
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap 

 

Kommunikationen mellan två 
olika PLC:er med hjälp av 

trådlösa fältbussar 

Alice Ho 

2017 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15hp 
Elektronik 

Automationsingenjör 
Examensarbete inom elektronik 

 
 

Handledare: Niclas Björsell 
Examinator: Magnus Isaksson 



 

i 

Förord 

Denna uppsats är mitt examensarbete på automationsingenjörsprogrammet som 
högskoleingenjör vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet motsvarar 15 högskolepo-
äng. Arbetet har genomförts med Midroc Automation i samarbete med Högskolan i 
Gävle. 

Under arbetets gång har jag fått mycket stöd från min handledare Niclas Björsell på 
Högskolan i Gävle och jag vill tacka honom för trevligt bemötande och att han har 
ställt upp för mig de gånger jag har fått problem och gett mig olika förslag på hur jag 
kan gå tillväga för att gå vidare med min rapport. 

Jag vill tacka Marcus Tilja som också är min handledare samt personal på Midroc 
Automation som har tagit emot mig på deras arbetsplats och för deras stöd, engage-
mang och vägledning. 

Till sist vill jag tacka alla fantastiska vänner och familj som har stöttat mig under stu-
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Sammanfattning 

Trådlös teknologi betyder mycket för det flesta människor eftersom dess förmåga att 
leverera tjänster på platser utan kabeldragning behövs som överföring av röst/video 
eller internetåtkomst. Inom industrin har den trådlösa tekniken väckt intresse då 
man tillämpar tekniken till t.ex. förarlösa truckar och bärbara operatörspaneler. Det 
är också ett alternativ för fabriksautomatisering, distribuerad kontrollsystem, bilsy-
stem och andra typer av inbyggda nätverkssystem. Anledning till detta är för ökad 
rörlighet, minskade antal kablar, risker för att kablar går sönder minskar samt mins-
kade installations kostnader som är viktiga fördelar.  

Examensarbetet har gått ut på att implementera trådlösa fältbussar på Siemens styr-
system med PROFINET som användargränssnitt. En undersökning har gjort för att 
ta reda på den snabbaste cykeltiden, hastigheten och räckvidden utan att kommuni-
kationen drabbas på plattformen samt ta reda på vad PROFIsafe är. En komponent 
som heter key-plug w780 iFeatures behövs till accesspunkten i utbildningsplattfor-
men som är en licens och öppnar upp extra funktioner i den lokala webbservern som 
t.ex. överföringshastigheten. För implementeringen av PROFIsafe måste man vara 
medlem i PROFIBUS för att komma åt nödvändiga filer eller att man köper ett ut-
vecklingspaket från en återförsäljare. Eftersom överföringshastigheten och imple-
mentering av PROFIsafe kommer att bli kostnader samt att tiden inte skulle räcka 
till blev denna del teoristudier istället. 

Utförandet av arbetet undersöktes på Högskolan i Gävle där all utrustning fanns. 
Tillvägagångssättet för att kunna utföra programmeringen kommer från en ut-
bildingspärm som heter Sitrain utbildningscenter Simatic S7-1200 System som jag 
kunde läsa och lära mig grunderna i systemet samt ytterligare information har häm-
tats. 

Syftet med rapporten är att trådbundna fältbussar är det som används mest idag och 
därför var engagemanget för trådlösa fältbussar ett intressant ämne ifall man skulle 
vilja överväga detta mer i framtiden. 

Resultatet av arbetet är att man kan få snabba cykeltider med trådlösa fältbussar och 
att det finns en stor skillnad på räckvidden på olika frekvensband både horisontellt 
och vertikalt. Det teoretiska resultatet på överföringshastigheten är att man kan för-
vänta sig att 5GHz är snabbare än 2.4GHz frekvensbandet och att PROFIsafe kan 
implementeras på PROFINET. 
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Abstract 

Wireless technology means a lot for most people because its ability to deliver ser-
vices in places without wiring is needed as voice / video transfer or internet access. 
In industry, wireless technology has attracted interest when applying technology to 
e.g. automated guided vehicles and portable operator panels. It is also an option for 
factory automation, distributed control systems, automotive systems and other 
types of embedded network systems. The reason for this is to increase mobility, re-
duce the number of cables, and the risk of cables breaking down and reducing instal-
lation costs, which are important benefits. 

The thesis has been about implementing wireless field buses on Siemens control sys-
tem with PROFINET as a user interface. An investigation has made to find out the 
fastest cycle time, speed and reach without compromising communication on the 
platform and finding out what PROFIsafe is. A component called key-plug w780 
iFeatures is needed for the access point in the platform, which is a license that opens 
up additional features of the local web server such as data transmission rate. For the 
implementation of PROFIsafe, you must be a member of PROFIBUS to access the 
necessary files or to purchase a development package from a reseller. Because the 
data transmission rate and implementation of PROFIsafe will be costs and that the 
time will not be enough, this part will become theoretical studies instead. 

The work was carried out at the University of Gävle where all the equipment was 
available. The approach to implementing the program comes from a training pam-
phlet called the Sitrain Training Center Simatic S7-1200 System that I could read 
and learn the basics of the system and additional information has been retrieved. 

The purpose of the report is that wired field buses are the ones most used today and 
therefore the commitment to wireless field buses was an interesting subject if you 
would like to consider this more in the future. 

The result of the work is that you can have fast cycle times with wireless field buses 
and that there is a big difference in the range of different frequency bands, both hor-
izontally and vertically. The theoretical result of the transmission rate is that you can 
expect 5GHz to be faster than the 2.4GHz frequency band and that PROFIsafe can 
be implemented on PROFINET. 
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Förkortningar  

 

PLC= Programmable Logic Controller 

I/O–Input/Output 

CPU=Central Processing Unit 

TCP/IP=Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

UDP/IP=User Data Protocol/Internet Protocol 

RT=Real Time 

IRT= Isochronus Real Time 

WLAN= Wireless Local Area Network 

WPAN= Wireless Personal Area Network 

SIL3=Safety Integrated Level 3 

MAC = Media Access Control 

GI=Guard Interval 

BPSK= Binary Phase-Shift Keying 

QPSK=Quadrature Phase-Shift Keying   

QAM=Quadrature Amplitude Modulation. 

ASIC-Application Specific Integrated Circuit 
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Ordlista 

PLC- programmerbart styrsystem 

Ethernet- skickar datorkommunikationen i en höghastighet 

I/O– signaler man skickar in eller ut 

Motion control- system som är involverade i rörliga maskindelar på ett kontrollerat 
sätt 

TCP/IP= förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som använder sig av inter-
net för kommunikationen 

UDP/IP= förbindelselöst protokoll i transportskiktet från OSI-modellen, som an-
vänder sig av IP-nätverket för att skicka datagram 

Jitter- felmarginal 

Cyklisk – upprepningsbar 

Acyklisk- ej återkommande 

IEEE 802.11-standard för trådlöst nätverk 

BPSK- digitalt moduleringsschema som ändrar fasen hos en referenssignal (bärvåg) 
när den överför data och kan använde sig av två olika faser, +180° och -180°. 

QPSK - digitalt moduleringsschema som ändrar fasen hos en referenssignal (bärvåg) 
när den överför data och kan använda sig av 4 olika faser, +45 °, +135 °, -45 ° och -
135 °. 

QAM-amplitudmodulering som kan använda sig av två oberoende meddelandesigna-
ler med samma bärvåg för överföring av data 

ASIC- integrerad krets med en specifik funktion 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Tekniken utvecklas hela tiden och behoven av produkter som mobiltelefoner, surf-
plattor, bärbara datorer och Bluetooth högtalare m.m. ökas. Trådlös teknologi be-
tyder mycket för det flesta människor eftersom dess förmåga att leverera tjänster på 
platser utan kabeldragning behövs som överföring av röst/video eller internetåt-
komst. En bekvämlighet för speciellt människor på resande fot. Inom industrin har 
den trådlösa tekniken väckt intresse då man tillämpar tekniken till t.ex. förarlösa 
truckar och bärbara operatörspaneler. Det är också ett alternativ för fabriksautoma-
tisering, distribuerad kontrollsystem, bilsystem och andra typer av inbyggda nät-
verkssystem. Anledning till detta är för ökad rörlighet, minska antalet kablar samt 
att risker för att kablar går sönder minskar och minskade installations kostnader som 
är viktiga fördelar[1][2]. Intressanta klasser man kan titta på inom industriella appli-
kationer är återkopplade system som involverar mobila delsystem, koordinering 
mellan mobila robotar och autonoma fordon, hälsoövervakning av maskiner, felsök-
ning av delar och många fler. Då är det viktigt att datakommunikationen funkar och 
uppfyller kraven för realtid och pålitlighet på samma gång annars kan det bli dyrt om 
det blir fel och i värsta fall fysisk skada kan uppstå [1]. 

