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Sammanfattning 
Projektet går ut på att ersätta den befintliga styrningen av en DC-generator för 1200 kV med en 

fjärrstyrning från kontrollrummet via optolänk. Den nya styrningen ska utgöras av ett PLC-

system (Programmable Logic Controller) som manövreras med hjälp av ett HMI – Human 

Machine Interface. Bakgrunden till projektet härrör från att den befintliga styrutrustningen är 

opålitlig samt styrs i en farlig miljö.  

 

Rapporten går igenom hur befintlig styrutrustning fungerar samt dess ingående komponenter, 

hur ett PLC-system fungerar med dess bakgrund och olika programmeringsspråk. Även 

programmeringen och byggnationen av det nya systemet avhandlas. I slutet av rapporten ges en 

genomgång av de provkörningar som utförts för att säkerställa att alla funktioner fungerar som 

tänkt. Resultat av provkörningarna ges och diskussion förs kring projektet. Projektet är utfört 

åt högspänningsgruppen på RISE i Borås som använder generatorn bland annat vid kalibrering 

av spänningsdelare.  

 

Det nya styrsystemet innefattar alla av den tidigare styrutrustningens funktioner och några nya 

funktioner så som överströms- och överspänningsskydd vilka slår från spänningsmatningen om 

dessa begränsningar överskrids. Att styrutrustningen nu är placerad i kontrollrumsmiljö gör att 

operatören kan hantera utrustningen utan att vara i närheten av farlig spänning. 

 

Abstract  
The report aims to replace the current control equipment for a DC-generator for 1200 kV by remote 

control from control room through optical fibre link. The new control will be a PLC system 

controlled by a HMI – Human Machine Interface. The background to the project is that the existing 

control equipment is unreliable and controlled in a dangerous environment.  

 

The report shows how the current control equipment works and its constituent components, how 

a PLC-system works with its background and different programming languages. This report will 

also describe how the programming and building of the hardware are done. In the end of this report 

are going through a test run to confirm that the system is working properly. Result of the test run 

are given and some discussion. The project is initiated by the high voltage group at RISE in Borås, 

who are using the DC-generator for instance while calibrating voltage dividers.  

 

The new control system contains all of the functions from the earlier control system but also some 

new functions such as overcurrent and overvoltage protection who turns off power supply if the 

limits are exceeded. The control system is now located in the control room so that the operator can 

use the system without being close to high voltage. 
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Nomenklatur och förenklingar 
A – Ampere (enheten för ström). 

AC – Alternating Current (sv. växelström). 

CPU – Central Processing Unit. 

DC – Direct Current (sv. likström). 

HMI – Human Machine Interface. 

PLC – Programmable logic controller. 
RAM – Random Access Memory. 
ROM – Read Only Memory. 

V – Volt (enheten för spänning). 
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1 INLEDNING  
I detta avsnitt ges en introduktion till arbetets bakgrund, syfte och en presentation av befintlig 

styrutrustning. 

1.1 Bakgrund 

Arbetet är utfört åt den Svenska Riksmätplatsen för elektriska storheter som finns inom 

forskningsinstitutet RISE - Research Institutes of Sweden, enheten för Mätteknik, högspänning 

som är lokaliserade i Borås. Vid Riksmätplatsen finns primärnormaler för alla elektriska storheter, 

baserade på definitionerna i SI-systemet. Med dessa normaler som referens utförs kalibreringar på 

högsta noggrannhetsnivå av många olika mätinstrument åt industri och samhälle. Här finns ett 

högspänningslaboratorium där kalibreringar kan utföras på spänningsnivåer upp till 350 kV vid 

AC och upp till 1 200 kV vid DC samt en strömnivå upp till 6 kA (Testbed Sweden u.å.).  

 

Kalibrering av spänningsdelare är en av de tjänster som RISE erbjuder till sina kunder. I dagsläget 

görs denna kalibrering med hjälp av en DC-generator som klarar spänningsnivåer upp till 1200 kV 

och där styrningen av generatorn utförs manuellt inne i högspänningshallen via en panel. Denna 

form av styrning anses vara direkt farlig eftersom operatören arbetar i nära anslutning till farlig 

spänning. Därför behövs en ny styrutrustning så att styrningen kan utföras från en 

kontrollrumsmiljö för att säkerställa operatörens säkerhet.  

1.2 Syfte 

Projektet går ut på att ersätta den befintliga styrningen av en DC-generator för 1200 kV med en 

fjärrstyrning från kontrollrummet via optolänk. Den nya styrningen ska utgöras av ett PLC-

system som manövreras med hjälp av ett operatörsgränssnitt - HMI (Human Machine 

Interface).  

 

Frågor som skall besvaras i detta arbete är: 

Vilket PLC-system är lämpligast för denna typ av styrning? 

Vilka funktioner skall ingå i PLC-systemet? 

Vilken typ av HMI-system är lämpligast? 

Hur får man PLC-systemet och HMI-operatörsgränssnittet att samverka och samtidigt 

säkerställa att DC-generatorn kan utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt? 

2 TEKNISK BAKGRUND 
I detta avsnitt avhandlas den tekniska bakgrunden för systemet som ska styras, hur befintlig 

styrutrustning är utformad och ett avsnitt om den nya styrmetoden, PLC – Programmable Logic 

Controller och dess HMI. 

2.1 Befintlig styrutrustning 

Projektet utgår från en befintlig styrutrustning där önskade inställningar för DC-generatorn 

utförs. I den befintliga styrutrustningen kan utspänning och polaritet styras och ett antal 

switchar finns för att starta och stoppa högspänningsmatning och återställa överlastskydd. 

