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Sammanfattning 

Denna studie ämnar undersöka hur styrsystem från Siemens som inte ingår i ordinarie 
produktbibliotek till deras processkontrollssystem PCS 7 kan integreras. 
Integreringen kommer utföras med hjälp av ett tilläggspaket till PCS 7, SIMATIC PCS 
7/Open OS. Styrsystemen som ska integreras i detta arbete är vanligt förekommande 
på industrier idag, SIMATIC S7-300/1500. Dessa styrs normalt inte via 
processkontrollsystem, mer vanligt är att de styrs lokalt via en operatörspanel intill 
maskinen. Genom att integrera dessa till processkontrollsystem kommer de att kunna 
styras från större kontrollrum, samtidigt som fördelarna med att integrera moderna 
styrsystem med ny teknik erhålls i produktionen.  

En annan del av studien har för avsikt att jämföra tidigare fall av liknande integreringar 
där andra typer av tekniker har använts. Dessa fall har visat att det finns idag 
standardiserade tekniker för att integrera enstaka fältenheter så att dessa kan hanteras 
av övergripande kontrollsystem. I en av studierna som undersöks, där det har gjorts 
försök att integrera funktionen av ett styrsystem som kontrollerar flertalet 
fältenheter, finns det enligt studien begränsningar i tekniken som används. Enligt 
Siemens AG ska dock tillägget SIMATIC PCS 7/Open OS klara att integrera ett 
styrsystem med dess fulla funktionalitet till processkontrollsystemet PCS 7. 

Resultatet av arbetet visar att integrering av styrsystemen till PCS 7 genom att 
använda tillägget är möjlig och styrsystemets fulla funktion kunde erhållas från ett PCS 
7-HMI. För att integreringen med tilläggspaketet ska ske smidigare rekommenderas 
att förberedelser, såsom att skapa bibliotek både i PCS 7 och i styrsystemet utförs 
innan integreringsarbetet påbörjas. Biblioteken bör innehålla funktionsblock för 
exempelvis motordrifter i styrsystemet och grafikelement som motsvarar dessa i PCS 
7.  

Keywords: Integrering, styrsystem, PLC, PCS, Siemens, SIMATIC PCS 7, 
SIMATIC PCS 7/Open OS, SIMATIC S7-1500.
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Abstract 

This study will focus on how Siemens controllers that are not listed in the product 
library of the process control system PCS 7, can be integrated. The integration will 
be performed using an option for PCS 7 (SIMATIC PCS 7/Open OS). The controllers 
to be integrated in this work are commonly found in industries today, the Siemens 
controllers SIMATIC S7-300/1500. These are usually not controlled from a process 
control system, they are more commonly controlled via an operator panel next to the 
machine. By integrating these controllers into the process control system, they can be 
controlled from larger control rooms, and the production will acquire the benefits of 
using modern controllers. 

Previous cases with similar components, where other integration techniques was used 
has been evaluated. In these cases the integration have shown that there are today 
standardized techniques for integrating single field devices so that they can be 
managed by process control systems. In another study investigated, where attempts 
have been made to integrate the function of a controller that is controlling several 
field devices, the study showed limitations in the technique used. According to 
Siemens AG however, SIMATIC PCS 7/Open OS will be able to integrate a 
controller with its complete functionality into the process control system PCS 7. 

The result of the work shows that integration of the controllers to PCS 7 by using the 
option package is possible, and the controller could be fully operated from a PCS 7-
HMI. In order to make the integration with the optional package more user-friendly, 
it is recommended that preparations be made before integrating. Such as preparing a 
library in both PCS 7 and in the controller to be integrated, which are containing for 
example function blocks in the controller side and graphic elements corresponding to 
these function blocks in the PCS 7-HMI side. 

Keywords: Integrating, controller, PLC, PCS, Siemens, SIMATIC PCS 7, SIMATIC 
PCS 7/Open OS, SIMATIC S7-1500.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I takt med utvecklingen som sker av styrsystem för industrin idag, samt i och med 
digitaliseringen som spås komma inom en snar framtid med Industri 4.0, kommer högre 
krav att ställas på processkontrollsystem (PCS) och dess styrsystem. Industri 4.0 är ett 
politiskt initiativ från Tysklands regering, med syftet att modernisera industrierna i landet 
för att fortsätta vara i framkant av industrialismen och upprätthålla sin status som ett 
industriland [1]. 

Det kommer framförallt att ställas högre krav då systemen ska klara av att kommunicera 
med exempelvis sensorer, datainsamlingssystem och andra datornätverk, eftersom dessa blir 
allt mer tillgängliga på grund av teknikens utveckling [2]. Ett steg i att förbereda en 
industrianläggning för Industri 4.0 kommer innebära att implementera ett så kallat Cyber-
Physical System (CPS) som ersättare för ett traditionellt automationssystem [1]. Weyer et 
al. beskriver CPS som ett automationssystem av högre nivå än de som förekommer idag, ett 
system där maskiner, fältenheter och produktionsmoduler utbyter information, utlöser 
åtgärder och kontrollerar varandra självständigt (autonomt) [1].  

Ett steg i att möta nya krav och för att framtidssäkra en industrianläggning kommer sannolikt 
innebära implementering av moderna styrsystem till industrins PCS, styrsystem som klarar 
av den senaste kommuniceringstekniken. Ett sådant arbete kan direkt kopplas till det första 
steget i att implementera en CPS-struktur på en industri, vilket enligt J.Lee et al. med sin 
CPS-modell enligt figur 1, Smart Connection Level, betyder att erhålla exakt och tillförlitlig 
data från sensorer och maskiner [2]. För att lyckas med detta måste det finnas styrsystem 
som klarar av att hantera all information med och kommunicera med enheterna i nätverket. 

  
Figur 1. Pyramidmodell av CPS [2]. 
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Tidigare forskning har visat att det idag finns standardiserade tekniker för att integrera 
enstaka fältenheter så att dessa kan hanteras av övergripande kontrollsystem. Fältenheter i 
detta dokument är benämningen av komponenter inom industriautomation som kräver ett 
utbyte av data, exempelvis ventiler, sensorer och motorer. Däremot i ett tidigare fall, i 
vilket det har gjorts försök att integrera ett styrsystem, finns det enligt M. Obst et al. 
begränsningar i teknikerna som användes [3]. Siemens AG har tagit fram en 
tilläggsprogramvara, SIMATIC PCS 7/Open OS (vidare Open OS) som enligt manualen 
kan användas för att integrera ett styrsystem och dess funktion till deras 
processkontrollsystem PCS 7 [4].  

