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 Sammanfattning 
 

Möjligheternas värld är en utställning som ska presenteras på olika mässor. Hjärtat i 

utställningen är automationsfabriken som är en automatiserad anläggning som ska tillverka 

leksaksbilar. Automationsfabriken ska invigas på mässan Scanautomatic och ProcessTeknik 

den 9-11 oktober 2012. Då möjligheternas värld är ett samarbete mellan näringsliv och skola 

bidrar företag och skolor med hjälp och samarbetar för att projektet ska bli lyckat. Prevas del i 

projektet är att ta fram ett styrsystem i form av ett MES och SCADA system till fabriken samt 

att göra hemsidan där bilar kan beställas och integrera den med styrsystemet.  

   Målet med examensarbetet är att utveckla styrsystemet och ta fram ett HMI genom att 

använda programvaror från Wonderware. Slutprodukten är i form av kod och objekt, och den 

funktionalitet de skapar tillsammans. Styrsystemet ska kunna kopplas upp mot fabriken och 

styra produktionen, förutsatt att övriga delar i projektet levererar det de ska. 

   Arbetet började med att studera fabriken och etablera ett gränssnitt mellan styrsystemet och 

PLCn som styr produktionsutrustningen, samt att ta fram ett grundläggande HMI. Sedan har ett 

simuleringsläge tagits fram med utgångspunk från gränssnittet för att simulera 

produktionsmiljön. Utifrån den här simuleringsmiljön och ett HMI har sedan funktioner tagits 

fram en i taget och testats, för att tillsammans senare utgöra den helhet som är styrsystemet. 

Här finns funktioner som beslutsprocesser för skapandet av nya produktions- och 

leveransordrar, hämtning av kundordrar, styrning av pick´n place enheten, 

informationshantering av innehållet i bufferten, samt registrering av alla ordrar och operationer 

i ett manufacturing execution system (MES). 

   Styrsystemet har slutsligen kopplats samman med databasen där nya kundordrar registreras 

och genom att använda simuleringsmiljön och det HMI som utvecklats för fabriken har 

styrsystemet testats med goda resultat där styrsystemet klarar av att hantera hela produktionen 

från orderingång till leverans.   

    

 

 

 

Nyckelord: MES, SCADA, HMI 
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Abstract 
Möjligheternas värld is an exhibition that will be presented at various fairs. The heart of the 

exhibition is Automationsfabriken which is an automated facility that will manufacture toy 

cars. Automationsfabriken will be introduced at the fair Scanautomatic & ProcessTeknik, 

which takes place 9-11 October 2012. As Möjligheternas värld is a collaboration between 

industry and school, both businesses and schools are included in the project and work towards 

the success of the project. Prevas part of the project is to develop a control system in the form 

of a MES and SCADA system for the factory, to create the website where cars can be ordered, 

and to integrate the website with the control system. 

   The goal of my thesis job is to develop the control system and to create an HMI using 

software from Wonderware.  The final product is in the form of code and objects, and the 

functionality they create together. The control system should be able to connect to the factory 

and manage the production, provided that the other parts of the project are delivered according 

to the plan.  

   The work began with a study of the factory, and to establish an interface between the control 

system and the PLC that controls the production equipment, as well as developing a basic HMI. 

After this was done a simulation environment was developed from the established interface in 

order to simulate the production environment. Based on this simulation environment and the 

HMI, functions has been developed one by one and tested in order to later become the whole 

which is the control system. It features functions such as decision-making for the creation of 

new production- and delivery orders, retrieval of customer orders, control of the pick´n place 

unit, information handling of the content of the buffer, as well as registration of all orders and 

operations in the manufacturing execution system (MES). 

   Finally the control system was connected to the database containing new customer order, and 

by using the simulation environment and the developed HMI for the factory the control system 

could be tested in order to confirm that the control system could handle the entire production 

from the intake of customer orders to delivery.  

    

 

 

 

Keywords: MES, SCADA, HMI, Automation 
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Ordlista 

 

Gränssnitt – Det sätt kommunikationen sker, ett gemensamt språk 

HMI – Human Machine Interface  

Kundorderkö – Kundordrar som hämtas från databasen läggs i en kö. Den här kön kallas 

ombytligt kundorderkö, leveranskö, och leveransorderkö. 

Leveranskö – Se ovan 

Leveransorderkö – Se ovan 

MES – Manufacturing Execution System 

Modul – Ett avgränsat funktionsområde med ett tydligt gränssnitt mot omvärlden 

OPC – Samling av standardiserade gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan olika 

system 

PLC – Programmable Logic Controller 

PnP – Pick and Place 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition 

Script – Programkod som utför något 
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1. Inledning 

 

Möjligheternas Värld är en utställning som ska presenteras på olika mässor. Genom att använda 

sig av den senaste tekniken vill man skapa en produkt som lockar till sig teknikintresserade 

elever och lärare för att visa dem vad en teknisk utbildning kan leda till. Utställningen ska 

invigas på mässan Scanautomatic och ProcessTeknik som pågår mellan den 9-11 oktober 2012, 

och på fyra olika mässor under hösten 2012 väntas 40 000-50 000 besökare till utställningen. 

Då projektet med Möjligheternas Värld är ett samarbete mellan svenskt näringsliv och skola så 

deltar omkring 100 studenter från allt mellan högskolor och gymnasium i projektet och de har 

tillsammans lagt ner över 300 arbetsveckor på projektet. 

   Hjärtat i Möjligheternas Värld är Automationsfabriken som är en automatiserad anläggning 

som producerar leksaksbilar. Bilfabriken bygger leksaksbilar som består av ett chassi samt två 

hjulaxlar med tillhörande hjul. Besökare kommer att kunna lägga beställningar via en hemsida 

och bilarna kommer sedan att byggas på beställning från ett Manufacturing Execution System 

(MES). Produktionen övervakas och styrs av ett Supervisory Control And Data Acquisition 

(SCADA) system. Den fysiska fabriken styrs av en PLC som kontrollerar en robot och övrig 

produktionsutrustning.  

   Prevas del i projektet är att ta fram ett styrsystem i form av ett MES och SCADA system till 

fabriken samt att göra hemsidan som bilar kan beställas från och integrera den med MES 

systemet. Mitt uppdrag går ut på att utveckla ett styrsystem i form av ett MES och SCADA 

system med hjälp av programvaror från Wonderware. Här ingår även att ta fram ett HMI som 

ska visa upp fabriken på en HD-skärm. Dessa programvaror från Wonderware innehåller redan 

grundläggande funktioner och arbetet handlar om att konfigurera objekt och skriva kod för att 

skapa och knyta ihop funktionaliteten i de olika objekten.  

 Då min kod driver fabriken innebär det att jag kommer att ansvara för att utveckla ett 

produktionssystem som är speciellt anpassat för fabriken. 

 

2. Syfte, problemformulering, begränsningar 

och direktiv 

Syftet med projektet är att ta fram ett styrsystem i form av ett MES och SCADA system samt 

ett HMI till automationsfabriken, som klarar av att hämta kundordrar och sköta produktionen 

från start till leverans via kommunikation med PLC. 

   Utvecklingen ska ske i programvaror från Wonderware. Ett gränssnitt etableras över hur 

kommunikationen ska ske med PLC. Det är det här gränssnittet som jag utgår ifrån i mitt 

arbete. Här finns information om produkter som ska vara inkluderade samt även bestämda 

procedurer. Bland dessa procedurer finns det bestämt om när jag kan starta en ny produktion, 

hur jag startar en ny produktion, hur jag vet att produktionen har startat, samt när jag kan starta 

en leverans, hur jag startar en leverans, och hur jag vet att leveransen är klar. Det är också 

bestämt hur kommunikationen med PLC ska ske för att styra Pick’n Place (PnP) enheten. 

Vidare finns en komplett signallista över all kommunikation med PLC.  

   Slutprodukten är i form av kod och objekt, och den funktionalitet de skapar tillsammans. Den 

slutgiltiga produkten ska, förutsatt att övriga delar i projektet levererar det de ska, kunna 

kopplas upp till fabriken via en OPC-server och styra produktionen. Här ska ett HMI visa vad 
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som sker i produktionen och SCADA systemet ska tala om för PLC vad som ska tillverkas och 

levereras. Ett MES system ska även vara i bruk som registrerar alla ordrar.  

   Då tiden är begränsad ligger det utanför projektets ramar att hantera ändringar från det 

bestämda gränssnittet. Detsamma gäller ändringar av produkter eller annan utrustning. Även 

processförbättringar av sådant slag som layout, PLC programmering, robotprogrammering osv, 

ligger utan för det här projektet. Vidare om missförstånd skulle uppstå på grund av ett 

ofullständigt definierat gränssnitt så ligger ansvaret inte på det här projektet. 

   Att det färdiga resultatet fungerar som tänkt kan innan drifttagning verifieras genom att via 

kod i ett objekt simulera PLC och köra systemet off-line.      

   Andra begränsningar är möjligheten att till fullo utnyttja alla de funktioner som finns i 

Wonderwares programvaror. Då det är ett tidsbegränsat projekt och då det tar tid att lära sig 

nya program från grunden är det naturligt att det även återspeglas i resultatet.   

3. Arbetsflöde och metodik 

3.1 Metodik 

Processen att konstruera ett styrsystem i form av ett MES och SCADA system skedde genom 

en induktiv metod. Processen att observera verkligheten och forma koncept är i grund och 

botten processen av induktion (Rand, 1990). Det koncept jag försöker forma är styrsystemet. 

Den kod jag skrivit har ett syfte, och det sätt som jag tror att koden fungerar är min idé om hur 

relationssatserna ser ut (Hartman, 2004). Hur den faktiska koden påverkar styrsystemet 

representerar de verkliga relationssatserna. Mitt mål är att rättfärdiga min syn av hur koden 

fungerar, att den faktiskt fungerar så som jag vill att den fungerar. Det sätt med vilket jag 

rättfärdigar min syn är att visa via observationer att koden faktiskt fungerar. När jag observerar 

systemet via simuleringar upptäcker jag brister mellan min syn av systemet, och hur systemet 

faktiskt fungerar. Jag får då ta fram en hypotes om vart i koden jag har gjort fel som förklarar 

varför mina observationer ser ut som de gör. När jag fastställt en hypotes får jag sedan utifrån 

den göra ändringar i koden så att styrsystemet verkligen gör vad jag vill att det ska göra. Nu 

upprepar jag återigen observationsdelen där jag testar om mina nya hypoteser stämmer och 

upprepar momentet tills jag finner att min syn av relationssaterna stämmer överens med de 

faktiska observationerna. Genom den här processen får jag bättre och bättre förståelse över hur 

styrsystemet fungerar och hur det ska hanteras.  

   I kritik mot den induktiva metoden nämner Hartman (2004) flera. Först och främst finns inga 

teorineutrala observationer, och våra observationer är redan från början styrda av vad vi är ute 

efter. Han talar om att man måste identifiera vad man ser, ett begreppsligt seende, men om 

begreppen styr vad vi ser, är vi inte längre teorineutrala, utan bundna av vårt begreppsliga 

system. Hartman (2004) avslutar med att förklara att den induktiva metoden tenderar att ge 

slutsatser som inte fungerar generellt därför att det är lättare att ge dem induktivt stöd. Som 

exempel tar han ett fall med svarta korpar, och att så länge man inte har observerat alla korpar, 

så kan man inte dra slutsatsen att alla korpar är svarta.  

   Som svar på det måste man förstå att syftet med induktionen inte är att säga att alla korpar 

verkligen är svarta, att detta skulle vara slutgiltigt. Vad man säger med induktion är att ”inom 

den nuvarande kontexten av min kunskap, där jag exkluderar sådant jag ej har kunskap om, är 

alla korpar svarta”.  Inträffar det nu i framtiden att man skulle träffa på en vit korp förändras 

inte korpen, men istället kontexten av din kunskap, ty, det är inte korpen som ändras utan din 

kunskap om korpen som utökas med ytterligare information (Rand, 1990). 