Dessutom kan utspänning och ström avläsas på varsin display. De funktioner som finns i den 

befintliga styrutrustningen skall också implementeras i den nya styrutrustningen. 
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2.1.1 Transformator 

Transformatorn som matar befintlig styrutrustning är en fulltransformator vilken transformerar 

en spänning på 400 V på primärsidan ned till en spänning på 230 V på sekundärsidan, vilken 

ansluts över en variac. 

2.1.2 Variac 

En variac är en variabel transformator, eller mera känd som en sparkopplad transformator. 

Denna transformator är uppbyggd av en gemensam lindning för både primär- och sekundärsida, 

där sekundärspänningen vanligtvis styrs via ett vridreglage. En variac kan med fördel användas 

då det inte krävs att primär- och sekundärsidan ska vara galvaniskt skilda (Chalmers Tekniska 

Högskola & Högskolan i Borås 2017). Utspänningen, även benämnd sekundärspänningen från 

variacen, regleras med hjälp av en motor som reglerar omsättningen hos variacen. Spänningen 

på sekundärsidan kan varieras steglöst mellan 0 – 280 V. Maximal tillåten ström i 

sekundärkretsen är 56 A och maximalt tillåten inmatad skenbar effekt är 15,7 kVA. I figur 1 

visas den variac som används i detta projekt. 

 

 
Figur 1. Variacen som används. 

2.1.3 DC-generator 

DC-generatorn kan generera upp till 1200 kV och är uppbyggd av fyra olika moduler som kan 

leverera en utspänning om 300 kV vardera. Varje modul har sin egen skalfaktor som man måste 

ta hänsyn till vid upprampning av spänningen1. I figur 2 visas DC-generatorn betecknad ”1” 

tillsammans med dess referensnormaler betecknade ”2” och ”3”.  
1 Tatu Nieminen, Ingenjör RISE Research Institutes of Sweden, samtal den 4 april 2019 
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Figur 2. DC-generatorn tillsammans med dess referensnormaler. 

2.1.4 Polaritetsstyrning 

Även polaritetsstyrningen utförs med hjälp av en motor vilken kan stå i följande fyra lägen: 

jord – positiv polaritet – jord – negativ polaritet. För att kunna styra polariteten hos DC-

generatorn krävs att spänningen hos generatorn är nollställd och att högspänningssteget är 

avstängt, annars ger detta reglage ingen styrsignal.  

2.2 Programmable Logic Controller 

Programmable logic controller (PLC) är en variant av dator utan vare sig bildskärm, 

tangentbord eller hårddisk. Från början var PLC bara en ersättning för reläpaneler som användes 

för styrning av maskiner. Reläpanelerna arbetade långsamt och var komplicerade att använda 

och dessutom är felfrekvensen hos reläer ofta högre än för datorkomponenter. Detta gör att det 

krävs mer underhåll att hålla ett reläsystem igång. Dessutom drar reläer betydligt mer ström än 

datorkomponenter, det producerar dessutom mera värme och är mer utrymmeskrävande än en 

datorlösning. En installerad PLC ser förvånansvärt enkel ut, då den enbart består av en CPU-

enhet (Central Processing Unit) samt in- och outputmoduler (IO). 

 

CPU-enheten kommunicerar med dess IO och är därför oftast monterad på samma skena. I 

andra fall kan de två olika enheterna befinna sig långt ifrån varandra och kommunicera via en 

datakabel. Eftersom PLC-systemet är en dator, behöver kommunikationen inte enbart vara 

digital. Vidareutvecklingen av PLC har medfört att den nu även hanterar både analoga in- och 

utgångar och andra digitala in- och utgångar. Syftet med de digitala in- och utgångarna är att 

kunna programmera sin PLC för beräkningar som till exempel SPC (Statistic Process Control) 

och ha en PID-regulator direkt i PLC-systemets program (PLC basics Programmable Logic 

Controllers 2018). 

2.2.1 CPU 

CPU – Central Processing Unit är hjärtat i ett PLC-system och det är i CPU:n styrprogrammet 

exekveras och körs. Dess interna struktur avgörs av vilken microprocessor som finns inuti 

CPU:n.  

2. 

1. 

3. 
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• Generellt har den en matematisk och logisk enhet. (Arithmetic Logic Unit, ALU) som 

utför databearbetningen genom matematiska beräkningar såsom addition och 

subtraktion samt logiska operationer så som AND, OR, NOT och exclusive-OR (XOR). 

• Minnet, vilket kallas register, finns i microprocessorenheten och används för att lagra 

styrprogrammet och information kopplad till applikationen. Det finns tre olika typer av 

minnen hos en PLC. Dessa är ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access 

Memory) vilket innehåller användarens programinstruktioner och EPROM (Erasable 

and Programmable Read-Only Memory) vilket innehåller instruktioner som skrivs av 

användaren. 

• En kontrollenhet som används för att styra när de olika processerna ska köras (Bolton 

2009). 

2.2.2 Input och output-modulerna 

In- och utgångarna hos ett PLC-system är, som tidigare nämnts både anpassade för digitala och 

analoga signaler. Skillnaden mellan dessa två typer av signaler är att de digitala signalerna 

enbart har två lägen, antingen till eller från. Exempel på digitala ingångar är strömbrytare. De 

digitala utgångarna hos ett PLC-system kan utformas som reläutgång alternativt 

transistorutgång. Reläutgångar kan hantera både AC- och DC-spänningar, transistorutgångarna 

däremot kan enbart hantera DC-spänning. Dessutom kan en reläutgång hantera högre strömmar 

än transistorutgången. 

