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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar utvecklingen av ett processloggningsverktyg för industriella 
processer. Syftet var att utveckla ett verktyg som elektroingenjörer enkelt kan använda 
för att övervaka och söka fel i industriella processer. Verktyget heter PLS 
(Processloggserver) och är utvecklad i Visual Studio.NET Framework 2005. PLS 
arbetar som en klient till Beijer Electronics OPC Server. Programmet kan läsa 
signaldata från PLC (Programmable Logic Controller) genom OPC Servern. PLS kan 
logga alla PLC-styrningar som Beijer Electronics OPC Server stödjer. Signaldatan 
lagras i en databas för att senare kunna analyseras. Vald signalinformation går att 
exportera till en textfil. Textfilen är anpassad för enkel import till MS Office Excel. En 
användarmanual [UM-07] för programvaran är upprättat som ett separat dokument. 
Programvaran var stabil vid funktionsprovningen. Slutprodukten blev ett mycket bra 
verktyg som är enkelt att använda. Mjukvaran kan med fördel vidareutvecklas i 
framtiden med ytterligare funktionalitet.
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Summary 
 
This report discusses developing a software log tool for analysis of industrial 
processes. The target was to develop software that can help electro Engineers for 
monitor and fault finding in industrial processes. The tool is called PLS (Process log 
server), and is developed in Visual Studio.NET Framework 2005. PLS works as a 
client with Beijer Electronics OPC Server. The program is able to read data from PLC 
(Programmable Logic Controller), trough the OPC Server. PLS connects to all kind of 
controllers that is supported by the Beijer Electronics OPC Server. Signal data is 
stored in a database for later analysis. Chosen signals data can easily be exported into a 
text file. The text file is adopted for import to MS Office Excel. User manual [UM-07] 
is written as a separate document. The software acted stable through the function test. 
The final product becomes a first-rate tool that is simple to use. As an advantage, the 
software can be developed with more functions in the future. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Industriella processer styrs vanligtvis av PLC (Programmable Logic 
Controller). Styrningarna blir alltmer avancerade med tiden och i nuläget finns 
behov att renovera och byta ut äldre styrningar till modernare. Kommunikation 
mellan PLC och övervakningssystem blir också alltmer vanligt inom industrin. 
 
Under vintern 2006 tillfrågade jag företaget ÅF Consult AB, om de hade ett 
lämpligt examensarbete inom elektroteknik. Patrik Larsson, erfaren ingenjör 
inom processautomation tog sig an förfrågan. Patrik som arbetar med 
driftsättning av nya anläggningar samt renovering och underhåll av äldre hade 
genast idéer vad som behövdes. Patrik sammanställe några problem som han 
hade stött på i sitt arbete som processingenjör och jag tillkallades för att 
utvärdera problemen. Snart insåg vi båda att en förstudie bör göras för att 
definiera uppdraget bättre. En bra arbetsplan med delmål borde också upprättas 
samt arbetets omfattning avgränsas. 
 
Jag beslutade mig för att ta mig an uppdraget och började med en förstudie om 
5 poäng våren 2007, för att det sedan skulle leda till en bra start på 
examensarbetet. I detta inledningskapitel sammanfattas det viktigaste ur 
förstudien. 
 

1.2 Problemställning 
Patrik Larsson har funnit problem vid driftsättning samt felsökning av PLC-
styrningar. Vid driftsättning av exempelvis en automatiserad produktionslinje 
kan det vara svårt att avgöra vad som har gått fel när händelseförloppen är 
snabba. Ofta blir ingenjörerna tvungna att köra om processen flera gånger 
innan felen kan lokaliseras. Med detta medföljer sekundära problem, 
exempelvis kassering av skadat material och i värsta fall maskinutrustning. 
Köra om samma process flera gånger tar också mycket lång tid. Driftstopp och 
förlängda tider för driftsättning är mycket dyrbara för industrin. Patrik önskar 
ett enkelt och pålitligt mjukvaruverktyg som kan logga processer i realtid och 
spara dessa på någon enkel form. Han vill sedan kunna analysera resultaten 
direkt för att se vad som har gått fel i processen. För att testa ett utbytessystem 
vill Patrik kunna ”spela tillbaka” en loggad process insignaler till den nya 
PLC:n. Det nya systemets signalsvar skulle då kunna jämföras om det 
överensstämmer med det gamla systemets signalsvar. 
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1.2 Syfte 
Verktyget skall alltså utvecklas som ett hjälpmedel för processingenjörer. 
Tiden för driftsättning och felsökning av nya och äldre anläggningar kan med 
verktygets hjälp minskas. Tidsfaktorn kan vara avgörande för vilken 
beställaren väljer att anlita för sitt uppdrag. Det är lätt att skönja ekonomiska 
aspekter för både beställare och verktygsinnehavare. 
 