   Liknande måste jag utöka min kunskap om styrsystemet för att kunna använda mig av det för 

att utföra de funktioner jag vill att styrsystemet ska ha. Allt eftersom byggs styrsystemet upp 
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och blir mer och mer komplext. Den måttstock mot vilket styrsystemet mäts är alltid dess 

förmåga att utföra dess tänkta funktion.  

 
Fig. 1. Metodik 

3.2 Arbetsflöde 

Funktionsbeskrivning och krav på gränssnitt 

Arbetets gång började med att jag studerade programvarorna från Wonderware. Mycket tid i 

början gick åt för att jag skulle lära mig dessa, och under arbetets gång har många revideringar 

av lösningar skett då nya sätt att lösa problemen har dykt upp i samband med att jag fått mer 

förståelse om hur programmen fungerar.  Inlärningen skedde samtidigt som jag tog in den 

information som fanns tillgängligt om fabriken.  

   Arbetet med kodskrivning gick ej att starta i början då det var många frågetecken kring 

gränssnittet. När de första signallistorna kom kunde jag sätta mig ner och skapa en bild över 

hur fabriken skulle fungera och vad fabriken skulle behöva för att fungera på rätt sätt. Det 

inledande arbetet fokuserade på Pick’n Place (PnP) enheten som plockar in bilar i bufferten. 

När en bil är framme vid PnP enheten behövs input från MES och SCADA systemet som talar 

om för PLC vad som ska göras. Det här är alltså ett moment som måste göras i samarbete med 

PLC utvecklarna. Att fastställa gränssnittet var det viktigaste i början då PLC utvecklarna hade 

sin deadline i slutet av maj. 

   Genom att se hur fabriken fungerade och identifiera vilken information jag behövde och vad 

jag ville att PLC skulle göra kunde man med hjälp av det ta fram ett gränssnitt för att fabriken 

ska kunna styras via PLC enheten. Efter att jag identifierat de krav jag hade på funktionaliteten 

av PnP enheten har sedan min handledare Hans Ström på Prevas AB via kommunikation med 

PLC utvecklarna tagit fram ett färdigt gränssnitt över signalutbytet. Med utgångspunkt från det 

här gränssnittet började jag kodskrivningen för att MES och SCADA systemet skulle kunna 

sköta kommunikationen med PLC för att få PnP att agera på önskat sätt.   

   Gränssnittet har dock ändrats under tidens gång fram tills dess att ett slutligt gränssnitt 

fastslogs i mitten av maj, vilket har inneburit att många revideringar av min kod har skett som 

krävt mycket extra arbete från min sida. Det positiva som kan hämtas av detta är att jag för 

Målet 

Verkligheten 

Min bild av 
verkligheten 

Korrigering 
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varje revidering genom att skriva om min kod fått träning på kodskrivningen, vilket är ett 

moment jag inte har mycket tidigare erfarenhet av från min utbildning.  

Utveckling av HMI 

Vid sidan av framtagandet av gränssnittet spenderade jag mycket med att utveckla ett HMI. 

Här byggdes grafiska objekt som sedan kopplas samman med signaler från SCADA systemet. 

Första delen av mitt arbetet var helt fokuserat på funktionaliteten. Det viktiga var att all 

information förmedlades korrekt där det arbete som utfördes på fabriken även illustrerades i 

vårt HMI. Att jag endast fokuserade på funktionalitet istället för design beror på att jag var helt 

ny med programvaran. Min tanke var att när jag bättre förstod hur programmet fungerade och 

hade en klar bild över hur mitt HMI skulle se ut kunde jag byta tänk till designen. När jag väl 

fått ihop funktionerna började jag arbeta med designen av de grafiska objekten. Tanken var att 

det skulle se proffsigt ut och förmedla relevant information. Man ska få ett seriöst intryck och 

man ska direkt kunna se kopplingen mellan den fysiska fabriken och vårt HMI, samt förstå vad 

som händer. Det HMI jag hade tagit fram vid den här tidpunkten var likt produktionsdelen av 

den slutliga versionen. När helheten i slutet av arbetet började bli klar la jag även till 

information om produktionen, så som information om artikelflödet, processtider, 

utnyttjandegrader och tillgänglighet.  

Skapande av simuleringsmiljö 

När det slutliga gränssnittet var bestämt och jag hade skrivit klart min kod för att alla 

funktioner för att PnP skulle fungera på rätt sätt var jag tvungen att testa att koden verkligen 

fungerade. Jag behövde ta fram ett simuleringsläge där jag kan testa prestandan av systemet 

och hitta fel. Med simuleringsläget skulle jag även bättre se hur mitt HMI fungerade. För att 

göra detta använde jag mig av ett objekt som fick agera som PLC, och i objektet skrev jag ett 

enklare program för PLC enheten. Jag berörde bara den kod som var relevant i 

kommunikationsutbytet mellan PLC och vårt styrsystem. Jag fick här använda mig av de 

signallistor jag hade tillgång till och det gränssnitt som hade fastställts för att skriva koden. Att 

det objekt jag skrivit fungerar på samma sätt som det riktiga PLC systemet är här väldigt viktigt 

för att ha så lite skillnad mellan den äkta miljön och simuleringsmiljön som möjligt. Koden för 

simuleringsobjektet bestod av en sekvensdel och en objektdel. Sekvensdelen hanterade i vilket 

ordning någonting skedde och objektdelen skötte vad som skulle ske. Vilket är helt i enlighet 

med hur en PLC programmeras (Bengtsson, 1992).  

   När jag nu kunde simulera systemet kunde jag testa och felsöka. Jag saknade fortfarande 

automatisk orderhantering samt registrering av ordrarna i MES. Däremot kunde jag nu förbättra 

funktionaliteten av mitt HMI. Något jag la märke till då jag började min simulering var att det 

var viktigt att skriva en enkel kod som inte belastade systemet för mycket, ty, grafiken blev 

långsam om SCADA systemet arbetade för hårt. En lösning för att få ett smidigare system var 

att undvika att använa WHILE kommandon i min kod så långt det var möjligt. Dessa innebär 

att en slinga upprepas hela tiden, vilket drog ner prestandan på systemet.  Istället kunde jag 

med en bättre logik se till att endast ett IF kommando krävdes. Denna del var väldigt viktig då 

besökarna på mässan inte ska uppleva att det är fördröjningen vid varje uppdatering, då detta 

ger ett negativt intryck.  

   En annan optimering jag genomförde när jag nu kunde simulera systemet var illustrationen av 

bilarnas väg genom fabriken. PLC kan endast tala om vilken bil som befinner sig på de olika 

stationerna på palettbanesektionen. Jag fick själv programmera ett informationsflöde där 

systemet kan hålla koll på hur bilarna förflyttar sig.  
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Nya produktionssordrar 

Nästa område att lösa var att automatiskt starta produktion av nya bilar. Jag ville att beroende 

på hur många bilar som fanns, och hur många bilar man ville ha, skulle ett beslut tas. Jag såg 

det som att det är bufferten som tar ett beslut om en ny bil ska tillverkas. Jag implementerade 

en räknare och ett beslutssystem som grundar sig på resultatet av räkningen där den den mest 

kritiska artikeln ska tillverkas.  

Utveckling av MES 

Då produktion av nya bilar nu sköttes automatiskt var det enda manuella steg som var kvar 

själva initieringen av leveransordrar. Jag var här beroende av min handledare Hans Ström på 

Prevas AB som tog fram hemsidan och underlaget för alla ordrar. Dock blev inte den här delen 

levererad förräns senare, och jag fick istället börja utvecklingen av MES. 

   Det utbildningsmaterial för MES som jag hade tillgång till berörde manuella registreringar av 

ordrar i MES. I automationsfabriken ska all registrering skötas automatiskt, vilket innebar 

problem då det är en helt annan situation som inte alls förklarades i utbildningsmaterialet. Det 

var en långsam process att lösa hur konverteringen ska ske från manuell registrering till 

automatisk registrering. Jag utgick från det manuella, tog fram alla signaler som man ändrade 

på och försökte sedan implementera det i ett automatiskt system. Oftast fungerade inte 

omedelbart det automatiska systemet som jag ville och jag fick då felsöka systemet och hitta 

vart felen uppstår. När jag trodde mig hitta ett fel fick jag ta fram en lösning till problemet och 

testa om lösningen fungerade. Här hade jag stor nytta av simuleringsmiljön, där jag snabbt 

kunde testa om mina lösningar var korrekta och hur väl det fungerade. 

   Då ingen manual funnits tillgänglig för hur MES systemet ska konstrueras vid automatisk 

orderregistrering har en mängd problem uppstått som skiljer sig väsentligt från den manuella 

orderregistreringen. Jag ska försöka undvika detaljer, men ska ge ett exempel. Ska jag lägga till 

i MES att en kvantitet i en operation är klar anger jag med en kommandosignal för att lägga till 

en angiven mängd. Det tar sedan tid innan den här mängden blir synlig för SCADA systemet. 

Skulle jag under den här tiden åter igen använda kommandosignalen för att lägga till en mängd 

läggs ytterligare en mängd till. När sedan den första mängden blir synlig för SCADA systemet 

och jag då anger att operationen ska avslutas i MES, kommer inte endast den första mängden 

registreras, utan i MES finns bägge mängderna inlagda och operationen kommer av avslutas 

med en större mängd registrerat än vad vi ville. Det hela beror på en informationsfördröjning 

mellan MES och SCADA systemet.  

   Jag kan alltså inte använda mig av enkla funktioner som att om en viss mängd har tillverkats i 

MES så kan jag avsluta operationen. Informationen är inte trovärdig, jag måste hålla koll på 

vilka kommandon SCADA systemet har givit redan för att kunna förstå den faktiska 

situationen. 

Nya leveransordrar 

När ett automatisk registreringssystem av ordrar i MES väl var på plats var det dags att ta itu 

med skapandet av nya leveransordrar. Dessa leveransordrar ska hämtas från en databas där de 

finns registrerade. Det är Hans Ström på Prevas AB som skrev koden för att komma åt 

databasen och hämta en ny order. Tanken var att en order skulle hämtas via en inskanning på 

plats vid fabriken, istället för inskanning kommer en order att kunna hämtas omedelbart som 

den registreras på hemsidan. De hämtade leveransordrarna lagras i SCADA systemet som 

sedan om en bil kan levereras skapar en leveransorder. När den här leveransordern har skapats 

sätts signal till PLC att starta leveransen av bilen.   
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4. Fabriken 

Automationsfabriken är en helautomatiserad anläggning som monterar ihop leksaksbilar och 

leksakslastbilar bestående av en kaross, två axlar, fyra hjul och till lastbilarna även ett flak. Det 

finns fyra färger att välja bland. Färgerna är röd, blå, grön och gul. Automationsfabriken är 

uppbyggt i olika sektioner.  

 

 Robotsektion 

 Palettsektion 

 Buffertsektion 

 Leveranssektion 

 

Produktionen övervakas och styrs av ett styrsystem bestående av ett Manufacturing Execution 

System (MES) och ett Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system. Fabriken 

styrs av en PLC som kontrollerar en robot och övrig produktionsutrustning. 

 

Fig. 1. Automationsfabriken (Från presentation av Möjligheternas värld) 

4.1 Struktur 

Beställningar till fabriken görs via en websida som registrerar ordrar i en databas. Dessa 

hämtas sedan av MES och SCADA systemet som agerar som ett styrsystem och talar om för 

PLC vad den ska tillverka eller leverera, samt även om en bil ska hämtas eller lämnas in i 

bufferten, då anges även vilken plats i bufferten det gäller. Roboten som ligger under PLC 



15(57) 

systemet har förprogrammerade operationer som PLC aktiverar under produktionen. Övrig 

produktionsutrustning styrs av PLC. 