 

Analoga signaler är kontinuerliga signaler som kan anta många olika värden  som också varierar 

med tiden. Analoga insignaler kan exempelvis vara en signal från en tryckgivare, 

temperaturgivare eller spänningar och strömmar. De analoga utsignalerna används till exempel 

för hastighetsreglering av motorer, positionering av ventiler eller som styrsignal för att 

åstadkomma ett bestämt lufttryck (PLCTutor 2013). 

2.2.3 Human-Machine Interface 

Human-Machine Interface (HMI) eller operatörspanel används vanligtvis inom industrin för att 

styra och övervaka maskiner. Ett exempel på en vanligt förekommande HMI-maskin är 

bankomaten vilken består av en skärm och en knappsats som gör det möjligt att styra maskinen 

så att den ger ut en bestämd summa pengar.  Det hade varit svårt att ha en välfungerande 

automatisk produktion utan HMI-maskiner. De ser vanligtvis ut som datorskärmar och ofta är 

de pekskärmar. En operatör kan styra maskinen från en sådan skärm, HMI-displayen kan visa 

relevant information om processen så som till exempel tryck, temperatur, produktionssteg och 

materialvolym. 

 

Informationen som tidigare kunde synas på flera olika indikatorer kan nu läsas av på en och 

samma skärm tack vare ett HMI. I underhållssyfte kan flera HMI kopplas ihop med ett PLC-

system där olika delar av processen kan visas på skärmarna för problemlösning. En annan fördel 

med ett HMI är att det kan bevaka flera maskiner och system samtidigt från en och samma 

HMI-display. Till exempel vattenreningsverk har i många år använt möjligheten att koppla HMI 

till ett PLC-system och utnyttjar möjligheten för att övervaka vattenpumpar och andra 

komponenter i systemet vilka kan vara placerade på avstånd från själva HMI-enheten.   

 

Ett HMI använder olika typer av mjukvaror så att operatörerna kan programmera de korrekt, 

olika tillverkare av HMI använder olika typer av mjukvara allt efter behov. Den som 

programmerar HMI:t avgör vad operatören kan se och styra via skärmen. Personen som 

programmerar HMI-displayen måste programmera varje enskild indikator och knapp till en 
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specifik ingång eller utgångsadress i PLC-enheten. HMI-displayen och PLC-enheten måste 

därför vara kompatibla. Detta förutsätter att de har ett gemensamt språk, det görs via vad som 

kallas ett dataprotokoll. Det finns flera sådana så som t ex. Modbus, Ethernet/IP och Profibus. 

Dessa protokoll kopplar ihop PLC, HMI och datorer med varandra. När protokollet väl är 

installerat kan det som skrivs in i HMI användas för att styra och övervaka PLC-funktionerna 

(Cope 2018). 

2.2.4 Programmeringsspråk 

Inom PLC-programmering finns det fem programmeringsspråk vilka följer programstandarden 

IEC 61131. Programspråken listas nedan. 

 

• Ladder diagram, LD - är ett grafiskt programmeringsspråk som ursprungligen 

utvecklades för reläpaneler: Språket använder sin inre egen logik för att simulera allt, 

förutom de fysiska apparaterna, som behöver en elektrisk signal för aktivering.  

 

• Sequential Function Chart, SFC - Även SFC är ett grafiskt programmeringsspråk 

vilket påminner om ett flödesschema. I SFC använder man sig av tillstånd och 

övergångar för att nå slutresultatet. Stegen är en väsentlig del av programmeringen, med 

dessa styrs när olika delar av processen ska aktiveras. Övergångar är instruktioner som 

används för att gå från ett tillstånd till ett annat genom att ge förutsättningarna “sant” 

eller “falskt”. Till skillnad mot vanliga flödesscheman kan SFC följa flera olika spår. 

 

• Function Block Diagram, FBD – Detta är ytterligare ett grafiskt programmeringsspråk 

som beskrivs av funktioner mellan ingångar och utgångar vilka är kopplade i block via 

kopplingslinjer. FBD utvecklades ursprungligen för att man ska kunna använda 

återkommande funktioner på flera ställen i systemet. Programmet skrivs i numrerade 

stycken. Antingen anger man att PLC-enheten kontinuerligt läser av dem i 

nummerordning, eller styr att de läses i annan ordning.  

 

• Structured Text, ST - är ett textbaserat högnivåspråk. Det är ett kraftfullt 

programmeringsspråk liknande “Basic”, “Pascal” och “C”.  Det är uppbyggt kring 

algoritmer, matematiska funktioner och repetitiva funktioner. Hela kodtråden måste 

skrivas in genom att använda funktioner så som: “for”, “if-”, “while-”, “else-”, “else if- 

“och “case-” instruktioner. 

 

• Instruction List, IL - Även detta är ett textbaserat programmeringsspråk. Vid 

programmering använder man sig av kodinstruktioner som t ex. “LD” vilket betyder 

load, “AND” och “OR” med mera. På varje rad kan man lägga in instruktioner för vilken 

funktion som ska utföras och kommentarer (Näslund 2014). 

3 GENOMFÖRANDE 
Vid val av PLC- och HMI-system finns ett antal faktorer att beakta för att kunna säkerställa att 

man väljer rätt system. Bland annat behöver man beakta om CPU-enheten matas med AC eller 

DC-spänning, hur många in- och utgångar som finns, samt om det är digitala eller analoga 

signaler som hanteras. Dessutom skall det beslutas om utgångarna skall utformas som relä eller 

transistorkoppling. I detta projekt är ett PLC-system valt med reläutgångar.  