För att framtidssäkra anläggningen på Sandvik AB i Sandviken vill de undersöka 
möjligheterna med integrering av styrsystem till deras överordnande PCS 7-system, vilket 
kommer att ske genom att använda tillägget Open OS till PCS 7. Tillägget kommer att ge 
Sandvik möjligheten att i framtiden välja det styrsystem som lämpar sig bäst för uppgiften, 
i prestanda och prisbild och inte vad som är enklast att integrera. Vad Sandvik huvudsakligen 
förvärvar med att använda tillägget till deras processkontrollsystem visualiseras i följande 
figur. 

 

Figur 2. Fördelar med tillägget SIMATIC PCS 7/Open OS till en PCS 7 miljö. 

– Centralt Human-Machine Interface (HMI): Alla delar av processen som 
styrs individuellt eller från en lokal HMI-panel kan samlas i ett övergripande 
kontrollrum. 

– Leverantörsoberoende: Oavsett tillverkare av styrsystem kan de integreras till 
PCS 7. 

– PCS 7 Utseende: Oavsett tillverkare av styrsystem som ska integreras får 
processbilderna PCS 7-utseende. 

  

PCS 7

(Standard)
PCS 7/Open 

OS
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1.2 Programvaror 

Följande del av kapitlet förklarar begrepp och programvaror som omfattas av arbetet.  

1.2.1 Siemens SIMATIC PCS 7 

PCS 7 är ett PCS, eller som det ofta också benämns, Distributed Control System (DCS). 
Systemet kan delas in i tre huvuddelar, Operator System, Automation System, Engineering 
System, vilket illustreras av figur 3 [5]. 

 
Figur 3. De tre huvuddelarna i PCS 7. OS, ES, AS [5]. 

Operator System (PCS 7-HMI) - är det yttersta skalet av PCS 7, härifrån kan operatörer 
övervaka och styra processer via processbilder och faceplates. Här tillåts även operatörerna 
att analysera och manipulera nödvändiga data för processen. PCS 7-HMI är uppbyggd enligt 
klient-server modellen, klient och server kan installeras på samma enhet, eller på separata 
enheter [5].  

Automation System (automationssystem) - är den benämning som ges på den PLC 
eller DCS som befinner sig högst i hierarkin när den används i kombination med PCS 7. Det 
kan vara både PC-baserade styrsystem, eller traditionella DCS-system [5]. 

Engineering System (Ingenjörsstation) - är benämningen på den PC som innehåller 
de programvaror som behövs för att konfigurera systemkomponenterna i PCS 7. 
Ingenjörsstationen innehåller många programvaror för konfigurering av alla delar som ingår 
i ett PCS 7-projekt, figur 4 illustrerar de programvaror som ingår i PCS 7 [5]. De som är 
relevanta för detta projekt är;  
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– CFC/SFC – Skapa programkod i Continoius- och Sequential Function Chart 
format. 

– Libraries – Importera bibliotek innehållande t.ex. funktionsblock till 
automationssystemet och grafikelement för HMI:et. Relevant för detta projekt är 
biblioteket Industry Library. 

– HW Config – Konfigurera kommunikationen mellan t.ex. automationssystemet 
och PCS 7-HMI. 

– Graphics Designer – Används för att bygga processbilder innehållande block 
ikoner och faceplates (dessa används för att styra exempelvis en motor). 

– SIMATIC Manager – Projekthanterare för automationssystemets del av ett PCS 
7-projekt. 

Figur 4. Komponenter i SIMATIC PCS 7 Engineering System [5]. 

1.2.2 Siemens SIMATIC Industry Library 

SIMATIC Industry Library (IL) är ett bibliotek framtaget speciellt för Siemens SIMATIC 
S7-300 PLC-serie (fortsättningsvis, 300-controller). Bibliotek består av två delar, för 300-
controllern innehåller biblioteket bland annat funktionsblock och för PCS 7-miljön 
innehåller det grafikelement som matchar funktionsblocken. Biblioteket används för att 
integrera nya projekt till PCS 7 som innehåller en 300-controller. 
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1.2.3 Siemens SIMATIC PCS 7/Open OS 

Genom att använda tilläggspaketet Open OS, finns möjligheten att implementera styrsystem 
från andra tillverkare till en PCS 7-miljö, utan att påverka utseendet på gränssnittet för 
operatörerna. Ett generellt HMI erhållas oberoende av fabrikatör av underliggande 
styrsystem i produktionen. Open OS gör det därför möjligt att implementera övriga 
styrsystem från Siemens som inte ingår i ordinarie programbibliotek till PCS 7, exempelvis 
SIMATIC S7-300/1200/1500. Figur 5 visar ett exempel på ett kontrollsystem som 
använder PCS 7 med Open OS för att integrera olika typer av styrsystem till en gemensam 
kontrollpanel. I figuren visas även en gren i nätverket med en Third-party Controller, vilket 
beskrivs som ett styrsystem från en annan tillverkare, exempelvis Allen Bradley [6], [7]. 

  
Figur 5. Trädstruktur av ett PCS 7-system med PCS 7/Open OS [6]. 

1.2.4 Siemens SIMATIC STEP 7  

STEP 7 är ett programpaket som innehåller programvaror för att programmera styrsystem 
från Siemens. Verktyget stödjer språk enligt IEC standard som till exempel Ladder Diagram 
(LD), Function Block Diagram (FBD) och Structured Text (ST) [8]. Programvaran är 
speciellt framtagen för siemens 300-controllers.  