4.2 Sektioner - Översikt 

Det här kapitlet innehåller en kort beskrivning över fabrikens olika sektioner. Här ges en kort 

presentation på vilken utrustning som finns på de olika sektionerna samt en beskrivning av 

arbetsflödet.   

Robotsektion 

Robotsektionen är den första sektionen och innehåller följande komponenter. 

 Ett trådmagasin innehållande karosser till bilar och lastbilar i färgerna röd, gul, grön och blå. 

Totalt 8 platser.  

 Trappstegsmatare och rullband med vision 

 Magasin för lastbilsflak till lastbilarna. 

 Kontrollstation av karossen. 

 Robot. 

Robot hämtar karossen och utför en kontroll. Vid godkänt resultat placerar roboten den sedan 

på station 1 på palettsektionen. Är karossen inte godkänd så kommer karossen att kasseras och 

en ny kaross att hämtas. Roboten fyller även på magasinet med hjul till lastbilarna från 

trappstegsmataren.  

Palettbanesektionen 

Palettsektionen är den andra sektionen och innehåller följande komponenter. 

 Palettbana som driver karossen runt de olika stationerna. 

 Station 1 där av- och pålastning sker. 

 Station 2 och 3 där montering av axlar sker. 

 Station 4 och 5 där montering av hjul sker.  

 Station 6 där kontroller sker.  

Kaross ankommer från robot till station 1 och transporteras sedan på palettbanan till station 2 

där montering av den första axeln utförs. Sedan går karossen vidare till station 3 där den andra 

axeln monteras. På station 4 monteras hjul på ena sidan och på station 5 monteras sedan hjul på 

den andra sidan. På station 6 sker en kontroll av den färdiga bilen. Efter en godkänd kontroll 

går bilen tillbaka till station 1 där roboten hämtar den färdiga bilen och flyttar den till 

transportrännan på buffertsektionen. 

Buffertsektionen 

Buffertsektionen är den tredje sektionen och innehåller följande komponenter. 

 Transportrör. 

 Pic ’n Place (PnP). 

 Buffert (32 platser). 

Efter att robot plockat upp en bil från palettbanan transporteras bilen till transportrännan där 

den åker fram till PnP enheten som flyttar bilen in i bufferten eller låter bilen gå till 
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leveranssektionen direkt.  Vid leverans från bufferten så flyttar PnP enheten bilen från 

bufferten till transportrännan. Bilen går sedan vidare från transportrännan till 

leveranssektionen. 

Leveranssektionen 

Leveranssektionen är den fjärde och sista sektionen och innehåller följande komponenter. 

 Transportrör. 

 Märkningsstation. 

 Leverans. 

Bil ankommer via transportrännan, och om märkning ska ske så stannar bilen på 

märkningsstationen där märkning sker. Då märkning är klar eller om ingen märkning ska ske så 

går bilen vidare på transportrännan till slutet av banan där den kan hämtas av kunden.  

Flödeskarta översiktlig 

En kortfattad beskrivning över hur bilen går mellan de olika sektionerna och delarna under 

produktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Flödeskarta fabrik översiktlig 

4.3 Stationer - översikt 

Det här kapitlet innehåller en kort beskrivning över fabrikens olika stationer. Här beskrivs 

stationerna på de olika sektionerna samt en beskrivning av arbetsflödet. 

Robotsektion 

Trådmagasin 

Trådmagasinet består av åtta olika varianter. Bilar och lastbilar i fyra olika färger. Röd, gul, 

grön och blå. Påfyllningen utförs manuellt och all kommunikation gällande påfyllningen 

hanteras av PLC. 

1. Robot levererar kaross till palettbanan 

2. Robot hämtar bil på palettbanan 

3. Robot levererar bil till transportröret 

4. Om bilen ska till bufferten så plockas 

den upp av PnP 

5. PnP placerar bilen i bufferten 

6. PnP hämtar bil från bufferten för 

leverans 

7. PnP lämnar bil på transportröret 

8. Om bilen ska märkas innan leverans 

så stannar den vid märkningen. 

9. Efter märkning så släpps bilen vidare 

för leverans. 

10. Bilen går direkt vidare för leverans. 
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Magasin för lastbilsflak 

Magasinet för lastbilsflak hanteras på samma sätt som trådmagasinet för karosserna. Underhåll 

sköts av PLC. 

Trappstegsmatare och rullband med vision 

Förser roboten med hjul att plocka. Styrs av PLC. 

Kontrollstation av karossen 

Vision kamera ger robot svar på om karossen är okej eller inte.  

Robot 

Roboten har flera olika funktioner 

 Hämta en kaross från magasin och placera den på palettstation 1.  

 Hämta färdig kaross på station 1 och placera denna på transportrännan. 

 Fylla magasinen med hjul till lastbilarna. 

Roboten hanteras av PLC.  

Flödeskarta robot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Flödeskarta robot 

Palettsektion 

Palettbana 

Palettbanan har en kapacitet av sex paletter och dessa kan inte passera varandra. På palettbanan 

finns sex stationer. Av och pålastning sker på station 1. Axelmontering sker på station 2 och 3. 

Hjulmontering sker på station 4 och 5 och kontroller finns på station 6. Palettbanan och dess 

stationer styrs av PLC. 

Station 1 

På station 1 sker på- och avlastning. Om en tom palett finns på station 1 så kan en kaross tas 

emot från robot. Om en färdig bil finns på en palett på station 1 så kan robot hämta den färdiga 

bilen. Station 1 styrs av PLC.  

1. PLC signalerar till robot om 

att hämta kaross 

2. Kontroll ej OK, kasserar 

3. Hämtar ny kaross 

4. Robot klar med operation 

5. Robot åter i grundposition 

6. PLC signalerar till robot om 

att hämta färdig bil 

7. Robot klar med operation 

8. PLC signalerar till robot om 

att fylla på med hjul 

9. Robot åter i grundposition 
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Station 2 och 3 

På station 2 och 3 så finns ett monteringsblock som monterar fast en axel på karossen. Station 2 

och 3 styrs av PLC. 

Station 4 och 5 

På station 4 och 5 så finns ett monteringsblock som monterar fast två hjul på axlarna på 

karossen. Station 4 och 5 styrs av PLC. 

Station 6 

På station 6 utförs kontroller på det färdiga fordonet. Om fel upptäcks stoppas produktionen. 

Om bilen är godkänd så släpps den vidare till station 1. Station 6 styrs av PLC. 

Flödeskartor palettstation 

Flödeskarta palettsektion översiktlig 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Flödeskarta palettsektion översiktlig 

Buffertsektionen 

Transportrör 

Transportröret finns efter palettstationen och går vidare till leveranssektionen. På 

buffertsektionen så kan bilen stoppas på transportröret för att levereras av PnP in till bufferten.  

Pick ’n Place (PnP) 

PnP sköter inleveranser och utleveranser till och från bufferten. PLC får information från MES 

och SCADA systemet om vilken buffertplats den ska hämta från eller lämna till.  

Buffert 

Bufferten har 32 platser där bilar och lastbilar kan placeras. Vad som finns i bufferten sköts av 

MES och SCADA systemet. 

Flödeskarta buffertsektionen 

 

Fig. 6. Flödeskarta buffersektionen 

 

 

1. Ny kaross ankom station 1 och 

går mot station 2 

2. Ena axeln monterad 

3. Andra axeln monterad 

4. Däck monterat på ena sidan 

5. Däck monterat på andra sidan 

6. Kontroll OK.  Går till station 1 

för avlastning. 
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Leveranssektionen 

Transportrör 

Transportröret fortsätter från buffertsektionen in till leveranssektionen och går hela vägen fram 

till slutleverans till kund. På leveranssektionen så kan bilen stoppas på transportröret för 

märkning på märkningsstationen. 

Märkningsstation 

Här stannar bilen om den ska märkas. PLC får information från MES och SCADA systemet om 

den ska märkas, och vad den ska märkas med.  

Leverans 

Det här är slutstationen. Den färdiga bilen kan nu plockas av kund.  

Flödeskartor Leveranssektionen 

Flödeskarta leveranssektionen 

 

Fig. 7. Flödeskarta leveranssektionen 
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5. Produktionssystemet 

5.1 Val av konkurrensprioriteringar 

Syftet med vårt produktionssystem är att omvandla kundbeställningar (input) till levererade 

bilar (output). Det medel med vilket den här omvandlingen sker är genom våra processer 

(Krajewski, et al, 2007). Varje process i produktionssystemet har i sin tur inputs och outputs, 

och de bidrar tillsammans till att skapa vår slutprodukt. Varje process är därför med och 

påverkar slutprodukten. Av det följer att medan målet är att vår bil blir levererad så måste 

omtanke ges till alla våra processer. 

   Krajewski (2007) nämner nio konkurrensprioriteringar uppdelade i fyra olika grupper som är 

kritiska då man designar sina processer. 

 

 Kostnad 

o Lågt pris 

 Kvalitet 

o Hög kvalitet 

o Konstant kvalitet 

 Tid 

o Leveranstid 

o Punktlig leverans 

o Utvecklingstid 

 Flexibilitet 

o Specialanpassning 

o Variation 

o Volym flexibilitet 

Fig. 8. Viktiga konkurrensprioriteringar (Krajewski, 2007) 

Med dessa konkurrensprioriteringar kan man mäta hur väl ens produktionssystem fungerar. Då 

man väljer vilka konkurrensprioriteringar ens processer ska ha så ska man skilja på två grupper 

av kundkrav. De grundläggande kraven som kunden ställer, och det som får kunden att välja 

just din produkt. Att identifiera och förstå vad som driver kunden i sitt val är viktigt då man 

designar ett produktionssystem. Detsamma gäller då man identifierar vilka krav en process 

ställer på tidigare processer. I automationsfabriken kan vi identifiera följande. 

 

 Konstant kvalitet. Är viktigt då varan går direkt till kunden och därmed kan inte 

trasiga bilar filtreras bort.  

 Leveranstiden. Är viktig då kunden vill kunna ta emot varan inom rimlig tid på plats 

vid fabriken.  

 Variation. Är viktigt då det inte är lika intressant om alla får samma produkt. 

 

Konstant kvalitet har och göra med den fysiska produktionsutrustningen medan variation beror 

på produktutbudet. Dessa två delar ligger utanför det här projektet och det som återstår är då 

leveranstiden. Leveranstiden ligger därför hela tiden i fokus vid utvecklandet av MES och 

SCADA systemet till fabriken. 

5.2 Processtrategi 

En nyckel till väl fungerande processer är att de beslut man tar är väl förankrade i de 

konkurrensprioriteringar som man har (Krajewski, et al, 2007). Besluten ska passa den 
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situation som man befinner sig i och man ska ha helheten i åtanke och inte utföra förbättringar i 

en process på bekostnad av försämringar i en annan. Det man börjar titta på vid etablering av 

processtrategier är utöver konkurrensprioriteringarna, vilka volymer man ska handskas med 

och hur mycket man kan anpassa produkten. I automationsfabriken ges varje kund möjligheten 

att få en unik produkt genom att välja tryck på produkten. Dock är de begränsade till två olika 

produkter i fyra olika färger, vilket är totalt åtta produktvarianter. Det begränsade antalet 

produktvarianter och den standardiserade processen talar för att vi har att göra med en 

linjeproduktion, medan kundens möjlighet att välja ett eget tryck på bilen där varje produkt blir 

unik, innebär att vi är beroende av en kundorder för att färdigställa den slutgiltiga produkten. 