 

Operatören skall kunna styra PLC-systemet från HMI-displayen vilken finns i kontrollrummet. 

Själva PLC-systemet är dock placerat i högspänningshallen och styr de motorer som 
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manövrerar variacen och ställer polariteten hos DC-generatorn, vilket visas i figur 3. Variacen 

är numrerad som ”1”, motorn som styr variacen är numrerad som ”2” och polaritetsmotorn är 

numrerad som ”3”. Övriga funktioner förklaras mera i detalj längre fram i rapporten.  

 

 
Figur 3. Koppling mellan styrsystemet och DC-generatorn. 

3.1 Val av PLC- och HMI-system 

Det PLC- och HMI-system som valts i detta projekt är ett system från Siemens. Beslutet att 

välja ett system från Siemens gjordes utifrån ett tidigare examensarbete utfört på RISE där man 

då valde ett system från denna tillverkare. Genom detta val kan erfarenheter utbytas med den 

grupp som idag nyttjar det befintliga systemet och lära från deras utrustning. Siemens är 

dessutom en väletablerad aktör på marknaden för PLC- och HMI-system, vilket innebär att det 

går att hitta mycket information och tips från deras hemsida. Den mjukvara som nyttjas vid 

programmering är dessutom lätt att använda och mycket information om hur man programmerar 

systemen går hitta på internet. Många industrier använder dessutom dessa system för att 

automatisera sina processer.  

 

I ett tidigt skede av projektet diskuterades om styrning av utrustningen skulle göras från en 

dator, eller om styrningen skulle utföras från en HMI-display. Det är en säkerhetsfråga som är 

viktig att ta med i avvägningen, då styrning är möjlig att göra från flera datorer samtidigt. Därav 

föll valet på att använda en HMI-display så man endast kan styra systemet från HMI-displayen. 

En fördel med Siemens HMI-displayer är att dessa utgörs av en kombinerad knapp- och 

pekenhet vilket är att föredra, då möjligheten att styra vissa funktioner med knappar ger en ökad 

känsla för processen jämfört med att enbart nyttja pekskärm. 

3.2 Funktioner i PLC-systemet 

I detta avsnitt beskrivs de funktioner som PLC-systemet ska hantera. Tanken är att behålla 

nästan alla funktioner som redan finns och därutöver implementera nya funktioner enligt de 

önskemål som operatörerna på RISE har. 

3.2.1 Befintliga funktioner 

Nuvarande system kan enbart hantera digitala signaler, vilket innebär att man idag enbart kan 

hantera signaler som antingen är sanna eller falska, men inga tidskontinuerliga signaler. Figur 

4 visar hur den befintliga styrpulpeten ser ut med sina reglage. 
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Figur 4. Befintlig styrpulpet. 

Med det befintliga systemet måste operatören slå på en switch och vrida en nyckel till “ON-

läge” för att starta systemet. Vid start visas en indikering om fel (overload) som gör att 

operatören måste återställa systemet genom att trycka på “reset” innan processen kan starta. I 

och med felindikeringen är alla funktioner blockerade. Via ett vridreglage väljs polaritet för 

DC-spänningen. Med fysiska knappar slås högspänning (high voltage) på eller av. Nästa steg 

är ytterligare ett vridreglage där man väljer “rate of rise”. Med denna funktion regleras den 

hastighet som spänningen ska ökas eller minskas. Spänningen regleras med de knappar som är 

märkta "raise” och “lower”. När högspänningen slås av vrids samtidigt polaritetsmotorn 

automatiskt till jordat läge. Denna funktion kan inaktiveras med en nyckel på panelen för att 

förhindra automatisk jordning när man har en kapacitiv last. Exempel på kapacitiva laster är 

långa kablar. Om en kapacitiv last inte hinner laddas ur innan jordning sker, kommer strömmen 

i lasten att öka och därmed också brandrisken på grund av den effektutveckling som uppstår2. 

Det befintliga systemet har en display som visar en skalad version av den spänning som 

genereras. Det finns även en display för avlösning av ström, men denna display är för 

närvarande inte ansluten. 

 
2 Jonas Cedergren, Ingenjör, RISE Research Institutes of Sweden, samtal den 30 april 2019 

3.2.2 Önskade implementeringar 

Utöver de befintliga funktioner som systemet har nu, önskas ett antal nya funktioner enligt 

nedan: 

• Det nya systemet ska ge möjlighet till val av antalet moduler samt vilka moduler hos 

DC-generatorn som ska användas, vilket kommer att ge en bättre precision vid 

generering av spänning. Genom att kunna välja vilken specifik modul som ska användas 

kommer RISE ha möjlighet att kalibrera de enskilda modulerna och skapa en högre 

precision i spänningsgenerering.  
 

2 Jonas Cedergren, Ingenjör, RISE Research Institutes of Sweden, samtal den 30 april 2019 
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• Spänningsregleringen ska kunna utföras med två olika hastigheter, antingen ett snabbt 

upprampningsförlopp eller långsamt förlopp. 

 

• Ström och spänning kommer att mätas under hela processen och ett overloadsystem ska 

konstrueras. Systemet stoppas i fall att strömmen överstiger 10 mA, vid fel ska detta 

indikeras på HMI-displayen genom att en röd lampa tänds under “HV Armed”. 

 

• En del i systemet är en reglerbar timer som kommer att starta när önskad spänning 

uppnås och kan styra hur lång tid som spänningen ska vara på. Denna implementering 

gör det möjligt att utföra långvariga spänningstester. 