1.3 Mål 
Målet är således att utveckla detta verktyg under ett examensarbete. Verktyget 
ska kunna logga en process i realtid och spara dessa loggningar i en databas. 
Verktyget skall heta PLS (Process Logg Server). Loggningarna kan bestå av 
tillstånden på controllerns IO eller vilken intern minnesadress som helst. Även 
bildsekvenser ska kunna sparas på ett känt bildformat. Med hjälp av 
webbkameror kan händelseförloppen loggas på visuell form. Det ska även gå 
att presentera loggningarna från databasen på ett enkelt sätt. Systemet skall 
även kunna ”spela tillbaka” ett inspelat system för att på så sätt kunna simulera 
ett äldre system. Denna funktion kan vara mycket användbar när ett befintligt 
äldre system skall bytas ut på grund av sin ålder. Ersättningssystemet kan på så 
sätt simuleras med det befintliga systemets insignaler, dess utsignaler kan 
sedan jämföras. Om det nya systemet inte har samma signalsvar som det 
gamla, har konstruktören möjlighet att undersöka om ändringen är riktig. 
Processingenjören ska inte behöva vara expert på databaser eller industriell 
kommunikation, nödig kännedom om detta område ska räcka till. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet skall utföras som ett examensarbete under endast 10 veckor. För att 
lägga en bra grund i detta projekt är det nödvändigt att göra kraftiga 
begränsningar i funktionaliteten. Om systemets grundstruktur är genomtänkt är 
det inga problem att i framtiden bygga på med fler funktioner. 
 
Funktionalitetsmålsättning med examensarbetet: 
 
SQL(Structured Query Language) Server 
 

• I Servern skall lämplig tabell för signalhantering initieras. 
• Procedurer som PLS kan anropa för att lagra signaldata till tabellen 

skall även skrivas. 
 
 
PLS 
 

• Den konstruerade programvaran PLS bör automatiskt etablera 
kontakt med både OPC (OPen Connectivity) Server och SQL Server. 

• Applikationen bör även klara av att läsa in vilka signaler som skall 
lagras i databasen via en textfil. 

• Lagring av signalvärden i databasens tabell ska sedan ske 
automatiskt med angivet intervall. 

 
 
Presentation 
 
Utskrift till semikolonseparerad textfil för enkel analys och import till Excel 
kalkylblad. 
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2 Val av mjukvara 

2.1 OPC Foundation 
Först och främst vad är OPC Foundation? 
OPC Foundation är en stiftelse som arbetar med kommunikation inom 
automation. Genom att skapa och att underhålla öppna specifikationer som 
standardiserar kommunikationen inom industriella styrsystem, fungerar dessa 
specifikationer som standard inom industriell kommunikation.  
 
Microsoft är en medlem av OPC Foundation och sponsrar organisationen. 
Microsoft agerar som en rådgivare inom teknologi och ger upplysningar 
angående teknologiförändringar. 
 
Medlemmar av OPC Foundation kan hämta klassbibliotek för att utveckla sina 
egna programvaror. De senaste biblioteken finns i applikationen OPC .NET 
API (Application Programming Interface) 2.00.  
 

2.2 Kommunikation med PLC 
OPC Server är en applikation som kan kommunicera med olika PLC, enligt 
OPC Foundations standarder. Till Servern kan olika klienter kopplas för att 
ansluta överordnade systems programvaror. 
 
Vid undersökning av olika OPC Servers har dessa villkor beaktats: 
 

• COM baserad (Component Object Model) 
• Drivrutiner till olika PLC 
• OPC  DA (Data Access) 
• DDE (Dynamic Data Exchange) 

 
Två OPC Servers jämfördes mer ingående, Siemens och Beijer Electronics. 
Siemens är väldigt starkt bunden till sina produkter vilket medför problem när 
PLC av annat fabrikat skall anslutas till systemet. Beijer däremot har en mycket 
mer öppen lösning, de har drivrutiner till många olika fabrikat av PLC. 
Drivrutiner finns att ladda hem från deras hemsida och nya läggs ständigt till. 
Beijer Electronics OPC är COM baserad och stödjer kommunikation med både 
Data Access och DDE. 
 
Ett fullt fungerande demoprogram finns att testa, (fungerar i 30min). Vill man 
använda programmet kommersiellt kan licens köpas. Alla drivrutiner kan 
uppgraderas helt fritt. Jag har valt Beijer Electronics OPC Server till detta 
system, för att få en flexibel lösning. 
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2.3 Datalagring 
En bra databas i detta projekt måste klara av att lagra miljontals rader med data. 
Databasen kommer att växa beroende på hur många signaler samt hur ofta de 
skall loggas. Den bör också stödja lagrade procedurer för effektiv 
databashantering. Microsofts Access och Microsofts SQL Server har 
undersökts. 
 
