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Sammanfattning 
På ABB i Umeå programmeras styrsystem till bland annat tillverkningsindustrin och 

gruvbranschen. Varje styrsystem är unikt men vissa delar förekommer ofta, så för att inte 

programmerarna ska behöva skriva samma kod varje gång har det skapats funktionsblock av 

de kodbitarna. Funktionsblocken är samlade i olika funktionsblocksbibliotek. Biblioteken 

uppdateras med jämna mellanrum och alla funktionsblock behöver då testas så att inte 

ändringarna har påverkat de gamla funktionerna. Denna testning, som nu görs manuellt, tar 

mycket tid och är långt i från pålitlig. Problemställningen är därför att utreda i vilken 

utsträckning det går att automatisera dessa tester och hur detta skulle gå till.  

Efter att ha undersökt olika program som skulle kunna lämpa sig för automatiska tester visade 

det sig att det var mest lämpligt att använda ABB:s egna verktyg för att skapa testverktyget, 

delvis på grund av att det inte krävs något extra program för att få kommunikation mellan 

testprogrammet och funktionsblocket som skall testas.  

Testprogrammet byggs upp med ett antal nya funktionsblock och kan anslutas till blocken 

som ska testas. Ett test av ett funktionsblock består av en mängd olika testfall. 

Testprogrammet sätter funktionsblockets ingångar för att komma i rätt läge för ett testfall och 

kontrollerar sedan om utgångarna är som förväntat. Funktionsblocken innehåller även en del 

grafik för att operatörerna ska kunna kontrollera och styra systemet. Att helt automatisera 

grafiktesterna är avancerat och kräver andra verktyg. Testerna av grafik har därför inte 

automatiserats helt utan testprogrammet sätter funktionsblocket i rätt läge för testfallet och 

sedan får användaren kontrollera grafiken och fylla i de fel som finns i det nyskapade 

användargränssnittet. Användaren behöver därigenom inte styra några funktionsblock under 

testet utan bara studera grafiken. Resultatet från funktions- och grafiktesterna presenteras i en 

händelselista efter testet är avslutat.  

En del av arbetet har även gått ut på att undersöka om och hur det skulle vara möjligt att 

automatisera tester av anläggningsapplikationer, där anläggningsapplikationen är det färdiga 

systemet som levereras till kunden dvs. funktionsblock och övrig kod. Detta skulle delvis vara 

möjligt att genomföra genom att läsa in de korrekta inställningarna från en 

konstruktionsbeskrivning för att sen jämföra de med inställningarna i systemet. Men vissa av 

inställningarna är svåra att testa eftersom de kräver att flera funktionsblock är i rätt läge. Att 

skapa ett automatiskt test för anläggningsapplikationer skulle vara komplicerat och ta lång tid 

men om man väljer att skapa ett sådant program skulle man lika gärna kunna skapa ett 

program som lägger in inställningarna direkt i stället för att bara kontrollera dem. Ett 

alternativ kan vara att göra ett automatiskt test endast för de enklare testfallen vilket skulle 

spara en hel del tid från de manuella testerna.      
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Abstract 
ABB in Umeå programs control systems to the manufacturing industry, mining industry and 

others applications. Every control system is unique but some parts occur frequently, so that 

the programmers don’t have to write the same code every time they create function blocks of 

that code. 

The function blocks are grouped into different functional block libraries. The libraries are 

updated periodically and then all functional blocks need testing so that no changes have 

affected the old features. This testing which is currently done manually, takes time and is far 

from reliable. The task is therefore to investigate to what extent it is possible to automate 

these tests and how it could be done. 

After examining the various programs that might be suitable for automated testing it was 

proved that it was most appropriate to use ABB´s own tools for creating the test tool. This is 

partly due to the fact that it does not require any extra software to achieve communication 

between the test application and the function block to be tested.  

The test application is built up with a number of new function blocks that can be connected to 

those being tested. A test of a function block consists of a variety of test cases.  

The test application sets the function block inputs in the right state for a certain test case and 

then checks whether the outputs are set as expected. Function blocks also contain some 

graphic so that operators can monitor and control the process. It is an advanced task to fully 

automate graphics tests, and it requires other tools. Therefore graphic tests are not fully 

automated, but the test application sets the function block in the correct state for the test case 

and then let the user check the graphics and register the errors in the newly created user 

interface. Thereby the user doesn´t need to control the function blocks during the test, 

focusing only on the behavior of the graphics.  The results of the performance and graphics 

tests are presented on the event list upon completion of the test. 

Some of the work has also been aimed to examining whether it would be possible to automate 

the testing of plant applications. The plant application is the final application delivered to the 

customer. This could partly be possible by loading the correct settings from a design 

description and compare them with the corresponding settings in the system. Some of the 

settings are difficult to test because they require that multiple function blocks are positioned 

correctly. To create an automated test for plant applications would be too complicated and 

take a long time but if you chose to create such an application, you could as well create a 

program that puts in the right settings directly, rather than just verify them. One option might 

be to make an automated test only for the simple test cases, which would save a lot of time 

from the manual tests. 
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1. Bakgrund 
 

ABB Umeå utvecklar utrustning för styrning och övervakning av processer. Alla styrsystem 

är speciellt utvecklade för varje projekt men många mindre delar förekommer ofta. För att 

dessa inte ska behöva skapas på nytt vid varje användningstillfälle sparas kodstyckena som 

funktionsblock. Dessa funktionsblock skapar tillsammans bibliotek. Varje funktionsblock är 

oftast skrivet i kodspråket strukturerad text vilket ingår som en del av IEC 61131-3 

standarden. Biblioteken utvecklas hela tiden och efter varje uppdatering krävs noggranna 

tester eftersom ett fel i biblioteket kan påverka flera kunder och projekt. ABB:s koncern har 

en testavdelning som testar ABB:s färdiga produkter och standardbibliotek men för de 

kundanpassade biblioteken finns det inget ekonomiskt utrymme eller intresse att centralt göra 

testerna. Detta gör att all testning av styrsystem och bibliotek sköts av utvecklarna i Umeå. 

