan olika sorters program. DDE fick då utgöra grunden för OLE,
Object Linking and Embedding, vilket var ett sätt för program att kunna ha vilken sorts
data som helst i sina dokument [Bäck].

Dynamic Data Exchange (DDE), dynamiskt datautbyte, är en typ av kommunikation
mellan processer som finns i Microsoft Windows och OS/2.

För att kunna använda DDE krävs samarbete av två program. Ett program fungerar som
klient och det andra som server. Eftersom flera DDE konversationer kan vara igång
samtidigt, kan ett program vara såväl klient som server samtidigt. För en given DDE
konversation gäller dock att programmet är antingen eller. För att få igång en
konversation krävs att klienten vet följande om servern:

1.       Application

2.       Topic

3.       Item

Applikationsnamn – är namnet på den applikation som skall leverera begärd data. Om
data begärs från t ex Excel så blir applikationsnamnet ”Excel”.

Topicnamn – specificerar var applikationen skall hämta efterfrågad data. Om vi tar
Excel-fallet ovan utgörs topicnamnet av det kalkylblad som avses att användas.

Itemnamn – specificerar det efterfrågade dataelementet. I Excel är det cellen i
kalkylarket.

Så kan t.ex. ett kalkylark som kan hantera DDE hela tiden visa aktuella data som tas
emot av ett kommunikationsprogram (kalkylarket uppdateras kontinuerligt).

Data kan skickas över DDE på tre olika sätt:

1. Kall länk, Cold Link. Klienten måste begära att få information varje gång den vill ha
uppdatering av en variabels värde.
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2. Het link, Hot Link. Klienten meddelar serverapplikationen att den vill bli uppdaterad
varje gång den aktuella datan blir förändrad. Detta utan att behöva göra en förfrågan.

3. Varm länk, Warm Link. Klient meddelar serverapplikationen att den vill bli
informerad när data blivit förändrat. Klienten måste därefter göra en förfrågan varje
gång en uppdatering av värdet önskas.

De vanligaste konversationssätten med DDE är kalla och heta länkar.

DDE är inte högprioriterat under Windows, så istället för att behandlas direkt placeras
meddelandena i en händelsekö, vilket medför att tiden det tar innan meddelandet tas om
hand kan bli ganska lång, upp till ett par sekunder. Allt beroende på vilka applikationer
som används och hur operativsystemet är belastat.

DDE är en äldre version av datautbyte och är numera ersatt av OLE och Active-X.

3.3 Object Linking and Embedding
OLE (Objekt Linking and Embedding) en programmeringsteknik som ger möjlighet att
använda länkade objekt och som ger möjlighet att arbeta med länkade objekt utan att de
program där objekten skapades behöver startas.

För användaren innebär OLE att det går att lägga ett objekt, exempelvis en Excel-kalkyl,
i ett annat program, t ex Word för Windows. Ett OLE-objekt kan vara länkat till
ursprungsprogrammet. I så fall uppdateras objektet med färska data varje gång
dokumentet öppnas. Vid dubbelklick på Excel-objektet i Word-dokumentet, startas inte
Excel i ett separat fönster med kalkylbladet laddad. I stället byts Words menyer ut mot
Excels. Till synes är det ett enda program som arbetar och detta kallas på-platsen-
editering.

En annan och modernare metod att utbyta data är via ActiveX.
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3.4 Active X
Active X är ett nytt namn för OLE (Object Linking and Embedding), vilket i sin tur
bygger på COM (Component Object Model), som är en standard för att bygga
återanvändbara, generella programobjekt.

Active X är Microsofts standard för att göra modulära objektorienterade program i nät,
t ex på Internet eller i lokala nät. Med Active X kan exempelvis Visual Basic samverka
med andra Windows-program som Excel och Word. De separata delarna i Active X
kallas för kontroller (controls) och de kan återanvändas i Windows-program.
I Active X användes oftast Vbscript, men även Javascript, när de olika objekten kopplas
ihop med händelser. Men det kan skrivas i vilket programmeringsspråk som helst.

Microsoft har utvecklat Active X för Internet och det tänkt att det skall vara till grund
för aktivitet och interaktivitet för användare på nätet. Active X fungerar bara i
Windowsmiljö.

3.5 OPC
OPC (OLE for Process Control) är en industristandard som skapar ett gemensamt
gränssnitt för kommunikation mellan olika enheter och som används för att styra
tekniska processer. Standarden skapades i samarbete mellan Microsoft och ett antal av
världens ledande tillverkare av automatiseringshårdvara och programvara. OPC
Foundation, som ansvarar för standarden, är en internationell frivilligorganisation och
den sammanför över 250 medlemmar från världens ledande företag inom övervakning,
visualisering och andra tillämpningar inom den tekniska processtyrningen.

OPC är baserat på Microsofts OLE (OLE for Process Control), COM (Component
Object Model) och DCOM (Distributed COM).

OPC-standarden för datautbyte baseras på klient/server-modellen, vilket gör det möjligt
att sammankoppla flera klienter från olika tillverkare till en enda server.

På samma sätt så möjliggör standarden även en sammankoppling av servrar från olika
tillverkare till en enda klient (se figur 5 nedan).

OPC-standaren för kommunikationen mellan program, används för utbyte av data,
framförallt i industriella informationssystem. En av de viktigaste komponenterna för
OPC-kommunikationen är DCOM, eftersom det är en standardkomponent som ingår i
operativsystemen Windows NT 4.0, Windows 98 och Windows 2000.



Verifiering av PLC-logik

12

Figur 5 – Exempel på kommunikation i ett industriellt informationssystem [Stianko]
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4 Fältbussar
Fältbuss är ett kommunikationsnätverk som används för att sammankoppla olika typer
av processutrustningar. Med denna kommunikation går det t ex styra/hämta information
för enheter som ingår i ett styrsystem.

4.1 Sattbus
Sattbus är ett kommunikationsnätverk, en fältbuss, som används för att koppla samman
PC,- PLC- system och intelligenta I/O-enheter, givare osv. Detta innebär att de möter
det ökande behovet av en ersättare för punkt-till-punktkonfigurationer, som normalt
används inom industrin.

Sattbus är baserat på principen token-passing, vilket tillåter händelsestyrd
kommunikation och som gör att systemets prestanda ökar samt att det även sänker
belastningen på nätet.

Fysiskt är Sattbus en oskärmad, partvinnad kabel.