En rimlig beräkning är att data skall kunna lagras varje sekund i två veckors 
tid. Låt oss säga att det skall sparas 1000 olika variabler vid varje sampel: 

1209600000142460601000 =∗∗∗∗  
 
Alltså nästan 1210 miljoner värden som behöver en egen rad i databasen! 
 
En Access databas som följer med Officepaketet är inte tillräcklig, problem 
uppstår vid sökningar i tabeller överstigande 30 000 rader, Access kan helt 
uteslutas ur detta resonemang. Microsoft SQL Server har kapacitet nog, den 
stödjer indexering av tabeller för snabbare sökning. Lagrade procedurer är inte 
heller några problem. 
 
Jag har valt Microsofts SQL Server 2005 till detta system. 
 

2.4 Programutveckling 
Verktyget bör stödja OPC Foundations OPC Applikation, för att få ett bra stöd 
till COM baserade OPC Servers. Verktyget bör dessutom stödja Windows 
Form Designer för att på ett relativt snabbt sätt åstadkomma dialogrutor. Ett bra 
stöd för kommunikation med databas är också viktigt att ha. 
 
Visual Studio.NET Framework 2005 är Microsofts senaste 
programmeringsmiljö som stödjer den senaste OPC Applikationen, OPC .NET 
API 2.00, från OPC Foundation. Stöd finns för de mest förekommande 
databaserna på marknaden. I programmeringsverktyget kan man välja vilket 
språk man önskar koda i. C# (C Sharp), är troligen ett språk som många Visual 
Basic och C++ programmerare kommer att gå över till i framtiden. 
 
Jag har valt Visual Studio.NET Framework 2005 programmeringsmiljö och 
programmeringsspråket C#, därför att det torde vara ett bra val för detta samt 
framtida projekt. För att snabbt utbilda mig själv i programmeringsmiljön har 
boken ”Börja med C#” [BMC#-02], använts flitigt. 
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3 Lösningsmetod 

3.1 Systembeskrivning 
 
 

 
Fig. 3.1 

 
 
Fig. 3.1 visar PLS systembeskrivning med data och konfigurationsflöden. 
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= Konfigurationsflöde 
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3.2 PLC 
Till OPC Servern kopplas en PLC, i detta fall använder jag en Siemens S7 400, 
vilken är en modern PLC som fortfarande finns på marknaden. PLC:n kan 
kommunicera i olika typ av nätverk. Som testmiljö använder jag ett Lan 
Ethernet TCP/IP nätverk, protokollet väljs i OPC Servern. 
 

3.3 OPC Server 
Beijer Electronics OPC Server är en mjukvara som utvecklats för att 
kommunicera med både PLC och överordnad mjukvara [BeOPCSman-04]. 
Servern uppdateras med den senaste drivrutinen för just Siemens S7. 
Klientkommunikation är COM baserad och stödjer OPC Foundations DA, 
vilket används för att skapa länk till klientprogrammet PLS. 
 

3.4 PLS 
PLS är alltså själva verktyget som utvecklats. Det är ett klientprogram till OPC 
COM Servern. Mjukvaran är utvecklad i Microsoft Visual Studio .NET. Till 
VS (Visual Studio) finns det klassbibliotek från OPC Foundation, OPC.NET 
API 2.00 vilken ger stöd åt alla standarder.  
 
OPC.NET API finns i en miljö som består av många delar, som konstruerats 
med olika teknologier, några av dessa teknologier har inget med .NET att göra.  
 
 

VB Automation 
Client 

COM Client 

VB Automation 
Wrapper 

COM 
Server 

.NET  
Client API 

.NET Client 

COM  

Stub 
COM 

Wrapper 

 

SOAP/XML 
Stub 

 

.NET 
Server 

SOAP/XML  
Wrapper 

SOAP/XML  
Web Service 

SOAP/XML 
Client SOAP/HTTP 

DCOM OPC 
.NET API 

 
Fig.3.2 
 
 
Fig.3.2 [OpcFoApi-03] illustrerar förhållandet mellan OPC.NET API och 
andra OPC närbesläktade delar. 
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Klientapplikationer kan man utveckla i flera olika språk. Klienterna separeras i 
olika grupper baserad på den teknologi som är använd för kommunikation med 
servern. Syftet med OPC.NET API är att förenkla kommunikation med OPC 
Servers genom att använda standardiserade komplexa protokoll. 
 
PLS använder sig av .NET Client API och dess COM Data Access Wrapper för 
att kommunicera med Beijer Electronics OPC. Klassbiblioteken heter 
OpcNetApi samt OpcNetApi.Com. 
 