   Krajewski (2007) beskriver att i linjeproduktion är produktionsordrar inte direkt kopplade till 

kundordrar så som de är i fallet med jobbprocesser. Istället tillverkas standardprodukterna i 

förväg och hålls i lager för att vara tillgängliga då en kund placerar en order. 

   Med det i åtanke skiljer jag på produktionsordrar och leveransordrar i utvecklandet av MES 

och SCADA systemet till automationsfabriken. Jag använder en separat produktionsprocess 

och leveransprocess där produktionsprocessen tillverkar färdiga bilar utan tryck som kan 

placeras i bufferten, medan leveransprocessen levererar bilar med eller utan tryck beroende på 

kundens önskemål. 

5.3 Produktions- och lagerstrategier 

Det finns tre olika lagerstrategier som man bör använda och samordna med sina processer 

(Krajewski, et al, 2007). Den första strategin är att tillverka vid kundorder, vilket är lämpligt då 

man är beroende av specifikationer från kunden och tillverkar varan först då en order kommit 

in. Den andra är att montera vid kunderorder. Då man har ett stort antal produkter som sätts 

samman av ett antal grundkomponenter, så väntar man med att montera ihop slutprodukten tills 

att en kundorder har kommit in. Den tredje är att tillverka mot lager, för att kunna snabbt 

leverera när en kundorder kommer in. 

   På automationsfabriken så finns ingen möjlighet att ha färdiga produkter i lager, mängden 

möjliga textsträngar att trycka på bilarna är alldeles för många. Istället är det först då en 

kundorder kommer in som man kan sätta ett tryck på en bil och leverera. Vad man kan göra är 

dock att tillverka bilarna och placera dem i bufferten. Vi får då en liknelse med att montera vid 

kundorder, vilket innebär att då en kundorder kommer in sammanställer man komponenterna 

till en färdig produkt. Målet för produktionsprocessen blir således i vårt fall att tillverka rätt 

mängd komponenter i bufferten med målet att det hela tiden ska finnas en lämplig mängd bilar 

tillgängliga för leveransprocessen. Vad som är rätt mängd beror helt på efterfrågan av bilar och 

hur lång tid det tar att producera en bil. Jag gör det därför möjligt för användaren själv att ställa 

in den önskade mängden färdiga bilar att ha i bufferten.   

5.4 Samverkan strategi och konkurrensprioriteringar 

När vi har etablerat process-, produktions- och lagerstrategier bör vi se hur pass väl de går ihop 

med våra konkurrensprioriteringar. Krajewski (2007) ger exempel på hur det tenderar att se ut i 

praktiken. 
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Fig. 9. Konkurrensprioriteringar och strategier (Krajewski, et al, 2007) 

Vårt val av ett linjeflöde där vi monterar mot order stämmer bra överens med våra 

konkurrensprioriteringar leveranstid, variation, och konstant kvalitet. 

5.5 Automatisering av produktionsprocessen 

 

Automation är ett system, process, eller utrustning där agerande och reglering är inbyggt och 

sker på egen hand (Krajewski, et al, 2007). Automatiseringar förbättrar främst produktivitet 

och ger en mer konsistent kvalitet. Automationsinvesteringar kan vara dyra och ställer därför 

ofta krav på höga volymer för att vara ekonomiskt försvarbara. Det är också det höga kravet på 

kapital som skapar behovet av att få ut så mycket som möjligt av sin automation. Ett vanligt 

sätt att mäta prestationen av automationsutrustningen är därför i form av utnyttjandegraden. 

   Att fabriken är automatiserad passar konkurrensprioriteringar bra då det ger hög 

produktivitet, och därmed kortare leveranstider, samtidigt som det även bidrar till en jämnare 

kvalitet. 

    Vid vissa typer av produktion har programmerbar automation öppnat dörrar för nya 

möjligheter. Det vanliga förhållandet att höga kapitalinvesteringar även ger dålig flexibilitet i 

processerna bryts då man med programmerbar automation kan skapa mer flexibla processer 

(Krajewski, et al, 2007). Flertalet produkter kan samsas i samma process och sådana produkter 

som tidigare inte automatiserades då utnyttjandegraden skulle bli för låg kan nu tillsammans 

med liknande produkter bearbetas i samma automationssystem.  

   Automationsfabriken är ett exempel på just den här typen av samordning av produkter. 

Istället för en separat process för varje produkt så tillverkas nu alla produkter i en och samma 

process.  

Hög kvalitet, leveranssäkerhet, 
och flexibilitet 

Jobbprocess eller process med korta 
serier 

Låga kostnader, konstant 
kvalitet, och leveranstid 

Process med långa serier, linjeprocess, 
eller process med kontinuerligt flöde 

Hög kvalitet, leveranssäkerhet, 
och flexibilitet 

Tillverka vid order 

Leveranstid och variation Montera vid order 

Låga kostnader och leveranstid Tillverka mot lager 

Konkurrensprioriteringar 

Konkurrensprioriteringar 

Processval 

Produktions- och lagerstrategi 
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5.6 Tryckande eller dragande produktion 

Ett tryckande system påbörjar produktionen av en artikel innan en kundorder har kommit in 

medan ett dragande system startar produktionen då en kundorder tas emot (Krajewski, et al, 

2007). Om ett dragande system används så är det viktigt att man klarar av att leverera till kund 

inom rimlig tid. Valet av ett tryckande eller dragande produktionssystem beror ofta på den 

situation man befinner sig i. Ett dragande system ger bättre kontroll på lagernivåer och vad som 

tillverkas på olika stationer i produktionen. Det dragande systemet används främst då man har 

repetitiva processer och tydliga arbetsflöden med standardiserade produkter medan ett 

tryckande system ofta används då man har långa ledtider, bra prognoser om framtida behov, 

produkter som använder gemensamma processer och kunder som vill ha snabba leveranser.  

   Krajewski (2007) nämner speciellt att vid produktion där man använder montering mot 

kundorder som produktions- och lagerstrategi så använder man ibland både ett tryckande och 

dragande system. Tryckande systemet för att tillverka standardkomponenterna och det 

dragande systemet för tillverkning av slutprodukten.  

   Jag ger därför stöd i produktionsprocessen för både tryckande och dragande produktion 

medan jag i leveransprocessen använder mig av dragande produktion. Dragande eller tryckande 

produktion ställs enkelt in genom att bestämma hur många bilar man vill ha av varje typ i 

bufferten. Om målnivåerna för bufferten höjs så kommer systemet att agera som ett tryckande 

system medan om målnivåerna är uppfyllda så kommer systemet att agera som ett dragande 

system och bara släppa ut nya tillverkningsordrar i samband med att kundordrar kommer in.  
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6. Beslutsprocess om nya ordrar 

Hjärtat i produktionssystemet är besluten om vilken bil som ska tillverka eller vilken 

leveransorder som ska starta. Var 10 sekund går man igenom fabriken och tar ett beslut om 

vilken bil man önskar tillverka och vilken leveransorder man önskar skapa. Beslutet om vilken 

bil man önskar tillverka grundar sig på artikelsaldot av en produkt och det målvärde som har 

satts. Målvärdet är hur många bilar av en viss typ man vill ha i bufferten. Artikelsaldot är nivån 

av antalet bilar i hela systemet, det som tillverkas eller fanns minus det som ska levereras. När 

artikelsaldots beståndsdelar räknas ut så räknar man ihop artiklarna i deras respektive kö. Om 

artikelsaldot är negativt eller under målvärdet så jämförs artikeln med andra artiklar i samma 

situation. Den artikeln som har störst behov av att tillverkas väljs ut och en begäran om att 

tillverka den artikeln skickas. När man sedan kan skapa en order, och en begäran finns, läser 

man av begäran och skapar en produktionsorder i MES. När ett beslut tas om vilken bil som 

ska levereras går man igenom leveranskön och skapar en leveransorder i MES om en bil finns 

tillgänglig för leverans. 

6.1 Artikelsaldots beståndsdelar 

Artikelsaldo räknas ut för vardera artikel och består av den artikel som har begärts för 

produktion, den artikel som finns på den produktionsorder som skapats i MES men som ej har 

gått ut i produktion ännu, de artiklar som ligger ute i produktion, och de artiklar som ligger i 

bufferten. Sedan drar man av artiklarna som ligger i kön med hämtade kundordrar (kallas även 

leveranskö eller leveransorderkö), artikeln som ligger på den leveransorder som har skapats i 

MES men som inte börjat levererats ännu, samt artikeln som står på kö att registreras som 

leveransorder i MES.  

   När en kundorder i leveranskön aktiveras hamnar den i kö för registrering som leveransorder 

i MES. När sedan registreringen är klar blir den en ej startad leveransorder i MES. 

 

Artikel i kö för
registrering som 

produktionsorder i 
MES

Ej startad 
produktionsorder i 

MES Produkter i 
arbete

Produkter i 
buffert

Kundorderkö
(leveranskö)

Artikel i kö för 
registrering som 
leveransorder i 

MES

Ej startad 
leveransorder i 

MES

Artikelsaldo

+

-

 

Fig. 10. Artikelsaldots beståndsdelar 
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6.2 Köräknare 

Vanlig köräknare 

När artikelsaldots beståndsdelar räknas ut så räknar man ihop artiklarna i deras respektive kö. 

Följande köräknare används för att räkna ut innehållet i alla dessa beståndsdelar förutom de 

artiklar som finns i bufferten.   

 

Gått igenom 
alla artiklar?

Gått igenom 
hela kön?

Gått igenom 
alla artiklar?

Finns 
artikeln på 
köplatsen?

Sätt summan 
av artikeln i 

kön = 0

Öka summan 
av artikeln i 
kön med 1

Nej

Ja

Ja

Nej Nej Ja

Nej

Ja

Start

Avsluta
 

Fig. 11. Vanlig köräknare 

Räkning av bufferten 

Den här räknaren går igenom alla platser på bufferten och registrerar hur många av varje artikel 

som hittas. Den här summan används då artikelsaldot räknas ut.  
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Gått igenom 
alla artiklar 

samt ledig plats

Sätt summan av 
artikeln eller lediga 

platser i bufferten = 0

Gått igenom 
alla rader i 
bufferten?

Gått igenom 
alla platser på 

raden?

Gått igenom 
alla artiklar?

Finns artikeln 
på 

buffertplatsen?

Öka summan av 
artilen med 1

Öka summan av 
lediga platser 

med 1

Nej

Ja

Nej

Nej Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

start

Avsluta

 

Fig. 12. Räkning av bufferten 

6.3 Beslutsprocess - produktionsordrar 

Behöver vi skicka en begäran om att skapa en ny produktionsorder? Ett ratio är förhållandet 

mellan artikelsaldot och det önskade målvärdet som operatören kan ställa in. Beroende på vilka 

ratio vi får så tar vi olika beslutsvägar. Syftet är att ta fram den artikel som har störst behov av 

att tillverkas.  

   Om målvärdet är noll så innebär det att vi inte tillverkar mot bufferten utan att vi tillverkar 

direkt mot kundorder. Är målvärdet positivt tillverkar vi istället mot bufferten. Om vi tillverkar 

mot bufferten och vårt artikelsaldo är noll är alla artiklar i produktion redan efterfrågade och 

därför ges prioritet att tillverka de artiklarna genom att ratiovärdet blir lägre än normalt, dock ej 

negativt. Artikeln är kritisk, alla dess bilar är uppbokade men vi vill ha den i lagret. Det blir 

omedelbart en bristorder om en ny beställning läggs, därav brådskan. Faktorn av 25 som 

används i koden har endast syftet att skilja artikeln från artiklar som har ett positivt artikelsaldo 

(ej noll). 