1.2 Syfte 

Fältbussar har blivit allt mer vanligare i industrin och inom automationsutrustning. 
Fördelarna med fältbussar är minskade kostnader vid installationer, lättare att lägga 
till moduler samt underhåll. Cykeltider, hastigheter samt räckvidden är något man 
kan effektivisera och få en snabbare process. Eftersom man vill att kommunikationen 
ska gå så smidigt som möjligt så ska t.ex. PROFIsafe undersökas mer på. Tråd-
bundna fältbussar är det som används mest idag och därför var engagemanget för 
trådlösa fältbussar ett intressant ämne ifall man skulle vilja överväga detta mer i 
framtiden.
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1.3 Mål  

Jag ska implementera trådlösa fältbussar på Siemens styrsystem med PROFINET 
som användargränssnitt. Det jag ska undersöka är att ta reda på den snabbaste cykel-
tiden utan att kommunikationen drabbas på plattformen. Eftersom utbildningsplatt-
formen kan använda två olika frekvensband som är på 2,4GHz och 5GHz så ska jag 
ta reda på skillnaden i prestanda, dvs. räckvidden och överföringshastigheten. Även 
leta efter information om PROFIsafe, vad som är fördelar och nackdelar men även 
om man behöver mer komponenter om man vill tillämpa den i utbildningsplattfor-
men. För att nå målen krävs följande: 

 Mjukvarukonstruktion  

 Driftsättning 

 Insamling av data på olika frekvensband 

 Litteraturstudier 

1.4 Begränsningar 

Begränsningar i detta projekt är att experimentet har utförts inomhus i en kontors-
miljö. För att kunna mäta hastigheten behöver man köpa in en komponent som he-
ter Key-plugw780 iFeatures till accesspunkten som är en licens och öppnar upp ex-
tra funktioner i den lokala webbservern för att kunna t.ex. mäta hastigheten. För att 
kunna implementera PROFIsafe på utbildningsplattformen måste man vara medlem 
i PROFIBUS för att komma åt nödvändiga filer om man vill göra det från grunden 
eller köpa från en återförsäljare som skulle bli kostnader. Mätningen av hastigheten 
och implementering av PROFIsafe kommer inte att prioriteras och därför kommer 
det bli teoristudier istället ifall man vill överväga använda dessa funktioner. 
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2 Teori 

2.1 Allmänt om datakommunikation 

Människor har alltid varit intresserade av att kunna kommunicera med varandra över 
långa avstånd med hjälp av olika metoder som t.ex. röksignaler, ropa, vissla, trum-
mor och springa m.m. För länge sedan under medeltiden var dessa några knep för 
att nå varandra på lång distans för att larma om fara. Kommunikationsmetoder som 
mer används idag är telekommunikation och datorkommunikation. Ordet tele bety-
der ”på-långt-håll” och kommer från det grekiska språket. Telekommunikation be-
står av all kommunikation mellan både människor och datorer på längre avstånd, 
men oftast när vi pratar om kommunikationen mellan datorer används ordet ”dator-
kommunikation” och för telefoni och liknande tjänster används ordet ”telekommu-
nikation” Ett gemensamt ord som representeras av de båda fallen ”datorkommuni-
kation och telekommunikation” är begreppet ”Datakommunikation” eftersom det är 
data som skickas, men ordet data brukar oftast betyda information [3][4].  

Dataöverföring 

Det finns tre grundläggande komponenter för system inom datakommunikation som 
består av sändare, medium och mottagare. Källan där data uppstår är oftast sända-
ren, för överföringen använder man sig av medium som medel för att ta sig fram och 
en mottagare som markerar att man har kommit fram till destinationen. Dessa tre 
enheter kan idag jämföras med en server på internet som är sändaren, bredbandsför-
bindelsen som är mediet, och en persondator som är mottagaren. Se fig.1.  

 

Figur 1:Illustration för de tre huvudkomponenterna. 

 

Datakommunikationen kan delas upp i digital och analog.  Analog datakommunikat-
ion användes t.ex. till telefon, musik och television men för ungefär tio år sedan har 
man övergått till digital och nästan all datakommunikation är digital idag. Med digi-
tal datakommunikation handlar det om överföra ettor och nollor mellan två olika 
punkter [4]. För att mäta överföringshastigheten även kallad för transmissionshastig-
heten mäter man bitar per sekund (bit/s) som kan förkortas till bps och lagring av 
data mäts i byte [4][5].  
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Protokoll 

För att två datorer ska kunna förstå varandra när de kommunicerar krävs det att de 
pratar samma språk. I det här fallet kallas språket för protokoll för att få fram in-
formation mellan två datorer och vid överföringen finns det regler som följs för att 
det ska fungera. Reglerna kan sammanfattas på samma sätt som en dialog mellan 
människor. Ett protokoll har funktioner som ska kunna hantera [3][4]: 

 Vilken ordning som sänder informationen i en dialog. 

 Adresseringen som berättar vem man är och vem man vill vara i kontakt-
med. 

 Ramformat som är information som paketeras.  

 Felhantering som måste hantera olika situationer som kan uppstå. 

Se fig. 2. 

 

Figur 2: Dialog mellan människor och datorer [3]. 
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2.1.1 Användarmodeller 

Det finns olika former för att förmedla kommunikationen genom, tre exempel på 
olika användarmodeller beskrivs nedan: 

Klient/server 

Den vanligaste modellen för internetanvändning är klient/server. Klienten, som är 
användaren av applikationen hämtar information från en server. Ett exempel på vad 
som händer är att accessnätet oftast får en oregelbunden trafik eftersom klienten 
laddar ner mer data än vad den laddar upp till servern. Servern kan bli överbelastad 
om många klienter hämtar information samtidigt och även internet-förbindelsen på-
verkas och kan bli överbelastad om man har en video eftersom den kräver mycket 
nedladdning. En lösning på detta är olika distributionssystem från en tjänsteleveran-
tör som delar upp material på servrar utspridda på nätet som t.ex. content delivery 
network. Materialet från den närmaste servern kan då hämtas av klienten. 

Peer-to-peer 

Peer-to-peer som också kallas för P2P-modellen fungerar användaren som både kli-
ent och server och betyder att användaren kan hämta information från varandra. 
Jämfört med klient/servern modellen så är trafiken på accessnätet på P2P-modellen 
en annan profil eftersom trafiken är oregelbunden åt det andra hållet, dvs. trafiken 
som kommer in i accessnätet är mindre än vad som går ut. Det svåraste för applikat-
ionen som följer modellen är hur klienten skall hitta materialet som den är i behov 
av. Det finns olika lösningar på detta men ett exempel är en kombination av P2P och 
klient/server. Med den tekniken hämtar klienten den första delen av material på 
den centrala servern och därefter får klienten information var den kan hämta resten 
av materialet [3]. 

Master/Slave  

Master/Slave arkitekturen betyder vanligtvis att mastern är huvudstationen som kan 
kontrollera slavarna.  Den övergripande kommunikationen som mastern styr sker 
genom att förfrågningar sänds ut till slavar som sedan får tillåtelse att ge ett svar till-
baka. Om flera slavar används i ett nätverk kan de oftast inte kommunicera med 
varandra eller med sig själva [6]. 
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2.1.2 OSI-modellen 

Kommunikationen mellan olika datorer oberoende av tillverkare eller operatörer är 
viktig och i mitten av 70-talet ansåg man att det krävdes en gemensam standard. In-
ternational Organization for Standardization (ISO) började med att utveckla en ge-
mensam arkitektur och resultatet av detta arbete blev Open System Interconnection 
(OSI) Reference Model som kom år 1983. OSI-modellen blev ett ramverk som man 
använder sig av för att kunna definiera standarder för kommunikationen mellan olika 
datorer och datanät. OSI-modellen används mer som en referensmodell och förkla-
rar hur kommunikationsnätet bör se ut eftersom det aldrig blev betraktad som stan-
dard. Figur 3 visar OSI-modellens sju skikt. 

 

Figur 3: OSI-modellen [7]. 

Fysiska skiktet (nivå 1) 

Skikt 1 är det fysiska skiktet och svarar för överföringen. Överföringen sker i form 
av bitar som sänds till och från kommunikationspartnern. Regler för bitkodning dvs. 
ettor och nollor kontrolleras som ska skickas över länken. Skikt ett ser även till att 
överföringshastigheten blir rätt och att sändare och mottagare är synkroniserade.  