 

• Systemet ska utrustas med en PID-regulator som genom en loop ger möjlighet att ange 

vilken spänningsnivå som önskas och vilken hastighet. Vissa högspänningstester och 

kalibreringar kräver att spänningen regleras upp till en viss nivå på en viss bestämd tid. 

Därmed är en återkopplad PID-regulator ett fördelaktigt val för att uppnå detta. 

3.3 Programmering av PLC och HMI 

Programmering av systemet görs med hjälp av Siemens egenutvecklade mjukvara TIA Portal 

där både PLC och HMI kan programmeras i samma programvara enligt standarden IEC 61131. 

Programmeringen är utförd med ladderlogik tillsammans med ett antal datablock och 

funktionsblock vilka samverkar med ladderschemat. I TIA Portal finns ett antal beteckningar 

för in- och utsignaler samt minne. Digitala insignaler betecknas %Ix.x, analoga insignaler 

betecknas %IWxx, digitala utsignaler betecknas %Qx.x, analoga utsignaler betecknas %QWxx. 

Minnessignalerna fås från HMI:t och betecknas %Mx.x. X betecknar vilken port signalen är 

adresserad till.  

 

I figur 5 visas ett exempel på ett ladderschema. Då operatören startar upp systemet måste ”HV-

on” aktiveras via HMI:t. Därefter måste systemet återställas genom att trycka på ”Reset” på 

HMI:t, varvid PLC:n känner av om matningen är tillkopplad som betecknas ”MainsAvailable” 

vilket är en insignal till PLC:n. Efter detta är systemet redo att generera spänning i DC-

generatorn. 

 

 
Figur 5. Enkelt ladderschema. 

Programmeringen är utförd genom att hela processen bryts ned i ett antal steg så att 

programmeringen blir enklare och mera överskådlig.  Styrsignalen från PLC-systemet till 

variacmotorn utgörs som analog signal. Avläsningen av spänning respektive ström utgörs av 

analoga ingångar medan övriga signaler är digitala. PLC:n och HMI:t har programmerats 

parallellt med varandra. I bilaga 1 redovisas en fullständig programmeringsgång.  



13 

 

3.4 Styrning av variac 

Av praktiska skäl är den befintliga styrutrustningen intakt under tiden som utvecklingen av det 

nya styrsystemet görs. Därmed har en annan variac använts och en annan motor har köpts in. 

På grund av detta krävs mekaniskt arbete i form av modifiering av den nya variacen för att 

fungera.  

 

Den motor som köpts in för att styra variacen är en servomotor från Simplex Motion vilken är 

mer effektiv jämfört med en traditionell stegmotor. Motorns hastighet kan styras på olika sätt, 

som till exempel via en USB-ingång, digital ingång eller analog ingång. Motorn kan ge ett 

maximalt moment på 2 Nm vid 6000 rpm samt ett moment vid kontinuerlig drift på 0,51 Nm 

vid 3000 rpm. I figur 6 visas motorn. 

 

 
Figur 6. Motor för styrning av variacen.    

På grund av motorns höga varvtal måste ett snäckväxelsystem installeras för att kunna styra 

variacen med tillräcklig noggrannhet och styra variacen vid de hastigheter som krävs. En 

lämplig omsättning hos snäckväxelsystemet bedöms vara 100:1. Med detta avses att när motorn 

roterar 100 varv har snäckväxelsystemet roterat ett varv. Bergman3 menar att detta är en 

tillräckligt bra omsättning för noggrann styrning. Att driva variacen med hjälp av ett 

snäckväxelsystem istället för att driva direkt från motorns axel gör att motorn inte behöver ge 

ett lika stort moment, vilket även förlänger livstiden på motorn. I figur 7 visas 

snäckväxelsystemet. 

 
3 Allan Bergman, Senior Ingenjör RISE Research Institutes of Sweden, samtal den 26 april 2019. 
 



14 

 

 
Figur 7. Snäckväxelsystem för styrning av variacen. 

Med hjälp av centralverkstaden på RISE har motorn och dess snäckväxelsystem anpassats för 

att kunna drivas tillsammans. En adapter har monterats på motorns axel för att passa med 

snäckväxelsystemets ingångsaxel. Man har även tillverkat en adapter som passar till axeln på 

variacen för att denna skall kunna rotera, vilket visas i figur 8.  

 

 
Figur 8. Anpassat motor och snäckväxelsystem. 

3.4.1 Programmering av variacmotor 

Programmeringen av variacmotorn görs i SimplexMotions egenutvecklade mjukvara. Denna 

mjukvara är enkel och överskådlig eftersom det finns kopplingsscheman i programmet som 

berättar hur in- och utgångarna på motorn kan kopplas. I programmet kan maximal hastighet 

för motorn ställas in, vilket moment den skall generera på axeln samt hur fort den skall 

accelerera till maximal hastighet. Motorn har även en integrerad PID-regulator för reglering av 

moment, hastighet och position. 
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3.5 Byggnation av systemet 

I detta avsnitt redovisas hur byggnationen av systemet har genomförts avseende hårdvaran och 

dess inkapslingar. 

3.5.1 Inkapsling för elektronik 

I den gemensamma inkapslingen för elektroniken finns två inkommande matningar varav den 

ena matar kontaktorn, vilken i sin tur matar variacen. Spänningen är 230 V och kommer från 

en 63 A strömmatning. Matningsspänningen till elektroniken går till följande komponenter: 

CPU:n, det externa nätaggregatet, mätvärdesomvandlarna, transformatorn och ett schukouttag 

som används till matning av optofiberswitchen.  