 
 

Common 

 

.NET Client API 

Data Access 
.NET Server API 

Client Process 

.NET Server API 

.NET Server 
Implementation 

Server Process 

COM-DA 
Server 

XML-DA 
Web Service 

DCOM 

SOAP/XML 

.NET Remoting 

COM-DA 
Wrapper 

XML-DA 
Wrapper 

 
Fig.3.3 
 
 
Fig.3.3 [OpcFoApi-03] visar Data Access specifikationen för att illustrera 
den interna strukturen av OPC.NET API. 
 

3.5 SQL Server 
Här skall systemets databas finnas implementerad. Basen består av tabeller där 
signaldata kan lagras på ett effektivt sätt. För att Processloggservern inte ska 
behöva skicka onödig information finns möjligheten att lagra procedurer i SQL 
Servern. Det här är det enklaste sättet att optimera systemets prestanda, jag har 
valt den lösningen från början. 
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4 Utveckling av PLS programvara 
 

4.1 Utvecklingsmetod 
Utvecklingen av PLS programvara har utförts i följande ordning  
[ProgKon-98]. 
 
 

1. Kravspecifikation 
Enligt avgränsningar i kapitel 1.4. 
 

2. Extern design 
Enligt kapitel 4.2. 
 

3. Intern design 
Enligt kapitel 4.3. 
 

4. Kodning 
Kodning av metoder samt integrationstest av dessa har varit möjlig 
att utföra i samma moment. Jag har skrivit alla metoder och på så vis 
har de varit tillgängliga för testning direkt med utvecklingsmiljöns 
”Debug function”. VS har bra stöd för direkt testning av metoder, 
denna funktion har varit mycket användbar i detta projekt. 
 

5. Funktionstest 
Enligt kapitel 6.1. 
 

6. Prestandatest 
Enligt kapitel 6.2. 
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4.2 Extern design 
För att användaren inte ska röra ihop begreppen har jag valt att dela upp 
användargränssnittet i flera menyer på ett strukturerat sätt. Detta kan tyckas 
lite överarbetat men anledningen är att det ska gå att lägga till mer 
funktionalitet i framtiden. På så vis behålls den ursprungliga layouten, vilket 
gör att användaren kommer att känna igen sig efter tillagd funktionalitet. 
Engelsk layout är valt eftersom programvaran ska kunna användas av 
internationella ingenjörer. Språkval är en funktion som går att lägga till vid 
senare tillfälle om så önskas. 
 
 

4.2.1 ProcessLoggServer 

Det här är huvudfönstret som först visas vid programstart. Här finns följande 
knappar: 
 

• Settnings 
Vid aktivering öppnas ett modalt dialogfönster där inställningar samt 
export av data till textfil kan utföras (se rubrik settings). 
 

• Run 
Vid aktivering startar loggningsprocessen med inställningarna i 
”Settings”. 
 

• Stop 
Vid aktivering avslutas loggningsprocessen. Efter avslutad process 
kan inställningarna under ”Settings” ändras och ”Run” aktiveras på 
nytt. 
 

• About 
Vid aktivering öppnas ett fönster med information om programvaran. 

 
 
Även en indikering att processen körs finns med samt information om 
processens stopptid. 
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4.2.2 Settings 

Det här är ”huvudfönstret” för programmets inställningar. Här finns tre olika 
flikar: 
 

• OPC Server 
• Database 
• Loggconfig. & export 

 
 
Det finnas även två knappar i menyns underkant: 
 

• Init settings from file 
Vid aktivering öppnas en dialog för att läsa in inställningar till 
RAM-minnet från en XML-fil. 

 
• Save 

Vid aktivering sparas inställningarna till en XML-fil. Avslutas 
programmet finns alla inställningar kvar i filen och kan enkelt läsas 
in igen om programmet ska fortsätta logga med samma signaler. 
 

• Close 
Vid aktivering får användaren frågan om stängning av 
settingsfönstret ska ske utan att inställningarna sparas till RAM. Om 
så är fallet stängs settingsfönstret. 
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OPC Server 
Under denna flik konfigureras inställningarna för OPC:ns anslutning. Här 
finns det två textrutor: 
 

• Enter OPC-name of controller 
Här skrivs OPC:ns PLC-namn. 
 

• Enter OPC-name of group 
Här skrivs OPC:ns variabelgruppnamn som skall loggas. 

 
 
Här finns även tre knappar: 
 

• Apply 
Här sparas inställningarna i RAM. 

 
• Import Taglist to RAM 

Här öppnas en dialog för att läsa in listan med signalinformation från 
OPC Servern. 
 

• Check connection 
Här testas anslutningen till OPC Servern. Om det inte går att ansluta 
så genereras felmeddelande automatiskt. Möjlighet till justeringar 
kan då utföras för nytt anslutningstest. 
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Database 
Här finns fyra textrutor: 
 

• Enter host name of server 
Här skrivs datornamnet in på vilken SQL Servern ligger. 
 

• Enter name of database 
Här skrivs namnet på databasen in. 
 