1.2.5 Siemens SIMATIC TIA Portal 

TIA Portal är den senaste generations programmeringsverktyg från Siemens som används 
för att programmera SIMATIC S7-1200/1500 PLC-serie från Siemens (fortsättningsvis 
1200-/1500-controller). TIA Portal integrerar alla programvaror som annars ligger 
styckevis som i STEP 7 till en och samma miljö, därav namnet Totally Integrated 
Automation Portal (TIA Portal). Från TIA Portal sker all programmering från samma 
fönster, även programmering av frekvensomriktare och operatörspaneler. 
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1.3 Praktiskt arbete  

Programvaror som nämnts tidigare kommer att användas i ett uppdrag som kommer att 
utföras hos Sandvik Materials Technology AB (SMT) i Sandviken. De vill undersöka 
möjligheterna att implementera styrsystem från Siemens som inte ingår i ordinarie 
programbibliotek till deras PCS 7-system. Två styrsystem ska integreras i det befintliga PCS 
7-systemet. För att möjliggöra detta krävs en installation av en tilläggsprogramvara, Open 
OS. Den har inte tidigare har använts av SMT, av den anledningen är det angeläget att utreda 
hur programvaran används och hur implementeringen kan utföras för att möta SMT:s 
behov. Arbetet anses ligga väl i tiden för att framtidssäkra anläggningen på Sandvik genom 
att integrera modern teknik i produktionen. Med Open OS som tillägg till PCS 7, kommer 
Sandvik att ha möjligheten att i framtiden välja det styrsystem som lämpar sig bäst för 
uppgiften, i prestanda och prisbild och inte låsa sig till en tillverkare. 

1.4 Syfte och målsättning 

Studien innefattar ett praktiskt projekt som kommer utföras hos SMT, på avdelningen 
tekniskservice (TSAU). Projektet kommer att fokusera på hur de ska gå till väga för att 
integrera en 300- och 1500-controller genom att använda Open OS. Den andra delen av 
studien kommer att jämföra andra integreringstekniker som har använts i tidigare fall då 
man utfört en integrering av olika fältenheter. Jämförelsen presenteras i form av en 
litteraturstudie som inriktar sig på integreringar till PCS 7. 

1.5 Frågeställningar 

Arbetet kommer fokusera att svara på följande frågor: 

– Vad är anledningen till att använda Open OS tillsammans med PCS 7? 
– Hur sker integreringen av ovan nämnda styrsystem till PCS 7 genom Open OS? 
– Hur har man gått tillväga i tidigare integreringsfall med PCS 7? 

1.6 Begränsningar 

Alla integreringstester i arbetet kommer att utföras i en simulerad testmiljö, inga tester 
kommer att ske i produktionen eller med befintliga program. I testmiljön kommer 
programkod att skapas i demonstreringssyfte. Endast praktiska tester kommer att utföras på 
1500-controllern eftersom tillvägagångsättet av en 300-controller med Open OS sker på 
identiskt vis. 
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1.7 Förväntat resultat 

Efter arbetet har genomförts, förväntas de efterfrågade styrsystemen att vara integrerade 
och det förväntas att de kan styras och övervakas från ett avlägset kontrollrum som använder 
PCS 7. Styrningen ska ske med samma funktionalitet som i styrsystemets lokala HMI, dvs. 
att en fullständig integration har utförts. Enligt uppgifter från Siemens, samt enligt 
integreringsmanualen för Open OS förväntas en sådan integration att vara okomplicerad [4]. 
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2 Tidigare forskning och Teori 

Detta kapitel innefattar en litteraturstudie som har utförts inom området integrering till 
processkontrollsystem. Tidigare fall av liknande karaktär undersöks, där standardiserade 
tekniker används för integrering av olika enheter till ett processkontrollsystem. 

2.1 Field Device Integration Technology 

I den första studien som har undersökts, användes integreringstekniken Field Device 
Integration Technology (FDI) i ett försök att integrera en controller och dess fulla 
funktionalitet [3]. En maskin som styrs av en 300-controller integrerades till ett 
processkontrolsystem som använder PCS 7. 

FDI är en standardiserad integreringsteknik framtagen för att integrera enstaka intelligenta 
fältenheter så att deras information kan tolkas av ett system på en högre nivå (övergripande 
kontrollsystem) [3]. FDI använder sig av redan standardiserade tekniker vilka är integrerade 
i dess IDE, så som Electronic Decive Description Langugage (EDDL) och OPC Unified 
Architecture (OPC UA) vilket gör att FDI är plattformsoberoende [9]. Det gör det möjligt 
att integrera enheter utan att ta hänsyn till tillverkare av kontrollsystem [9]. Tekniken är 
under utveckling med stöd från välkända företag inom industrikommunikation som, 
Fieldbus Foundation, PROFIBUS & PROFINET International och OPC Foundation [9].  

I studien där FDI används undersöks möjligheten hos ett företag att integrera en controller 
till ett befintligt PCS-system. Resultatet av studien visar att det inte är möjligt att direkt 
integrera 300-controllern och dess funktion med hjälp av enbart FDI [3]. Eftersom tekniken 
riktar sig mot integrering av enstaka fältenheter innebar det för studien att begränsningar 
inom FDI gjorde att det enbart var en del av de önskade funktionerna som kunde 
implementeras [3]. I studien föreslås ett koncept enligt figur 6, som använder ytterligare 
tekniker som komplement till FDI (PLCopen XML och aHMI) för att fylla de luckor som 
utgjorde begränsningarna för att integrera en controller med FDI [3]. 
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Figur 6. Konceptförslag enligt [3].  

Under kategorin Format i figur 6 presenteras förslag till hjälpmedel vilka kan fylla de luckor 
som ansågs att saknas i FDI [3]. Markeringen Behavior från figuren ovan anger PLCopen 
XML som lösningen till de begränsningar som kommer från programkoden. Exempelvis 
som att tolka data från funktionsblock, larm och meddelanden samt arkivering [3]. PLCopen 
XML kan användas för att kartlägga programspråk standardiserade av IEC som exempelvis, 
SFC, ST, FBD och LD. Formatet tillåter beskrivning av hela programmet för en maskin eller 
delar som beskrivs i funktionsblock eller funktioner [10]. 