Allt testas för närvarande manuellt. Ett manuellt test av ett bibliotek tar över två veckor att 

utföra och innebär att testaren utför i stort sätt samma procedur om igen för varje 

bibliotekskomponent. Detta gör att det är svårt att säkerställa att alla signaler i alla 

komponenter har blivigt testade då det är svårt att hålla samma noggrannhet genom hela 

testet. Ett automatiserat test skulle däremot garantera en kvalitetsnivå och ge en bättre 

medvetenhet om vad som är testat. Även det färdiga systemet fordrar omfattande testning, 

denna testning måste dock byggas upp på ett annat sätt. Eftersom varje system är speciellt 

utformat går det inte att använda ett standardtest utan det måste anpassas efter 

konstruktionsbeskrivningen för varje nytt projekt.     

  

2. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att utreda om det är lönsamt att införa automatisktestning av ABB:s 

applikationsprogramvara som består dels av bibliotek som återanvänds och uppdateras till nya 

systemversioner, och dels den del av applikationen som är kundanpassad. 

 

3. Mål 
 

Efter att jag har jobbat extra på företaget med bland annat manuella mjukvarutester av 

bibliotekskomponenter har jag insett viket tidskrävande jobb det är och ser det därför som en 

mycket intressant uppgift att få fördjupa sig i och undersöka till vilken grad dessa går att 

automatisera.  

Mitt personliga mål är därför att få förståelse för hur man kan gå tillväga för att testa 

mjukvara automatiskt och i vilka fall som det är möjligt och lönsamt. För att det ska vara 

lönsamt att automatisera testningen av mjukvaran bör de ge en tidseffektivisering och ökad 

kvalité som tjänar igen den tid och pengar som läggs ut för att ta fram automatiseringen och 

gärna lite till.   
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4. Frågeställning och metod 
 

Arbetet kan delas in i fyra delar och därmed också frågeställningen. 

 

1. Marknadsanalys: Undersökning av marknaden för automatiserad test. Det är känt att det 

finns företag som tillverkar produkter för automatiserad test till mjukvaruutvecklare i 

andra branscher men passar de in i ABB:s önskemål om funktion och prisnivå? Tekniker 

eller tillvägagångssätt kanske går att använda. Utvalda leverantörer för utvärdering är 

Konsultbolag1, Mathworks, National instruments, Borland och HP, se referenser. 

 

2. Automatisering av test av bibliotekskomponenters styrfunktion  

Utveckling av ett testverktyg för automattestning av in och utgångar på funktionsblock i 

biblioteken. Målet är inte att skapa en helt färdig produkt utan snarare en prototyp för att 

se om automatiserade tester är något att fortsätta satsa på. Tekniken som kommer att 

användas är beroende av slutsatsen från marknadsanalysen som kan ge två utfall: 

 

1. En eller flera produkter/tekniker hittas som uppfyller de krav som krävs för att den 

ska fungera för att automatiskt testa bibliotekskomponenter. Produkten/tekniken 

anpassas och en prototyp eller lösningsförslag tas fram och utvärderas. 

2. Ingen produkt eller teknik hittas som kunde överträffa de verktyg som redan finns 

att tillgå. En prototyp tas fram med hjälp av funktionsblockskodning och 

utvärderas.  

 

3. Automatisering av test av bibliotekskomponenters HMI-interface  

Utveckling av testprototyp för grafiskt interface i bibliotek. Eftersom manuell testning av 

det grafiska interfacet i biblioteken är enformigt och tidskrävande är det lätt att 

uppmärksamheten avtar och kvalitén minskar. Steg ett är att automatisera testsituationerna 

vilket betyder att någon fortfarande måste delta i testningen genom att kontrollera grafiken 

då testsituationen är iscensatt. Steg två är att undersöka i vilken utsträckning den 

mänskliga faktorn går att utesluta helt. 

 

4. Automatisering av test av anläggningsapplikation  

Varje anläggningsapplikation är speciellt utvecklad för respektive projekt och kund. Detta 

gör att testen måste kunna anpassas till varje projekt genom till exempel inläsning från 

konstruktionsbeskrivningen dock finns delar av konstruktionen som inte är anpassad för 

detta. Därför måste anläggningsapplikationer kanske testas på ett halvautomatiskt vis dvs. 

att de delar som är bäst anpassade för automatisk test testas automatiskt medan de delar 

som lättast testas manuellt fortsättningsvis får testats manuellt. Målet med denna del är att 

göra en utredning om det är genomförbart att automattesta anläggningsapplikationer eller 

delar av dem, inte att göra testet. 
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5. Teori 

5.1. Test 

Meningen med mjukvarutester är att verifiera att mjukvaran klarar av de förutbestämda 

kraven och att kontrollera att programmet svarar på rätt sätt även om användaren avsiktligt 

försöker provocera fram fel. 

 

Det finns tre typer av mjukvarutester som beror på hur mycket kunskap testaren har om 

mjukvaran, White-box, Black-box och Gray-box tester. Vid ett White-box test är det känt hur 

koden för mjukvaran är uppbyggd och därför kan testet anpassas till detta. White-box tester 

som även kallas Structural eller Glass-box test utförs oftast av produktutvecklarna själva. 

White-box test fokuserar på de interna funktionerna och används för att optimera och testa 

dessa. För ett Black-box test vet inte de som testar hur mjukvaran är uppbyggd och de kan då 

testa mjukvarans funktioner genom att kontrollera utparametrar för olika givna inparametrar. 

Gray-box test är en kombination av de två andra [1]. I detta arbete är det Black-box tester som 

används eftersom information om bibliotekskomponenternas uppbyggnad saknas.   

Testprocessen av en mjukvara kan delas upp i olika teststeg: 

 

 Enhetstest - Enhetstester går ut på att testa de minsta beståndsdelarna av mjukvaran. 