• Enter User ID 
Här skrivs användarnamnet in, (används endast med SQL Server 
Authentication). 
 

• Enter Password 
Här skrivs lösenordet in, (används endast med SQL Server 
Authentication). 
 

 
Det finns även två knappar: 
 

• Apply changes to RAM 
Här sparas inställningarna i RAM. 

 
• Check connection 

Här testas anslutningen till SQL Servern. Om det inte går att ansluta 
så genereras felmeddelande automatiskt. Möjlighet till justeringar 
kan då utföras för nytt anslutningstest. 
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Loggconfig. & export 
Här finns fyra textrutor: 
 

• Enter sample period (ms) 
Här anges samplingstiden mellan varje sampel i millisekunder. 
 

• Enter total log time (minutes) 
Här anges total loggningstid. Tiden anges i minuter och bör inte 
överstiga 20160 (två veckor). Risken med att logga längre tid kan 
exempelvis vara att hårddiskens lagringsutrymme tar slut. 
 

• First sample 
För utskrift till textdokument anges första samplet i sifferform som 
utskrift skall ske ifrån. Efter kontroll med selectknappen visas 
aktuell tidstämpel till höger. 
 

• Last sample 
För utskrift till textdokument anges sista samplet i sifferform som 
utskrift skall ske till. Efter kontroll med selectknappen visas aktuell 
tidstämpel till höger. 
 
 

Det finns även fem knappar: 
 

• Delete saved signals 
Här raderas hela databasens sparade signaler. 
 

• Apply changes to RAM 
Här sparas inställningarna i RAM. 
 

• Show range 
Här visas första och sista sampelidentitet samt deras tidstämplar. 
Sökning sker i databasen. 
 

• Select 
Här kontrolleras att användaren angivit giltiga 
sampelidentitetsnummer. Tidstämplarna uppdateras också. 
 

• Export 
Vid aktivering öppnas dialog för export av vald signalinformation till 
textdokument. 
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4.2.6 Fönsterdesign 

 
 

       
Fig. 4.1                                                          Fig. 4.2  
  
 
Fig. 4.1-4.2 visar PLS startfönster och dess beskrivningsfönster. 
 
 
 

 
Fig. 4.3 
 
 
Fig. 4.3 visar Settings inställningsflik för OPC Server. 
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Fig. 4.4 
 
 
Fig. 4.4 visar Settings inställningsflik för Databasen. 
 
 
 
 

 
Fig. 4.5 
 
 
Fig. 4.3 visar Settings inställningsflik för Loggkonfiguration samt export av 
signaldata till textfil. 
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4.3 Intern design 

4.3.1 Klasser 

 
 

 
Fig.4.5 
 
 
Fig. 4.5 visar PLS interna programstruktur uppdelad i klasser samt dess 
dataflöden. 

Program 

HeadWin 

SettingsWin 

PubObj 

InfoBox 

YesNoDialog 

OrdinaryMess 

DatabaseWork 
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4.3.2 Klassbeskrivning 

Generellt redovisas alla objekt och metoders namn. Källkoden för respektive 
metod är sekretessbelagd av ÅF Consult AB, (se rubrik ”Kontakta ÅF”).  
 
 
Program 
Här finnas programmets main() metod, vilken startar programmet.  
 

Metod 

static void main() 
 

 

 

 

 

HeadWin 
Här finns alla objekt och metoder hörande PLS startfönster. 
 

Objekt 

DateTime timeStp; 

DateTime startTime; 

DateTime stopTime; 

DateTime stopTimeToShow;     

PubObj pubObj = new PubObj(); 

DatabaseWork dataBW = new DatabaseWork(); 

int sampleId; 

 

Metoder 

public HeadWin() 

 

private void settings_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void run_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void stop_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void sampleTimer_Tick(object sender, EventArgs e) 

 

private void about_Click(object sender, EventArgs e) 
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SettingsWin 
Här finns alla objekt och metoder hörande fönstret för inställningar. 
 

Objekt 

PubObj pubObj; 

string tempIS; 

int fSample; 

int lSample;   

int fSamToEx;        

int lSamToEx;        

 

Metoder 

public SettingsWin(PubObj recObj) 

 

private void initXML_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void save_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void cancel_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void importTaglist_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void applyOpc_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void checkOpc_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void applyDatabase_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void checkDatabase_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void deleteAllRows_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void applyLogg_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void expToTxt_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void showRange_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void select_Click(object sender, EventArgs e) 

 

private void useWinAut_CheckedChanged(object sender,  

                                      EventArgs e) 

 

private void useSQLaut_CheckedChanged(object sender,  

                                      EventArgs e) 

 

private void initTextboxes() 
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PubObj 
Här finns alla “globala” objekt och metoder. 
 