En annan del som begränsas av FDI är möjligheten att återskapa HMI-bilder till PCS-
systemet. I studien föreslås det att använda abstractHMI (aHMI) för att genera filer som kan 
tolkas av FDI och sedan återskapas som en processbild som beskriver controllern. aHMI är 
ett beskrivningsspråk som kan användas för den formella beskrivningen av processbilder. 
Med hjälp av aHMI kan strukturen på processbilden, arrangemanget av dess hierarki och en 
länk till bilden kan skapas [11]. Dock stödjer inte aHMI funktion för att skapa individuella 
grafikelement så som en faceplate [3]. 
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2.2 Etablerade Integreringstekniker 

I en annan studie som har undersökts, också med syftet att integrera en controller till ett 
PCS, påvisar författarna att det är möjligt genom att använda två redan standardiserade 
tekniker, EDDL och GSD [12]. Enbart med hjälp av dessa textbaserade tekniker kunde hela 
controllerns funktion beskrivas för PCS-systemet som användes. Det som är nämnvärt för 
denna studie var att mer omfattande handpåläggning krävdes (än fallet där FDI användes) 
eftersom en controller skulle beskrivas genom att använda textbaserade programspråk. 
Även här krävdes det som i det tidigare fallet en programvara för att generera grafikelement 
från den textbaserade avkodningen, här användes istället autoHMI. Vilket beskrivs som ett 
programpaket innehållande ett antal C# program som kan läsa textfiler samt transformera 
dem till grafikelement som kunde användas att skapa ett generellt HMI [11].  

2.2.1 EDDL 

Electronic Device Description Language (EDDL) är ett textbaserat programspråk som 
presenterades 1992 av HART Communication Foundation och FOUNDATION Fieldbus, 
idag är språket etablerat inom integrering av fältenheter. EDDL är definierad i IEC 61804, 
och mängder av komponenter på marknaden och tillverkare stödjer språket. Att tekniken 
fick fotfäste berodde på att den var plattformsoberoende, vilket innebär att den kan 
tillämpas oberoende av tillverkare. EDDL använder sig av olika element, med dessa element 
kan en komponent eller enhet beskrivas så att information kan skickas på rätt sätt till 
styrsystemet [13]. 2006 utökades också funktionen av EDDL då stöd för OPC UA 
inkluderades, vilket är ett protokoll för maskin-till-maskin kommunikation. Detta gjorde 
det möjligt för EDDL att stödja mer komplexa komponenter. 

2.2.2 GSD 

General Station Description (GSD) är en textfil som används av enheter som kommunicerar 
via PROFIBUS/PROFINET. Textfilen beskriver komponentens 
kommunikationsfunktioner, exempelvis hantering av cyklisk data. Textfilen skrivs med 
General Station Markup Langugage (GSDML) som bygger på standardspråket eXtensible 
Markup Language (XML). XML är textbaserat språk framtaget för att simplifiera datautbyte 
mellan hårdvara och mjukvara [14]. GSD kan dock inte beskriva användar-relaterade 
funktioner och parametrar för fältenheter av större komplexitet (acyklisk data), därför 
användes GSD i samband med EDDL för att hantera enheterna som skulle integreras [12].  
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2.3 OPC 

OPC är en etablerad serie av standarder som innehåller specifikationer för utbyte av data 
inom bland annat industriautomation, dessa tillhandahålls och utvecklas av OPC 
Foundation. Tekniken är plattformsoberoende och tillämpas av en mängd olika tillverkare 
för automationskomponenter, vilket säkerställer ett säkert och smidigt informationsutbyte 
mellan komponenter [15]. 

OPC tekniken bygger primärt på en klient och server teknik som möjliggör att 
företagsapplikationer, HMI-gränssnitt och fysiska fältenheter kan hämta och lämna data från 
en server inom ett industrinätverk, vilket visas i figur 7. Exempelvis kan tekniken användas 
för att hämta rådata från fältenheter och den i ett SCADA- eller DCS-system, eller att från 
dessa system presentera information för exempelvis en företagsapplikation [15]. 

 

Figur 7. OPC Klient- och serverrelation [15].  

2.3.1 OPC Data Access 

OPC Data Access (OPC DA) utgör basfunktionen för åtkomst av data (läsning och 
skrivning) från olika enheter i industrinätverket. Den primära avsikten med OPC DA är att 
tillhandahålla gränssnitten enligt figur 7 med data till stöd för arkitekturen, dvs.  att leverera 
data från en fältenhet till en klientapplikation på en högre upp i hierarkin [15].  

OPC Data Access innehåller specifikationer för att kommunicera realtidsdata från 
dataöverföringsenheter som PLC:er till operatörsgränssnitt som HMI och SCADA-system. 
OPC DA hanterar attribut som värden, kvaliteten av värdet och dess tidsstämplar [15]. 

2.3.2 OPC Alarm and Event 

OPC Alarm and Events (OPC A&E) innehåller specifikationer för objekt och gränssnitt som 
tillåter OPC-klienter att meddelas om förekomsten av specifika händelser och larmvillkor. 
Dessa gränssnitt tillhandahåller också tjänster som tillåter OPC-klienter att bestämma över 
händelser och villkor hos en OPC-server så den kan erhålla aktuella statusar [16]. 
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2.3.3 OPC Unified Architecture 

2008 släppte OPC Foundation nästa generations OPC standard, OPC UA. Den har all 
funktionalitet från tidigare nämnda standarder samlade i ett ramverk som är skalbart och 
expanderbart. Den kan hanteras av alla stora operativsystem (Microsoft Windows, Linux, 
Apple OSX osv.). Med denna standard kan allt ifrån fältenheter till företagsapplikationer 
kommunicera och säkert byta information mellan varandra [17]. 
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3 Metod 

Den praktiska delen av arbetet har utförts hos Sandvik SMT i Sandviken. Arbetet har 
inneburit en fördjupning i tilläggspaketet Open OS, med syftet att undersöka möjligheterna 
att integrera två vanligt förekommande styrsystem på Sandvik, till processkontrollsystemet 
PCS 7. Tillvägagångssättet för integreringen av dessa system hämtades från följande 
Siemensmanualer;  

– Integration of S7-1500 Package Units with SIMATIC PCS 7/Open OS [4]   
– Integration of S7-300 Package Units with SIMATIC PCS 7/Open OS [18]. 

3.1 Material 

Under arbetet har Sandvik bistått med en ingenjörsstation och tillhörande programvaror 
samt hårdvarukomponenter för att utföra integreringstester. Integreringen har utförts i en 
simulerad miljö som byggdes upp på kontoret i Sandviken. I den simulerade miljön ingick 
följande hårdvarukomponenter;  

– Ingenjörsstation med PCS 7-programvaror för både automationssystemet och 
HMI:et,  

– SIMATIC S7-1500 PLC, Siemens S7-300 PLC 
– Siemens S7-400 DCS. 