Sattbus är ett öppet protokoll som kan implementeras av alla tillverkare och det följer
även OSI-modellen (se figur 2), som specificerar hur utbytet av data mellan system
utförs.

Sattbusprotokollet arkitektur motsvarar tre av OSI-modellens skikt:

� Applikationsskiktet (7)

� Datalänkskiktet (2)

� Fysiska skiktet (1)

Figur 6  Exempel på kommunikation med Sattbus [ABB Satt AB]
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4.2 Profibus
Profibus (PROcess FIeldBUS) är en användarorganisation med flera hundra medlemmar
(skolor, företag, forskningsinstitut mm), fördelade över hela världen. De har gemensamt
tagit fram en fältbusstandard som finns i tre olika varianter och som är standardiserad
enligt EN 50170.

 De är:

� Profibus PA (Process Automation), som används för att koppla samman
automationssystem och processystem med fältenheter.

� Profibus FMS (Fieldbus Messaging Specificaton), som används vid kommunikation
mellan system- och cellnivå.

� Profibus DP (Decentralized Periphery), som används vid kommunikation mellan
cell- och fältnivå.

Profibus FMS-och DP motsvaras av skikt 1 och 2 i OSI-modellen (figur 2).

Ethernet

Cenrtaldator

Profibus-FMS

PLCOp.interface

Profibus-DP

Distribuerad I/O Vridbord Vertikaltransportör

Fabriksnivå

System/fcellnivå

Fältnivå

Figur 7 Generell uppbyggnad av kommunikationsstruktur av ett industriellt system med Profibus
[Andersson]

DP- protokollet är det protokoll som oftast används inom industrin för kommunikation
mellan PLC och distribuerade I/O- enheter.
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Fysiskt består Profibus av en skärmad, partvinnad tvåtrådsbuss (kabel).
Kommunikationen över ett Profibusnät är uppbyggt av master-slav karaktär och det
skiljs på/mellan master - och slavenheter. Profibus- systemet kan maximalt byggas upp
till 127 stationer/noder och där alla stationer/noder har tillgång till kabeln.

 Endast 32 av de 127 stationerna/noderna kan vara aktiva medan resten är passiva. De
aktiva stationerna turas om att ha sändningsrätten, d v s vara master. Den station som är
master kan läsa av (polla), de övriga stationerna. En passiv station kan bara
kommunicera genom att bli pollad från en aktiv station.

4.2.1 Masterenhet

Masterenheten, den aktiva stationen/noden i Profibus-protokollet, är den enhet som
kontrollerar datatrafiken på bussen. Mastern kan sända ett meddelande utan någon
extern begäran när den har tillgång till bussen.

4.2.2 Slavenhet

Slavenheten är den passiva stationen/noden i Profibus-protokollet. Slavenheterna saknar
egen tillgång till bussen och svarar endast på tilltal eller när en master begär det.
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5 Simulering
Det kan vara svårt att testa och verifiera egenskaper i ett styrsystem. Ett hjälpmedel för
test och verifiering är simulering. Det kan även användas för fler syften, bl a till att
utbilda personal genom att generera olika situationer i en simulerad process, kopplat t ex
till ett styrsystem I den går det t ex att träna upp personalens färdighet och
processkännedom. Det går också att ha det som ett konstruktionshjälpmedel, för att på
förhand skaffa sig en uppfattning om systemets prestanda och egenskaper.

För att kunna simulera t ex ett styrsystem krävs det att en modell görs av systemet.
Denna modell skall vara en förenkling av verkligheten och innehålla de viktigaste
egenskaperna och förloppen. Mer detaljerad beskrivning finns längre ned i rapporten.

Den typ av simulering som tas upp i det här examensarbetet är framförallt händelsestyrd
simulering. Det innebär att det är tillståndsvariablerna som styr händelseförloppet och
att händelserna styr simuleringsklockan (se figur 8).

Simuleringsklockan
hoppar till nästa

händelse

Väntar på
tillstånsvariabler

Figur 8 Exempelfiering av ett diskret flöde
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5.1 Bakgrund
En anledning till att använda sig av ett simuleringsverktyg är att testa en hel process
innan den blir uppbyggd i verkligheten, och se att den som skriver programvaran har
förstått vad uppgiften går ut på. Det är även tänkt att oönskade situationer som inte bör
inträffa i verkligheten, skall kunna testas. Detta för att se hur processen skulle uppträda,
om det ändå skulle ske. Det skall också kunna gå att se om det skulle gå trögt i vissa
delar i processen, s.k. flaskhalsar, och då ändra i konstruktionen i ett tidigt skede innan
själva byggnationen av processen har börjat.

Ju mer tid som läggs ned på simuleringen desto mer fås förhoppningsvis igen på
slutprodukten.

Flöden/processer simuleras redan idag på Volvo fast inte med styrsystemet kopplat till
simuleringen. Idag går det till så att händelserna av ett dygns körning sparas från
fabriken och laddas ner i ett simuleringsprogram. Sedan spelas händelserna upp på nytt.
Det går då att se vilka problem som varit och vad som orsakat dessa. Det går också att se
om processen kan optimeras ytterligare.

6 Simuleringsverktyg

6.1 Funktionalitet
Efter att ha fört en dialog med Peter Kullbom på Volvo Utrustningsteknik, VCT,
framkom det vilka funktioner som de var intresserade av att ha med i ett
simuleringsprogram.

De var följande:

� Klara av Windows operativsystem och kommunicera i denna miljö

� Läsa/skriva data – signalhantering

� Enkelt och användarvänligt

� Snabb utvecklingsmiljö

� Realtid krävs inte (viss tidsförskjutning får finnas)

� Ej krav på 3D-grafik

� Helst inga dyra licenser
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6.2 Allmänt om simulering
Simulering kan vara ett bra verktyg att använda sig av i vissa situationer, men det passar
inte alltid att använda sig av det.

Det kan vara lämpligt att använda sig av simulering vid följande tillfällen:

� För att studera och experimentera med samband i komplexa system, eller subsystem i
dessa.

� För att studera ändringar/förbättringar i system, organisation, omgivning mm. Det går
då att observera modellens beteende och effekterna av detta.

� Genom att ändra ingångar och se vad resultatet blir på utgången kan värdefull
information erhållas om vilka variabler som är viktigast och hur de påverkar
varandra.

� För att använda sig av det i ett pedagogiskt syfte. Genom att göra modeller kan t ex
underhållspersonal tränas utan att störa produktionen

� Det kan användas för att verifiera analytiska lösningar

� Med simulering av olika maskiners kapacitet går det att avgöra vilken maskin som
lämpar sig bäst och på så sätt slippa göra ett ”felköp”.