Vilka de minsta beståndsdelarna är beror på programmets uppbyggnad, det kan t.ex. 

vara en klass eller ett funktionsblock. Beståndsdelarna testas var för sig isolerade från 

varandra för att se att de fungerar som förväntat. Enhetstestet är en White-box test, se 

tabell 1 [2]. 

 Integrationstest – Vid integrationstester grupperas de minsta beståndsdelarna ihop till 

grupper så att interaktionen mellan de olika delarna kan testas [3]. I början räcker det 

med att koppla samman olika kombinationer av två och två beståndsdelar för att sedan 

när de är testade och godkända utveckla till större och större komponenter. Det finns 

tre olika metoder för att utföra integrationstest. Top-down är en metod där 

komponenterna på den högsta logiknivån testas först. Detta gör att man snabbare får 

fungerande komponenter och design fel kan rättas till i ett tidigt stadium. Fördelen 

med denna metod är att behovet av drivers minskar. I metoden Bottom-up testas 

komponenterna på den lägsta nivån först för att sedan fortsätta testet uppåt. Nackdelen 

med denna metod är att drivers måste användas. Den tredje metoden kallas ofta the 

umbrella approach och går ut på att testningen följer det funktionella dataflödet. 

Denna metod är inte lika strukturerad som de andra två men stödjer tidiga utgåvor [4].  

 Systemtest – Under systemtestet testas icke funktionella funktioner som t.ex. last, 

bild, prestanda. Systemtest utförs oftast av utvecklare och testare [5]. 

 Acceptanstest – Detta test är till för att avgöra om mjukvaran är färdig för användning 

eller inte. Till skillnad från systemtestet utförs acceptanstestet oftast av 

slutanvändaren. Under acceptanstestet kontrolleras att alla förutbestämda kraven är 

uppfyllda [6]. 
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Tabell 1: Visar vilka av testerna i testprocessen som är white-box och vilka som är black-box 

test. 

 White-box test Black-box test 

Enhetstest x  

Integrationstest  x 

Systemtest  x 

Acceptanstest  x 

 

Att automatisera tester är en utvecklingsprocess som tar tid och kostar pengar. Innan man 

börjar med automatiseringen bör man därför fundera över om det lönar sig. Viktiga faktorer 

som påverkar lönsamheten är. 

 

 Hur ofta används testerna? Det automatiska testet kostar relativt mycket första gången det 

utvecklas för att sedan hålla en låg kostnad de efterföljande testerna medan det manuella 

testet kostar lika mycket för varje test. Detta gör att ett test som används ganska frekvent 

tjänar igen den kostnad som krävdes för att skapa det. 

 Hur komplexa är testfallen? Ett komplext testfall kräver en längre utvecklingsprocess vilket 

betyder att det kommer ta längre tid innan det börjar bli lönsamt att testa det automatiskt. 

Många testfall som är komplexa att automatisera är relativt lätta att testa manuellt, dessa är 

då inte speciellt lönsamma att automatisera om de inte återkommer. Det kan därför vara bra 

att inte sträva mot att allt ska automattestas utan istället skapa ett halvautomatisk test där 

varje testfall testas så effektivt som möjligt.  

 Är testfallen repetitiva? Ett test som innehåller många testfall som är snarlika varandra blir 

lätt lönsamt då kostnaden för utvecklingen av automatiseringen blir förhållandevis liten [7].   

 

5.2. ABB och tester 

ABB:s styrsystem används oftast i stora industrier, det är därför vanligt att olika typer av 

motorer förekommer. För att styra och kontrollera en motor med ett styrsystem krävs en del 

arbete från programmerarnas sida men eftersom de flesta motorer påminner mycket om 

varandra har ABB skapat bibliotek med den kod som krävs för att styra olika motortyper. På 

de sättet kan då programmerarna återanvända koden för en motor. På motsvarande sätt finns 

biblioteksfunktioner för ventiler, signaler m.m. Koden lagras i biblioteken som 

funktionsblock. Ett funktionsblock är kodstycke som är inkapslat så att endast in- och 

utsignalerna från koden är läs och manövrerbara. Ett funktionsblock kan liknas med en klass i 

javaprogrammering.  
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I exempel, och för att provköra och kontrollera testet, används Bolidens bibliotek, BOLPO01 

2.1-2. Testet anpassas efter Bolidens bibliotek eftersom det är i huvudsak på det biblioteket 

som det färdiga testet kommer att användas inledningsvis. 

Det finns två huvudgrupper av motorer i Bolidens bibliotek, Allmänna drifter (Har AD först i 

namnet) och Transportörer (Har TR först i namnet). Transportörerna är egentligen likadana 

som de allmänna drifterna med skillnad att de har några extra funktioner speciellt anpassade 

för transportörer. Dessa funktioner är bland annat att hantera stupvakter, sidovandringsvakter 

med varningar och nödstoppar.    

Allmänna drifter och transportörer finns som standardmotorer och som motorer som kan 

köras både framåt och bakåt. Dessa motorers namn innehåller förkortningen FB för 

FramBack. FB-motorer har nästan dubbelt så många parametrar jämfört med en 

standardmotor som bara går att köra framåt eftersom de har separata förreglingar för drift 

framåt respektive bakåt. 

De fyra motormodellerna AD, ADFB, TR och TRFB finns i sin tur i fyra olika varianter. 

 

1. Standard ex. ADR och TR 

2. – iS = Intelligent ställverk anpassad för ABB ställverk av typen MNSiS med profibus 

kommunikation. 

3. – iS02 = Intelligent ställverk, modul för styrning av intelligent ställverk men är ej 

anpassad för ett specifikt ställverk, den är gjord så att man med hjälp av submoduler 

kan anpassa den till olika typer av ställverk samt att anpassningen även kan göras för 

olika typer av kommunikationsprotokoll. 

4. – FRO = Frekvensomriktare, kan köras både som enkelriktad och som frambackmotor.  

 

iS, intelligent ställverk är ihopkopplad med kontrollsystemet via busskommunikation och har 

ett mycket mer avancerad motorskydd samt mätsystem för motordrifter. Den kan leverera 

betydligt mer information om motorns driftstatus samt data om belastning. 