Objekt 

//static objects 

static int maxTags = 10000; 

 

         

//OPC-Connection objects 

public string BeijerSrv = "Beijer.ElectronicsOPCServer"; 

public string contName; 

public string grName; 

public Opc.Server[] servers; 

public Opc.Da.Server opcSrv; 

public Item[] items; 

public Opc.Da.ItemValueResult[] values; 

public bool BeijFound = false; 

public bool opcReadQuestOK = false; 

    

 

//SQL-Connection objects 

public string DS; 

public string IC; 

public string IS = "true"; 

public string Po = "false"; 

public string UI; 

public string PW; 

public string conStr; 

public string dataBaseService = "MSSQLSERVER"; 

public SqlConnection SqlCon; 

public bool sqlConTst = false; 

 

 

//Loggconfig.objects 

public int samplePer = 1000; 

public int loggTime = 30; 

public bool runningMode = false; 

 

 

//Items objects 

public int numbOfTags;  

public short[] tagId; 

public string[] tagName; 

public string[] address; 

public string[] type; 
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Metoder 

public string createConStr() 

 

public void pubObjToXML() 

 

public void expToTxt(int startId, int numberOfLines) 

 

public void XMLtoPubObj() 

 

public void importTagLst() 

 

public bool findSrv() 

 

public bool selectSrv() 

 

public bool connectOPC() 

 

public void initReadQuest() 

 

public void readItems() 

 

public bool tstConSQL() 

 

public bool checkIfServiceIsRunning() 
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InfoBox 
Här finns fönstret för information om programvaran. 
 

Objekt 

description.Text; 

 

Metod 

public InfoBox() 

 

 

 

OrdinaryMess 
Här finns metod för vanliga meddelanden. 
 

Objekt 

Text; 

label1.Text; 

 

Metoder 
public OrdinaryMess(string header, string mess) 

 

 

 

YesNoDialog 
Här finns metod för dialogfönster med knapp för Ja och Nej. 
 

Objekt 

yesNoQuestion.Text; 

 

Metoder 

public YesNoDialog(string quest) 
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DatabaseWork 
Här finns alla metoder som jobbar mot databasen. Om förändringar behöver 
göras mot databasen finns alla metoderna samlade i samma klass, vilket 
underlättar fortsatt utveckling. 
 
 
Metoder 
public void insertSDT(short tagId, string tagName, string  

                      address, string OPCdataType,  

                      SqlConnection SqlCon) 

 

public void insertST(int sampleId, short tagId, string value,  

                     SqlConnection SqlCon) 

 

public void insertTT(int sampleId, DateTime timeStp,  

                     SqlConnection SqlCon) 

 

public bool deleteTTandST(PubObj pubObj) 

 

public bool deleteSDT(SqlConnection SqlCon) 

 

public int getValRowsTT(SqlConnection SqlCon) 

 

public int getMaxSampId(SqlConnection SqlCon) 

 

public int getMinSampId(SqlConnection SqlCon) 

 

public string getTimeStp(int sampleId,SqlConnection   

                         SqlCon,char separator) 

 

public short getNumbOfTags(SqlConnection SqlCon) 

 

public string getTagNames(SqlConnection SqlCon) 

 

public string getValues(int sampleId, int numberOfTags,  

                        SqlConnection SqlCon) 
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5 Databasen 

5.1 Tabeller 
 
signalT (signalTablet) 
sampleId (int) tagId (smallint max 20) value (varchar max 20) 
0 0 1 
1 1 5 
2 2 804 
Tabell 5.1 
 
Tabell 5.1 visar ett exempel på databasens tabell för signaldata.  
 
 
timeT (timeTablet) 
sampleId (int) sldTime (datatime) 
0 2007-03-26 15:35:40 
1 2007-03-26 15:35:45 
2 2007-03-26 15:35:50 
Tabell 5.2 
 
Tabell 5.2 visar ett exempel på databasens tabell för tidstämplar. 
 
 
signalDT (signalDescriptionTablet) 
tagId 
(smallint) 

tagName 
(varchar max 20) 

Adress 
(varchar max 20) 

OPCdataType 
(varchar max 5) 

0 Fanmotor M2 32796 
1 High tanklevel M3 32796 
2 Bladespeed M4 18 
Tabell 5.3 
 
Tabell 5.3 visar ett exempel på databasens tabell för signalernas 
beskrivning. 
 
 
signalTT (signalTypeTablet) 
OPCdataType 
(varchar max 5) 

OPCdescription 
(varchar max 20) 

C# dataType 
(varchar max 20) 

7 date & time date & time 
4 float 32-bit float 
2 signed 16-bit short 
3 signed 32-bit int 
8 string string 
18 unsigned 16-bit ushort 
19 unsigned 32-bit uint 
Tabell 5.4 
 
Tabell 5.4 visar databasens tabell för signalernas typbeskrivning. Tabellen 
är statisk, PLS kan inte förändra innehållet. 
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5.2 Tabellkopplingar 
Databasens tabeller är kopplade med primärnycklar. Det innebär enklare 
hämtning av information hörande ett sampel. Det innebär också att det är 
omöjligt att spara data som inte är definierad på rätt sätt. Finns exempelvis inte 
ett tagName i signalDescriptionTablet går det inte att spara signalens värde i 
signalTablet. 
  