Länkskiktet (nivå 2) 

Skikt 2 är länkskiktet och ser till att dataöverföringen ska fungera mellan två intillig-
gande noder.  Regler finns för hur data skall lokaliseras i ramar så att mottagaren 
skall kunna förstå vad de mottagna bitarna betyder. Det kan finnas funktioner för 
flödeskontroll och felhantering som ser till att dataöverföringen blir tillförlitlig. 
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Nätskiktet (nivå 3) 

Skikt 3 är nätskiktet och ansvarar för transporten av data över minst ett nätverk och 
därför är det viktigt att det finns regler så att rätt paket kommer fram till rätt motta-
gare. Det ska inte kunna påverkas vilket nät mottagaren är ansluten till. Nätskiktet 
har även implementerande funktioner som ser till att data hittar en lämplig väg ge-
nom nätet. 

Transportskiktet (nivå 4) 

Skikt 4 är transportskiktet och ser till att applikationsdata kommer fram till motta-
garen på rätt sätt och i rätt ordning och därför finns det funktioner för flödeskontroll 
och felhantering. Det finns funktioner för att sätta upp, underhålla och stänga ner en 
förbindelse om man väljer att använda ett förbindelseorienterat transportprotokoll. 
Transportskiktet har även en adresseringsfunktion så att data kommer fram till kor-
rekt applikation hos mottagaren och anledningen till detta är att flera applikationer 
ska kunna användas samtidigt hos mottagaren. 

Sessionsskiktet (nivå 5) 

Skikt 5 är sessionsskiktet och används då minst två datorer har en dialog som behö-
ver synkronisera med varandra. Regler för dialoger finns för hur det sätts upp, un-
derhålls samt synkroniseras. Det finns olika funktioner för hur dialogen mellan dato-
rer går till som t.ex. om datorerna ska kunna sändas samtidigt eller turas om.  

Presentationsskiktet (nivå 6) 

Skikt 6 är presentationsskiktet och ansvarar för att informationen omvandlas till bi-
närdata från sändarapplikationen till mottagaren så att den kan förstå. Regler finns 
för hur informationen ska kodas och det finns även funktioner för komprimering av 
data samt för kryptering. 

Applikationsskiktet(nivå 7) 

Skikt 7 är applikationsskiktet och ansvarar för att användaren kan komma åt nätet. 
Användaren kan vara en människa eller en programvara. I applikationsskiktet finns 
det användargränssnitt och erbjuder tjänster som filöverföring. elektronisk post, da-
tabashantering. Det finns också andra typer av tjänster som distribuerade informat-
ionstjänster [3][4][5]. 
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2.1.3 Trådlösa nätverk 

WLAN/WiFi är den teknik som folk oftast förstår när man pratar om trådlösa nät-
verk och det är som trådlöst Ethernet. Det trådlösa nätverket använder sig av det li-
censfria ISM-frekvensbandet genom t.ex. 2.4GHz för sina sändningar och betyder 
att konsumenter kan köpa utrustning och starta sitt eget nätverk. Räckvidden för en 
Wifi-sändare vid fri sikt och utan hinder kan nå upp till ett hundratals meter. Be-
gränsningar för sändningar är t.ex. väggar i inomhusmiljöer och räckvidden kan då 
bli upp till tiotals meter. Högre frekvenser har svårare att tränga igenom väggar och 
golv och andra förhinder som solida objekt. Överföringshastigheten försämras vid 
längre avstånd eftersom signalkvalitén blir svagare men även vid flera användare på 
frekvensbandet [4]. De största skillnaderna mellan frekvenserna på 2.4GHz och 
5GHz är att 2.4GHz har en längre räckvidd och sämre överföringshastighet medans 
5GHz har en snabbare överföringshastighet men sämre räckvidd [8]. Den vanligaste 
tekniken inom trådlösa nätverk är standarden IEEE 802.11 som använder sina noder 
till infrastrukturläge som betyder att varje nod är knuten till en accesspunkt. En ac-
cesspunkt har mer ansvar för att samordna kommunikationen i nätet eftersom det är 
en speciell nod. För att komma åt internet eller större nätverk så är den vanligtvis 
kopplat till ett trådbundet nätverk. Den kan även köras i ad-hoc läge som betyder att 
istället för en accesspunkt så använder man mobila noder som kan kommunicera 
med varandra. IEEE 802.11 standarden var den som utvecklades först och sedan ge-
nom åren har utökningar av standarder kommit som tex IEEE 802.11a, 802.11b, 
802.11g osv. [4]. I det här fallet så kommer IEEE 802.11n standarden beskrivas 
mer, som är en utökning av den befintliga och den blev godkänd år 2009. Den kan 
användas i 2,4GHz och 5GHz frekvensbandet. Snabbare hastighet och förbättringar 
av den trådlösa täckningen sker med hjälp av olika anordningar som tillämpas i fy-
siska och MAC lagren. Funktioner som kan användas allmänt för IEEE 802.11n, har 
i det här fallet specificerats för komponenter inom Siemens produkter som används 
till uppsatsen är: 

Maximum Ratio Combining (MRC): de trådlösa signalerna från de enskilda antenner 
tas emot av ett flertal antennsystem som sedan sammanställs för att bilda en signal. 
De trådlösa signalerna vägs enligt deras signal-brus-förhållande och kopplar samman 
de trådlösa signalerna för att bilda en egen signal. Detta leder till att felfrekvensen 
reduceras. 

Bindning av kanaler: överföringen av data kan ske via två närliggande kanaler. De två 
närliggande kanaler på 20 MHz sätts samman för att skapa kanal med 40MHz som 
medför att bandbredd och dataflödet ökas. För att detta ska ske måste mottagaren 
tillåta 40 MHz överföringar annars reduceras bandet tillbaks till 20MHz.  
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Accelererad skyddsintervall: ser till att olika sändningar inte blandas ihop. Efter en 
sändning måste en paus finnas tills nästa överföring startar. Skyddsintervallet för 
IEEE 802.11n är på 400ns.  

Modulering och kodschema: man kan använda sig av olika datahastigheter som är 
grundade på antal rumsliga strömmar, moduleringsmetoder och kanalkodningar. 
Tabell 1 visar olika värden för datahastigheter där GI står för Guard Interval, BPSK 
står för Binary Phase-Shift Keying, QPSK står för Quadrature Phase-Shift Keying 
och QAM står Quadrature Amplitude Modulation. Datahastigheten och skyddsin-
tervallet på 400ns i tabellen är den information som ska fokuseras mest på eftersom 
informationen är grundade på Siemens komponenter, tabellen är allmän för 
802.11n. Bilden visar att datahastigheten varierar beroende på vilken kanal man väl-
jer. IEEE 802.11n kan ha data hastighet som går upp till 450 Mbps. Det funkar inte 
på alla SCALANCE W700 som är Siemens enheter eftersom det är bara specifikt 
enheter som tillåter IEEE 802.11n som det funkar på [9].  

Tabell 1: MCS värden för standard IEEE 802.11n [10]. 
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En annan förbättring som har skapats är att den har en funktion som stöder multian-
tenn operationer som heter Multiple Input - Multiple-Output (MIMO). Det betyder 
att man kan få ökad tillförlitlighet på systemet, högre överföringshastigheter och 
längre kommunikationsavstånd. Oftast används IEEE 802.11n standarden i det all-
männa kommunikationssystemet som betyder att det är vanligt att enheter som per-
sondatorer, datorer och surfplattor är utrustade med IEEE 802.11n-gränssnitt. 
Detta används inte så ofta i industrin eftersom den trådlösa tekniken kan lätt tappa 
kommunikationen i processen som överföringsfel som kan orsakas av när den mot-
tagna signalstyrkan sjunker eller andra störningar som kan bidra till förlust av tid och 
pengar samt i värsta fall skada. Men även produktioner med stora leveranser vill att 
det ska gå så fort som möjligt och man får högre hastigheter med kablar än med tråd-
löst. Men med tillgängliga funktioner som finns för IEEE 802.11n som har förbätt-
rats ska det passa industriella trådlösa nätverket som användning av t.ex. förarlösa 
truckar, kamera och video som har tillämpats mer på industrin [11].   