Med en FRO, frekvensomriktare, kan man styra motorns varvtal samt moment, den kan även 

styra en motor så att den kan fungera som en generator vid inbromsningar. Frekvensomriktare 

är ofta anslutna till kontrollsystemet via busskommunikation av något slag t.ex. Profibus och 

modulbus. Den kan även leverera ett stort antal mätningar om motors driftstatus samt data om 

belastningen. 

Biblioteket består alltså av ett funktionsblock för varje motorvariant. Ett funktionsblock har 

en del in- och utsignaler, bland annat en IO-strukt som kopplas sammans med den verkliga 

motorn, se figur 1. Andra insignaler som kan finnas på ett motorfunktionsblock är 

förreglingar, order och alarm.   
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Figur 1: Funktionsblock för ADR 

 

Förreglingar 

På ett motorfunktionsblock finns fyra typer av förreglingar;  

 

 Sekvens förreglingar (IA)  

 Process förreglingar (IB) 

 Säkerhetsförreglingar (IC)  

 Driftförreglingar (RunInt)  

 

Av varje typ kan det finnas mellan 2 och 20 stycken på en motor. Förreglingarnas funktion 

kan ändras beroende på vilket sätt man vill att den ska fungera. De olika funktionssätt som 

finns är start, drift och blockerbara förreglingar. Med en utlöst startförregling kan inte motorn 

starta men om startförreglingen utlöses under drift händer inget. Vid utlösning av en 

driftförregling går motorn inte att starta och utlöses den under drift stannar motorn direkt. 

Blockerbara förreglingar går att sätta ur funktion via faceplate (för beskrivning av faceplate se 

sidan 10) vilket kan vara användbart vid t.ex. testkörningar. Säkerhetsförreglingar kan inte 

vara blockerbara. Eftersom alla inställningar hos förreglingarna ska testas behöver alla 

förregling testas flera gånger. 
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Order 

Till den här kategorin testfall räknas funktioner som Start, Stopp och ändring av driftmode. 

Tabell 2 visar några exempel på vilka order de vanligaste motorerna innehåller.  

Alla bibliotekskomponenter har en faceplate som används för att styra och kontrollera det 

underliggande objektet manuellt. På faceplaten finns därför all information som kan vara 

viktig för en operatör.  Eftersom manuell start och stopp styrs från motorns faceplate går de 

inte att automattesta utan att någon styr faceplaten. Manuell start och stopp måste därför testas 

separat, detta gäller även faceplatens övriga funktioner.   

 

 

Tabell 2: Visar vilka order ADR, ADFB, TR och TRFB har. 

 

 ADR ADFB TR TRFB 

Avställd x x x x 
Lokal x x x x 

E1 x x x x 
Manuell x x x x 

 Manuell start x  x  
Manuell start fram  x  x 
Manuell start back  x  x 

Manuell stopp x x x x 
E1 start x  x  

E1 start fram  x  x 
E1 start back  x  x 

E1 stopp x x x x 
Lokal start x x x x 

Lokal stopp x x x x 
Lokal test x x x x 
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Alarm 

Larminsignaler har liknande funktionalitet som förreglingar men är anpassade till motorns 

interna funktioner och är alla larmade. Nedan ses vilka motorfunktioner som står för varje 

insignal: 

 

M1 – Ställverksfel 

M2 – Överlastskydd 

M3 – Säkerhetsbrytare 

M4 – Nödstopp 

M5 – Kortslutning 

 

M1, M2 och M3 nås genom motorblockets IO-strukt medans M4 och M5 finns som diskreta 

insignaler på motorblocket. 

 

Biblioteket består inte bara av motorer utan det finns även funktionsblock för ventiler, 

signaler m.m. Ventiler är någorlunda lika motorer ur testsynpunkt, de har lite färre parametrar 

och är därför mer lätthanterliga. Signalfunktionsblocken ger utökad funktionalitet till enskilda 

signaler, som möjligheter till larmövervakning och grafik.  

 

Varje funktionsblock i biblioteken har ett användarinterface som kallas faceplate. Från 

faceplaten kan operatörerna styra och kontrollera funktionsblocket och därmed också det 

underliggande objektet t.ex. en motor.  

Faceplaten kan visas i tre lägen, reducerad, normal och utvidgad. Se nedan:    

   

   
 

  Reducerad     Normal 
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    Flikar 

 

     
 

Utvidgad 

 

När faceplaten presenteras utvidgat läge finns det flikar med utökad information. Nedan följer 

information om vad varje flik har för funktion och vid vilka tester de bör kontrolleras. 

 

Namn Funktion Kontrolleras vid 

test av: 

Utseende 

    

Styrning  Visar motorns status 

(drift, driftriktning, 

driftmode m.m.).  

 Visar eventuella 

förreglingar som är 

utlösta. 

 Visar aktiverade 

larm. 

Alla tester. 

 
    

Underhåll  Visar vad som 

orsakade senaste 

stoppet. 

 Har invalsruta för 

loggning i 

händelselistan, se  

sidan 35 

 Har länk till 

Stoppanalysen, se 

sidan 36. 

Signaler som orsakar 

stopp: 

 Alla förreglingar 

 Man-, E1- och 

Lokal stopp 

 M1-M5 
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Namn Funktion Kontrolleras vid 

test av: 

Utseende 

    

Info  2 st. valfria 

informationstexter. 

 Används oftast till 

att informera om 

vilket ställverk och 

vilken motorgrupp 

som motorn är 

kopplad till. 

Testas manuellt 

 
    

Trim Trimkurva som visar 

motorns ström. 

Testas manuellt 

 
    

Signaler  Visar status för 

signalerna i Alarm 

gruppen. 

 Visar status för 

RunInt1,2. 

 Tester av signaler 

i alarmgruppen. 

 Test av RunInt1,2. 

 
    

Blockera  Kan inaktivera 

blockerbara 

förreglingar. 