   Finns negativa ratiovärden så innebär det att artikelsaldot är negativt. Dessa ska då få ännu 

högre prioritet. Ty, vi har redan en bristorder. Bland dessa artiklar får de matchas mot en 

kravlista för att först och främst tillverka den artikel som är mest kritisk . Den första kravlistan 

har väldigt höga krav, sedan om ingen artikel uppfyller de kraven testas de mot lättare och 

lättare krav. Målet är att sätta rätt prioritering så att de mest akuta kundordrarna blir uppfyllda 

så snabbt som möjligt.  
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Start

Skapas en ny 
produktionso
rder i MES?

Kollat ratio 
på alla 

artiklar?

Tillverkas 
artikeln mot 

buffert?

Är saldot 
negativt?

Ratio = 1

Ratio = -1

Ratio = Saldo / 
Målvärde

Är saldot 
negativt?

Ratio = -1

Ratio = 1 / 
(Målvärde * 25)

Saldo = 
0?

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja
Nej

Kollat 
chassistatus 
för vardera 

artikel?

Nej

Ja

Ja

Finns 
chassi?

Ratio = 1

Nej

Nej

Ja

Finns 
negativa 

ratiovärden?

Väljer ut 
artikeln med 
det minsta 
ratiovärdet

Ratio < 1 ?

Ingen ny produktion

Sätter ut en 
efterfrågan om att 

tillverka artikeln

AvslutaJa Nej

Nej

Ja

Ja

 

Fig. 13a. Beslut om begäran av en ny produktionsorder, del 1 

Kravlista: Artikeln på ordern
1) Produkter i arbete = 0

2) Ratio har ett negativt värde

Ja

Leverans
köplats 

i = 1 till 20

Har alla 
köplatser 

missat 
kravet?

Uppfylls 
kravet för 
artikel på 
köplats i?

Köplats har 
missat krav

Sätter ut en 
efterfrågan om att 

tillverka artkeln

Nej

Nej

Ja Avsluta

Kravlista: Artikeln på ordern
1) Produkter i arbete = 1

2) Ratio har ett negativt värde

Leverans
köplats 

i = 1 till 20

Har alla 
köplatser 

missat 
kravet?

Uppfylls 
kravet för 
artikel på 
köplats i?

Köplats har 
missat krav

Sätter ut en 
efterfrågan om att 

tillverka artkeln
Avsluta

Kravlista: Artikeln på ordern
1) Produkter i arbete = 2

2) Ratio har ett negativt värde

Leverans
köplats 

i = 1 till 20

Har alla 
köplatser 

missat 
kravet?

Uppfylls 
kravet för 
artikel på 
köplats i?

Köplats har 
missat krav

Sätter ut en 
efterfrågan om att 

tillverka artkeln
Avsluta

Kravlista: Artikeln på ordern
1) Ratio har ett negativt värde

Leverans
köplats 
i = 1 till 

2000

Har alla 
köplatser 

missat 
kravet?

Uppfylls 
kravet för 
artikel på 
köplats i?

Köplats har 
missat krav

Sätter ut en 
efterfrågan om att 

tillverka artkeln
Avsluta

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nollställ efterfrågan om 
att tillverka en artikel

Ja

Avsluta
 

Fig. 13b. Beslut om begäran av en ny produktionsorder, del 2 
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6.4 Beslutsprocess - leveransordrar 

Efter att artikelsaldot har etablerats och innehållet i alla köer har räknats ut så försöker vi att 

starta en leveransorder (kundorder). Vi börjar med att titta på leveransordern som ligger först i 

kö, går den att starta så aktiverar vi den. Annars tittar vi på nästa leveransorder. Det fortsätter 

tills dess att vi har aktiverat en order eller att vi har gått igenom alla åtta artiklar och fått avslag. 

Har vi fått avslat på alla artiklar finns det ingen bil för stunden som kan levereras, därför är det 

ingen mening att kolla igenom alla leveransordrar för att se om någon kan levereras. Istället 

görs en ny beräkning nästa cykel (en var 10 sekund).    

Har en 
leveransorder 
blivit vald som 

nästa att bli 
aktiverad?

Finns det en 
aktiverad 

leveransorder i 
kö?

Leveransköplats 
i = 1 till 2000

Start

Gått igenom 
alla köplatser?

Har alla 
artiklar missat 

kraven?

Gått igenom 
alla artiklar på 

köplats i?

Ligger bilen på 
köplatsen?

Kravlista: Ett av dessa ska uppfyllas för artikeln
1) Minst 2 bilar i bufferten.

2) En bil i bufferten och en bil av samma typ levereras ej. 
Dessutom över 5 sekunder sedan senaste leveransen avslutades.

3) En färdig bil mellan station 6 och PnP

Uppfylls 
kraven?

Artikel har 
missat kraven

Leveransorder på 
köplats i sätts som 

nästa att bli aktiverad

Uppdatera 
leveranskön

Avsluta

Avsluta

Avsluta

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

NejNej

Ja

Nej

Avsluta

Ja

JaJa

Nej

Ja

 

Fig. 14. Aktivera en order från leveranskön 
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7 Hämtning av kundordrar 

När kunden har lagt en beställning på hemsidan så registreras den sedan i en databas. Den här 

databasen läses periodvist av och nya leveransordrar (kundordrar) registreras i 

leveransorderkön i MES och SCADA systemet. Leveransorderkön  innehåller alla de 

kundordrar som redan hämtats, men där leveransen inte börjat ännu. Jag presenterar här hur jag 

har löst problemet med att hämta kundordern från databasen och lägga den i leveranskön.    

7.1 Modul 1 – Sök efter första tomma platsen 

Med modul menar jag ett byggblock av kod där jag för att göra det mer överskådligt i 

fortsättningen presenterar hela funktionen med ett enda block. Istället för att upprepa koden 

anger jag att det är modulen jag syftar på. 

   Den här modulen söker efter den första tomma platsen i en kölista på 2000 variabler. Målet 

med koden är att undvika långa beräkningstider då kön blir längre. Då vi har med en kö att göra 

så innebär det att alla platser är upptagna upp till en viss plats, sedan är de resterande tomma. 

Därför söker vi igenom kölistan med hopp om 25 platser, och då en tom plats hittas så vet vi att 

den första tomma platsen ligger inom det här hoppet. Vi går därför tillbaka 24 platser och tittar 

igenom platserna en i taget till dess att den tomma raden hittas. Rent teoretiskt innebär det att vi 

i det värsta fallet om den sista platsen är tom att vi först tittar på 80 platser innan vi har 

etablerat att plats 2000 är tom, och sedan kollar vi igenom alla platser från 1976 till 2000 för att 

inse att plats 2000 är den första tomma platsen. Vi har då kollat totalt 80+25 = 105 platser 

istället för de 2000 vi hade tittat igenom om vi tagit en plats i taget. Jag valde att inte optimera 

lösningen ytterligare då den tidsbesparing som kan tjänas in inte är kritisk för prestandan av 

systemet. 

 

Start

Söka efter 
första 

tomma 
köplatsen?

h = 0
i = 0
j = 0

Ja

Nej

h = 1 
till 80

Gått igenom 
alla platser?

Är platsen 
25*h tom?

Nej

Nej

AvslutaJa

j = 25*hj > 0 ?

Ja

i = j-24 
till j

Ja

Gått igenom 
alla platser?

Är platsen 
tom?

Nej

Sätt i som den 
tomma platsen

Ja

Nej Avsluta

Nej

Ja

 

Fig. 15. Modul 1 – Sök efter första tomma platsen 
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7.2 Hämta en kundorder från databasen 

I databasen finns artikeln registrerad i form av två integers. Den ena representerar om det är en 

bil eller lastbil medan den andra representerar färgen på bilen. Dessa integers omvandlas till en 

artikelkod som används för att identifiera vilken artikel som finns på ordern. Kundordern 

placeras sedan på den första tomma köplatsen i leveransorderkön. 

Nej

Ja

Start
Söka efter nya 
kundordrar?

Hittades en ny 
order i databasen?

Hämta färg och typ 
och omvandla det 
till en artikelkod

Jämfört med 
alla artiklar?

Ja

Nej

Ja

Stämmer 
artikelkoden 
överens med 

artikeln?

Nej
Registrera 

artikelnamnet
Ja

Registrera texten 
som ska tryckas

Ja

Har ett 
artikelnamn 
registrerats?

Har ordern 
redan 

registrerats?

Avsluta

Nej

Ja

Ja

Sök igenom 
leveransorderkön 
efter den första 
tomma platsen

Modul 1Nej

Hittades 
en 

plats?
Nej

Jämfört 
med alla 
artiklar?

Ja

Stämmer 
artikelnamnet 
överens med 

artikeln?

Nej

Ska bilen 
tryckas?

Ja

Lägg in kundordern i 
kön (utan tryck)

Lägg in kundordern i 
kön (med tryck)

Nej

Ja

Avsluta

Nej

 

Fig. 16. Hämtning av en leveransorder från databasen 
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8. Pick’n Place (PnP) 

Det är PLC som styr PnP enheten, men det är vårt MES och SCADA system som talar om för 

PLC vad vi vill att PnP ska göra. Utförliga rutinbeskrivningar har därför tagits fram över hur 

kommunikationsutbytet ska för olika scenarion. MES och SCADA systemet kommunicerar 

med PLC för att starta leveranser och plocka in bilar i bufferten. Genom att identifiera alla de 

olika situationer som kan uppstå, betänka vad vi vill att PnP ska göra i de olika fallen samt 

genom att följa de fastställda procedurerna kring kommunikationsutbytet i de olika fallen 

lägger vi grunden för den kod som skrivs. 

8.1 Scenariobeskrivning 

Situation 1 – Bil väntar - Leverera bil från rullbana 

Det finns en färdig bil vid PnP stationen samtidigt som leveransstationen är ledig. Om det finns 

en aktiverad leveransorder och om leveransorder som är först i kön är av samma färg och typ 

som den bil som står vid PnP stationen ska bilen släppas vidare för leverans. Att släppa en bil 

vidare till leverans direkt vid PnP enheten sparar tid då inget arbete läggs ner på att flytta en bil 

in eller ut ur bufferten. Att släppa en bil direkt ger ett annat krav på kommunikationsutbytet i 

jämförelse med om bilen skulle levereras från bufferten.  

 

 
 

 

 

Situation 2 – Bil väntar - Leverera bil från buffert 

Leveransstationen är ledig och en färdig bil är framme vid PnP enheten, samt finns ingen färdig 

bil på station 1 som väntar på att bli hämtad av robot från palletbanan för att tas till 

transportrännan och PnP enheten. Om det finns en aktiverad leveransorder och om den 

aktiverade leveransordern inte är av samma typ som den som är framme vid PnP enheten, men 

att en bil av samma typ istället finns i bufferten ska en bil levereras från bufferten. Det beslut 

som tas att leverera en bil istället för att plocka in den väntande bilen i bufferten grundar sig på 

det faktum att vi har en kund som väntar på att få sin bil levererad samtidigt som den väntande 

bilen inte har någon form av köbildning bakom sig, övrig produktion hindras alltså inte av att 

vi prioriterar en leverans istället för produktionen. Att leverera en bil från bufferten kräver 

kommunikation med PLC som skiljer sig från då man släpper en bil direkt. 

 

Fig. 18. Bilen har släppts 

vidare för leverans 

 

Fig. 17. En bil är framme vid 

PnP enheten där den 
stoppas 
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Situation 3 – Bil väntar ej - Leverera bil från buffert 

När leveransstationen är ledig och ingen färdig bil är framme vid PnP enheten samtidigt som 

det finns en aktiverad leveransorder och bilen finns i bufferten ska en bil levereras från 

bufferten. Då inget annat finns som kräver uppmärksamhet från PnP enheten är det ett lätt 

beslut.  