2.2 Trådlösa fältbussar. 

Fältbussar som finns idag är anpassade för industrin, det är en digital kommunikat-
ionsbuss för distribuerad realtidskontroll som är baserade på trådbundna. En metod 
för minskade kablar är trådlösa fältbussar. Trådlösa fältbussar, där realtidskommuni-
kationen mellan styrenheter används i samband med t.ex. sensorer och ställdon på 
fältnivå inom industrin [12]. Det finns situationer där elektriska kablar inte är tillåtna 
eller kan användas pga. begränsningar på anläggningen som t.ex. är mekaniska, sä-
kerhetsmässiga eller miljökrav. Lösningar på detta problem kan vara lämpliga appli-
kationer man använda som t.ex. integrering av rörliga delar i kommunikationssy-
stemet, placering av givare som är svårare att nå, mobila insatser, förarlösa transpor-
ter som t.ex. AGV m.m. [13]. Fördelar med trådlös kommunikation är minskade 
installationskostnader, underhåll och ökad flexibilitet. Dessa fördelar är viktiga ef-
tersom i industrin är det oftast en tuff miljö där det oftast uppstår vibrationer, kemi-
kalier, höga eller varierande temperaturer samt rörliga delar som kan skada kablar 
[12]. 
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2.2.1 Industriella störningar 

PROFINET kan använda sig av Wireless Local Area Network på 2,4 GHz och 5GHz 
frekvensband men även Wireless Personal Area Network (Bluetooth) som i det här 
fallet använder sig av frekvensbandet på 2,4GHz. Om man väljer att använda sig av 
både WLAN och WPAN samtidigt kan kollisioner uppstå eftersom man använder 
samma frekvensband. Oftast använder PROFINET WLAN och då blir Bluetooth en 
störning [12]. Är det flera användare på nätverket påverkas hastigheten.  Placeringar 
av antenner samt miljön påverkar räckvidden och hastigheten.  

2.3 PROFINET 

En av de ledande fältbussarna som finns idag är PROFINET. PROFINET grundar sig 
på industriellt Ethernet och är en standard från PROFIBUS International. Det är en 
öppen standard för industriell automation. PROFINET använder befintliga IT stan-
darder och punkt till punkt kommunikation från fältnivån till ledningsnivån men 
även inom anläggning. Fältbussen stöder trådlöst [9]. 

2.3.1 Realtidprotokoll 

PROFINETS enheter använder sig av realtid Ethernet av skiktet 2 från OSI-
modellen, en kanal för tillförlitlig och snabb dataöverföring mellan enheter. Detta är 
baserat på en cyklisk leverantör/konsument arkitektur. PROFINET använder sig av 
en specifik Ethernet typ inuti sina enheter för att underlätta de realtidsramar som 
finns. PROFINETS enheter använder sig av en annan högre nivå från protokollet för 
att skiktet 2 ska kunna kommunicera och genom att göra det här sättet är att hålla 
skikt 2 från protokollet så enkel som möjligt. PROFINET finns i två versioner av 
olika tillämpningar, PROFINET IO och PROFINET CBA. Båda använder samma le-
verantör/konsument arkitektur koncept för att distribuera realtidsprotokoll och 
data i realtid. Dessa enheter är utrustade med en drivrutin för att bearbeta data i re-
altid och standard data, men realtidsdata har en högre prioritet i denna drivrutin 
som kan ses på höger sida på bilden. Se figur 4. Dessa kan också optimeras i ytterli-
gare steg, där den verkliga realtidskanalen är integrerad in i hårdvaran och lindra 
kommunikationsuppgiften. Detta leder till att ge enheterna mer stöd till de mer so-
fistikerade program, t.ex. motion control. På vänster sida där det står Distributed 
Computing Environment/Remote Procedure Call (DCE RPC) kan beskrivas som 
standarddata och där UDP/IP är en öppen kanal som har som funktion t.ex. utbyte 
av kommunikationskanaler för användardata, förbindelsekonfigurering och diagnos-
tikdata som kan läsas av. 
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Figur 4: en optimerad realtidskanal som förbättrar PROFINETS enhets arkitektur [14]. 

PROFINETS drivrutin för realtidsdatabearbetning består av flera delar. Under den 
cykliska realtidsdata har den tillgång genom gränssnittet, drivrutinerna stöder en 
acyklisk realtidsdata som använder en rad av väntande gränssnitt för en snabb dia-
gnos och händelser. Detta kallas aRT ramar [14]. 

2.3.2 Kommunikationen  

Kommunikationen för PROFINET kan användas inom trådlösa kommunikationsnät-
verk, för att det ska kunna ske använder man sig av olika applikationsområden för 
radioteknik. De olika applikationsområdena består av speciella parametrar för över-
föringshastighet, antal deltagare m.m. Profiler för de olika teknikerna har tagits fram 
för att kunna implementera detta i PROFINET, som t.ex. topologi kunna ska an-
vänds och vilken kapacitet som kan uppnås beroende på vilken teknologi som tilläm-
pas. För säkerhetskraven får man kolla upp vilka villkor som gäller beroende på vil-
ken teknik man använder sig av. Eftersom dessa profiler är en ständig pågående pro-
cess måste man hålla koll på radiotekniken och vad som behövs på fältet [13]. 

TCP/IP och UDP/IP 

Informationen som överförs i form av data i realtid sker mellan en styrenhet och 
dess I/O enheter. Det krävs även en diagnos av processdata och med hjälp av 
TCP/IP-applikationer sker övervakningen över samma nätverk. TCP/IP och 
UDP/IP rekommenderas att använda för icke tidskritiska processer för att undvika 
risk att nätverket överbelastas [15]. TCP/IP och UDP/IP har cykeltider på ungefär 
100ms och är generellt otillräcklig för att tillämpa inom industrin eftersom kraven 
är större på bandbredd och klocksynkroniseringen. Realtidskommunikationen (RT) 
används för snabbare datautbyte och högre prestanda och Isokron Realtid (IRT) är 
den klocksynkrona kommunikationen [13]. 
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Realtid 

Realtidskommunikationen består av deterministiskt beteende och reaktionstid. Det 
krävs även att man använder sig av en liten del av enhetens resurser som t.ex. pro-
cessorns användning och minne. Tidsintervallerna för reaktionstiden inom industri-
ell automation sker mellan 5-10ms som bekräftas av [13] som säger att det är på 
några få ms. Motion control applikationer sker inom 1ms eller mindre. Den tid som 
krävs för att skicka en signal till enhet A är reaktionstiden som är leverantören, i an-
vändarprogrammet bearbetas den, som sedan sänder den vidare via kommunikations 
linje till enhet B. Sista steget omvandlas det i användarprogrammet i enhet B som är 
slutanvändare. Se figur 5. 

 

Figur 5:Cykeltid som beror på olika faktorer [14]. 

 

Reaktionstiden är uppdelad i tre delar. 

T1: Tiden som behövs för att samla in data i programmet till leverantören och tid 
som behövs för att bearbeta det till slutanvändaren. 

T2: I kommunikationsprotokollet behandlas informationen under en viss tid.  

T3: Tiden det tar för att överföra information på nätet, gäller även om det skulle bli 
fördröjning på grund av nätverkskomponenter [14]. 
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Isokronrealtid 

Hårdvarubaserad Isokronrealtid tillämpas för speciellt krävande uppgifter som t.ex. 
för Motion control applikationer. Den används även inom verkstadsapplikationer 
med hög prestanda. För att kunna tillämpa IRT måste hårdvaran fungera både på sty-
renhetens sida som är master och på enhetens sida som är slave. Enligt Prytz [16] 
finns det väldigt få alternativ för att implementera en IRT nod och att han rekom-
menderar att det realistiska alternativet istället vore ASIC som Siemens erbjuder ef-
tersom det kommer i två versioner, en som supportar noder med två portar och en 
som supportar noder med 4 portar. PROFINET IRT delar upp cykeltiden på en 
asynkron och synkron del. Olika nätverksapologier används som t.ex. stjärna, linje 
och ring. Cykeltiden är 250μs som är baserad på 35 nätverksnoder till 1ms som är 
baserad på 150 noder. Jitter är mindre än 1μs [16][14], bekräftad av [13].  

 

2.4 PROFIsafe 

Det finns risker i alla sorters industrier som kan skada eller döda människor, påverka 
miljön och skada investeringar. I de flesta fall kan man undvika risker i processen 
utan att behöva påverka automationssystemet. Högriskfaktorer som t.ex. verktygs-
maskiner, robotar, kemiska processer, arbete med höga tryck, brand och gashante-
ring, pressar, sågar, spårvagnar m.m. är typiska applikationer som kräver speciella 
åtgärder och säkerhetsteknik. Marknaden för standard automationsteknologi inom 
tillförlitlighet och tillgänglighet stabiliserar sig med tiden på en viss kostnadsnivå. 
Det betyder att under normala omständigheter när avbrott och felfrekvens sker för 
automationsutrustning är acceptabel för normal användning men inte tillräcklig för 
högriskapplikationerna som tidigare har nämnts [17]. Förut var det begränsningar 
för felsäkra funktioner som bara kunde utföras med hjälp av konventionell teknik el-
ler med speciella säkerhetsfunktioner inom decentrala I/O och verkstad som pro-
cessautomation. För felsäkra applikationer var PROFIBUS med PROFIsafe det första 
systemet som lyckades att skapa ett fullständigt öppet system med avsikt att klara de 
felsäkra scenarierna. Samma principer gäller för PROFINET. PROFIsafeteknologin 
är en extra nivå ovanpå fältbussprotokollen som inte påverkar det existerande nivå-
erna. PROFIsafe kan användas för felsäkerhet upp till SIL3. Produkter som t.ex. 
nödstopp, ljusridåer, överfyllnadsskydd m.m. används över ett nätverk för felsäker 
information som kan kommunicera säkert. Avsikten med PROFIsafe är att ta bort 
möjliga felkällor som kan komma i en seriell busskommunikation, problem som för-
dröjning, felaktig order, adresser som är fel, korrupt data och förlust eller repetition 
av data[13]. En bild på fel som kan hända vid överföringen och vad som åtgärdas kan 
ses i figur 6. 
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Figur 6: Fel vid överföring och vad som åtgärdas [17]. 