 Kan blockera 

blockerbara larm. 

 Kan ställa av 

objektet. 

 Tester med larm 

 Blockerbara 

förreglingar 

 Endast manuell 

test 
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Namn Funktion Kontrolleras vid 

test av: 

Utseende 

    

Gränser Motorns inparametrar Testas manuellt 

 
    

IO Signaler  Visar IO-signaler. 

 Möjlighet finns att 

forcera signalerna. 

Testas manuellt 

 
    

NormalMode Visar parameter för 

normalt driftmode. 

Testas manuellt 
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Faceplaten har även ett antal ikoner med länkar till informationsfönster, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Visar vad faceplatens ikoner står för.  

 

Operatörsnot. 

I fönstret Operatörsnot. kan operatören skriva in anteckningar. Operatörsnot. testas inte. 

 

Händelselista 

I händelselistan visas objektets larm och händelser om händelselogg är invalt visas även start, 

stopp och stopporsak. För varje händelse redovisas tidpunkt och prioritet. Varje objekt har en 

egen händelselista som nås från dess faceplate men det går även att skapa en övergripande 

händelselista som visar alla händelser från objekten i en viss grupp. För exempel på utskrivna 

händelser se figur 3. Händelselistan bör kontrolleras vid testfall som orsakar stopp och testfall 

som ger larm. 

Operatörsnot. 

Händelselista 

Transp. sign. status stoppanalys 

Objekt bild 

Objekttrend bild 

Stoppanalys Förreglings bild 

Diagnostisk bild 
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Figur 3: Händelselistan  

 

Stoppanalys 

Stoppanalysen visar orsaken till senaste stopp och ska därför kontrolleras för de testfall som 

orsakar stopp. I figur 4 kan man se stoppanalysen hos en motor som senaste stannade p g a att 

IA2 var utlöst. Denna kontrolleras vid test av förreglingar. 

 

 
 

Figur 4: Stoppanalysen för en ADFB motor som stannat p g a att 

förreglingen IA2 var utlöst. 
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Förreglingsbild 
Visar vilka förreglingar som är utlösta just nu. I figur 5 är sekvensförreglingen IA2 utlöst 

vilket visas med en fyrkant framför namnet. Det går även att ändra vissa inställningar för 

förreglingarna som att sätta förreglingar som start- eller blockerbarförregling samt att överrida 

en förregling. 

 

 
 

Figur 5: Visar förreglingsbild med förreglingen IA2 utlöst. 
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Objektbild 

Objektbild användes förut men används nu mera sällan eftersom den inte visar någon 

information som inte finns någon annanstans.  

 

Objekttrendbild 

Visar motorström. 

 

Transportör signalstatus och stoppanalys 

Finns bara hos transportörer. Visar alla sidovandringsvakter, deras varningar, nödstoppar och 

stupvakter, kontrolleras då dessa testas. Se figur 6. 

 

 
Figur 6: Statusanalys för transportörer. 

 

Diagnostisk bild 

Diagnostik/status för frekvensomformare. Visar kommunikationsdata samt larm och felstatus.  
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5.3. Manuell test av bibliotekskomponenter 

 

Idag sker all testning av bibliotekskomponenterna manuellt. För varje komponent finns det 

ungefär ett trettiotal testfall som ska testas. Normalt sett är det applikationen och processen 

som försätter funktionsblocket i de olika tillstånden men under testet sätts signalerna 

manuellt. Innan man kan aktivera ett testfall måste funktionsblocket sättas i rätt tillstånd, t.ex. 

i form av att det startas och drift kontrolleras.  

För att vissa funktionsblock ska gå att testa krävs de att de får återföringar, till exempel ett 

motorfunktionsblock som startas måste få återföring från den verkliga motorn att den har 

startat efter att den fått startpuls. Av denna anledning finns funktionsblock med simuleringar 

som ett substitut för hårdvaran så att de funktionsblock som kräver återföring går att testa, se 

figur 7. När ett testfall har iscensatts kontrolleras att indikeringar, larm, grafiska element och 

funktioner reagerar som förväntat. Vid den manuella testningen används en tabell i Excel för 

att dokumentera resultatet av testet, se exempel i figur 8. 

 
Figur7: Blockschema över signalutbyte program/process. 

Funktions 

block 

Applikation 

Process 

 

Insignaler Utsignaler 

Funktions 

block 

Test 

 

Process 

simulering 

Insignaler Utsignaler 

Funktionsblock vid 

drift 

Funktionsblock vid  

test 
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Figur 8: Utklipp ur resultatfil för manuellt test av motorfunktionsblocket ADR. 
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6. Marknadsundersökning 
 

Eftersom det finns en mängd program som kanske skulle lämpa sig för automatiska tester kan 

är det omöjligt att utvärdera alla, därför har sex stycken valts ut. Valet av de sex programmen 

gjordes med en tanke om att inte välja program som är alltför lika varandra för att få med så 

många olika varianter av verktyg som möjligt.  

 

6.1. Krav 
 

För att det ska gå att använda ett externt verktyg till testning av ABB:s bibliotek och system 

krävs det att följande krav är uppfyllda: 

 

1) Komponenterna är skapade och finns i ABB:s verktyg, Control Builder. Detta betyder 

att om testet ska genomföras med ett externt verktyg måste de ha tillgång till 

komponentens in- och utsignaler.  

För att externa verktyg ska få tillgång till komponenternas in- och utsignaler har jag 

valt att använda en OPC-server som sköter kommunikationen mellan det externa 

verktyget och ABB:s system 800xA. OPC står för OLE (Object Link Embedding) for 

Process Control och är en standard för kommunikation mellan olika inbäddade system 

och är utvecklat av OPC foundation [8].  Det finns många OPC-servrar på marknaden 

men den jag kommer att använda heter AdvDsOPCClient och är utvecklad av ABB. 

Detta betyder då att ett externt verktyg måste stödja OPC för att klara kravet för detta 

test. Se systemlayout i figur 9. 