 
 

signalTT

OPCdataType varchar(5) No varchar...

OPCdescrip... varchar(20) Yes varchar...

C#dataType varchar(20) Yes varchar...

Column Name Condensed Type Nullable Data Type Identity

signalDT

tagId smallint No smallint

tagName varchar(20) Yes varchar...

address varchar(20) Yes varchar...

OPCdataType varchar(5) No varchar...

Column Name Condensed Type Nullable Data Type Identity

signalT

sampleId int No int

tagId smallint No smallint

value varchar(20) Yes varchar...

Column Name Condensed Type Nullable Data Type Identity

timeT

sampleId int No int

sldTime datetime Yes datetime

Column Name Condensed Type Nullable Data Type Identity

 
Fig. 5.1 
 
 
Fig. 5.1 visar tabellernas primärnycklar samt hur databasens 
tabellkopplingar är konfigurerade. 
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5.3 Lagrade procedurer 
 
För att inte behöva skicka med information hur signalerna ska sparas eller tas 
bort från tabellerna används dessa procedurer. Det innebär snabbare hantering 
av databasen. 
 
 
Dessa procedurer finns lagrade i databasen i SQL Server:  
 
dbo.deleteSDT //tar bort alla rader i 

Signalbeskrivningstabellen (Signal 

Description Tablet) 

 

dbo.deleteTTandST //tar bort alla rader i Tid- och 

Signaltabellen (Time Tablet och Signal 

Tablet) 

 

dbo.insertSDT //skriver i Signalbeskrivningstabellen 

(Signal Description Tablet) 

 

dbo.insertST //skriver i Signaltabellen 

(SignalTablet) 

 

dbo.insertTT //skriver i Tidstabellen (Time Tablet) 
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6 Testning 

6.1 Funktionstest 
Funktionsprovning av PLS utfördes med Siemens S7 400 PLC över ett 100 
Mbit/s Lan TCP/IP nätverk.  
 
Vid funktionsprovningen visade det sig att Beijer Electronics drivrutin för 
Siemens S7 inte klarar av att ansluta direkt, anslutningen måste således 
konfigureras i PLC:n. 
 
För övrigt fungerar PLS stabilt, inga överraskande krascher eller låsningar 
påträffades. Enkel felhantering av programvaran är implementerad och 
fungerar bra. Det finns dock fortfarande kvar en del otillåtna kommandon som 
användaren kan ge programmet. Verktyget är dock utvecklat för ingenjörer 
som känner till systemens uppbyggnad, således bedöms risken som liten att 
otillåtna kommandon kommer att används. PLS är utvecklad och byggd för att 
arbeta så snabbt som möjligt där processen är tidskritisk. Mer felhantering 
innebär självklart sämre prestanda i tidskritiska algoritmer. 
 
Presentation genom import av textfil i Excel visar sig också ha begränsningar. 
Excel inte har stöd för mer är 256 kolumner. Antalet signaler får inte överstiga 
253 stycken, eftersom sampelidentitet, datum och tid upptar tre kolumner. Vill 
användaren logga fler signaler finns det inga begränsningar i PLS eller 
databasen. Signaldata kan presenteras från databasen direkt, några rutiner eller 
mallar för detta har inte utvecklats i detta arbete. 
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6.2 Prestandatest 
Två olika PC användes, skälet till detta var att testa systemets prestanda 
samt hitta dess ”flaskhalsar”. PLC:n konfigurerades med olika tider för 
nätverkskommunikation för att kontrollera om det hade någon inverkan på 
systemets prestanda. Fabriksinställningen för kommunikationstid är 20 %. 
OPC Servern initierades med 384 signaler av varierande datalängd. Total 
nyttodata (signalvärdet) i varje sampel var 840 Byte. 
 
Följande datorer användes: 
 

• Bärbar PC 1,8 GHz Intel P4 Mobile, 1536 MB RAM 
• Stationär PC 3,2 GHz Intel P4, 2560 MB RAM 

 
 
 
Typ av 

PC dator 

Kommunikationstid 

PLC 

Samplingsperiod 

(ms) 

Sparade 

sampel 

Bärbar 20 % 1000 33 % 

Stationär 20 % 1000 57 % 

Stationär 50 % 1000 100 % 

Stationär 50 % 500 55 % 

Tabell 6.1 
 
Tabell 6.1 visar resultaten från prestandatestet. 
 