2.4.1 Kan man implementera PROFIsafe på PROFINET? 

Man kan implementera PROFIsafe säkerhetsprofilen på PROFINET. Profilen PRO-
FIsafe och PROFINET har testat samtidigt med varandra som tillåter överföring av 
standard och säkerhetsrelaterad data. För att få felsäker kommunikation, standard 
routrar och standard växlar så kräver det inga speciella nätverkskomponenter. Detta 
är baserade på trådbundna men man kan använda felsäker kommunikation trådlöst 
med hjälp av industriellt WLAN eller Bluetooth. Allmänt så passar PROFIsafe och 
PROFINET med varandra eftersom säkerhet, IO och standardkommunikationen an-
vänds parallellt med varandra men är även reaktionsfri [18]. PROFIsafe kan bara ge-
nomföras med mjukvara. Metoden PROFIsafe använder sig av är ”black channels 
communication” som betyder att ett överföringssystem från en säkerhetsnod skickas 
till en annan, där all säkerhet för felsäker kommunikation finns i mjukvaran av PLC, 
I/O system och telegram/meddelande som skickas över nätet. Se figur 7. 

 
Figur 7: Principen för "Black channel" [17]. 
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Några grundläggande egenskaper black channel principen använder sig av är t.ex. 
den cykliska kommunikationen mellan en bussmaster/controller och de fältenheter 
som finns dvs. sända och mottaga principen. Om en enhet saknas upptäcks det ome-
delbart och därför behöver man inte en separat anordning för livstecken. Principen 
gäller även för de acykliska meddelanden som antingen kan vara säkerhetsdataobjekt 
eller säkerhetstjänstdataobjekt för standard och säker överföring [17][19]. Detta gäl-
ler även larm så länge kommunikationen funkar. En annan egenskap man tillämpar 
är 1 till 1 kommunikationsrelationen som används mellan en bussmaster/controller 
och dess fältenheter som PROFIsafe anammar sig av för att garantera att ett tele-
gram är äkta dock begränsar detta för en felsäker modul eller slot i en fältenhet som 
bara tillåter access från en felsäker host. Det finns begränsningar när man använder 
sig av ”black channel principen” som man måste ta hänsyn till. Begränsningarna kan 
vara den trådlösa överföringen där kraven för att använda den har tillräcklig tillgäng-
lighet som inga onödiga avbrott och säkerhet kan säkerställas. Men även transparenta 
nätverkskomponenter som omfattar switchar, router, länkar och trådlösa överfö-
ringskanaler som black channel kan bestå av så betyder det att det blir mindre re-
striktioner när kraven för SIL3 måste uppfyllas[17]. SIL3 står för Safety Integrity Le-
vel 3 som betyder att man ska reducera riskerna så mycket som möjligt. Säkerhets-
utövaren RISK / PROCESS HAZARD ANALYSIS (PHA) identifierar processen som 
bearbetar risker, uppskattar riskerna som finns och analyserar risken om den är ac-
ceptabel. Säkerhetsutövaren verifierar de enskilda komponenterna som tex växlar, 
kontroller och andra element efter en SIL har blivit tilldelad en process som samar-
betar med varandra för säkerhetsfunktionerna som krävs [20] Se tabell 2 och 3 för en 
överblick.  

Tabell 2:Skillnaden mellan olika nivåer för SIL [20]. 
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Tabell 3: SIL nivåer för en specifik applikation [20]. 

 

Generellt kan olika switchar användas, max 100 stycken får anslutas i rad.  Om man 
vill Implementera PROFIsafe-driver mjukvaran kan man göra det på två olika sätt, 
ett sätt är att göra det från grunden, det kan man göra genom att ladda ner nödvän-
diga filer från Profibus. Mer info finns på PROFIBUS & PROFINET Internationals 
hemsida [21][17]. Kravet för att komma åt de nödvändiga filerna så måste man vara 
medlem. Ett annat sätt är att man använder sig av utvecklingspaket som finns på 
marknaden, fördelen med det är certifierad driver, extra värdefull information, 
verktyg och teknisk support [17]. 

2.5 Allmän styrsystemteori 

Slutet på 70-talet hade utvecklingen kommit så långt inom styrtekniken att man 
inom industrin generellt började byta ut reläsystem med PLC-system. På 60-talet 
var Allen Bradley den första som utvecklade PLC som står Programmable Logical 
Controls inom bilindustrin på General Motors. Laddertekniken användes till en bör-
jan inom programmeringen för att ladder var väldigt lik reläscheman eftersom lik-
heter med gammal teknik skulle åstadkommas och skillnaden i underhåll skulle an-
nars bli för stora. Resultatet blev att systemet blev kostnadseffektivt och acceptera-
des snabbt. Tekniken utvecklas ständigt och när digitaltekniken gick fram utveckla-
des programmeringsteknik med logikschemor. Skillnaden mellan PLC-teknik som är 
mjukvarubaserad och ”vanlig” hårdvarubaserad teknik beskrivs i nedanstående tabell 
4 [22]. 
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Tabell 4: Skillnaden mellan mjukvarubaserad och hårdvarubaserad teknik [22]. 

Styrutrustning som inte är program-
merbar 

PLC 

Reaktionstiden är kort Reaktionstiden varierar beroende på vil-
ken storlek på programmet 

Viktigt med grundkunskaper PLC utrustningen är lätt att hantera men 
vid underhåll och förbättringar kräver 
det större kunskaper  

Mer antal funktioner ger högre kostnader och 
är endast ekonomiskt vid mindre styrningar, 
max 10 reläfunktioner 

Hög installationskostnad men jämnar ut 
sig med tiden och antal funktioner och är 
endast ekonomiskt vid mycket ändringar 
i processen och vid större styrningar 

 

2.5.1 Uppbyggnad av PLC 

I nedanstående punkter beskrivs huvudkomponenterna för ett styrsystem. Det finns 
flera olika tillverkare som kan skiljas sig åt men oftast har de dessa: 

 CPU står för Central Processing Unit och kan beskrivas som hjärnan i dato-
rer. Det är där man lagrar information och ger instruktioner till programmet 
för att styra processen. För att utföra beräkningarna sker med hjälp av en 

mikroprocessor. För kommunikationen använder man sig av gränssnitt som 
kan kommunicera med tillhörande enheter och moduler. 

 Digitala I/O moduler: Digitala signaler som skickas in eller ut kan anta vär-
det 1 eller 0. För att få en överblick på hur det funkar så kan ett exempel 
vara en knapp som kan starta eller stänga av en motor. Från digitala ingången 
kopplas knappen som sedan ger en signal in i programmet i CPU:n och akti-
verar en digital utgång som ger ut en signal för att starta motorn, eventuellt 
stänga. 

 Analoga I/O moduler: Det är oftast mätvärden till/från t.ex. en givare. 
Spänningen eller strömmen konverteras från en analog ingång till en ekviva-
lent digital sekvens som CPU:n kan tolka. Ett exempel kan vara flödet som 
mäts genom en ventil. Skillnaden med en analog utgång är att den istället gör 
motsatsen. Den används t.ex. till en ventil som kan öppna eller stänga mel-
lan 0-100%. 
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 Strömförsörjningsenhet: En energikälla behövs och en strömförsörjningsen-
het ser till att spänningen transformeras ner och likriktar den. Strömförsör-
jer CPU:n och de moduler som finns [23]. 

 

2.5.2 Överblick på hårdvara från Siemens som används till projektet 

PLC SIMATIC S7-1500.  

Kontrollenheten består av CPU och nätaggregat. Man kan tillämpa teknik och 
kommunikation efter behov och säkerheten för kommunikation finns i felsäkerhets-
modulerna. Fältbussprotokollen som används för kommunikation är PROFINET och 
på SIMATIC S7-1500 finns det upp till 3st portar. Kommunikationen tillåter även 
PROFINET IRT för krävande uppgifter. Har en snabb bearbetningshastighet för 
signalbehandlingen som ger kortare svarstider och högre produktivitet. Teknik som 
är integrerad i CPU är t.ex. motion control och PID kontroll. För säkerheten har 
enheten ett säkerhetskoncept för behörighetsnivåer, blockskydd och kommunikat-
ionsintegritet. Programmeringen sker i TIA-Portal som står för Totally Integrated 
Automation Portal. Det är en mjukvara och används till Siemens styrsystem [24]. Se 
fig. 8 för modellen. 