� Genom användning av animation erhålles en visuell bild av verkligheten vilket gör
det lättare att se och förstå hur en process fungerar.

� Det moderna systemet (fabriker, organisationer m fl) är idag så komplext, så för att
förstå hur de olika sambanden hänger ihop kan det krävas en simuleringsmodell.

Men det finns också situationer då simulering inte bör användas. Enligt Banks [2001]
finns det vissa regler då det inte är lämpligt:

� Då problemet kan lösas med sunt förnuft.

� Om kan lösas analytiskt.

� Om experiment kan göras istället.

� Om kostnaden på simuleringen överstiger det som den eventuellt skulle spara.

� Om tid saknas - t ex att uppgiften skall vara klar om en vecka och simuleringen tar
två.

� Om resurser saknas – d v s om simuleringen kostar 20000 kr och det  bara finns i
kassan 10000 kr

� Simulering kräver data (fakta). Om det varken finns data eller någon uppskattning av
denna, är simulering inte att rekommendera.
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� Om varken tid eller personal finns tillgängliga för att verifiera och godkänna en
simulering.

� Om en viss ”övertro” finns på simulering

� Om systemet är alltför komplext eller inte kan bli definierat

6.3 Fördelar och nackdelar med simulering
Med tiden har människor inom industrin förstått att simulering innebär en hel del
fördelar. Dessa kan vara:

� Nya operationsprocedurer, beslutsvägar, informations - och materialflöde osv. kan
undersökas utan att det stör/avbryter pågående operationer i det verkliga flödet.

� Nya hårdvarukonstruktioner, transportsystem mm kan testas utan att resurser tas i
anspråk för deras skull.

� Hypoteser om varför ett visst fenomen uppstår kan testas

� Det går att både komprimera och expandera tiden, t ex köra ett helt dygn på bara en
minut.

� En bra uppfattning kan erhållas om hur variabler/parametrar påverkar varandra samt
hur viktiga de är för systemet.

� Det går att få fram var flaskhalsar kan uppstå, dvs. var flödet stoppas upp.

� En simulering kan hjälpa en att förstå hur systemet fungerar, istället för att någon
som ”tror sig veta” hur det fungerar förklarar.

� ”Vad händer om - frågor kan bli besvarade, vilket kan vara bra då nya system
konstrueras.
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Men det finns också en del nackdelar med simulering, som t ex:

� Modellbyggande kräver träning. Även om två modeller är byggda av två lika
kompetenta individer finns det säkert likheter i modellen, fast det blir med största
sannolikhet inte samma.

� Resultatet kan ibland vara svårt att tyda. Eftersom utgångarna (i en simulerad
process) nästan alltid är slumpmässiga, är det inte alltid så lätt att avgöra om
resultatet beror på ett systems inbördes förhållande eller om det är slumpmässigt.

� Det kan både ta mycket tid och vara dyrt att simulera.

� Simulering används ibland när en analytisk lösning är möjlig och kanske t om är att
föredra.

6.4 Simuleringsmodeller
En modell är definierad som en representation av ett system i syfte att studera systemet.
Det är alltså en förenklad bild av systemet. Men modellen måste innehålla tillräckligt
med information och vara så pass detaljerad att tillförlitliga slutsatser kan dras om det
verkliga systemet. Det kan också krävas att olika modeller av samma system görs, i
syfte att avgöra vilken modell som representerar verkligheten bäst.

En simulationsmodell kan delas in sex olika kategorier.

� Statisk modell – representerar ett system vid en viss tidpunkt
� Dynamisk modell – representerar ett system som ändrar sig med tiden
� Deterministisk modell – en modell som inte innehåller slumpmässiga variabler. Den

uppträder exakt lika varje gång då den har samma parametrar som tidigare modeller.
� Stokastisk modell – en modell som innehåller en eller flera slumpmässiga variabler.

Även om en modell får exakt samma förutsättningar som en tidigare modell, är det
inte säkert att den uppträder lika för det.

� Diskret modell – representeras av olika händelser i modellen
� Kontinuerlig modell – respresenterar en kontinuerlig händelse i modellen
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6.5 Tillvägagångssätt vid simulering
När en simuleringsmodell byggs upp (vid flödessimulering) används fyra olika element,
som är enligt Danielsson är:

1. Indata – som är de ställen i modellen där materialet kommer in. Material kan vara
människor, karosser mm.

2. Buffertar – som är de platser där material lagras.

3. Maskiner – som det tar tid att ta sig igenom. Maskiner kan exempelvis vara en
banktjänsteman som betjänar en kund.

4. Utdata – som är det ställe/ställen där materialet försvinner ut ur modellen.

Vid uppbyggandet av en simuleringsmodell går det att följa ett speciellt mönster (som
figur 9 visar), för att på så sätt strukturera upp modellen.
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Problemställning

Målbeskrivning

Skapa sig en bild
av modellen Datainsamling

Översätt till modell

Verifiera

Bekräfta/
godkänna
modellen

Simulera modellen

Analys av simulerings-
modellen

Fler simuleringar

Dokumentation och
rapporter

Implementation

nej

nej nej

ja

nej

ja

ja

Figur 9 Tillvägagångssätt vid uppbyggande av en simuleringsmodell [Banks]
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6.6  Val av simuleringsmjukvara
Vid val av simuleringsmjukvara är det många aspekter som får tas hänsyn till. Här följer
några råd som bör beaktas innan valet görs:

1. Det är inte bara en fråga som det skall fokuseras på, som t ex om det är
användarvänligt. Istället bör det funderas på hur detaljerat och hur noggrant det är,
om support från det företaget simuleringsprogrammet är köpt ifrån, och framför allt
om det användbart för ens egna problem.

2. En annan viktig faktor är körhastigheten (Execution speed), eftersom hastigheten
påverkar händelseförloppet. Under en felsökning måste kanske en analytiker vänta
på att modellen skall köras upp till en speciell tid där det är känt att ett fel inträffar.
Detta kan få göras flera gånger innan felet blir identifierat.

3. Vem ska använda programmet?
Frågan som skall ställas är om det är nödvändigt att någon annan än den som gör
simuleringsmodellen ska kunna förstå vad som händer.