 

Utöver CPU:n och den analoga utgångsmodulen som avhandlats tidigare i rapporten ska 

hårdvaran innehålla: Ett externt nätaggregat, två mätvärdesomvandlare, en transformator, en 

kontaktor, en optofiberswitch samt ett antal reläer. 

 

• Det externa nätaggregatet omvandlar inkommande 230 VAC till 24 VDC för att mata 

den motor som styr variacen. Detta nätaggregat kan även användas till matning för den 

analoga utgångsmodulen och mätvärdesomvandlarna, men i detta fall används det 

endast för motorn. 

 

• Mätvärdesomvandlarna används som skydd för CPU:n. Dessa omvandlare läser av 

spänning respektive ström och skickar vidare signalen till CPU:n, deras uppgift är att 

agera som reläer. Vid för höga spänningar och strömmar tar mätvärdesomvandlaren 

skada istället för CPU:n som är betydligt dyrare och svårare att ersätta. De kan även 

programmeras till olika skalfaktorer och användningsområden. 

 

• Transformatorn transformerar inkommande 230 V ned till utgående 115 V för att mata 

den motor som styr polaritetsändringen. 

 

• Kontaktorn används för att spänningssätta variacen vilken sedan ger sin utspänning till 

DC-generatorn, här genereras sedan spänning utefter hur många moduler som är 

sammankopplade, maximalt 1200 kV. 

 

• Eftersom man från uppdragsgivaren önskar att styrutrustningen skall styras med hjälp 

av optofiber har två stycken optofiberswitchar installerats, en i anslutning till CPU:n 

och en i anslutning till HMI-displayen. Dessa switchar används för att CPU:n och HMI-

displayen skall kunna kommunicera med varandra. Denna kommunikation går även att 

uppnå med enbart en Ethernetförbindelse, men då fibernät finns inom 

högspänningshallen används detta istället. Optofiberswitchen i ena änden vid HMI-

displayen omvandlar Ethernetsignalen till en optisk signal för att sedan överföras till 

andra änden där CPU:n är placerad. Här omvandlas den optiska signalen återigen till 

ethernetsignal och leds till CPU:n.  

 

• De insignaler som behöver reläer är de som styr om polariteten är satt till positiv eller 

negativ polaritet samt jordat läge. Detta avläses från tre stycken lägesbrytare som sitter 

monterade på DC-generatorn. Relä behövs även för att kunna läsa av mätvärden hos 

generatorn för ström och spänning med olika polaritet. För utsignalerna behövs reläer 

för att styra vilken polaritet DC-generatorn skall stå i, för att kunna öka spänningen samt 

för att kunna styra kontaktorn. Reläernas funktion är att se till att rätt spänningsnivå 
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läggs över den komponent som skall styras. Exempelvis kräver CPU:n 24 V som 

insignal, men vissa signaler är 115 V respektive 230 V. Den typ av reläer som används 

är DPDT (Double Pole Double Throw), vilket innebär att de är dubbelpoliga och slår 

om båda polerna samtidigt. Denna typ av relä är lämplig då det krävs att motorerna skall 

kunna rotera åt olika håll och även för att läsa av strömmar och spänningar med olika 

polaritet. 

 

En ritning på hur elektroniken i inkapslingen sitter monterat har upprättats med hjälp av 

LibreCAD som är en open source-programvara för att upprätta CAD-ritningar i 2D-format. 

Denna ritning återfinns i bilaga 2 och det slutgiltiga resultatet efter att allt är monterat inuti 

inkapslingen visas i figur 9.  

 

 
Figur 9. Inkapslingen för elektronik.  

3.5.2 Överströmsskydd 

För att skydda komponenterna i systemet från skadliga strömmar, alternativt kortslutning som 

kan uppkomma vid fel måste överströmsskydd installeras. Vid fel kan elektronik skadas och i 

värsta fall kan brand uppstå. Förklaringen till detta kommer från effektlagen enligt ekvation (1), 

då en hög effektutveckling blir till värme som måste avges. 

𝑃 = 𝑅𝐼2 =
𝑈2

𝑅
= 𝑈𝐼       (1) 

Överströmsskyddet är även till för att signalera då ett fel uppstått och ge ett synligt brytställe 

som synliggör att man arbetar i ett spänningslöst tillstånd.  Överströmsskyddet utgörs av en 

dvärgbrytare som skall bryta strömmen då den överskrider en viss nivå, inom en viss tid. 

Dvärgbrytarens karakteristik bestämmer hur märkströmmen förhåller sig till den maximala 

ström som får uppnås innan den slår ifrån (Bartnicki & Näslund 2013). Den typ av dvärgbrytare 

som använts i denna tillämpning är en brytare som klarar 13 A och har C-karakteristik.  
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3.5.3 Kretsscheman 

Samtliga kretsscheman ska produceras med hjälp av programmet DesignSpark Electrical som 

är en open source-programvara för att skapa ritningar och kretsscheman, för bland annat 

byggnation av apparatskåp. Scheman ska skapas för att underlätta kabeldragning och eventuell 

felsökning om ett fel skulle uppstå. Detta underlättar även då man i framtiden eventuellt vill 

lägga till någon funktion, man kan enkelt utläsa hur funktionerna hänger ihop med varandra. 

Exempel på kretsschema återfinns i bilaga 3.  