 

Figur 8: PLC SIMATIC S7-1500 med signalmoduler på [24]. 

PLC SIMATIC S7-1200  

SIMATIC S7-1200 är en liten hårdvara som är designad för att spara utrymme i ett 
styrskåp. PLC:n har en integrerande port för PROFINET/Ethernet vilket medför 
att man inte behöver några ytterligare kablar för programmeringen samt ingen ex-
pansionsmodul behövs. Kontakterna på CPU:n är utbytbar. Det finns möjlighet att 
lägga till digitala och analoga I/O genom ett signalkort installeras framför CPU utan 
att storleken ändras på den fysiska kontrollenheten. Om man placerar signalmodu-
lerna på den högra sidan av CPU:n  ökas digitala och analoga I/O kapacitetssignalen 
om man skulle behöva ha signalerna förlängd.  Använder sig av mjukvaran TIA Por-
talen för programmeringen [25]. Se fig. 9 för modellen. 
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Figur 9: PLC SIMATIC S7-1200[26]. 

 

Access Point 

Access Point är en enhet för nätverket som gör det möjligt för att få det trådlöst. 
Access Point SCALANCE W774 -1 RJ45 använder sig av industriellt WLAN och har 
tillgång till 1 radio, 2 R-SMA antenn anslutningar. Produkten kan använda olika 
IEEE 802.11 standarder som 802.11a/b/g/h/n och kan användas på antingen 
2,4GHz eller 5GHz frekvensbandet. Maxhastigheten för dataöverföring ligger på 
300Mbit/s med WLAN. 2 stycken RJ45 kontaktanslutningar som ger max 100 
Mbit/s [27]. I inställningarna för Access Point som konfigureras via webbservern 
finns det en extra funktion iFeatures där iREF (industrial Range Extension Function) 
finns som kan mäta datahastigheten. För att komma åt den extra funktionen måste 
ha en KEY-PLUG W780 iFeatures [28]. Se fig. 10 för modellen. 

 

Figur 10: Access Point SCALANCE W774 -1 RJ45 [27]. 
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Client Module  

Client Module behövs eftersom det är en nätverksmodul som stöder och implemen-
terar klientsidan av ett nätverksprogrammeringsgränssnitt. Modellen SCALANCE 
W721-1, RJ45 använder sig av industriellt WLAN och har tillgång till 1 radio, 1 R-
SMA antenn anslutning. Produkten kan använda olika IEEE 802.11 standarder som 
802.11a/b/g/h/n och kan användas på antingen 2,4GHz eller 5GHz frekvensban-
det. Max hastigheten för dataöverföring ligger på 150Mbit/s med WLAN. Det finns 
en RJ45 kontaktanslutning som ger max 100 MBit/s. DC 24V [29]. Se fig. 11 för 
modellen. 

 

Figur 11: Client Module SCALANCE W721-1 RJ45 [29] 

Antenn 

Antenner behövs för att konvertera elektriska signaler till radio vågor och tvärtom. 
Storleken på den är 86 mm i bredden, 43mm på höjden, 86mm djup och väger 
300g. Antennen använder sig av IWLAN och kan användas i både 2,4GHz och 5GHz 
frekvensbandet. Den klarar av temperaturer upp till -40 till 70 grader celsius. An-
vänder sig av kontakt: N-hona. Räckvidden är upp till 200m långt förutsatt det är fri 
sikt och inga störningar. Strålningsmönstret är omnidirektionell och kan beskrivas 
som ”donut form” och har en spridningsvinkel i en horisontell plan på 360º på 2.4 
GHz och 150º på 5GHz frekvensbandet. Den får monteras på tak eller fordon [30]. 
Se fig. 12 för modellen. 

 

Figur 12:Antenn ANT795-6MN [30] 
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3 Process och mätresultat 

3.1 Inledning 

Förberedelserna för genomförande av detta examensarbete startades med att läsa en 
students tidigare rapport från Högskolan i Gävle samt olika funktionsmanualer för 
att förstå hur jag skulle gå tillväga i mitt projekt. Mjukvaran TIA-portal användes för 
att programmera Siemens styrsystem. Det fanns en utbildningspärm som heter 
Sitrain utbildningscenter Simatic S7-1200 System som jag kunde läsa och lära mig 
grunderna i systemet. Genomförande har skett på Högskolan i Gävle i automations-
salen där all utrustning finns och rapportskrivningen har skett på Midroc Automat-
ion där jag har varit 50 % av tiden på tio veckor. 

3.1.1 Monteringen av hårdvara 

Fasta enheten 

I den fasta enheten finns styrsystemet som består av en PLC SIMATIC S7-1500 och 
är monterad på en DIN skena med befintliga moduler sen tidigare. Modellen på ac-
cesspunkten heter SCALANCE W774 -1 RJ45 och sitter bredvid PLC:ns moduler. 
Modellen på antennen heter ANT795-6MN som har monterats fast på ett apparat-
skåp. Antennen har anslutit till accesspunkten med hjälp av en koaxikabel. Från ac-
cesspunkten finns det en kabel som är anslutet till ett nätverk.  

Mobila enheten 

I den mobila enheten finns en PLC av modellen SIMATIC S7-1200 som är monterad 
på en fyrkantig träplanka. Bredvid PLC:n sitter en klientmodul som heter 
SCALANCE W721-1 RJ45 som används till för att ansluta till trådlöst nätverk. En 
kabel från klientmodulen är kopplad till PLC:n. Det finns även en digital modul med 
on-off switch samt en antenn som är likadan som den fasta enheten och är monterat 
på ett rörligt antennfäste. En adventsljusstake med sju stycken lampor användes till 
projektet där varje enskild lampa är kopplad till reläutgångarna och därefter kunde 
lamporna styras individuellt. För att det ska kunna fungera måste ljusstaken vara pa-
rallellkopplad och 230 VAC spänningen till reläutgångarna måste transformeras ned 
till 24VAC för att inte bränna lamporna. Lösningen på detta sker med en separat 
transformator. Kopplingsschema och bild på montering kan ses i bilaga A. Figur 13 
och 14 visar strålningsmönstret för antennen. Bilderna visar vilken riktning på signa-
len som skickas eller tas emot. 
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Figur 13:Strålningsmönster [31]. 

 

Figur 14: Strålningsmönster [31]. 
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3.1.2 Konfigureringen av den trådlösa länken 

Kommunikationen för den trådlösa länken sker med hjälp av WLAN av standarden 
802.11n som använder sig av frekvensbanden på både 2,4 GHz och 5GHz. Först ska 
frekvensen på 2,4GHz användas. För att den trådlösa länken ska kunna fungera 
måste man konfigurera accesspunkten och klientmodulen som görs var för sig via 
deras webbserver. Innan man kommer åt webbservern måste man ha IP adressen 
som anges i TIA portalen som är mjukvaran man programmerar i. Genom att skriva 
in enhetens IP adress i en webbläsare så kommer man åt den lokala webbservern. 
Enheterna måste läggas in i samma nätverk som i resten av styrsystemet. När IP 
adressen konfigureras på klientmodulen behövs den kopplas ihop med styrsystemets 
switch med en Ethernetkabel. Enheternas webbserver har en Wizard som hjälper en 
med programmet för de mest grundläggande parametrarna som behöver ställas in 
för att få en fungerande kommunikation.  Funktionen finns under Wizards->Basic 
Wizard. Se tabell 5 & 6 som är konfigureringen av enheternas parametrar. Det som 
skiljer sig när man konfigurerar en accesspunkt och en klientmodul är att ett trådlöst 
nätverk skapas när man konfigurerar en accesspunkt. Det trådlösa nätverket behöver 
en Service Set Identifier. Namnet på SSID är viktig att komma ihåg eftersom man 
även konfigurerar in det i klientmodulen för att ansluta det till nätverket. Lösenor-
det till WPA2 måste också vara samma. En trådlös förbindelse har skapats till de en-
heter som är anslutna till accesspunkten och klientmodulen när båda enheterna har 
konfigurerats.  Man kan testa att den trådlösa länken fungerar genom att pinga de 
båda PLC:erna med hjälp av kommandotolken. Bilaga D visar hur man pingar en IP-
adress. Man kan även göra det direkt från webbservern. Från TIA portalen kan man 
programmera den rörliga delen trådlöst.  Med hjälp av en Ethernetkabel som ansluts 
till klientmodulen kan man lägga till flera ändnoder än det som redan finns i det mo-
bila systemets PLC som ansluts till det trådlösa nätverket. Flera noder kan kopplas 
till klientmodulen genom en switch vilket bidrar till att det ger ett utbyggbart sy-
stem [31]. 
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Tabell 5: Parametrarna för Access Point [31]. 