4. Hur skall resultatet presenteras? Vem/vilka är publiken?
Olika verktyg ger olika möjligheter även i hur det är tänkt att resultatet skall
presenteras. Det går att välja om det skall visas grafiskt, vilket ger två möjligheter;
2-D eller 3-D, eller så går det att visa i tabellform (text). Att enbart visa text eller
diagram kan vara svårt för den oinvigde, medan en 3D-presentation gör det hela
mer lättöverskådligt.

5. Något som är extra viktigt är att ett diskret flödessimuleringsprogram innehåller:

– Möjlighet att skapa hybridmodeller, d v s komponenter som innehåller både
kontinuerliga och diskreta modeller.

- Möjlighet att utföra realtidssimuleringar, vilket innebär att simuleringen går med
samma hasighet som den process som testas.

– Det skall vara förberett för ”hardware in the loop”. Kringutrustning testas, t ex ett
styrsystem, till programmet. Nackdelen är att hela styrsystemet måste kopplas upp
på ”skrivbordet”.

6. Reklam och demonstrationer bör ses med skepsis, eftersom där lyfts oftast bara de
positiva sakerna om ett program fram, inte om det löser ens problem. Därför bör
säljaren få ett mindre problem av det som liknar ens eget, för att se hur och om de
lyckas lösa det.
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7. Implementation och utvecklingsmöjligheter.

8. En bra egenskap är om simuleringsmodellen kan länkas ihop med och använda kod
eller rutiner från externa programspråk (C, C++, Fortran). En annan egenskap som
nästan är viktigare, är om simuleringsprogrammet och programspråket är tillräckligt
kraftfullt, för att slippa skriva koden i ett externt programspråk.

7 Simulationspaket
De simulationsprogram som valdes ut var alla grafiska, väl etablerade på den svenska
marknaden och vissa av dem används även på Volvo. De undersökta programvarorna
var Quest, Automod, eM-Plant, ARENA och Extend.

7.1 Quest
QUEST (Queuing Event Simulation Tool) är ett modellerings – och
simuleringsprogram, av typen flödessimulering, tillverkat av företaget Deneb Robotics.
De har också tillverkat IGRIP, som är ett program för robotsimulation och ERGOsim,
för ergonomiska analyser. QUEST är ett simulationsprogram som simulerar
tillverkningsprocesser och det går också att importera robotsceller från både IGRIP och
ERGOsim, vilket gör att mer komplexa system kan byggas. QUEST är baserat på CAD-
geometri, d v s 3D-grafik och det har ett grafiskt användargränssnitt. Det har också
modeller som simulerar arbetare vid ett transportband, självgående vagnar, kinematik,
motorer, separata transportband samt automatiserat höglager och återvinningssystem
mm.

 Varje modell har sitt eget fördefinierade rörelsemönster. Standarbeteenden kan hämtas
från färdiga menyer. För mer komplexa problem går det att använda sig av QUEST’s
”Simulation Control Language”, SCL. Det är ett strukturerat programmeringsspråk,
vilket kräver en del baskunskaper om programmering av användaren. Det innebär att
programmeraren kan gå in och ändra beteende på de olika modellerna och tala om hur
kommunikationen skall ske mellan de olika blocken i programmet. Hanterar både
diskret – och kontinuerlig simulering.
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7.2 Automod
Automod kommer från företaget AutoSimulation. I grunden stöder det diskret
simulering men det stöder även kontinuerlig simulering. Programpaketet innehåller
AutoStat, som är ett simulerings- och analyseringsprogram och AutoView, som används
för att göra filmsekvenser i 3D-miljö. Det som programmet huvudsakligen används till
är simulering av tillverkningsprocesser och materialhanteringssystem. Automod har ett
inbyggt modellpaket för de mest förekommande materialhanteringssystemen, som
innefattar transportband, självgående vagnar, automatiska höglager, kinematik, och
återvinningssystem mm.

Alla rörelser är baserade på 3D-grafik som bl.a. kan importeras från en CAD-ritning.

Automod innehåller även ett programmeringsspråk som används för att lösa
kommunikation mellan olika block och för att anpassa modellen för användaren.

7.3 eM-Plant
eM-Plant (tidigare Simple++) är ett simuleringsprogram som i grunden är uppbyggt av
diskret händelsestyrning. Plattformen är av Windows-system, vilket innebär att det finns
färdiga menyer, knappar, ikoner mm. Det finns också färdiga bibliotek för vissa objekt
och det går att använda sig av drag-and drop. Grafiken finns för både 2D-och 3D.

Det har en standardutbildning på tre dagar. När den är slutförd skall kursdeltagaren ha
fått den kunskap som krävs för att bygga och simulera modeller, dock inte hur
programmering sker. För detta krävs det en femdagarskurs och när den är slutförd
erhålles en full utvecklingslicens. Full utvecklingslicens innebär att Tecnomatix anser
att kursdeltagaren är kapabel till att lösa de problem som uppstår på egen hand.

 eM-Plant används främst för simulering av tillverkningsprocesser och
materialhanteringssystem .
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7.4 ARENA
Arena innehåller tre olika ”paket”: Business, Standard och Professional Editions,
tillverkat av Systems Modelling Corporation.

Programpaketet kan användas för både diskret simulering och kontinuerliga system.

Arena Business Edition riktar sig mot affärsrelaterande processer och andra system som
behöver hjälp med analys på ”hög” nivå. Det representerar dynamiska processer i
hierarkiska flödesdiagram och sparar systeminformationen i datablad (matris).

Arena Standard Edition är gjord för mer detaljerade modeller för diskreta och
kontinuerliga system. Det går att se hela det objektbaserade händelseförloppet grafiskt.
Modellerna är grafiskt uppbyggda och kalls moduler. Det är för att definiera logiken i
systemen och de fysiska komponenterna som maskiner, operatörer och personal. Arena
innehåller moduler som är specialiserade för tillverkning – och
materialhanteringssystem.

Arena Professional Edition är en förbättring av Arena SE. Det har kapacitet att simulera
objekt som speglar delar av ett verkligt system, som t ex logiska processer, data och
animation mm.

7.5 Extend
Extend är ett blockorienterat simuleringsprogram, tillverkat av företaget ImagineThat,
Inc. Det är hierarkiskt uppbyggt, vilket gör att det går att dölja komplexiteten på ett bra
sätt och som gör att konstruktionen blir lättare att överskåda. Varje block innehåller en
kod, som skrivs i ModL och det påminner mycket om C-språket. Det är möjligt att gå in
och ändra i koden eller bygga upp nya block som gör att modellen passar bättre för ens
egna problem. Extend är också processorienterat och det är möjligt att göra både
kontinuerlig och diskret modellering. Det är uppbyggt i 2D-miljö och det lämpar sig
bäst för processer där ett flöde studeras, t ex kundflöde till en bank, hur lång tid det tar
för en kund att genomföra sitt ärende, kötid o s v.
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8  Sammanfattning av simuleringsprogram
Sammanfattningen är uppdelad i två matriser, en för 2D-grafik och en för 3D-grafik.