3.1.1 Hårdvara 

Ingenjörsstationen där konfigureringen har skett har använts som en Single Station, vilket 
innebär att konfigureringen av automationssystemet och PCS 7-HMI har skett på samma 
enhet som processbilden sedan visualiseras på. Vanligtvis på Sandvik sker konfigureringen 
på en enskild ingenjörsstation och processbilderna körs på en annan klient i nätet enligt figur 
8.  I figur 9 på följande sida illustreras strukturen av den testmiljö som användes. 

 

Figur 8. Traditionell PCS 7 miljö.  
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Figur 9. Testmiljö användes under tester i projektet. 

3.1.2 Mjukvara 

På ingenjörsstationen kommer följande programvaror inom PCS 7:s produktkatalog 
huvudsakligen att användas; SIMATIC Manager, WinCC Graphics Designer och PCS 
7/Open OS. 

3.1.2.1 SIMATIC Manager 

I SIMATIC Manager sker all projektering av PCS 7 projekt som angränsar till 
automationssystemet. Här skapas bland annat PCS 7 projektet, hårdvarukonfiguration och 
programmering av styrsystemet.  

3.1.2.2 HMI-Engineering  

I HMI-Engineering delen av PCS 7 ingår flertalet program som används för att konfigurera 
olika delar av OS:et, aktuellt för det här projektet kommer vara att skapa en operatörsbilder 
för både controller som ska integreras och en standard PCS 7 controller. Detta kommer 
utföras i Graphics Designer.   

3.1.2.3 Open OS 

Open OS är som tidigare nämnt tillägget till PCS 7 som gör det möjligt att implementera 
övriga styrsystem från Siemens som inte ingår i ordinarie programbibliotek till PCS 7. 
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4 Genomförande 

I det här avsnittet beskrivs den praktiska delen av projektet som utfördes på Sandvik.  

4.1 Inledning 

Innan projektet startades hölls ett uppstartsmöte med en av handledarna på Sandvik. Under 
mötet redogjordes projektets mening, samt förväntningarna som Sandvik hade på arbetet. 
Under mötet bestämdes även att tiden för arbetet fick disponeras fritt. Tidigt under 
projektet beslöt jag mig att arbeta dagtid enligt avdelningens arbetstider, för att hjälp skulle 
finnas nära till hands.  

4.1.1 Förberedande arbete 

Det förberedande arbetet innebar huvudsakligen att gå igenom manualer för berörda 
programvaror. Vad som framgick efter att jag studerat integreringsmanualerna till 
styrsystemen, var att dessa förutsätter att integreraren har goda kunskaper inom PCS 7 för 
att konfigurera automationssystem och PCS 7-HMI [4],[18]. För att skapa en insikt i 
programmen som används för att konfigurera dessa utfördes ett exempelprojekt enligt 
introduktionsmanualen till PCS 7 [19]. Exempelprojektet användes sedan för att integrera 
1500-controllern. 

4.1.2 Installation av Open OS 

Som tidigare nämnt används tillägget Open OS, för att implementera styrsystem som inte 
ingår i standardbiblioteket till PCS 7 utan att påverka gränssnittet för operatörerna. 
Programvarorna i PCS 7 och Open OS måste överensstämma, för det här projektet användes 
version 8.2. 

I installationen medföljer tre typer av editorer (vilka förklaras senare), i dessa utförs olika 
delar av integreringen. Exempelvis specificeras vilken kommunikationskanal t.ex. OPC 
eller WinCC, som ska användas mellan PCS 7-HMI och controllern som ska integreras. Den 
huvudsakliga delen av integrationen, innebär att knyta samman variabler från grafiska 
element i HMI:et till motsvarande variabel i controllern som ska integreras. En viktig del 
av Open OS är att larm och operatörsmeddelanden kan skapas med samma struktur som de 
skapade i PCS 7, vilket underlättar för operatörerna som är vana vid PCS 7-struktur.  

I editorn där variablerna ska knytas samman som nämndes ovan, skapas variabler 
motsvarande de som finns i controllern som ska integreras. Variablerna skapas i objekttyper, 
vilka kan jämföras med datablock (DB) i en controller. Likt datablocken innehåller typerna 
variabler och deras adresser i ett format som kan tolkas av PCS 7-HMI. 
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Proceduren kan exemplifieras genom att ta en manövrering av en motor som exempel. För 
ett motorelement i ett PCS 7-HMI återfinns dess signaler som HMI-variabler, vilka översätts 
via Open OS och knyts samman till motsvarande PLC-variabel. Som i sin tur är förbundna 
till de fysiska elektriska signalerna för motorn (se figur 10). 

 

Figur 10. Förenklad blockprocess av händelseförloppet för en motorsignal. 

4.1.3 Integreringsarbete 

Från integreringsmanualen för 1500-controllern erhölls arbetsgången som tillämpades 
under integreringen av systemet [4]. För att sammanfatta manualen förklarar den hur 
editorerna i Open OS används, och hur en controller integreras och kontrolleras från PCS 
7-HMI. Det framgick även vilken information som behövdes från controllern som skulle 
integreras innan integreringen kunde påbörjas, t.ex. variabler och variabeladresser, larm 
och hur den kommunicerade. För att inte störa den pågående produktionen på Sandvik 
användes inget faktiskt program för integreringen till PCS 7. Istället skapades ett 
exempelprogram i TIA Portal innehållande datablock och variabler som matchande 
exemplet från integrerings manualen. Programmet användes sedan för att demonstrera 
funktionen av integreringen.  

En stor del av integreringen innebar att generera grafikelement i form av blockikoner och 
faceplates. Blockikoner representerar exempelvis en ikon för en motor, en ventil eller en 
display som presenterar ett analogt värde. Faceplate är en meny som medföljer dessa ikoner 
som blir synlig först man klickar på ikonen. Där kan operatörerna t.ex. starta, stoppa och 
välja driftläge för en motor. Dessa Element generas genom att koppla samman projektet 
som har skapats i Open OS vilket beskriver controllerns funktion, med ett projekt i PCS 7. 