3.5.4 Övriga inkapslingar  

De inkapslingar som skapats är: en för variacen och dess motor, en för HMI-displayen samt en 

gemensam inkapsling för elektroniken, det vill säga CPU:n, kontaktor, transformator och reläer.  

 

Inkapslingen för HMI-displayen är tillverkad av centralverkstaden på RISE, i denna sitter även 

en optofiberswitch och matningar från 230 VAC till den likspänning som krävs för 

komponenterna som är monterade i lådan.  Figur 10 visar hur inkapslingen för HMI-displayen 

ser ut. 

 

 
Figur 10. HMI-displayens inkapsling 

Inkapslingarna för variacen och elektroniken samt transformatorn som genererar spänning till 

variacen har monterats på en aluminiumplatta med hjälp av centralverkstaden på RISE för att 

sedan monteras på DC-generatorns bas, detta visas i figur 11. 

 

 
Figur 11. DC-generatorns bas. 
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4 TESTKÖRNING 
Tester har gjorts innan driftsättning av systemet enligt önskemål av operatörerna på RISE. I 

detta avsnitt redovisas vilka tester som utförts: 

 

• Motorerna har testkörts för att säkerställa att dessa fungerar som tänkt.  

• Test av gränslägesbrytarna som ger signal om variacen är ställd i nolläge eller maximalt 

läge för utspänning har utförts. 

• Test av gränslägesbrytarna som ger signal vilket läge polariteten är ställd har utförts.  

• Testkörning har gjorts av överspänningsskydd för att kontrollera att detta fungerar 

tillfredsställande. Detta genom att ställa in en maximal spänning som generatorn får 

generera innan den slår från.  

• Test av överströmsskydd genom att kortsluta DC-generatorn med jordstav, då genereras 

ingen spänning, utan enbart en högre ström. 

• Det interna interlock-systemet i högspänningshallen har provats så att generatorn slår 

från och går till jordat läge för att uppfylla standarden SS-EN 50191 som hanterar 

uppställning och skötsel av elektrisk provningsutrustning. Standarden kräver bland 

annat att då ett skydd avlägsnas skall provspänningen automatiskt frånskiljas, i detta fall 

bryts matningsspänningen i högspänningshallen (SEK Svensk Elstandard 2011). 

5 RESULTAT 
I detta avsnitt besvaras frågeställningarna som är givna i avsnitt 1.2, resultat från 

implementeringar och provkörningar tas upp här. 

 

Det PLC-system som valts är ett Siemens-system innehållande en CPU-enhet från S7-1200-

serien med digitala ingångar samt digitala reläutgångar. Enheten matas med 230 VAC och de 

digitala in-samt utgångarna drivs med 24 VDC. För de analoga utgångarna har en analog 

utgångsmodul installerats som drivs med 24 VDC för att styra hastigheten hos motorn som styr 

variacen. I kombination med PLC-systemet finns ett HMI-system som kan hanteras dels som 

touch screen och dels med hjälp av knappar där man har möjligheten att programmera vad PLC-

systemet ska utföra.  

 

Systemet är programmerat med hjälp av TIA Portal vilket är Siemens egenutvecklade mjukvara 

för programmering av PLC-system, CPU:n och HMI-displayen kommunicerar via en optisk 

fiberlänk som konverteras till ethernetsignal för att anpassas till de kommunikationsingångar 

som finns hos de olika enheterna. Svårigheter uppkom i början då TIA Portal inte ville 

kommunicera med CPU:n och displayen, för att få ordning på detta problem krävdes åtgärder 

med de specifika IP-adresserna för datorn, CPU:n och HMI-displayen så att de har samma IP-

adress, efter denna åtgärd fungerade kommunikationen felfritt.  

 

HMI-displayen har programmerats så att möjlighet ges att välja vilka moduler som används och 

ställa in dess skalfaktorer. Den totala skalfaktorn adderas ihop och visas på displayen vid 

”Voltage scalefactor”. På samma del av displayen kan regleras hur fort variacen skall rotera vid 

de hastigheterna som önskats under ”High regulator speed” samt ”Low regulator speed”. Det 

som styrs här är procentuell andel av maximal driftspänning till motorn vilket ger motorns 

rotationshastighet, detta visas i figur 12. Motorn är programmerad så att variacen går från 

nolläge till maximal utspänning på 34 sekunder, vilket Bergman4 anser vara en lämplig  

upprampningstid.   
4 Anders Bergman, Forskare RISE Research Institutes of Sweden, samtal den 15 maj 2019. 
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Figur 12. Modulval och inställning av variacens hastighet. 

I figur 13 visas den spänning och ström som genereras i DC-generatorn. Här visas även i vilket 

läge polariteten är satt, nivåer för överström och överspänning kan ställas och övriga funktioner 

som tidigare tagits upp i rapporten kan styras härifrån High regulator speed är den hastighet 

som hanteras av knapparna F5 och F8, Low regulator speed hanteras av knapparna F6 och F7.  

Testet av gränslägesbrytarna för att avgöra vilket läge variacen står i genomfördes utan 

problem, då variacen står i nolläge indikerar HMI:t detta genom texten ”Regulator at zero”. För 

maximalt läge indikeras detta genom texten ”Regulator maxed”.  

   

 
Figur 13. Kontroll för PLC-systemet. 

På grund av tidsbrist har timer och PID-regulator inte implementerats i systemet, vilket lämnas 

till en framtida uppdatering för systemet. Övriga implementeringar är gjorda och fungerar 

tillfredsställande. 
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Resultatet av byggnationen utmynnade i mätsignaler för spänning och ström, signal för vilket 

läge polaritetsmotorn är ställd till, signal om högspänningssteget är till eller från samt signal för 

styrning av kontaktorn hanteras av reläer. 