Programegenskaper / Simuleringsprogram Extend Arena
Kommunikationsmöjligheter DDE, OLE, OBDC, Active X VBA och Active X
Grafik 2D 2D
Drag-and drop Ja Ja
Skapa hybridmodeller Ja Ja
Utföra realtidssimulering Nej, men det går att manipulera Nej, men det går att manipulera
Lättanvänt Ja Ja
Förberett för "Hardware In the Loop" Ja Nej
Utvecklingsmöjligheter Ja Ja
Färdiga modellbibliotek Ja Ja
Återanvändning av block/modeller Ja Ja
Arv-funktion ( subsystem ) Nej Nej
Support ingår Nej 15% av mjukvarans pris
Execution speed ( körhastighet ) Datorns processor avgör Datorns processor avgör

Figur 10  Sammanställning av simuleringsprogram med 2D-grafik

Programegenskaper / Simuleringsprogram QUEST Automod eM-Plant
Kommunikationsmöjligheter via scl öppna en socketkanal Active X DDE, OLE, Active X , OBDC,
Grafik 2-och 3D 2-och 3D 2-och 3D
Drag-and drop Ja Ja Ja
Skapa hybridmodeller Ja Ja Nej
Utföra realtidssimulering Nej, men det går att manipulera nej,men det går att manipulera nej,men det går att manipulera
Förberett för "Hardware In the Loop" Nej Ja Nej
Utvecklingsmöjligheter Ja Nej Ja
Färdiga modellbibliotek Ja Ja Ja
Återanvändning av block/modeller Ja Nej Ja
Arv-funktion ( subsystem ) Ja Ja Ja
Support ingår 15% av mjukvarans pris Ja 14% av mjukvarans pris
Execution speed ( körhastighet ) Datorns processor avgör Datorns processor avgör Datorns processor avgör
Tillståndsmanipulering online Ja Ja Nej

Figur 11  Sammanställning av simuleringsprogram med 3D-grafik
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9 Slutsatser
Utbudet av simuleringsprogram är stort. Det kan krävas olika simuleringsprogram för att
lösa olika typer av uppgifter. Det som oftast avgör vilket simuleringsprogram som skall
användas är funktionalitet och kostnad eftersom det kan vara en ganska dyr
produkt/licens att köpa in. En annan faktor som spelar in är om det redan inom företaget
finns personal som kan ett visst simuleringsprogram eller om licens redan innehas av
företaget. Simuleringsprogrammen som tas upp i examensarbetet är i stort sett
uppbyggda på samma sätt med liknande funktioner.

Inget av de undersökta programmen har ett färdigt gränssnitt som gör att det går att
koppla samman ett simuleringsverktyg med ett styrsystem. För det krävs det i det här
fallet, att antingen får Volvo konstruera gränssnittet själva, eller så får leverantören av
simuleringsprogrammet göra det. Ett tredje alternativ är att Volvo tar in en utomstående
part (konsult), som får lösa uppgiften.
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9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete
Fortsatt arbete kan vara att bygga vidare på simuleringsmodellen i form av fler
moduler/objekt, som framgår i kravspecifikationen (se bilaga A), även att titta närmare
på om det går att göra en emulator (program som efterliknar ett styrsystem med dess
funktioner och karaktär), av ett styrsystem. Fördelen är att allt blir samlat i en och
samma dator, d v s inga fysiska kopplingar mellan styrsystemet och
simuleringsmodellen förekommer. Nackdelen är att det måste göras en emulator för
varje styrsystem, vilket kan innebära en ganska stor kostnad.

En tredje rekommendation är att kontakta företag som utvecklat simuleringsmodeller för
testning av styrsystem. Två av de företag som har kontaktats använder sig av Quest
respektive Extend och det har även konstruerat gränssnitt gentemot styrsystem och
simuleringsverktyg. Aktuella företag har visat stort intresse att åta sig uppgiften att
utveckla efterfrågade simuleringsmodeller för testning av styrsystem.
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Appendix – Händelseförlopp för Examensarbetet
Inledningsvis var vårt arbete inriktat på att finna ett simuleringsprogram som klarade av
kopplingen mellan PC och PLC. Tanken var att med hjälp av simuleringsprogrammet
bygga upp en simuleringsmodell och genom den styra en PLC och därigenom verifiera
att PLC-koden, logiken, fungerade som den skulle innan implementering. För att kunna
göra detta krävdes det att vi fick insikt om de system som Volvo Cars Torslanda
använder sig av (ABB Sattcon 200). Vi fick tillgång till en lokal där de har en tidigare
version (Sattcon 35) av systemet uppsatt och som fungerar på liknande sätt som den
senare versionen.

När vi förstått och fått god insyn/kunskap i hur aktuella system var uppbyggda och
kommunicerade med varandra, var det dags att ta reda på vilka simuleringsprogram som
fanns tillgängliga på marknaden. Vi förde en dialog med vår handledare Peter Kullbom
på Volvo och fick där reda på vilka egenskaper han tyckte att programmet skulle ha. Vi
gjorde även intervjuer med andra personer på Volvo, bl a Dennis Andersson, som har
stor erfarenhet av olika simuleringsprogram och även med vår handledare på
Trollhättans Högskola, Fredrik Danielsson. Ett bra underlag för fortsatt arbetet var
grundat.

Mycket av tiden användes till att besöka och intervjua olika aktörer som marknadsför
dessa simuleringsprogram. Marknadsundersökningen är sammanställd under rubriken
Sammanfattning av simuleringsprogram.

Med sammanfattningen som grund ändrades inriktningen på vårt arbete. Vi skulle göra
en rekommendation av vilket simuleringsprogram vi tyckte var mest lämpligt efter den
information vi erhållit. Därefter skulle vi skriva en kravspecifikation för det
simuleringsprogram vi valt och lämna över uppgiften till firman som själva fick ta hand
om uppgiften, d v s skriva det gränssnitt som behövdes och koppla det samman med
styrsystemet. Vår uppgift skulle vara att fungera som en länk mellan Volvo och den
firma som anlitades. Problemet var att ungefär halva tiden av examensarbetet hade gått.
Efter en konsultation med Fredrik Danielsson och Peter Kullbom framkom det att tiden
inte skulle räcka till utan vi fick lov att avgränsa oss. Valet var att antingen bygga upp
en modell av en produktionslina (i något av de nämnda programmen i rapporten), eller
att skriva en kravspecifikation av produktionslina. Valet, som blev att skriva en
kravspecifikation, gjordes dels för att en uppföljning av vårt arbete kunde ske, men
också för att det skulle vara till större nytta för Volvo.