4.1.4 Bygga testmiljö och utföra skarpa tester 

Avslutningsvis byggdes testmiljön upp enligt figur 6 som beskrivs under metodkapitlet 3.1.1 
och tester utfördes sedan för att säkerställa att integrering hade lyckats. Testerna fordrade 
att konfigurationen med editorer i Open OS var korrekt genomförda. Det vill säga att 
kommunikationen för controller som ska integreras är specificerad, det förekommer 
matchande variabler i DBA som i controllern samt att grafikelement över objekt som ska 
styras har genererats (ikon för t.ex. motor/ventil). 

  

HMI-grafik för 
motor

Interna HMI-
variabler

Översättning 
via Open OS PLC-variabler Fysisksignal
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5 Resultat 

5.1 Inledning 

SIMATIC PCS 7/Open OS är ett tilläggspaket för PCS 7 som möjliggör integrering av 
controllers som inte hör till standardproduktbiblioteket i PCS 7, t.ex. Siemens S7-1500. 
Open OS möjliggör utbyte av data mellan ett PCS 7-HMI och controllern via, antingen en 
befintlig WinCC-kanal (inbyggd Siemens-kanal) eller via en OPC-kanal. Målet med 
integrering är att uppnå samma utseende och funktionalitet för den integrerade controllern 
som om det vore en standard controller som ingår i produktbiblioteket. OPC-kanalen 
tillåter PCS 7-HMI att kommunicera med controllers från andra tillverkare, t.ex. Allen 
Bradley. Det fordrar endast att en OPC-server som överensstämmer med den specifika 
controllern finns tillgänglig på den PC som PCS 7-HMI körs. Open OS stödjer OPC DA 
och OPC A&E. 

Huvudsakligen är tanken att använda Open OS inriktad mot att integrera befintliga maskiner 
till PCS 7, för att integrera nya projekt finns andra alternativ som kan lämpa sig bättre. 
Finessen med Open OS är att alla controllers, programmerade på ett strukturerat eller 
ostrukturerat sätt, kan integreras till PCS 7. Nyckeln för att lyckas med integreringen är att 
sammankoppla variablerna i controllern som ska integreras med de som finns i de 
grafikelement som används av ett PCS 7-HMI. 

5.2 Bibliotek 

Innan en integrering med Open OS kan påbörjas är det viktigt att känna till att detta kräver 
ett WinCC-bibliotek med blockikoner och faceplates som innehåller motsvarande variabler 
i controllerns funktionsblock. Tyvärr finns det idag inget standardbibliotek som 
tillhandahålls av Siemens som kan användas tillsammans med Open OS och PCS 7 som 
innehåller sådana grafikelement för en 1500-controller. Det betyder att ett bibliotek som 
innehåller faceplates och blockikoner måste skapas för att kunna använda kontrollenheten 
fullständigt från ett PCS 7-HMI. Det gäller även för integration av 300-controllern med 
hjälp av Open OS. 

5.2.1 SIMATIC Industry Library for S7-300 

Enligt Siemens kan arbetet med att skapa ett bibliotek för 1500-controllern kortas ned 
avsevärt genom att använda befintliga blockikoner och faceplates som levereras med 
SIMATIC Industry Library (IL). IL är huvudsakligen framtagen för att integrera nya projekt 
till PCS 7 som innehåller en 300-controller. Genom att anpassa dessa objekt kan ett 
bibliotek som matchar en 1500-controller framställas och mycket ingenjörsarbete kan 
sparas. Främst genom att återanvända befintliga scripts som finns bakom grafikelementen 
som används för funktioner som t.ex. larm, meddelanden och variabeladressering. 
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5.3 Integration av nya projekt 

5.3.1 300-conctroller 

Om ett nytt projekt som inkluderar en 300-controller planeras integreras till PCS 7, bör 
SIMATIC PCS 7 Insutry Library (IL) alltid användas istället för Open OS. IL är kompatibel 
med både PCS 7-HMI och programvaran som används för att programmera 300-controllers 
(STEP 7). Det innebär att funktionsblock för till exempel en motor i STEP 7 har 
motsvarande taggar, blockikon och faceplate i PCS 7-HMI. När nya projekt innehållande en 
300-controller ska integreras, bör stegen från Siemensmanual för IL följas [20]. 

5.3.2 1500-controller 

Som det nämnts tidigare fanns det under tiden för arbetet inget bibliotek som tillhandahölls 
av Siemens som var speciellt framtaget för PCS 7-HMI och programmeringsverktyget för 
TIA Portal. För integration av nya projekt som innefattar en 1500-controller 
rekommenderas det enligt integreringsmanualen att man först bygger ett sådant bibliotek 
[4]. För att bygga ett bibliotek för 1500-controllern har Siemens skickat några 
exempelprojekt som kan användas som referens i när Sandvik bestämmer sig för att bygga 
ett bibliotek.  

5.4 Installationskrav 

Innan Open OS kan installeras på en ingenjörsstation måste programvaror för PCS 7-HMI 
och automationssystem finnas tillgängliga. Som det beskrevs tidigare rekommenderas det 
att ett bibliotek som beskriver controllern också finns tillgänglig. Versionen av Open OS 
och PCS 7 måste överensstämma för att de ska kunna nyttjas tillsammans, i detta arbete 
användes version 8.2. 

5.5 Opens OS Installation 

Installationen av Open OS innehåller tre typer av editorer som beskrivs kortfattat i det här 
avsnittet. Dessa editorer är;  

– PCS 7 DBA Database automation software (DBA-editor).  
– PCS 7 AS Node Type Wizard (AS-editor). 
– PCS 7 DBA Type Editor (Type-editor).  

Följande del av kapitlet förklarar övergripande hur dessa editorer används i ett 
integreringsprojekt. 
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5.5.1 PCS 7 DBA Database automation software 

DBA-editorn är ryggraden i programpaketet Open OS. Här sker den största delen av 
integreringen vilket huvudsakligen innebär att koppla samman HMI-delen av ett PCS 7-
projekt med ett DBA-projekt. DBA-projektet innehåller bland annat objekttyper som 
skapas i Type-editor, genom att skapa objekttyper som motsvarar de funktioner som ska 
styras i controllern för exempelvis motorer, ventiler och analogvärden, kan funktionerna 
efter integrering manövreras från ett PCS 7-HMI istället för den lokala HMI-panelen. Figur 
11 illustrerar konfigureringsmiljön i DBA-editorn och hur ett DBA-projekt kan se ut när 
det har sammanfogats med processkontrollsystemet. 