 

 
 

 

Situation 4 – Matchande bil hittas ej - Placera bil i buffert 

Om en bil är framme vid PnP enheten vars färg och typ inte matchar med den aktiverade 

leveransordern, samtidigt som bilen på den aktiverade leveransordern inte finns i bufferten ska 

bilen som väntar placeras i bufferten. Beslutet att plocka in bilen i bufferten tas då det inte var 

möjligt att leverera någon bil. 

 

 
 

 

 

 

Situation 5 – Ingen leveransorder - Placera bil i buffert 

Liknar den tidigare situationen med undantaget att ingen aktiverad leveransorder finns. Vi 

behöver alltså inte kolla efter en bil i bufferten och bilen kan plockas in direkt i bufferten. 

 

Fig. 19. Bil hämtas från buffert för 

leverans 

 

Fig. 20. Bil har placerats på 

transportbanan 

 

Fig. 21. PnP ska leverera en bil från 

bufferten 

 

Fig. 22. PnP har placerat bilen på 

transportbanan 

 

Fig. 23. Ingen bil som matchar den på 

leveransordern hittas. Plocka in bilen i 
bufferten 

 

Fig. 24. PnP har plockat in bilen i 

bufferten 
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Situation 6 – Leveransstationen upptagen - Placera bil i buffert 

Om det finns en bil framme vid PnP enheten och leveransstationen är upptagen innebär det att 

det inte är möjligt att leverera bilen, och därför kommer bilen istället att placeras in i bufferten. 

 

 
 

 

 

Situation 7 – Sekvens - Hämtning och leverans 

När leveransstationen är ledig, en färdig bil är framme vid PnP enheten och en annan färdig bil 

väntar på att bli hämtad av robot från palletbanan. Finns det då en aktiverad leveransorder och 

om den aktiverade leveransordern inte är av samma typ som den som är framme vid PnP 

enheten, men att en bil av samma typ istället finns i bufferten ska sekvensen hämta och leverera 

påbörjas. Sekvensen placerar först bilen vid PnP enheten i bufferten, och levererar sedan en bil 

från bufferten. Anledningen till beslutet är att den bil som finns på station 1 gör att det inte går 

att starta produktionen av nya bilar, och att den därmed så fort som möjligt bör flyttas undan. 

Då man vet att det finns en bil att leverera så påbörjar PnP leveransen omedelbart efter att den 

första bilen har plockats in i bufferten, vilket minskar den totala transportsträckan. Då 

sekvensen är unik finns ett speciellt gränssnitt definierat för att hantera hela händelseförloppet.  

 

 
 

 

 

Fig. 25. Ingen leveransorder väntar. 

Plocka in bilen i bufferten 

 

Fig. 26. PnP har plockat in bilen i 

bufferten 

 

Fig. 27. Den färdiga bilen kan inte 

släppas vidare då leveransstationen är 
upptagen. Plocka in i buffert 

 

Fig. 28. PnP har plockat in bilen i 

bufferten 

 

Fig. 29. Det läge där sekvensen hämta 

och leverera ska påbörjas 

 

Fig. 30. Bilen som är framme vid PnP 

enheten placeras först in i bufferten 
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8.2 Moduler  

Ovan hittades olika situationer och olika beslut som tas. Kod ska skrivas som kan identifiera 

när de olika situationerna uppstår och ta respektive beslut, samt se till att genomföra de 

operationer som följer av beslutet. Då genomförandet att t.ex. plocka in en bil i bufferten är 

densamma oavsett vilken situationen må vara har moduler med kod tagits fram som sköter 

delen med genomförandet. Vi presenterar här först modulerna, och visar sedan hur de  kopplas 

samman med den kod som hör till beslutsprocessen. 

Modul 1 – Leverans släpp 

Den här modulen släpper bilen vidare när den är framme vid PnP enheten. Kommunikationen 

med PLC sker olika beroende på om bilen ska tryckas eller inte. 

Start
Ska bilen 
märkas?

Starta leverans 
med tryck (släpp)

Starta leverans 
utan tryck (släpp)

Leverans 
klar?

Leverans 
klar?

Bekräfta 
för PLC

Avsluta

Avsluta

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

 

Fig. 33. Modul 1 – Leverans släpp 

  

Fig. 31. När bilen har placerats i 

bufferten påbörjas en leverans från 
bufferten 

 

Fig. 32 Sekvensen är klar då bilen har 

levererats från bufferten 
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Modul 2 – Leverera från buffert 

Om en leverans ska ske från bufferten så söks bufferten igenom tills rätt bil har hittats. 

Positionen sätts till den funna platsen och sedan startar en leveranssekvens där 

kommunikationen med PLC sker olika beroende på om bilen ska tryckas eller inte. 

Start
Gått igenom 
alla rader i 
bufferten?

Gått igenom 
alla platser 
på raden?

Finns bilen 
på ordern på 

platsen?

Sätt som 
position

Har 
position 

valts?

Avsluta

Ska bilen 
märkas?

Starta leverans 
(utan tryck)

Starta leverans 
(med tryck)

Leverans 
klar?

Leverans 
klar?

Avsluta

Bekräfta 
för PLC

Avsluta

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

 

Fig. 34. Modul 2 – Leverera från buffert 

Modul 3 – In i buffert 

Om en bil ska in i bufferten söks bufferten igenom tills en tom plats hittas. Därefter skickas 

order till PLC att plocka in bilen på platsen. När PLC meddelar att PnP är klar skickas en 

bekräftelse till PLC. 

Start
Gått igenom 
alla rader i 
bufferten?

Gått igenom 
alla platser 
på raden?

Är platsen 
ledig?

Plocka in bilen 
på platsen

PnP klar?
Avsluta

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Bekräfta för PLC

Avsluta

Ja

 

Fig. 35. Modul 3 – In i buffert  
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8.3 Beslutsprocess 

I enligt med de olika situationer som kan uppstå har tre olika beslutsprocesser tagits fram som 

talar om för PLC vad PnP ska göra.   

Beslut 1 – Leverera från buffert 

Följande beslut tas då situation 3 gäller. Det som gör den här beslutsprocessen unik är att ingen 

bil väntar vid PnP enheten. 

Start
Bil vid 
PnP?

Levereras 
en bil 

redan?

Finns en 
aktiverad 

leveransorder
?

Är PnP 
ledig

Leverera från buffert

Nej Nej

Nej

Ja Ja

Modul 2 – 
Leverera från 

buffert

Ja

Avsluta

Fig. 36. Beslut – Leverera från buffert 

Beslut 2 – Plocka in i buffert 

Följande beslut tas då situation 6 gäller. Det som är unikt med den här beslutsprocessen är att 

leveransstationen inte är ledig.  

Start
Bil vid 
PnP?

Levereras 
en bil 

redan?
Är PnP ledig

In i buffert

Ja Ja Ja
Modul 3 – In i 

buffert

Nej

Avsluta

 

Fig. 37. Beslut – Plocka in i buffert 
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Beslut 3 – Blandat 

I övriga situationer kommer ett beslut kommer att tas enligt nedan då någon av situation 1,2,4,5 

eller 7 gäller. Gemensamt med dessa situationer är att en bil väntar vid PnP enheten och 

leveransstationen är ledig. 

Start
Bil vid 
PnP?

Levereras 
en bil 

redan?

Är bilen vid PnP 
samma som 

bilen på 
leveransordern?

Leverera (släpp)

Ja Nej

Ja

Ja
Modul 1 – 

Leverans släpp

Nej

Färdig bil 
station 1?

Nej

Finns en 
aktiverad 

leveransorder?

Nej

Finns en 
aktiverad 

leveransorder?

Ja

Avsluta

In i buffert

Modul 3  - In i 
buffert

Nej

Nej

Avsluta

In i buffert

Modul 3  - In i 
buffert

Ja

Leverera från buffert

Modul 2  - Leverera 
från buffert

Ja

Levererades 
en bil?

Ja

Nej

 

Fig. 38. Beslut – Blandat 
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9. Buffert 

Det är MES och SCADA systemet som ska sköta informationen om vad som finns i bufferten 

och funktioner måste därför skapas för att klara av detta på ett bra sätt. Jag har valt att 

representera varje plats i bufferten med en integer, där värdet på integern avslöjar om en bil 

finns där, samt vilken bil det är. Genom att registrera allt som sätts in och hämtas ut kan dessa 

integers alltid bibehålla ett korrekt värde. För att åstadkomma detta har två olika funktioner 

skapats, en funktion för att registrera det som sätts in, och en funktion som registrerar det som 

hämtas ut. 

9.1 Registrera hämtning till 

När PnP har börjat att hämta in en bil till bufferten registreras data på vilken buffertplats bilen 

ska till och vilken typ av bil det är. Sedan när bilen har lagts in i bufferten registreras att bilen 

finns på platsen genom att uppdatera den integer som representerar buffertplatsen. 

Start
Påbörjat 

hämtning till 
buffert?

Hämta data på 
rad, kolumn och 

artikel

Hämtning 
klar?

Lämnades 
bilen på 
raden?

Registrera 
artikeln på rad 

och kolumn

Ja

Har artikeln 
registrerats?

Avsluta

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Gått 
igenom alla 

rader?

Nej

Nej

Fig. 39. Registrering hämtning till buffert 

9.2 Registrera leverans från 

När PnP börjar hämta en bil från bufferten för levererans registreras data från vilken 

buffertplats bilen hämtas och vilken typ av bil det är. Sedan när PnP har plockat ut bilen för 

leverans registreras platsen som tom genom att uppdatera den integer som representerar 

buffertplatsen. 

Start
Hämtning 

från buffert 
påbörjat?

Hämta data på 
rad, kolumn och 

artikel

Hämtning 
klar?

Hämtades 
bilen från 

raden

Registrera tom 
plats på rad och 

kolumn

Ja

Har tom plats 
registrerats

Avsluta

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Gått 
igenom alla 

rader?

Nej

Nej
 

Fig. 40. Registrering leverans från buffert 
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10. Human Machine Interface (HMI) 

Ett HMI i upplösningen 1920x1080 har tagits fram i Wonderware InTouch för att visa upp 

fabriken. Här kan man följa produktionen och ta del av relevant information och data. Man kan 

även integrera med fabriken genom att ställa in önskade nivåer i bufferten. En operatör kan 

även välja att nollställa statistiken samt ställa in om hämtningen av nya leveransordrar ska vara 

aktiv eller inte. 

 

Fig. 41. HMI Automationsfabriken 

10.1 Data 

Cykeltider och transporttider 

Den genomsnittliga tiden samt tiden för den senaste bilen registreras. Dessa läggs även ihop 

och presenteras som ledtider för produktion och leverans.  

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden är bearbetningstid genom den totala tiden. Dessa presenteras för de olika 

enheterna på fabriken.  

Tillgänglighet 

För att en ny produktion ska kunna starta måste det finnas karosser tillgängligt. 

Tillgängligheten mäts som den tid som det finns karosser inne genom den totala tiden.  
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Artikelinformation 

Mängden av artikeln i bufferten, hur många som finns i produktion, hur många som finns i 

produktionskön, samt hur många som finns i leveranskön presenteras. Dessa läggs ihop till ett 

artikelsaldo (artiklar i leveranskön ger ett negativt värde).  Målvärdet kan operatören själv 

ändra på. Det är hur mycket man vill ha i bufferten. Systemet kommer då att agera för att 

försöka hålla den nivån.  

Leveransorderkö 

Den aktiva leveransen står överst. Det är den order som levereras just nu. Nedan visas den 

order som har valts som nästa att levereras, även kallad den aktiverade leveransordern. Sedan 

visas de tio första kundordrarna som finns i leveransorderkön. 