Verifiering av PLC-logik

32

Ordförklaring
Kommunikationsegenskaper – hur programmet kommunicerar med andra Windows-
applikationer

Grafik – hur programmet är uppbyggt, 2D eller 3D.

Drag and drop – ett objekt kan dras till en plats dit så önskas genom att klicka på det
och sedan släppa det.

Hybridmodeller – komponenter som innehåller både diskreta och kontinuerliga
modeller.

Realtidssimulering – simuleringsmodellen går med samma hastighet som den verkliga
processen.

Förberett för ”Hardware In the Loop” – en kringutrustning testas till
simuleringsprogrammet, t ex att koppla upp en PLC mot en dator ”på skrivbordet”.

Utvecklingsmöjligheter –applikationernas utseende och utförande kan förändras.

Färdiga modellbibliotek – att det finns färdigkonstruerade modeller i bibliotek.

Återanvändning av block/modeller – att det går att använda sig av tidigare skapade
modeller för påbyggnad eller för nya konstruktioner.

Arv – i en klass finns det flera objekt. Objekten ärver klassens egenskaper.

Execution speed (körhastighet) – hur fort det går att kan köra en modell, vad som sätter
begränsningen. T ex en månads produktion körs på en timme.

Tillståndsmanipulering Online – om det går att gå in och tvångsköra modellen, d v s
vissa villkor förbikopplas.

Möjlighet att programmera – om det finns någon typ av programmeringsverktyg för att
skriva egna funktioner/kommandon.
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Bilaga A – Kravspecifikation
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Sammanfattning

Projektet innefattar testning av styrsystem och behandlar ett
buffertsystem i Volvos monteringsfabrik, för att på så sätt
testa programkoden till styrsystem och upptäcka fel.

Den tänkta produkten skall innehålla följande:

� Simuleringsprogrammet skall vara av typen 2D, 3D grafik

� Det skall vara en koppling mellan simuleringsmodell och
styrsystem för kommunikation/utbyte av signaler

� Simuleringsprogrammet skall innehålla moduler/objekt i
någon form, t ex bibliotek, som innehåller olika funktioner
för att bygga upp transportörer för bilkarosser

� Kunna implementera signaler från ett styrsystem till
moduler/objekt i simuleringsmodellen
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1 Inledning
Detta dokument syftar till att specificera de krav på ett
simuleringsverktyg som skall verifiera ett styrsystem.
Kravspecifikationen ingår som ett moment i examensarbetet
som utförs av Thomas Söder och Henrik Karlsson.
Uppdragsgivare är Volvo Car Corporation, Göteborg.

1.1 Problembeskrivning
Volvo Cars Torlanda (VCT) har som de flesta biltillverkare stött
på en allt hårdare konkurrens. Nya modellserier av bilar tas
fram snabbare vilket innebär en allt snabbare omställningstid,
detta har som påföljd att själva produktionen av nya modeller
ska komma igång så snabbt som möjligt utan långa
inkörningsperioder.

Detta har medfört att VCT vill titta närmare på om det finns
någon typ av simuleringsprogram, som skulle kunna
användas för att testa funktionaliteten hos styrsystem.
Eftersom det kan vara svårt att testa och verifiera ett
styrsystem så kan en virtuell representation, d v s en modell
av själva processen, skapas med hjälp av ett simulerings-
verktyg. Där det går att testa om styrsystemets funktioner
fungerar och uppträder som det var tänkt redan innan
systemet finns installerat. Problemet idag är att det är svårt
att verifiera mjukvaran i styrsystemen (PLC) förrän den sätts i
produktion.

Vid en idrifttagning finns det oftast bara möjlighet att
provköra ett begränsat antal cykler (karosser). Detta medför
att när produktionen startas upp, kvarstår oftast ett antal
programfel (buggar) som inte upptäckts. Dessa måste då
rättas till under ordinarie produktionstid.

Med ovanstående som bakgrund önskar VCT att ta fram ett
simuleringsverktyg för att kunna testa styrsystemet för de
produktionslinor som finns i slutmonteringen (C – fabriken),
för att på så sätt minimera antalet fel vid idrifttagning av ett
nytt system. En annan aspekt är att när anläggningen är i
drift och ett fel uppstår, men som inte stör produktionen,
kunna simulera felet i modellen och på så sätt lokalisera var
problemet kan finnas. Det är även tänkt att kunna användas
för utbildning av servicepersonal för den nya fabriken.
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1.2 Målbeskrivning
Att kunna testa och verifiera programkoden till Volvos
styrsystem, PLC – kod. Testningen skall ske med hjälp av en
simuleringsmodell som skildrar processflödet i monterings-
fabriken.

1.2.1 Avgränsningar
Detta projekt som kan kallas för pilotprojekt inriktar sig på att
behandla ett buffertsystem för Volvos monteringsfabrik.

1.3 Omfattning av arbetet
Denna specifikation är tänkt att vara öppen för olika
lösningar/förslag som kan uppstå under projektets gång.
Detta för att inte konstruktionen skall låsas av
simuleringsverktyget alltför mycket. Det är upp till
leverantören att komma med förslag på hur olika problem
skall lösas i konstruktionen.

1.4 Förklaringar
Kravspecifikationen fungerar som en del av kontraktet mellan
kund och leverantör, för att på ett formellt sätt beskriva de
krav som ställts på funktionalitet, gränssnitt samt
dokumentationen av simuleringsverktyget.



Volvo Car Corporation
Kravspecifikation 
                                                                                                              

                                                                                                                                                    

- 7 -

2 Ordförklaringar
En del ord och uttryck som används i texten och av Volvo
kommer att förklaras närmare i form av följande lista:

Rullbana – en s.k. släde förflyttar bilkarosserna med en
specifik hastighet och riktning. Bilkarosserna är placerade i
längdled utefter rullbanan.

Vertikaltransportör – hiss där bilkarossen kommer in och
förflyttas en våning/nivå antingen upp eller ner.