 

Figur 11. Huvudfönster av ett PCS 7 DBA projekt. 

5.5.2 PCS 7 DBA AS Node Type Wizard 

Denna editor används främst för att konfigurera hur kommunikationen ska ske mellan PCS 
7-HMI och controllern som ska integreras. Eftersom controllern som integrerades var från 
samma tillverkare kunde den inbyggda kommunikationskanalen i HMI:et användas, 
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel. Detta exemplifieras i figur 12, där parametrarna av 
anslutningen är specificerade i Connection-fliken i AS-editorn (se markering ”Other 
Channel”). 
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Figur 12. Kommunikationsparametrar för en 1500-controller i AS Node Type Wizard. 

5.5.2.1 Adressering 

En annan viktig del som anges i editorn är adressyntaxen vilken anges under Addressing-
fliken, med det menas hur variablerna från grafikelementen från ett PCS 7-HMI 
sammankopplas med rätt variabel i controllern som integreras. Enkelt förklarat sker en 
översättning av variablerna som annars har annorlunda struktur så att rätt knapptryck från 
HMI:et når fram till rätt variabel. I de rödmarkerade fälten av figur 13 illustreras den 
struktur på adressyntaxen som HMI:et läser variabler. 
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Figur 13. Struktur av adressyntax för variabler som integreras.  

5.5.2.2 Import CSV and XML files 

Open OS stöder också importerandet av CSV- och XML-filer, till exempel kan en databasfil 
i CSV- eller XML-format importeras till DBA-projektet. Databasfilen kan vanligtvis vara 
genererad från en controller och innehålla programinformation som beskriver typerna, till 
exempel funktionsblock, datablock och variabler. Finns en sådan fil tillgänglig sparas mycket 
av det manuella arbetet som annars måste utföras i Type-Editorn (se följande avsnitt). CSV-
filen kan även skapas i Excel, kravet är att den måste följa en viss struktur som är specificerad 
under appendixkapitlet i manualen för DBA [21]. Följer inte filen rätt struktur kan den inte 
tolkas ordentligt och DBA kommer misslyckas att skapa typerna från filen.  
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5.5.3 DBA Type Editor 

I Type-editorn importeras som nämndes i föregående avsnitt, typer av programmet för 
controller som ska integreras om en databasfil finns tillgänglig. Eftersom exempelprojektet 
endast innehöll tre stycken typer (motor, ventil och analogvärde) valde jag att skapa typerna 
för hand. Typer kan jämföras med PLC-programmeringens funktionsblock, dessa innehåller 
variabler, adresser, larm och meddelanden. 

Motortypen S7Motor som är markerad i figur 14 innehåller alltså variabler, adresser, larm 
och operatörsmeddelanden som motsvarar ett funktionsblock som styr en motor i 
controllern som ska integreras. I typen specificeras också från vilken fil i PCS 7-HMI som 
grafikelement ska genereras ifrån, dvs. från motortypen S7Motor ska grafik i form av 
blockikon och faceplate för en motor genereras från biblioteket i PCS 7-HMI:et. 

 

Figur 14. Översikt av motortypen S7Motor skapad i Type-editorn. 
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5.6 Integreringsexempel av en S7-1500 controller 

I den här delen av kapitlet beskrivs hur Industry Library (IL) kan användas tillsamman med 
Open OS, utan att skapa ett bibliotek med faceplates och blockikoner för controllern som 
integrerades. Som tidigare nämnts rekommenderas det att bygga ett bibliotek, följande 
exempel gjordes enbart i syftet för att kunna demonstrera. I exemplet kommer en motor 
att styras i 1500-controllern från en blockikon och faceplate som genererat från IL. Eftersom 
integreringen av 300-controllern med Open OS sker med identiskt tillvägagångssätt beslöts 
det att endast integrera en av de specificerade controllerna.  

5.6.1 Generera blockikoner och faceplates från Industry Library för 1500-
controllern 

Som nämnts tidigare i avsnitt 5.3.2 kan IL konfigureras att fungera med en 1500-controller. 
För exempelprojektet i detta dokument användes IL för att generera en blockikon och 
faceplate för en motor. Blockikonen och faceplaten som användes visas i figur 15.  

 

 

 

 

Figur 15. Blockikon och faceplate från IL för motorikonen S7Mot. 
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5.6.2 Anslutning mellan Industry Library objekt och 1500-controller 

Som tidigare har nämnts, bygger hanteringen av signalerna från blockikoner och faceplates 
på bakomliggande scripts som använder interna variabelnamn, för att nyttja dessa scripts i 
hanteringen av 1500-controllern behövde dessa kopieras till Type-editor. I figur 16 visas 
hur variabelnamnen erhölls från faceplaten, genom att högerklicka på grafikelementet i 
Graphics Designer och välja Linking sedan Tag Connections. Variabelnamnen kopierades 
därefter manuellt till Type-editor där de sedan kopplades ihop med motsvarande variabel i 
1500-controllern. Samma tillvägagångsätt tillämpades sedan för att erhålla variablerna som 
fanns i blockikonen, vilket illustreras av figur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Faceplate för blockikonen S7Mot med tillhörande variabler. 

Figur 17.  Motorblockikon S7Mot och dess variabler. 
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5.6.2.1 Type Editor 

I figur 18, visas resultatet av de kopierade variablerna från motorns grafikelement infogade 
i typen ”Motor_test_type” som skapades i Type-editorn. Markeringarna i figuren visar 
variabelnamnen som erhölls från grafikelementen i det tidigare steget.  

 

 

Figur 16. Variabellista av typen Motor_Test_Type.  