Databasvy 

Databasen för MES där alla ordrar registreras kan visas i vårt HMI via ett färdigt objekt från 

Wonderware. Här kan man t.ex. hitta produktionsdata och konsumtionsdata.  

 

Fig. 42. HMI Automationsfabriken Databasvy 
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11. Manufacturing Execution System (MES) 

I MES skapas produktions- och leveransordrar som sedan aktiveras i fabriken. Unden en 

produkts väg genom processerna så registreras de olika operationerna i MES. 

Produktionsprocessen i MES är utformad i fyra operationer. Montering av första axeln på 

station 2, montering av andra axeln på station 3, montering av de två första hjulen på station 4, 

och slutligen monteringen av de sista två hjulen på station 5. Leveransprocessen har bara en 

operation och det är själva leveransen. Genom att registrera allt som händer i fabriken i MES 

kan man få en överskådlig bild över alla arbetsordrar och se  

11.1 Moduler 

Modul 1 – Skapa produktionsorder i MES 

När ingen produktionsorder redan väntar på att få starta läser den här modulen av begäran och 

skapar en produktionsorder i MES. 

Start
Har produktion 
av en ny artikel 

efterfrågats?

Finns en ny 
produktionsord

er i MES?

Ja

Ja

Nej

Skapa en ny 
produktions
order i MES

Nej
Nollställ 

efterfrågan
Avsluta

 

Fig. 43. Skapa produktionsorder i MES 

Modul 2 – Starta produktion 

Om fabriken kan starta produktionen av en ny bil och det finns en ostartad produktionsorder i 

MES så ska produktionen starta.  

Start
Finns en ny 

produktionsord
er i MES?

Kan produktion 
startas?

Ja

Nej

Nej

Starta 
produktion

Ja

Sätt att det inte 
finns några nya 

produktionsordrar 
i MES

Avsluta
Produktio
n startad?

Nej

Ja

 

Fig. 44. Starta produktion 

Modul 3 – Hitta rad 

Den här modulen letar fram den första tomma raden, eller den sista upptagna raden.  Den här 

modulen används då man ska uppdatera kön för att starta eller avsluta jobb i MES. Den 

fungerar på samma sätt som i avsnitt 7.1 men scriptet avslutas annorlunda beroende på om en 

rad ska läggas till eller tas bort.    
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Start

Hitta rad?
h = 0
j = 0
k = 0

Ja

Nej

h = 1 
till 80

Gått igenom 
alla platser?

Är platsen 
25*h tom?

Nej

Nej

AvslutaJa

j = 25*hj = 0 ?
k = j-24 

till j
Nej

Gått igenom 
alla platser?

Är platsen k 
upptagen?

Nej
Sätt raden k-1 som 
rad att ta bort ifrån

Nej

Ja Avsluta

Ja

Ja

j = 2000

Ta bort en 
rad?

Sätt raden k som rad 
att lägga till på

Ja

Lägga till en 
rad?

Nej

Ja

AvslutaNej

 

Fig. 45. Hitta rad 

Modul 4 – Lägg till i starta/avsluta kön 

När en operation börjar i fabriken läggs en rad till i starta jobb kön för att det ska registreras i 

MES att operationen har börjat. När sedan operationen är klar läggs en rad till i avsluta jobb 

kön för att det i MES ska registreras att operationen är klar. 

 

Start
Har 

operationen 
påbörjats?

Hitta rad

Modul 3
Lägg till en rad i 
starta jobb kön

Ja

Nej

Är 
operationen 

klar?

Ja

Nej

Hitta rad

Modul 3Ja
Lägg till en rad i 
avsluta jobb kön

Avsluta

 

Fig. 46. Lägg till i starta/avsluta kön 
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Modul 5 – Starta jobb i MES 

Om starta jobb kön inte är tom samtidigt som operationen är ledig i MES ska en ny operation 

startas. Om en signal skulle skickas att starta nästa jobb då operationen inte är ledig skulle 

jobbet i operationen avslutas i förtid. För att undvika att det händer används en timer för att en 

viss tid ska gå mellan varje gång som kommandot anropas.   

Start
Är starta 
jobb kön 

tom?

Är 
operatio
nen ledig 

i MES?

Har ett jobb 
nyligen 

startat i MES?

Starta 
nästa jobb i 

MES
Avsluta

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

 

Fig. 47. Starta jobb i MES 

Modul 6 – Ta bort en rad från starta jobb kön 

När en operation har startat i MES ska en rad tas bort från starta jobb kön.  

Start

Har ett nytt 
jobb startat på 
operationen i 

MES? Hitta rad

Modul 3
Ta bort en rad från 

starta jobb kön
Avsluta

Nej

Ja

 

Fig. 48. Ta bort en rad från starta jobb kön 

Modul 7 – Ta bort en rad från avsluta jobb kön 

När en operation har avslutats i MES ska en rad tas bort från avsluta jobb kön. När jobbet har 

avslutats läser vi av starta jobb kön för att se om vi kan starta en ny operation i MES.  

Start

Har ett jobb 
avslutats på 

operationen i 
MES Hitta rad

Modul 3
Ta bort en rad 

från avsluta 
jobb kön

Är starta 
jobb kön 

tom?

Starta nästa 
jobb i MES

Avsluta

Nej

Ja

Ja

Nej

 

Fig. 49. Ta bort en rad från avsluta jobb kön 

Modul 8 – Producera i MES, avsluta jobb 

När en ett jobb befinner sig på operationen i MES ska en artikel produceras innan operationen 

avslutas. Här anges en kvantitet som ska produceras, och sedan används ett kommando för att 

lägga till kvantiteten. När rätt kvantitet har producerats ska - om avsluta jobb kön inte är tom, 

det vill säga att operationen även är klar i den verkliga fabriken – jobbet avslutas.   
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Start

Finns ett 
jobb på 

operationen 
i MES?

Har 
operationen 
producerat 
en artikel i 

MES?

Är avsluta 
jobb kön 

tom?

Avsluta 
jobb i MES

Avsluta

Har vi en 
tidigare 

produktion i 
MES som 
laddar?

Producera en 
artikel på 

operationen i MES

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

 

Fig. 50. Producera i MES, avsluta jobb 

Modul 9 – Skapa leveransorder i MES 

När en efterfrågan har gjorts om att starta en ny leveransorder i MES skapas ett ny 

leveransorder i MES så fort ingen ostartad leveransorder finns i MES. När leveransordern har 

skapats i MES nollställs efterfrågan. 

Start
Har leverans 

av en bil 
efterfrågats?

Finns en ny 
leveransorder 

i MES?

Skapa en ny 
leveransorder 

i MES

Nollställ 
efterfrågan

Avsluta

Nej

Ja Nej

 

Fig. 51. Skapa leveransorder i MES 
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Modul 10 – Registrera operationen i MES 

Registreringen börjar då det finns ett jobb som väntar på att registreras samtidigt som 

operationen är ledig i MES. När ett jobb har startat i MES uppdateras kön samtidigt som den 

kvantitet som produceras ska läggas till, i det här fallet att vi producerar en bil. När den rätta 

mängden har lagts till avslutas jobbet, och när sedan jobbet har avslutats uppdateras kön och 

registreringen av operationen i MES är slutförd.   

Start

Finns ett jobb i 
kön och 

operationen är 
ledig i MES?

Starta ett 
jobb i MES

Modul 5 – Starta jobb i MES

Har jobbet 
startat i 
MES?

Modul 6 – Ta bort från 
starta kön

Lägg till 
producerad 

kvantitet i MES

Har jobbet på 
operationen i MES fått 
rätt mängd producerat 
samt att avsluta jobb 

kön inte är tom?

Avsluta 
jobb i MES

Modul 8 – Producera i 
MES, avsluta jobb

Har jobbet 
avslutats i 

MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES
Avsluta

Modul 7 – Ta bort från 
avsluta kön

Nej

Ja Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

 

Fig. 52. Registrera operationen i MES 

11.2 Artikelflöde – Start till slut 

En artikels väg genom fabriken börjar med en begäran att starta en ny produktionsorder av 

artikeln. Om det är möjligt att starta en ny produktionsorder i MES kommer en ny 

produktionsorder att skapas av artikeln. När Produktionsordern sedan kan starta skickas ett 

kommando till PLC att starta produktionen. Roboten placerar bilen på station 1 och bilen 

kommer sedan att passera genom de olika monteringsstationerna. På varje monteringsstation 

kommer arbetsordern att uppdateras i MES. En arbetsorder består av fyra operationer, dessa 

utförs på station 2 till station 5. Efter den sista operationen betraktas artikeln som en färdig 

komponent i MES där endast tryck saknas. När sedan roboten tar bilen till PnP enheten kan 

leveransen antingen starta omedelbart eller skickas in i bufferten. Kan en leverans starta skapas 

en arbetsorder i MES och ett kommando skickas till PLC att starta leveransen. Leveransen 

består av endast en operation i MES.  

   Nedan visas artikelflödet från start till slut där alla moduler som använts finns utmarkerade 

för att göra det hela mer överskådligt. 

  



46(57) 

Produktionsstart – Station 2 

Från produktionsstart fram till och med station 2 kan vi hitta fyra olika moduler. Modul 10 i sin 

tur är uppbyggd av ytterligare fyra olika moduler som ej är utmarkerade här. Station 2 är  

operationen där en axel monteras på karossen. Registreringen av operationerna i MES sker på 

samma sätt på alla monteringsstationer.  

Start

Finns 
begäran att 
en ny order 

skapas?

Kan en ny 
order 

skapas i 
MES?

Skapa ny 
order

Kan order 
startas?

Starta produktion

Bil framme 
station 1?

Bil lämnat 
station 1?

Bil framme 
station 2?

Bil lämnat 
station 2?

Lägg till i starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Står jobbet 
först i kön och 
operationen är 

ledig i MES?

Starta 
jobbet i MES

Har jobbet 
startat i 
MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Lägg till 
producerad 

kvantitet i MES

Har jobbet på 
operationen i MES fått 
rätt mängd producerat 
samt att bilen lagts till i 

avsluta jobb kön?

Lägg till i avsluta 
jobb kön för 

operationen i MES
Avsluta jobb i MES

Har jobbet 
avslutats i 

MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Nej

Ja Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

JaAvsluta

Ja

Modul 1 – Starta produktionsorder i MES Modul 2 – Starta produktion

Modul 4 - Lägg till i starta/
avsluta kön

Modul 10 – Registrera operationen i MES

 

Fig. 53. Artikelflöde start till slut – moduler - del 1 
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Montering – Station 3 - 5 

För de fyra operationerna i produktionsprocessen i MES upprepar sig två moduler. Modul 4 

som registrerar vad som händer i fabriken, och modul 10 som sedan registrerar detta i MES. 

Det sker på precis samma sätt som på station 2. 

Bil framme 
station 3?

Bil lämnat 
station 3?

Lägg till i starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Står jobbet 
först i kön och 
operationen är 

ledig i MES?

Starta 
jobbet i MES

Har jobbet 
startat i 
MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Lägg till 
producerad 

kvantitet i MES

Har jobbet på 
operationen i MES fått 
rätt mängd producerat 
samt att bilen lagts till i 

avsluta jobb kön?

Lägg till i avsluta 
jobb kön för 

operationen i MES
Avsluta jobb i MES

Har jobbet 
avslutats i 

MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

JaAvsluta

Ja

Modul 4 - Lägg till i starta/
avsluta kön

Modul 10 – Registrera operationen i MES

 

Fig. 54. Artikelflöde start till slut – moduler - del 2, station 3 

Bil framme 
station 4?

Bil lämnat 
station 4?

Lägg till i starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Står jobbet 
först i kön och 
operationen är 

ledig i MES?