Vridbordstransportör –vrider en bilkaross på en rullbana, t ex
90 grader medurs.

Tvärtransportör - förflyttning av bilkaross i sidled till en annan
rullbana.

Manöverpulpet – en operatörspulpet där en process kan
manövreras genom att påverka in/utgångar till ett styrsystem,
t ex start och stopp av en process.

Modul/objekt – en modul/objekt i detta sammanhang kan
vara något av ovanstående transportörer, t ex en rullbana är
en typ av modul.

Produktionslina – ett löpandeband som innehåller ett flertal
bilkarosser som transporteras på ett band, där
monteringspersonalen monterar diverse detaljer på
bilkarosserna.

Buffert – är en plats där ett antal bilkarosser tillfälligt lagras
mellan två olika produktionslinor. Om ena produktionslinan t
ex skulle få driftstörningar på produktionslinan före bufferten,
kan produktionslinan efter bufferten köras vidare, så länge
det finns bilkarosser kvar i bufferten. Detta innebär att inte
hela produktionen behöver stoppas.



Volvo Car Corporation
Kravspecifikation 
                                                                                                              

                                                                                                                                                    

- 8 -

3 Funktionella krav

3.1 Beskrivning av ett produktionsflöde
Hur kan då ett produktionsflöde se ut när en bilkaross löper
igenom ett buffertsystem i Volvos monteringsfabrik. Nedan
följer ett exempel på flödesbeskrivning av ett buffertsystem (se
figur 1).

Vertikal
transportör

Vridbords
transportör

Tvär
transportör

Rullbana

Flödesriktning

Från
Produktionslina

Till
Produktionslina

Figur 1 buffertsystem i Volvos monteringsfabrik

Bilkarossen kommer från produktionslinan med
produktionshastighet. När större delen av bilkarossen har
kommit över på rullbanan från produktionslinan, ändras
hastigheten på rullbanan till hög fart. I buffertsystemet
transporteras bilkarosserna med antingen hög – eller låg fart.
Bilkarossen lämnar nu rullbanan på fabriksgolvet och körs
med hög hastighet in i vertikaltransportören.

Bilkarossen transporteras nu upp till buffertplattformen och
fram till en vridbordstransportör. När bilkarossen lämnat
rullbanan i vertikaltransportören med hög hastighet,
transporteras den vidare till vridbordet.

Denna vrider sedan bilkarossen 90 grader medurs och
transporterar den till nästa station.
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Nu kommer bilkarossen att löpa igenom fem likvärdiga
stationer. Stationerna har till uppgift att om ingen bilkaross
står i framförvarande station, så transporteras bilkarossen
med hög fart tills dess en bilkaross står i stationen framför,
går då ner på låg fart strax innan för att därefter stoppas. När
det står bilkarosser i framförvarande stationer så körs
tågtransport (en synkron körning där alla bilkarosser förflyttas
samtidigt).

När bilkarossen transporterats genom de fem stationerna
kommer den till en tvärtransportör. Denna transporterar
bilkarossen i sidled till en annan rullbana, som körs parallellt
med föregående rullbana och transporterar bilkarosserna i
motsatt riktning mot föregående rullbana.

Nu kommer bilkarossen att löpa igenom fyra likvärdiga
stationer. Stationerna har till uppgift att står det ingen
bilkaross i framförvarande station, så transporteras
bilkarossen med hög fart tills dess en bilkaross står i
stationen framför, går då ner på låg fart strax innan för att
därefter stoppas. När det står bilkarosser i framförvarande
stationer så körs tågtransport.

När bilkarossen transporterats genom de fyra stationerna
kommer den till en tvärtransportör. Denna transporterar
bilkarossen i sidled till en annan rullbana, som körs parallellt
med föregående rullbana och transporterar bilkarosserna i
motsatt riktning mot föregående rullbana.

Nu kommer bilkarossen att löpa igenom fyra likvärdiga
stationer. Stationerna har till uppgift att står det ingen
bilkaross i framförvarande station, så transporteras
bilkarossen med hög fart tills dess en bilkaross står i
stationen framför, går då ner på låg fart strax innan för att
därefter stoppas. När det står bilkarosser i framförvarande
stationer så körs tågtransport.

Väl framme i sista stationen så transporteras bilkarossen åter
till produktionslinan och övergår till produktionshastighet.
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3.2 Simuleringsprogram
Simuleringsmodellen bör vara uppbyggd i någon form av
moduler/objekt för att underlätta vid återanvändning.
Modulerna/objekten skall kunna placeras i den ordning som
önskas av användaren av simuleringsprogrammet. Vidare bör
signaler kunna implementeras till modulerna/objekten.
Modulerna/objekten bör också vara någorlunda skalenliga
förhållandevis till bilkarosserna. Om möjligt skall även
processen som simuleras kunna köras baklänges.

3.3 Systemuppbyggnad
Moduluppbyggnaden kan bestå av rullbana,
vridbordtransportör, tvärtransportör, vertikaltransportör och
manöverbord.

Rullbanan bör kunna byggas ut på ett sätt som funktionen
kräver.

Vridborden bör vara justerbara, d v s det skall gå att kunna
ställa in antal grader som är önskvärt att vridbordet skall
vrida sig.

Tvärtransportör bör ha justerbar längd, vilket innebär att dess
längd skall gå att ändra i förhållande till bilkarossen i
simuleringsmodellen.

Vertikaltransportör bör kunna justeras Z-led, d v s
höjdmässigt. Med det menas att hissens start - och stoppläge
(parametrar), där bilkarossen kommer på – respektive går av,
bör kunna ändras.

Manöverpulpet bör vara anpassningsbar beroende på
funktionalitet.

Nedan följer en mer ingående beskrivning på vad varje modul
innefattar.
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3.3.1 Gemensamma krav för moduler
 In/ut – signaler skall kunna införas från simuleringsmodellen
och dessa skall kunna styras/avläsas externt. Detta för att det
inte på förhand går att bestämma hur många in/ut - signaler
som simuleringsmodellen kräver för en viss konstruktion.

In/ut - signalerna skickas via ett av leverantören anvisat
standardgränssnitt, till styrsystemets in/ut – gångar som
skall fungera mot vilket styrsystem som helst. Ingångarna till
styrsystemet blir simuleringsmodellens utgångar, och
utgångarna från simuleringsmodellen blir styrsystemets
ingångar.

Liksom utsignalerna hänvisas insignalerna till leverantörens
angivna standardgränssnitt.