 
 
Det visade sig att systemets prestanda är beroende av både datorprestanda och 
PLC:ns tid för kommunikation. Av nätverksresurserna användes bara några få 
% enheter. Datorernas RAM-minne räckte till, hela kapaciteten utnyttjades 
aldrig under testet. Vid körning av VMware Player 2.0 (virtuell maskin), 
behövs minst 512 MB internminne, tillverkaren rekommenderar dock 2GB 
RAM [VMwareGSG-07]. 
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7 Resultat & Slutsats 
 
Processloggningsverktyget PLS fungerar bra och programvaran är stabil samt 
enkelt att använda. En användarmanual finns upprättad [UM-07] som enkelt 
beskriver hur loggning och analys går till. Verktyget kan med fördel användas 
för att logga olika fabrikat av PLC. Verktygets prestanda är accepterbar och 
räcker till för dess uppgift. Dagens bärbara datorer har processorhastigheter 
runt 2 GHz vilket innebär att en sådan dator bör klara av att logga över 200 
signaler varje sekund. Presentation i Excel är inga problem så länge det inte är 
mer än 253 signaler. 
 
En stor nackdel är att Beijers OPC Server för närvarande inte har någon 
drivrutin som fungerar direkt mot Siemens S7 PLC. Programkonfiguration 
måste således utföras i Siemens S7 PLC för att skapa anslutning. När denna 
anslutning skapas måste PLC:n omstartas, det leder till att eventuell process 
måste avbrytas. Vid igångkörning av nya anläggningar är detta inget större 
problem. Om verktyget ska logga en äldre anläggning måste således den 
industriella processen avbrytas. Programkonfigurationen måste i detta fall 
planeras till nästa driftstopp. Om Beijer Electronics utvecklar en ny drivrutin 
som fungerar mot Siemens PLC utan programändringar är problemet löst. 
 
Ett annat sätt att komma ifrån anslutningsproblem med just Siemens PLC kan 
vara att använda Siemens OPC Server. Siemens egenutvecklade server kan 
kommunicera direkt utan speciell programkod i PLC:n. PLS skulle kunna 
kommunicera med Siemens OPC samt andra fabrikat av OPC Servers. 
Utbyggnad av PLS programvara behöver således utföras för att få den 
funktionaliteten. Stommen för PLS programvara fungerar stabilt och kan 
utvecklas med den inriktning och behov som finns. Grunden är härmed lagd för 
fortsatt utveckling. 
 
Att utföra ett arbete under en begränsad tidsperiod kräver mycket god 
planering. Om planeringen spricker måste avkall på funktionalitet göras, för att 
projektet ska bli klart i tid. I detta projekt har den upprättade tidplanen hållits 
med marginal, vilket innebär att planeringen samt avgränsningar var relevant 
för uppdraget. De ställda funktionskraven har uppfyllts och verktyget kan 
användas på det föreskrivna sättet. ÅF Consult AB har nu möjlighet att nyttja 
mjukvaran i sina framtida projekt. Resurser kan på så sätt sparas i form av 
minskad felsökningstid. En sekundär effekt är dessutom nöjda beställare och 
kunder. 
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8 Erkännanden 
Till sist vill jag nämna att det har fungerat mycket bra att arbeta med detta 
examensarbete hos ÅF Consult AB. Det har känts bra att jobba på kontoret och 
det har varit lätt att få kontakt med alla trevliga medarbetare på Division 
Engineering. Jag har fått all den tekniska utrustning och hjälp som man kan 
önska sig för att lyckas med arbetsuppgiften. 
 
Ett speciellt tack vill jag rikta till Patrik Larsson som grundade idén till detta 
arbete. Han gav mig förtroendet att helt på egen hand utveckla verktygets 
interna och externa design. Patrik har enträget engagerat sig i rollen som 
handledare och styrt mitt arbete med tanke på planering och funktionalitet. Han 
har alltid tagit sig tid, eller återkommit med svar på både tekniska och praktiska 
frågor. Han har inte krävt att verktyget skall ha större funktionalitet eller vara 
mer sofistikerat än att jag rimligtvis hunnit med att utveckla på den begränsade 
tiden. Fokus har genomgående varit god planering, robusthet och stabilitet i 
utvecklingsarbetet, vilket har passat mig personligen och ÅF Consult AB. 
 
Jag vill dessutom tacka alla övriga hjälpsamma medarbetare på ÅF Consult AB 
Division Engineering i Borlänge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt i Dalarna, Sveriges hjärta, juni 2007 
 
Johan Ek 
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9 Förklaringar 
 
Förkortningar: 
 
API Application Programming Interface 
C# C Sharp 
COM Component Object Model 
DA Data Access 
DCOM Distributed Component Object Model 
DDE Dynamic Data Exchange 
MS Microsoft 
OPC Open Connectivity 
PLC Programmable Logic Controller 
PLS Processloggserver 
SQL Structured Query Language 
VS Visual Studio 
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