Starta 
jobbet i MES

Har jobbet 
startat i 
MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Lägg till 
producerad 

kvantitet i MES

Har jobbet på 
operationen i MES fått 
rätt mängd producerat 
samt att bilen lagts till i 

avsluta jobb kön?

Lägg till i avsluta 
jobb kön för 

operationen i MES
Avsluta jobb i MES

Har jobbet 
avslutats i 

MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

JaAvsluta

Ja

Modul 4 - Lägg till i starta/
avsluta kön

Modul 10 – Registrera operationen i MES

 

Fig. 55. Artikelflöde start till slut – moduler - del 2, station 4 
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Bil framme 
station 5?

Bil lämnat 
station 5?

Lägg till i starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Står jobbet 
först i kön och 
operationen är 

ledig i MES?

Starta 
jobbet i MES

Har jobbet 
startat i 
MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Lägg till 
producerad 

kvantitet i MES

Har jobbet på 
operationen i MES fått 
rätt mängd producerat 
samt att bilen lagts till i 

avsluta jobb kön?

Lägg till i avsluta 
jobb kön för 

operationen i MES
Avsluta jobb i MES

Har jobbet 
avslutats i 

MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

JaAvsluta

Ja

Modul 4 - Lägg till i starta/
avsluta kön

Modul 10 – Registrera operationen i MES

 

Fig. 56. Artikelflöde start till slut – moduler - del 2, station 5 
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Bil mot PnP – Leverans 

I leveransavsnittet  kommer PnP att utföra vissa steg beroende på om det finns en aktiverad 

leveransorder eller inte. Operationen kommer sedan vid leverans att registreras i MES på 

samma sätt som övriga operationer. Genom modul 4 registreras det som hänt i fabriken och 

genom modul 10 registreras detta i MES. 

Bil framme 
station6?

Bil lämnat 
station 6?

Bil framme 
station 1?

Bil lämnat 
station 1?

Bil framme 
vid PnP 

enheten?

Ska bilen 
levereras?

Placera bilen i 
bufferten

Är bilen i 
bufferten?

Ska bilen 
levereras?

Skapa 
leveransorder

Starta leverans

JaJaJaJa

Ja

Ja

Ja

NejNejNejNejNej

Nej

Ja

Nej

Har 
leverans 
startat?

Är leverans 
klar?

Lägg till i starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Står jobbet 
först i kön och 
operationen är 

ledig i MES?

Starta 
jobbet i MES

Har jobbet 
startat i 
MES?

Ta bort från starta 
jobb kön för 

operationen i MES

Lägg till 
producerad 

kvantitet i MES

Har jobbet på 
operationen i MES fått 
rätt mängd producerat 
samt att bilen lagts till i 

avsluta jobb kön?

Lägg till i avsluta 
jobb kön för 

operationen i MESAvsluta jobb i MES

Har jobbet 
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Fig. 57. Artikelflöde start till slut – moduler - del 3, Leverans 
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12. Resultat och analys 

I det här avsnittet demonstrerar jag styrsystemet under tillverkningen och visar att det klarar av 

att hantera hela produktionen från mottagande av kundordrar till leverans med god kvalitet. Då 

jag ej har möjlighet att köra systemet direkt mot fabriken används simuleringsläget för att 

demonstrera resultatet. Kundordrar som läggs via en hemsida registreras i en databas. I det här 

fallet är ordrar redan registrerade i databasen, och de hämtas sedan en i taget av styrsystemet 

där de ligger tills de omvandlas till en leveransorder i MES. I det verkliga fallet hade 

kundordrarna registrerats i databasen i samband med att en kund lägger en beställning. Alla 

produktions- och leveransordrar och dess operationer registreras i MES.  

12.1 Tillverkning mot buffert 

Vi ser nedan situationen då inga kundordrar hämtas från databasen. Istället har vi ställt in 

målvärden för vilka buffertnivåer vi vill ha. Vi börjar med att ställa in målvärden för blåa bilar, 

gröna bilar samt blåa lastbilar. Nya produktionsordrar skapas och tillverkningen börjar. Vi ser 

att en av vardera bil väljs ut vilket är helt riktigt då ratiovärdet för den artikel som inte har 

några bilar i produktion eller i buffert är betydligt lägre, vilket ger prioritering vid valet av en 

ny produktionsorder.  

 

Fig. 58. Demonstration tillverkning mot buffert del 1 

I nästa moment har vi ökat målvärdet på gröna lastbilar till två och har precis ökat målvärdet på 

gula bilar till en. Den gröna lastbilen i produktionskön har redan valts ut innan vi la till att vi 

även vill ha en gul bil.  
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Fig. 59. Demonstration tillverkning mot buffert del 2 

Vi låter produktionen fortsätta och ser här situationen då produktionen börjar bli klar. 

 

Fig. 60. Demonstration tillverkning mot buffert del 3 

12.2 Mottagning av kundordrar 

Vi har här aktiverat hämtningen av kundordrar. De ordrar som finns i databasen hämtas och 

väntar på att omvandlas till leveransordrar i MES. Den första ordern är på en blå bil. När den 

valdes ut att bli nästa att levereras omvandlades den till en leveransorder i MES. Det startades 

samtidigt en ny produktionsorder. Då bilen kunde levereras flyttades den fram som en aktiv 

leverans. I det här läget har variablerna precis satts och i nästa ögonblick kommer även namnet 

att registreras under aktiv leverans. Vi ser här även att en grön lastbil är vald som nästa att 
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levereras. I samband med det valdes även en grön lastbil som nästa att tillverkas, vilket är 

varför det finns en grön lastbil i produktionskön. Order nummer tre är på en röd bil och den har 

inte aktiverats ännu. Då hämtningen av ordrar inte är synkat med räknaren av artikelsaldona 

kan man se att saldot fortfarande är noll på artikeln. Då inga färdiga röda bilar finns borde en 

produktionsorder av en röd bil väljas efter den gröna lastbilen som står i produktionskön.  

 

Fig. 61. Demonstration mottagning av kundordrar del 1 

Den nuvarande leveransen är order nummer sex. Det är en grön bil. Ingen kundorder har valts 

som nästa att bli levererad ännu. Vi ser att en grön bil är i produktionskön, detta för att ersätta 

den gröna bil som nu levereras. Den blåa bilen som precis hade börjat tillverkas i förra bilden 

har nu passerat station 4. Efter den kommer en grön lastbil och sedan den röda bilen. 

 

Fig. 62. Demonstration mottagning av kundordrar del 2 
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Vi går framåt och ser vad som händer då produktionen fortskrider. Nästa artikel i kö för att 

levereras är en gul bil. Kundordrar på leveranskön gäller en röd bil och två röda lastbilar. Den 

röda bilen är inte i lager då målvärdet är noll, och den tillverkas alltså direkt mot kundorder, 

vilket innebär det tar längre tid innan den kan levereras. De röda lastbilarna saknar chassin och 

produktionen kan därför inte börja. Den gula bilen finns inte i bufferten, men den är på väg mot 

PnP enheten. När bilen kommer fram kommer PnP direkt att släppa igenom den här bilen till 

leverans.  

 

Fig. 63. Demonstration mottagning av kundordrar del 3 

12.3 Tillverkning mot kundorder 

Vi ska här titta på en annan situation där vi inte tillverkar mot bufferten. Målvärden sätts till 

noll vilket innebär att produktionen startar i samband med att kundordrar hämtas. Ordningen i 

leveranskön bland kundordrarna är följande. Röd bil, blå lastbil, grön bil, röd lastbil, gul bil, 

grön lastbil och en röd bil. Produktionen bör ha skett i samma ordning då den kundorder som 

hämtas först även ska uppfyllas först. Ser vi på flödet av bilar i produktionen är det likadant, 

förutom den röda lastbilen som saknar chassi och den sista röda bilen. Förklaringen till den 

sista röda bilen är att ingen ny produktionsorder har valts ännu, det bör alltså vara den röda 

bilen som startar nästa gång.   
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Fig. 64. Demonstration tillverkning mot kundorder del 1 

Produktionen fortskrider och kundordrarna i leveranskön bearbetas en i taget. Ser vi saldot kan 

vi se att vi har ett jämnt flöde där prioriteringarna sker på rätt sätt. Den röda lastbilen saknar 

chassi, därför är dess saldo lägre.  

 

Fig. 65. Demonstration tillverkning mot kundorder del 2 

I följande situation har vi strax bearbetat alla kundordrar i leveranskön förutom de röda 

lastbilarna. Varje bil som tillverkas har en motsvarande kundorder i leveranskön. Den blåa 

lastbilen har saldo ett, men sätts strax ner till noll då den aktiva leveransen är klar.  
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Fig. 66. Demonstration tillverkning mot kundorder del 3 

12.4 Orderregistrering i MES 

I MES registreras alla produktions- och leveransordrar och dess operationer. Nedan visas vad 

som har tillverkats på de olika operationerna.  

 

Fig. 67. Demonstration orderregistrering MES 
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13. Slutsatser och rekommendationer 

13.1 Problemställning 

Det problem jag skulle lösa med mitt examensarbete var att ta fram ett styrsystem i form av ett 

MES och SCADA system till fabriken samt att utveckla ett HMI.  

13.2 Slutsatser 

Fabriken har stöd för två olika lägen, tillverkning mot kundorder och att montering mot 

kundorder. All tillverkning sker i linjeproduktion med en separat produktions- och 

leveransprocess. Kopplingen mellan produktions- och leveransprocessen sker via pick´n place 

enheten och där har ett intelligent system utvecklas som fattar rätt beslut för att hålla nere 

leveranstiderna. Styrsystemet klarar även av att prioritera bland vilken kundorder som ska 

levereras. Den kundorder som är först i kö kommer att levereras om det finns en bil tillgängligt, 

det är inget slumpmässigt urval utan styrsystemet agerar för att verkligen beta av kundordrarna 

i den ordning de läggs in. 

   SCADA systemet har tagit störst utrymme i styrsystemet medan MES har hanterat all 

registrering av ordrar. Det finns betydligt fler funktioner i MES som jag inte ens har skrapat 

ytan på som skulle kunna utnyttjas för styrningen av fabriken. Begränsningen av 

utbildningsmaterial och tid att lära mig dessa funktioner har varit en stor faktor till att MES 

endast har en enkel funktion i styrsystemet. I MES fanns alla produkter och alla parametrar. Ett 

stort problem för mig som jag hade ända från början var att jag inte visste hur jag via mitt 

SCADA system kan hämta dessa parametrar från MES. 

   Annat som fungerade mindre bra i arbetet var den input som hämtats från de som konstruerar 

den fysiska fabriken. Jag låste tidigt mitt projekt för framtida ändringar då mitt examensarbete 

var väldigt tidspressat. En sådan enkel sak som att lägga till eller ta bort en färg är inte svårt, 

men det kräver att mycket tid läggs ner på att ändra koden och de grafiska objekten.  

13.3 Rekommendationer 

I framtiden rekommenderar jag att framtagandet av den fysiska fabriken ska ha kommit 

betydligt längre i utvecklingen innan man börjar ta fram det IT system som ska styra fabriken. 

Programmering tar tid, och ändras parametrar av den fysiska fabriken påverkar det omedelbart 

styrsystemets giltighet. Automationsfabriken är en fabrik som endast ska vara i drift på olika 

mässor. Hade fabriken istället varit i drift varje dag för en lång tid framöver hade jag 

rekommenderat att systemet ska vara uppbyggt med stöd för parameterframställning. Vad jag 

menar med det är att nya artiklar lätt ska kunna läggas in i systemet genom att endast lägga till 

parametrar istället för att manuellt behöva lägga in artikeln överallt i koden. Det ställer 

betydligt högre krav under planeringsfasen, där en tydlig strategi måste tas fram för hur koden 

ska ha stöd för den här parameterrepresentationen. 
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