Varje signal bör ha ett unikt namn, för att det på ett enkelt
sätt skall gå att identifiera in - och utsignaler till styrsystem
och simuleringsmodeller. Det kan vara att föredra att använda
sig av någon typ bibliotek/register, för att på så sätt få en mer
överskådlig bild av signalerna. Det är även önskvärt att det
skall gå att skriva kommentarer för varje signal.

I modulerna/objekten kan det förekomma olika hastigheter i
de olika tillämpningarna för de olika modulerna.

Låg fart – är den hastighet som oftast används strax före
bilkarossen stannar på rullbandet och har hastigheten 6
m/min.

Hög fart – är den hastighet som oftast används vid start av
rullbanan och normal transport av bilkaross och har
hastigheten 30 m/min.

Produktionsfart – är den hastighet som körs på
produktionslinan och den har variabel hastighet.



Volvo Car Corporation
Kravspecifikation 
                                                                                                              

                                                                                                                                                    

- 12 -

3.3.2 Rullbands – modul/objekt
Rullbands - modulen skall innehålla följande:

Tillgång till insignaler i simuleringsmodellen skall finnas för
rullbandsmodulen. Det skall vara för hög, - låg - och
produktionshastighet och dessa skall kunna styras externt.

Det bör också kunna gå att ställa in längden på rullbanan till
simuleringsmodellen för modulen. Ändring av längden på
rullbanan skall vara skalenligt eller till simuleringsmodellens
skala. Detta för att simuleringsmodellen skall efterlikna det
verkliga systemet.

3.3.3 Vridbordstransportörs - modul
Vridbordstransportörsmodulen skall innehålla följande:

Det bör finnas insignaler som styr: hög - och låg fart för
rullbanans rullar för karossen. Det skall vara för hög, - låg -
och produktionshastighet och dessa skall kunna styras
externt. Det finns även insignaler som styr vridbordets
rörelser medurs – respektive moturs 360 grader, in till
modulen.

3.3.4 Tvärtransportörs - modul
Tvärtransportörsmodulen skall innehålla följande:

Det skall finnas insignaler som styr: hög - och låg fart på
tvärtransportörsbandet för bilkarossen.

3.3.5 Vertikaltransportörs - modul
Vertikaltransportörsmodulen skall innehålla följande:

Det skall finnas insignaler som styr: hög - och låg fart på
vertikaltransportören för bilkarossen. Det finns även
insignaler som styr vertikaltransportörens riktning, upp eller
ner.
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3.3.6 Manöverpulpets – modul
Manöverbordsmodulen skall innehålla följande:

En manöverpulpet som efterliknar en manöverpulpet i
produktionen skall kunnas konstrueras. Den bör innehålla
olika manöverdon som t ex start, stopp, handkörnings -
knappar och signallampor

4 Simuleringsprogrammet
Simuleringsprogrammet skall vara av sådan karaktär att den
ska realisera verkligheten så nära som möjligt. Antingen
används 2-D eller 3-D.

4.1 Svar som skall behandlas i offert
Viktiga frågor som bör svaras på är:

� Hur många I/O klarar systemet av

� Om det är möjligt att köra programmet så att det uppfattas
som kontinuerlig körning, fast själva testmodellen är
diskret.

� Operativsystem, krav

� Ev. licenskostnader, runtime licens

� Utbyggnadsmöjligheter

� Begränsningar på antal moduler som kan implementeras

4.2 Krav
Viktiga frågor som bör besvaras och som är av vital betydelse
för projektet är:

- Simuleringsprogrammet skall klara flödessimulering

– Det skall gå att göra en koppling mellan simuleringsmodell
och styrsystemet

- Volvo skall äga källkoden för modulerna/objekten (av
leverantören)
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4.3 Gränssnitt
Gränssnittet skall bygga på en vanlig rådande standard för det
tilltänkta operativsystemet t ex, DDE, Sockets och vara
väldefinierat och väldokumenterat (se avsnittet om
dokumentation). Detta eftersom systemet skall kunna byggas
ut för andra applikationer.

4.4 Operativsystem
En vanlig persondator som har Microsoft operativsystem bör
helst kunna användas.

4.5 Simuleringsprogrammets uppbyggnad
Önskvärda delar i simuleringsprogrammet:

� Färdiga moduler/objekt i bibliotek

� Använda sig av någon typ CAD-ritning för uppbyggnad av
simuleringsflöde med moduler/objekt

� Definiering av I/O signaler i respektive modul/objekt

� Att det finns en ”Runtime  licens”.

5 Signaler
Styrsystem (PLC) använder sig av in/ut – gångar (I/O) för att
styra olika applikationer. Varje I/O har en unik adress i
styrsysystemet. Oftast har varje leverantör av styrsystem en
utvecklingsmiljö för att programmera PLC: n. I detta program
finns det en I/O – lista där ingångar och utgångar skrivs in.
Det skall även gå att göra alias av in/ut – gångarna till egna,
mer detaljerade namn, t ex (givare_1) och skriva en utförligare
kommentarsrad till dessa, t ex (givare 1 för lyftbord vid bana
2).

Med ovanstående som förklaring bör även
simuleringsmodellen ha samma namn i I/O – listan som
styrsystemet. Detta för att minimera inskrivningsfel för
signalerna.

Önskvärt vore även om någon sorts statistik skulle kunna
föras över när in/ut - gångar blir aktiva, för att på så sätt
lättare kunna felsöka i simuleringsmodellen.
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6 Dokumentation
Dokumentationen skall vara väldokumenterad och
väldefinierad.

All dokumentation skall vara på svenska/engelska och finnas
både i pappers och digitalt format. Den digitala
dokumentationen skall vara i Microsoft Word – format (.doc).

6.1 Dokumentation för simuleringsmodulerna/objekten
Varje modul/objekt skall innehålla:

� Funktionalitet av modulerna

� Implementering av signaler

� Åtkomst av modulerna i simuleringsmodellen

� Ihopkoppling av modulerna

6.2 Dokumentation för gränssnitt
Gränssnittet mellan simuleringsprogrammet och styrsystemet
skall vara dokumenterat så att modifieringar/tillägg kan göras
för användning av andra applikationer

6.3 Dokumentation för signaler
Signaldokumentationen skall innefatta:

� Hur I/O – signaler deklareras i simuleringsmodellen

�  Ändringar av I/O - signaler

7 Styrsystem
Systemet skall vara oberoende d v s att simulerings-
programmet skall kunna användas för körning från olika
tillverkare av styrsystem.