 

2) Vid ett test av en bibliotekskomponent ska komponentens insignaler ändras och sedan 

ska utsignalerna kontrolleras för att se om responsen blir som förväntat. Det externa 

verktyget ska därför kunna ändra insignalerna till rätt läge för att sedan kontrollera 

utsignalerna för varje testfall.    

För att kunna ändra och kontrollera signaler krävs att det externa verktyget innehåller 

ett kodverktyg. Vilket kodspråk och miljö verktyget använder sig av är inte så relevant 

men eftersom detta arbete på grund av tidsbegränsningar i första hand ska utmynna till 

en prototyp och inte en färdig produkt är det en stor fördel om verktyget är lättanvänt 

eller relativt bekant för mig. 

 

3) Verktyget bör kunna pressentera utfallet av de olika testfallen på ett bra sätt.  

Det viktiga med presentationen av resultatet är att det är lätt att förstå, design kommer 

i mån av tid. Denna punkt är den lägst prioriterade av kravpunkterna eftersom det är 

funktionen som här är i fokus.  
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Figur 9: Systemöversikt   

 

För att kunna köra applikationer utan tillgång till en riktig anläggning med motorer och 

controllrar används en Soft Controller. En Soft Controller simulerar maskinvaran vilket 

innebär att de fysiska I/O-modulerna är urkopplade. 

 

Ett externt verktyg kan utnyttjas i olika grader: 

 

1. Signalerna från bibliotekskomponenten skickas via OPC till det externa verktyget där 

koden för testet är skriven och körs. Därefter, om möjligt, utvärderar och redovisar det 

externa verktyget resultaten. D.v.s. allt sker i det externa verktyget. 

 

2. Inget externt verktyg utnyttjas d.vs. allt sker i det interna verktyget och eventuellt lite i 

Excel. Koden för testet skrivs i det interna verktyget och ansluts sen direkt till den 

bibliotekskomponenten som ska testas. Resultatet redovisas i Excel eller på annat vis i 

systemet. 

 

3. Som i alternativ 2 skrivs koden i det interna verktyget men när testet är utfört skickas 

resultatet till ett externt verktyg som redovisar resultatet på ett bättre sätt än vad som 

går att göra i det interna verktyget.  

 

PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPC Server 

Soft 

Controller 

(Alternativ 

plats) 

 

Controller 

Externt 

verktyg 

(Alternativ 

plats) 

Externt 

Verktyg 

 

OPC Client 

800xA 

 

 

OPC Client 

Soft 

Controller 

 

OPC Client 
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6.2. Externa Verktyg 

 

6.2.1. ReQtest 
 

ReQtest är ett webbaserat verktyg som är utvecklat för att hantera krav, testfall och 

felrapporter. Men dock klarar det inte av att göra ett automatiskt testfall. ReQtest är ett 

program för företag som av någon anledning inte kan automatisera sina tester. Vid manuella 

tester hjälper ReQtest bland annat användaren att hålla ordning på vilka tester som är utförda, 

vilka tester som är godkända och vilken prioritering alla tester har. I ReQtest kan man även 

skapa rapporter, checklistor och se teststatistik. Detta betyder att ReQtest i första hand inte är 

aktuellt för testning av styrsystem på ABB Umeå. Ett senare användningsområde skulle dock 

vara kravpunkt tre (se sidan 22), dvs att använda ReQtest för att manuellt föra statistik över de 

automatiserade testerna som är utförda, godkända, skapa felrapporter m.m. [9].     

 

6.2.2. SilkTest 
 

SilkTest utvecklas av Borland och är utvecklat för testverksamhet. SilkTest har även ett 

inbyggt programmeringsverktyg som stödjer Java (Eclipse) och 4Test (Silk4J). SilkTest är en 

helhetslösning för testning dvs den klarar av allt från att skapa testscript till att skapa 

testrapporter och utvärdera testeffektivitet [10]. 

 

6.2.3. Visual studio 
 

Visual Studio är i första hand ett programmeringsverktyg men det finns en version som heter 

Visual Studio Test edition som är mer anpassad för just testning. Skillnaden mellan Visual 

studio och Visual Studio Test edition är att det senare innehåller testverktyg som gör att det 

går att skapa testscript, köra test, lagra testresultat m.m. [11]. 

 

6.2.4. Matlab 
 

Matlab är skapat främst för tekniska och matematiska beräkningar. Det är ett bra program för 

att skapa prototyper eftersom det är lättanvänt och går snabbt att koda i. Matlab har en OPC-

toolbox vilket innebär att den kan kommunicera med ABB:s system [12]. I det här arbetet 

skulle det fungera utmärkt att använda Matlab men jämfört med Control Builder är 

funktionerna relativt lika. Detta innebär att det inte finns någon anledning att använda sig av 

det externa verktyget Matlab, då motsvarande funktioner redan finns i det systemet som 

används av ABB.   

 

6.2.5. LabView 
 

LabViews funktioner är relativt lika Matlabs funktioner eftersom konceptet i båda verktygen 

är att det ska vara lätt och snabbt att skriva kod. I Labview till skillnad från Matlab används 

ett grafiskt programmeringsspråk där användaren kodar genom drag and drop av 

funktionsblock. Labview har en inbyggd OPC-Client men ingen speciell testresultathantering 

[13].   
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6.2.6. Quality Center 
 

Quality Center från HP är skapad för kvalitetskontrollering av programvara. Quality Center är 

ett webbaserat verktyg som kan hantera manuella och automatiska tester, analysera 

testprocesser, skapa rapporter, diagram, testplanering m.m. [14]. 

 

6.3. Internt Verktyg 
 

Det interna verktyget i 800xA är Control Builder dvs. samma verktyg som 

bibliotekskomponenterna är skapade i. Control Builder använder programmeringsspråk enligt 

IEC 61131-3 standarden där bland annat strukturerad text ingår. Control Builder kan redovisa 

testresultaten i Excel.  