 

Vid en första testkörning av systemet testades att motorerna gick som tänkt. Denna testkörning 

utfördes utan spänningsgenerering till DC-generatorn. Polaritetsmotorn fungerade felfritt, men 

motorn som styr variacen krävde ytterligare arbete för att fungera optimalt. Extra reläer krävdes 

för att kunna styra åt vilket håll motorn skall rotera. Ytterligare exempel på problem som 

uppkom var att upprampningsförloppet gick med för hög hastighet vilket innebar motorn fick 

programmeras om.  

 

Vid provkörning av hela systemet uppkom rökutveckling från den motor som styr variacen, 

detta tros ha uppkommit på grund av för hög potentialskillnad mellan 24 V-matningen och 

neutralledaren hos motorn då motorn skall bromsas. Alternativt kan detta vara ett internt fel i 

motorns styrelektronik. Då detta fel uppkom sent i rapportskrivandet har hela systemet inte 

kunnat testas fullständigt, men genom att manuellt rotera variacen har övriga tester kunnat 

utföras. För att säkerställa att potentialskillnaden inte blir så stor vid inbromsning har en 

kondensator kopplats parallellt med motorn så att all spänning inte försvinner på en gång. 

  

För att testa att systemet stängs av vid överström och överspänning har tester utförts genom att 

sätta begränsningar för detta på HMI:t med gott resultat vid överspänning. Vid test av 

överströmsskyddet slog mätvärdesomvandlarna ifrån istället för att det programmerade 

överströmsskyddet tog detta fel, vilket inte var tänkt. Detta berodde på en felkoppling, men 

åtgärdades genom att vända polariteten hos mätvärdesomvandlaren. Efter polaritetsvändningen 

fungerar överströmsskyddet som tänkt.  Test av överspänningsskyddet fungerade felfritt redan 

från början och har kontrollerats med parallell mätning med hjälp av en multimeter av typen 

Hewlett Packard 3458A. I figur 14 visas resultatet av detta test, överspänningsskyddet är satt 

till att slå från spänningen vid 11 kV. 

 

 
Figur 14. Test av överspänningsskydd. 
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Provning av det interna interlock-systemet som finns i högspänningshallen är utfört för att 

säkerställa att spänningen går ner och polariteten går till jordat läge då interlock-systemet slår 

från. Detta test fungerade utan problem och anses uppfylla kraven i SS-EN 50191. 

6 DISKUSSION 
Valet av ett PLC-system och HMI-operatörsgränssnitt från Siemens visade sig vara ett bra val, 

inte minst eftersom kunskap och erfarenhet hos dessa system finns sedan tidigare på RISE. Dels 

på grund av deras programvara TIA Portal som är en smidig och lätthanterlig programvara 

eftersom CPU:n och HMI:t kan programmeras parallellt i samma program.  

 

Byggnationen av själva hårdvaran har tagit stor del av projektet och har varit den svåraste delen 

att lösa. Detta grundar sig i den begränsade kunskap som vi har vad gäller hur man bygger ett 

apparatskåp, eller som benämnt i denna rapport, inkapsling för elektronik. Den största 

svårigheten har varit att ta reda på vilka signaler som kräver reläer samt dessa reläers funktion. 

Med eget driv och bra handledning från personalen på RISE har detta ändå resulterat i ett bra 

resultat.  

 

Med en bättre uppfattning om hur många ingående komponenter som krävdes i 

elektronikinkapslingen hade en större kapsling köpts in för att underlätta byggnationen och 

överblicken i denna.  

 

Alla testparametrar utom en parameter har gått bra. På grund av rökutvecklingen i motorn som 

styr variacen har inte hela systemet kunnat testas fullt ut. Med en ny motor, vilken är beställd 

men i skrivande stund ej levererad, förväntas systemet fungera felfritt och tillfredställande 

enligt de önskemål som RISE haft. 

 

Personsäkerheten vid användning av DC-generatorn är en viktig parameter som tas upp i 

bakgrunden till projektet. Denna parameter har blivit betydligt mycket bättre med det nya 

styrsystemet. Den största anledningen till den förbättrade personsäkerheten är att DC-

generatorn nu kan styras från kontrollrumsmiljö istället för tidigare då styrningen var placerad 

inne i högspänningshallen. 

7 SLUTSATS 
Syftet med arbetet har varit att utveckla ett PLC-system som kan styras med hjälp av ett HMI-

operatörsgränssnitt, vilket också till stor del har uppfyllts. Lyckade tester av systemet har 

genomförts med goda resultat. Ritningar över systemet har upprättats som förenklar framtida 

eventuell felsökning eller vid vidareutveckling av systemet.  

 

Ett fullständigt upprättande av kretsscheman har inte hunnit utföras och därför inte kunnat 

överlämnas till berörd personal på RISE.    

 

På grund av rökutvecklingen i en motor har hela systemet inte kunnat testas fullt ut, men systemet 

ser ut att fylla sin funktion och underlättar arbetet för operatörerna på RISE. Dessutom blir 

personsäkerheten mycket bättre med detta styrsystem i jämförelse med det tidigare styrsystemet.  

 

Vissa implementeringar har inte heller hunnit utföras och lämnas därför över till personalen på 

RISE för att genomföras. Implementeringar som inte är gjorda är installationen av en timer för 

långtidstester och en PID-regulator för upprampningsförloppet i DC-generatorn. Dessa 

implementeringar görs lämpligen i TIA Portal. 
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