5.6.3 Verifiering av integrering 

Resultatet av integreringen av 1500-controllern kunde verifieras genom tester i den 
testmiljö som byggdes upp på kontoret. Testerna gjordes online, det vill säga att 
monitorering skedde i realtid av operatörsbilden som genererades vid sammankopplingen 
av PCS 7- och DBA-projektet. I operatörsbilden enligt figur 19 har både blockikonen och 
faceplaten fått startsignal från controllern samt signal att kontrollering av motorn sker 
”remote” (se figur 20), vilket betyder att den styrs ifrån PCS 7-HMI:et och inte via en lokal 
HMI-panel. För att verifiera att signaler nådde rätt adress i 1500-controllern skapades en 
monitoreringstabell över variablerna (Watch Table), där de i realtid kunde övervakas, vilket 
kan ses i figur 20. Markeringen i figuren visar hur signalen för manuell operation från 
faceplaten tolkas i 1500-controllern. 
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Figur 17. Kontrollering av motorstyrning i PCS 7 av motor i integrerad 1500-controller. 

 

Figur 18. Online-monitorering av variablerna i Motor_test_type i 1500-controllern.  
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6 Diskussion 

Arbetets syfte var att utreda programtillägget SIMATIC PCS 7/Open OS och dess 
möjligheter att användas för integrering av controllers till processkontrollsystemet 
SIMATIC PCS 7. Två controllers från Siemens (SIMATIC S7-1500 och SIMATIC S7-300) 
som inte ingår i ordinarie produktbibliotek till PCS 7 skulle integreras. Dock visade det sig 
att integrering av dessa controllers med Open OS var så pass lika i tillvägagångsättet att det 
bestämdes att enbart en av dessa integrationer skulle utföras och dokumenteras. Främsta 
anledningen till att Sandvik ville utreda programvaran är att vid köp av en ny maskindel som 
innehåller ett internt styrsystem, eller vid byte av ett styrsystem i processen, ska de kunna 
integrera dessa till ett centralt PCS. 

Integrationen av dessa controllers visade sig inte vara så okomplicerad som de först verkade 
i början av arbetet. Det visade sig kräva förkunskaper i det övergripande systemets 
programvara (PCS 7), såväl som kännedom om det systemet som ska integreras. En annan 
viktig del som framgick av testerna var Open OS beroende av bibliotek, tillägget kräver 
bibliotek både i PCS 7 och i controllern som ska integreras. För att integreringen ska ske 
smidigt och för att spara tid för framtida integreringar av samma controller, är det en stor 
fördel att skapa ett bibliotek. Tyvärr finns det ännu inga planer hos Siemens att tillhandahålla 
sådana bibliotek, dock kunde de erbjuda demoprojekt som kan användas till grund för att 
bygga egna bibliotek. Skapandet av bibliotek utfördes inte i detta arbete eftersom det kan 
vara en tidskrävande uppgift, vilket inte skulle vara genomförbart under tiden för arbetet. 

Programvaran Open OS visade sig i själva verket vara ett programpaket som innehöll tre 
typer av editorer, vilket inte motsvarade mina förväntningar. För mig framstod det som en 
modern IDE framtagen strikt med syftet att integrera styrsystem till PCS 7. Så är inte fallet, 
DBA-editorn används för fler syften exempelvis som databashantering. Trots det har inga 
begränsningar med Open OS ertappats likt de som visade sig i studien då FDI tekniken 
testades för att integrera en controller [3]. Enligt testerna som utförts i testmiljön kunde 
både larmhantering, grafikelement och faceplates återskapas i PCS 7. Open OS löser det 
problemet genom länka variabler från controllern som ska integreras till grafikelement som 
redan finns i grafikeditorn för PCS 7. 

I jämförelse med studien där EDDL och GSD användes för att påvisa att en integrering var 
möjlig till ett PCS som använder PCS 7 skiljer sig grafiken av processbilderna [12]. 
Integrering med hjälp av Open OS kommer erhålla en identisk processbild som 
operatörerna är vana vid eftersom grafiken genereras från samma bibliotek som om 
projektet skulle vara skapat i PCS 7. Vilket slutar i att operatörerna förmodligen inte 
kommer att märka någon skillnad om processen de styr görs av en integrerad controller 
eller en standard PCS 7. 
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6.1 Slutsatser 

Genom att använda Open OS kan industrianläggningar som använder ett SIMATIC PCS 7 
processkontrollsystem, integrera och manövrera moderna styrsystem oberoende av dess 
tillverkare. Styrsystemets fulla funktionalitet kan erhållas via ett PCS 7-HMI, på samma vis 
som om det skulle styras via en lokal HMI-panel. Det innebär att ett PLC-byte i någon av 
processens delar kan ske utan att vidare oroa sig om den nya controllern är kompatibel med 
PCS 7, på så sätt kan den senaste tekniken i ett första steg implementeras på en fabrik utan 
att hela kontrollrummet måste bytas ut.  

Genom integrering med Open OS följer processbilderna samma standard som vilket annat 
PCS 7-projekt, vilket underlättar för operatörerna som ska övervaka processen. Sandvik 
behöver därför inte tillsätta någon ytterligare utbildning för personalen som sitter i 
kontrollrummen. 

Trots att syftet med arbetet kunde säkerställas med hjälp av Open OS motsvarade det inte 
förväntningarna som Sandvik hade, inte i den mån att integreringen skulle kräva den 
handpåläggning som den faktiskt gjorde. De hade fått intrycket av Siemens att bibliotek likt 
Industry Library för 300-controllern, skulle även finnas tillgänglig för 1500-controller. Av 
den anledningen rekommenderar Siemens att innan Open OS planeras att användas, bör 
bibliotek som matchar varandra i PCS 7 och i controllern som ska integreras finnas 
tillgängliga. 

Alla tester har utförts i en simulerad miljö, dock kan resultaten av testerna anses att vara 
lika pålitliga som om testerna utförts på ett verkligt projekt på Sandvik. Eftersom ett 
identiskt tillvägagångssätt hade använts i ett verkligt integreringsprojekt. Vidare validering 
av resultaten kunde också tas emot efter samtal mellan ansvarig produkt- och 
marknadsansvarig för PCS 7 på Siemens. 

För andra DCS eller PCS utöver SIMATIC PCS 7 som förekommer på industrier idag kan 
FDI-tekniken vara ett bra alternativ vid liknande integreringsfall, om samma 
tillvägagångssätt som i fallet med EDDL och GSD tillämpas [12]. FDI är i skrivande stund i 
utvecklingsfas och inom en snar framtid kan tekniken bli allt mer aktuell om den utökas 
enligt [12]. 
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