Parameter Värde 

Device mode AP 

System name ScalanceW774 

Country Code Sweden 

DHCP client Off 

IP adress 192.168.17.123 

Subnet mask 255.255.255.0 

Default gateway 0.0.0.0 

Telnet server On 

SSH server On 

HTTPS Server only On 

DCP server Read/Write 

SNMP SNMPv1/v2/v3 

SNMP1v/2v read-only Off 

SINEMA configuration Interface On 

R1A1 antenna type ANT795-6MN 

R1A2 antenna type Not used (connect 50ohm termination) 
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Tabell 6 Parametrarna för Client module [31]. 

Parameter Värde 

Device mode Client 

System name ScalanceW721 

Country Code Sweden 

DHCP client Off 

IP adress 192.168.17.124 

Subnet mask 255.255.255.0 

Default gateway 0.0.0.0 

Telnet server On 

SSH server On 

HTTPS server only Off 

DCP server Read/Write 

SNMP SNMPv1/v2/v3 

SNMP1v/2v read-only Off 

SINEMA configuration Inter-
face On 

R1A1 antenna type ANT795-6MN 

WLAN 1 Enabled 

Frequency band 2.4 GHz 

WLAN mode 2.5 GHz 802.11n 

MAC mode Layer 2 Tunnel 

SSID Siemens Wireless Network 

WLAN 1 channels Select all 

Authentication type WPA2-PSK 

Cipher AES 

WPA2 pass phrase Higadmin 
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3.1.3 Programmera PLC:erna 

Programmeringen sker i mjukvaran TIA-Portal och används till Siemens styrsystem. 
Det första man behöver göra är att skapa ett projekt och sedan ge projektet ett namn 
samt vem som utför det. Därefter sker hårdvarukonfigureringen där man lägger till 
enheterna Simatic s7-1500 och s7-1200 med deras befintliga CPU:er. Se Bilaga B. 
Sedan måste man konfigurera inställningarna för deras respektive IP-adresser i ”Et-
hernet address i PROFINET interface”. Det är viktigt att de läggs in i samma nät-
verk. Projektets innehåll kan ses på vänster sida i TIA-portal. Man kan programmera 
koden på olika sätt, under fliken program blocks så kan man välja om man vill pro-
grammera direkt i huvudprogrammet eller i block som har olika funktioner som 
t.ex. olika programspråk som sedan huvudprogrammet kallar på. I det här fallet 
skedde programmet direkt i huvudprogrammet ”main” i så kallade ladder med hjälp 
av ett funktionsblock. In och utgångarna tilldelades adresser i PLC-taggen. En ad-
ventsljusstake med sju lampor programmerades med en enkel kod. Koden är ett 
”rinnande ljus” där varje lampa tänds efter 500ms. Efter varje sekvens börjas den om 
igen. Från en digital ingång på den mobila PLC:en finns en på/av knapp program-
merad som man kan manuellt starta eller stänga av programmet. Knappen skickar en 
signal till fasta delen som är PLC Simatic S7-1500 vilka lampor programmet ska 
startas eller avslutas på den mobila delen. Ett exempel på koden och PLC-tag finns i 
bilaga B för båda PLC:erna. 

3.1.4 Programmera den trådlösa kommunikationen 

Programmeringen av den trådlösa kommunikationen sker med hjälp av Mas-
ter/Slave användarmodellen. Den fasta PLC kommer att vara Master och den mo-
bila PLC kommer att vara Slave. För att kunna utföra kommunikationen måste några 
inställningar utföras. Konfigureringen sker under Device configuration -> Opera-
ting mode. Se fig. 15 för inställningen på den mobila delen. Sedan behöver man fylla 
i IO device för att kunna lägga in en IO controller. Det som sker är att CPU:n har 
en funktion som heter ”I-device” som är en intelligent IO-enhet som ser till att det 
finns möjlighet att datautbyte sker med en IO-controller samt drift av CPU:n som 
förbehandlar delprocesser för t.ex. den ”I-device” som är länkad till den högre nivån 
som är ”IO-controller”. I ”I-device” sker förbehandlingen som hanteras av användar-
programmet. I ”IO controller” finns processvärdena i den centraliserade eller distri-
buerade I/O där förbehandlingen sker i användarprogrammet. Under Operating 
mode finns I-device communication och det är där inställningarna för Slaven ställs 
in. 



 

28 

 

Figur 15: konfigureringen av I-device. 

Transfer area är överföringsområde för den trådlösa kommunikationen som skickar 
över signaler från en destination till en annan destination, det är ett användargräns-
snitt till programmet för ”I-device” CPU. Det som skickas in i ingångarna bearbetas i 
användarprogrammet och sedan får man resultatet från utgångarna. Transfer area är 
det område där den trådlösa kommunikationen görs tillgängligt för att kunna byta ut 
data mellan en ”IO-controller” och ”I-device”, som har en informationsenhet där 
data skickas eller tas emot konsekvent mellan enheterna. Två stycken transfer area 
måste skapas för att båda PLC:erna ska kunna kommunicera med varandra dvs. en 
tvåvägskommunikation annars kommunicerar den bara åt ett håll om man bara väljer 
en transfer area. Pilarna i transfer area visar vem som ska skicka och vem som ska ta 
emot informationen och för att kunna göra det måste variablerna tilldelas adresser 
som kan göras i en PLC tag table. Ett exempel i det här fallet så har variabeln Dis-
tOutput_1 adressen 568 som inställningar på den mobila delen, skicka signaler som 
kommer att speglas i input1 som har adressen 20 i den fasta delen. Se figur 16 & 17 
för detaljer om transfer area 1 och 2. Inställningarna måste ske på båda PLC:erna 
och för att få det att funka måste programmeringskoderna funka med varandra 
[31][32].   
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Figur 16: Detaljer för transfer 1. 

 

 

Figur 17: Detaljer för transfer 2. 
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3.1.5 Cykeltiden 

Den förinställda tiden för cykeltiden är på 150ms på båda enheterna. Jag halverade 
tiderna på båda enheterna tills kommunikationen bröts. När kommunikationen bröts 
fanns det ett intervall som man kunde testa för att se när kommunikationen blev sta-
bil igen. Med hjälp av ljusstaken kunde man se när kommunikationen bröts eller 
blev stabil. Den snabbaste cykeltiden blev tillslut 11ms utan att kommunikationen 
bröts. Det ligger i samma intervall som realtid för PROFINET som ligger på 10ms 
och stämmer överens med teorin [13][14]. Se fig. 18 & 19. 

 

 

Figur 18: Diagnos för cykeltiden på den fasta delen. 
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Figur 19: Diagnos för cykeltiden på den mobila delen. 

 

3.1.6 Räckvidden 

Mätningarna utfördes på Högskolan i Gävle vars miljö kan jämföras med kontors-
miljö. Räckvidden kunde mätas genom att kolla om kommunikationen funkade på 
olika avstånd både horisontellt och vertikalt. Den fastmonterade delen utvaldes som 
en utgångspunkt och finns på våning 4, medan den mobila delen kunde förflyttas 
mellan olika punkter. En app på min privata telefon installerades som heter Map 
Measure som mäter avståndet mellan två olika punkter med hjälp av en GPS som vi-
sar koordinaterna för longitud och latitud. Genomförandet gjordes först på 2.4 GHz 
frekvensbandet sedan ändrades inställningarna på AP och CM till 5GHz bandet som 
jag sedan kunde samla in ny data för räckvidden. I tabell 7 och 8 visar mätresultaten. 
Figur 20 och 21 visar diagram för resultaten och färgerna har olika betydelser. Blå 
färg betyder att kommunikationen fungerar och röd färg betyder att det fungerar ej. 
Diagrammet visar att den längsta räckvidden sker på samma våning som den fast-
monterade PLC:n ligger. För 2.4 GHz frekvensbandet blev den längsta räckvidden 
34m och för 5GHz frekvensbandet blev det 7.22m. Högre frekvenser har svårare att 
tränga igenom väggar och golv och andra förhinder som solida objekt och därför har 
5GHz kortare räckvidd. 

Tabell 7: Mätresultat för 2.4GHz. 