 

6.4. För- och nackdelar med att använda det interna verktyget 
jämfört med ett externt 

 

Fördelar:  

 Ingen OPC behöver användas då komponenten som ska testas och testverktyget kan 

kommunicera direkt. 

 Kodspråket och programmiljön är bekant sen förut både för mig och för personalen 

som eventuellt ska använda det färdiga testverktyget sen.  

 Kostnaden för testverktyget blir liten eftersom företaget redan har programvaran. 

 Programvaran finns redan installerad på alla datorer som eventuell testning kommer 

att utföras på. 

Nackdelar: 

 Med ett externt verktyg går det att skapa ett mer användarvänligt och presentablare 

GUI. 

 Det kan finnas bättre möjligheter för testning av grafik i ett externt verktyg. Skulle till 

exempel kunna ske med hjälp inspelning.   

 Ett externt verktyg kan ha möjligheter till att automatiskt skapa testrapporter. 
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6.5. Slutsats 
 

Man kan dela in de externa verktygen i två grupper. Den ena gruppen innehåller de program 

som är utvecklade speciellt för test av olika slag, dessa program är dock ofta i första hand 

gjorda för manuella tester och tester av hemsidor. De flesta av dessa program har inte något 

programmeringsverktyg och detta gör att de inte blir användbara för ABB:s automattester. 

Den andra gruppen av program som undersökts är rena programmeringsverktyg vilket gör att 

de är väl anpassade för att koda själva testet men istället är de inte anpassade just för tester 

dvs de kan inte skapa testrapporter, teststatistik mm. De senaste har relativt likartade 

funktioner som 800xAs inbyggda programmeringsverktyg. Av de sex program som jag har 

undersökt lite närmare finns det dock tre program som har både ett programmeringsverktyg 

och är anpassade speciellt för test, se tabell 3. Alla de här tre verktygen skulle troligtvis 

fungera bra att använda för automatiseringen av bibliotekskomponenterna.  

Efter att ha läst om dessa program är slutsatsen att det är bäst att använda det interna verktyget 

till att skapa ett testverktyg och redovisa resultaten. I andra hand, om tid och möjligt finns, 

förs resultaten över till ett externt verktyg som klarar av att redovisa resultaten på ett bra sätt, 

skapa testrapporter mm. Detta beslut motiveras genom att jag är bekant med det interna 

verktyget och därmed kan lägga mer tid på utveckling av prototypen och mindre på 

upplärning av nya programmeringsspråk. När en prototyp med bra struktur och funktion är 

skapad kan den sedan överföras till ett annat program om det önskas. Detta gör att ett 

eventuellt inköp av ett externt verktyg kan vänta tills det är utvärderat om automatiskt testning 

av bibliotekskomponenter lönar sig. 

 

 

Tabell 3: Visar i vilken utsträckning de externa verktygen uppfyller kraven. 

 - = Ingen uppgift finns 

 

 Har OPC 

Client 

(Krav 1) 

Har 

kodverktyg 

(Krav 2) 

Har speciell hantering 

av testresultat  

(Krav 3) 

Kodspråk 

ReQtest Nej Nej Ja - 

SilkTest - Ja Ja Java, 4test 

Visual studio Ja Ja Har Test Edition C, C#, VB 

LabView Ja Ja Nej G 

(Funktionsblock) 

Matlab Ja Ja Nej Matlab 

Quality Center - - Ja - 
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7. Automatisering av test av bibliotekskomponenter 
styrfunktion 
 

Eftersom ett bibliotek kan innehålla många komponenter och vissa av dessa är totalt olika 

varandra är det inte realistiskt varken att utveckla ett test för varje eller ett som passar alla. 

Komponenterna delas därför in i grupper där alla komponenter i varje grupp har relativt 

likartad funktion. Grupperna är Motor, Ventil, Signal och Övriga. Ett test för varje grupp som 

klarar av att testa alla komponenterna i gruppen kan sen utvecklas. För varje grupp skapas 

testfall anpassade för gruppens komponenter. För att få struktur i testet delas även testfallen in 

i grupper. T.ex. är grupperna för Motorer: Förregling, Alarm och Order, se figur 10. Vid test 

av signaler blir det inte så många testfall, varför inga testfallsgrupper görs i den gruppen. 

 
 

Figur 10: Uppdelning av testfall. 
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Komponenterna i Bolidens bibliotek kan delas upp i grupperna enligt följande: 

 

Motorer Signaler Ventiler Övrigt 

ADFB AIC01 Val1 Calc01 

ADFBiS AIS01 Val11 CBR01 

ADFBiS02 DIC01  CBR02 

ADR DIS01  DriftTidDint 

ADRiS   ExtIA10 

ADRiS02   ExtIB10 

ADFRO   ExtIC10 

TRFB   FBExtIA10 

TRFBiS   FBExtIB10 

TRFBiS02   FBExtIC10 

TR   Grp01 

TRiS   Grs01 

TRiS02   Grs01Cmd1 

TRFRO   Grs01Cmd2 

   GrsInIT 

   ... 

    

    

I gruppen ”Övrigt” finns funktionsblock som inte passar in i någon av de tre andra grupperna. 

Dessa funktionsblock kan vara helt olika varandra och behöver därför ett testfunktionsblock 

var. Att utveckla ett test som endast fungerar på ett funktionsblock är inte speciellt lönsamt 

om inte funktionsblocket ska testas ofta. Dessa funktionsblock får därför testas manuellt 

tillsvidare.   
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7.1. Systembeskrivning 
 

Den färdiga automatiseringen består av ett bibliotek innehållande ett testblock för varje grupp, 

med kod skrivet i strukturerad text, som kan kopplas ihop med vald bibliotekskomponent. 

Biblioteket innehåller även funktionsblock och datatyper som används av testblocken.  Alla 

funktionsblock och datatyper i testbiblioteket är nyskapade från grunden. Eftersom alla 

bibliotekskomponenterna i gruppen ser olika ut men ändå har mycket gemensamt skapas ett 

testblock som klarar av att testa alla in- och utsignaler som en bibliotekskomponent kan ha. 