Räckviddsmätning. Fasta delen är 60.6688/17.1211.      Frekvensbandet  2.4 GHz 

Mobila delen Latitud Longitud Distans [m]  
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Våning 1 Hela våningen fungerar ej 

Våning 2 försök 1 60.6687 17.1211 9.02 Fungerar 

Våning 2 försök 2 60.6688 17.1211 15.83 Fungerar ej 

Våning 2 försök 3 60.6687 17.1211 9.92 Fungerar ej 

Våning 3 försök 1 60.6687 17.1211 6.79 Fungerar 

Våning 3 försök 2 60.6686 17.1212 15.4 Fungerar ej 

Våning 4 försök 1 60.6688 17.1211 29.56 Fungerar 

Våning 4 försök 2 60.6690 17.1209 34 Fungerar 

Våning 5 försök 1 60.6689 17.1211 17.90 Fungerar ej 

Våning 5 försök 2 60.6688 17.1210 7.74 Fungerar 

Våning 6 försök 1 60.6688 17.1211 11.91 Fungerar 

Våning 6 försök 2 60.6688 17.1211 9.06 Fungerar 

 

Tabell 8: Mätresultat för 5GHz 

Räckviddsmätning. Fasta delen är 60.6688/17.1211.      Frekvensbandet  5 GHz 

Mobila delen Latitud Longitud Distans [m]  

Våning 1 Hela våningen fungerar ej 

Våning 2 Hela våningen fungerar ej 

Våning 3 Hela våningen fungerar ej 

Våning 4 60.6687 17.1210 7.22 Fungerar 

Våning 5 Hela våningen fungerar ej 

Våning 6 Hela våningen fungerar ej 
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Figur 20: Diagram för resultat på 2.4 GHz.

Figur 21: Diagram för resultat på 5GHz. 
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3.2 Teoriresultat 

3.2.1 Överföringshastigheten 

Detta resultat är mer en överblick på vad man kan förvänta sig för hastigheter på 
olika frekvensband. Enligt tabell 1 [9] och Siemens funktionsmanual [8] kan man 
förvänta sig att datahastigheten varierar beroende på vilken kanal man väljer. Fre-
kvensbandet på 5GHz tillåter snabbare överföring av data än 2,4 GHz eftersom 2.4 
GHz frekvensbandet har flera användare på det och delar på bandbredden än 5Ghz 
frekvensbandet.  

3.2.2 PROFIsafe 

PROFIsafe används till att få felsäker kommunikation. Avsikten med PROFIsafe är 
att ta bort möjliga felkällor som kan komma i en seriell busskommunikation, pro-
blem som fördröjning, felaktig order, adresser som är fel, korrupt data och förlust 
eller repetition av data. Man kan implementera PROFIsafe på PROFINET. För att få 
felsäker kommunikation, standard routrar och standard växlar så kräver det inga 
speciella nätverkskomponenter. PROFIsafe kan bara genomföras med mjukvara. 
Metoden PROFIsafe använder sig av är ”black channels communication” som bety-
der att ett överföringssystem från en säkerhetsnod skickas till en annan, där all sä-
kerhet för felsäker kommunikation finns i mjukvaran av PLC, I/O system och tele-
gram/meddelande som skickas över nätet. Begränsningarna kan vara den trådlösa 
överföringen där kraven för att använda den har tillräcklig tillgänglighet som inga 
onödiga avbrott och säkerhet kan säkerställas. Men även transparenta nätverkskom-
ponenter som omfattar switchar, router, länkar och trådlösa överföringskanaler som 
black channel kan bestå av så betyder det att det blir mindre restriktioner när kraven 
för SIL3 måste uppfyllas. Om man vill implementera PROFIsafe så måste man vara 
medlem från PROFIBUS för att komma åt de nödvändiga filerna om man vill göra 
det från grunden. Ett annat sätt är att man använder sig av utvecklingspaket som 
finns på marknaden som man kan köpa från en återförsäljare. 
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4 Diskussion 

Man bör iaktta att resultatet som framkom är unikt för det här projektet då det är 
beroende på bland annat miljö, vilken process som utförs och störningar som kan 
uppkomma. Utav cykeltiderna enligt tillverkarens tekniska beskrivning [13] av 
PROFINET kan man få en överblick på vad man kan förvänta sig för resultat. Det 
står att man kan få upp till 100ms av TCP/IP och UDP/IP, ca 10 ms av RT och 
mindre än 1ms av IRT. Man måste ta hänsyn till resultatet eftersom det är tillverka-
rens uppgift att få så bra tider samt att testerna har utförts i en optimal miljö med 
minimala störningar för att konkurrera mot andra fältbussar på marknaden. 

Man behöver även vara lite kritisk till resultaten enligt tekniska beskrivningar som 
gäller all hårdvara från leverantörer som har använts i undersökningen eftersom de 
är teoretiska och oftast svåra att nå i praktiken.  

Den lokala webbservern där man konfigurerar inställningarna för accesspunkten 
med hjälp av IP-adressen finns en flik som heter iFeatures där man kan mäta data 
hastigheten. Jag har tyvärr inte kunnat mäta hastigheten pga. av att en komponent 
key-plug w780 iFeatures behövdes till accesspunkten i plattformen som är en licens 
som öppnar upp extra funktioner som t.ex. överföringshastigheten [28]. Eftersom 
komponenten var dyr och tiden inte skulle räcka till för att handla in den har överfö-
ringshastigheten inte prioriteras för att kunna mäta den. Denna del blev teoristudier 
istället. 

För att kunna implementera PROFIsafe var man tvungen att vara medlem för att 
kunna komma åt nödvändiga filer eller köpa från en återförsäljare och pga. av kost-
nader har det blivit en teoristudie istället. 

Metoden för att mäta räckvidden användes på grund av den mobila delen kunde för-
flyttas mellan olika punkter samtidigt jag kunde se om kommunikationen fungerade 
eller inte. Med hjälp av ljusstaken kunde man se när kommunikationen avbröts ef-
tersom lamporna slutade blinka. 

Metoden för att mäta cykeltiden samtidigt som kommunikationen fungerade använ-
des med hjälp av ljusstaken som visade när kommunikationen blev stabil efter olika 
värden på inställningarna utan att sekvensen avbröts. Det var det smidigaste sättet 
att mäta inom tidsramen för arbetet. 
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5 Slutsatser 

Arbetet har gått ut på att implementera trådlösa fältbussar i Siemens styrsystem med 
PROFINET som användargränssnitt. Jag skulle undersöka den snabbaste cykeltiden 
och räckvidden på olika frekvensband i syfte för att kunna använda detta i utbild-
ningsplattformen som finns på Högskolan i Gävle. En undersökning på PROFIsafe 
och hastigheten har utförts. Det går att implementera PROFIsafe med PROFINET 
trådlöst. Hastigheten på frekvensbandet 5 GHz är snabbare än 2,4 GHz.  

Cykeltiden 

Enligt diagnosen för standard cykeln på mastern ligger den på 2ms medans slaven 
ligger på 4ms. Cykeltiderna blir för snabb om man väljer t.ex. 2ms på båda enheter-
na eftersom slaven har en längre standardtid. Men kommunikationen funkar fortfa-
rande inte om man ändrar inställningar till 4ms. Intervallen mellan 5-10ms funkar 
kommunikationen men är inte stabil eftersom sekvensen på programmet bryts. An-
ledningen till detta är för att det tar längre tid för trådlösa fältbussar än med kablar. 
Men även för att standardtiderna är så pass snabb att det kräver t.ex. isokronrealtid.  
Resultatet som jag fick från undersökningen blev 11ms. Det ligger i samma intervall 
som realtid för PROFINET som ligger på 10ms och stämmer överens med teorin 
[13][14]. 

Räckvidden 

Räckvidden för 2.4 GHz är längre medan 5 GHz har en kortare räckvidd. Anledning 
till detta är för att högre frekvenser har svårare att tränga igenom väggar och golv 
och andra förhinder som solida objekt. 
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Bilaga A 

 

 

 

Figur 22: Kopplingsschema för den fastmonterade delen [30]. 
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Figur 23: Fastmonterade delen med befintligt styrsystem 
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Figur 24: Kopplingsschema för den mobila delen [30]. 
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Figur 25: montering av den mobila delen. 
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Bilaga B 

 

Figur 26: Hårdvarukonfigureringen av slaven. 

 

Figur 27: Hårdvarukonfigureringen av master. 
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Bilaga C 

 

 

Figur 28: Början på funktionsblocket på master. 
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Figur 22:  Forts på funktionsblocket på master 

 

 

Figur 29: Huvudprogrammet ”main” där jag kallar på funktionsblocket i master PLC. 
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Figur 30: Master tag table. 
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Figur 31: Programmeringen i slavens “main”. 
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Figur 32: Slave tag table. 
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Bilaga D 

 

 

Kommandotolken 

Pinga för att kolla om trådlösa länken fungerar. 

Gör så här: Ipconfig därefter tryck enter. 

Ping ”IP-adressen” sen enter så ska meddelande komma fram. 

 

Figur 33: Exempel på svar från kommandotolken. 

 

 

 

 