När man sedan ansluter testblocket till en bibliotekskomponent för ett test väljer man ut de in- 

och utsignaler som är aktuella för den valda bibliotekskomponenten genom att fylla i vilken 

typ som ska testas via ett användargränssnitt. Testblocket testar genom att aktivera en insignal 

i taget och utvärdera utsignalernas respons. Ett test har alltså lika många testfall som antalet 

insignaler på bibliotekskomponenten. I bilaga A pressenteras vilka insignaler som 

förekommer på de olika bibliotekskomponenterna.  

Motorer är den grupp som är mest lönsam att automatisera eftersom funktionsblock för 

motorer har överlägset flest parametrar och därför står för den mest tidskrävande delen vid 

manuell testning. Eftersom tiden inte medger att göra ett komplett testbibliotek har jag 

beslutat att göra en testprototyp för gruppen motorer. Om någon sedan tar över och gör klart 

testbiblioteket kan det mesta av motortestet återanvändas eftersom strukturen och många 

underfunktioner på testet kommer se likadant ut för alla grupper. Exempelvis kan man för 

ventiler återanvända testet för motorer med den skillnaden att en ventil öppnar/stänger istället 

för att starta/stoppa och att man plockar bort de förreglingar och alarm som motorer har men 

inte ventiler. 

Vid test av ett motorfunktionsblock skapas ett nytt funktionsblock av typen TestMotor som 

ansluts till motorblocket. I TestMotor anropas därefter de andra funktionsblocken som behövs 

för att fullfölja testet. I figur 11 visas vilka funktionsblock som anropar varandra. 

För att in och utsignalerna från de funktionsblock som ska testas ska vara lätt att hantera 

skapas två nya datatyper, en för insignalerna (dtInsignalerBool) och en för utsignalerna 

(dtUtsignalerBool). Datatyperna består av en lista med en boolean för varje in respektive 

utsignal. Varje boolean är döpt efter en in/utsignal för att det ska vara lätt att skilja dem åt. 
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Figur 11: Flödesschema över testprogrammet 



Umeå Universitet  Marie Granberg   

Fysik Institutionen  2010-01-18    

 31 

 
7.2. Nya funktionsblock 
 

7.2.1. TestMotor 
 

Fungerar som en central. Håller reda på vilken insignal som testas, förbereder för nästa test 

genom att till exempel återställa och starta motorn. TestMotor är uppbyggd med case-satser 

som stegar igenom testprocessen. TestMotor innehåller även en kod som väljer in de in- och 

utsignaler som berörs av varje test beroende av vilken objekttyp användaren har valt. 

Eftersom detta är de funktionsblock som kommer att synas för användaren av testet är det bra 

om den följer samma standard som de andra funktionsblocken i de övriga biblioteken, dvs 

funktionsblocket ska ha inparametrarna Name, Description, Severity och Class.  

 

 
 

 

Parametrar: 

Namn Datatyp Attribut Riktning 

Initial 

värde Beskrivning 

Name string[20] coldretain in  Objektnamn 

Description string[32] coldretain in  Objektbeskrivning 

StartTest bool retain in  Starta test 

Severity dint coldretain in 500 Objektets 

allvarlighetsgrad 

Class dint coldretain in 1 Objektklass 

Insignaler dtInsignalerBool retain ut  Motorblockets 

insignaler 

Utsignaler dtUtsignalerBool retain in  Motorblockets 

utsignaler 

MotorStatus BOLPO01.bpdtMotStatus retain in  Motorblockets 

status 

M1_MSP BoolIO  in/ut  Motorblocket M1 

signal 

M2_BIM BoolIO  in/ut  Motorblocket M2 

signal 

M3_SB BoolIO  in/ut  Motorblocket M3 

signal 

TestKlart bool retain ut  Testet är klart 

Reset bool retain in  Återställ motor 
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Algoritmbeskrivning: 

 

1. Välj in de in- och utparametrar som är aktuella för den invalda objekttypen 

2. Upprepa för alla testfall 

2.1. Om detta testfall inte ska testas 

2.1.1. Gå vidare till nästa testfall 

2.2. Om detta testfall ska testas 

2.2.1. Registrera om motorn ska startas framåt, bakåt eller inte startas alls 

2.2.2. Återställ motor 

2.2.2.1. Om återställningen misslyckades 

2.2.2.1.1. Avsluta hela testet och skicka felmeddelande  

2.2.3. Vänta 

2.2.4. Om motorn ska startas framåt 

2.2.4.1. Starta motorn framåt 

2.2.4.1.1. Om starten misslyckas 

2.2.4.1.1.1. Avsluta hela testet och skicka felmeddelande 

2.2.5. Om motorn ska startas bakåt  

2.2.5.1. Starta motorn bakåt 

2.2.5.1.1. Om startet misslyckas 

2.2.5.1.1.1. Avsluta hela testet och skicka felmeddelande 

2.2.6. Vänta i fem sekunder 

2.2.7. Utlös testfallet och spara resultatet 

2.2.8. Om inte alla testfall är testade 

2.2.8.1. Upprepa för nästa testfall 

3. Om alla testfall är testade 

3.1. Återställ motor 

3.1.1. Om återställningen misslyckades 

3.1.1.1. Avsluta hela testet och skicka felmeddelande 

3.2. Registrera att testet är klart 

 

Se även flödesschema i figur 12 för lättare överblick. 
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Figur 12: Flödesschema över funktionsblocket TestMotor. 
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7.2.2. Kontroll 
 

Innehåller en timer som startar då den överordnade funktionen körs för första gången. Om den 

överordnade funktionen är klar dvs insignalen Kontroll blir ett innan 10 sekunder har gått 

aktiveras KontrollOK och KontrollKlar. Men om funktionen fortfarande går efter 10 sekunder 

aktiveras endast KontrollKlar. Utsignalerna användas för att avbryta den överordnade 

funktionen och skicka ett felmeddelande.  

  

 
 

Exempel: 

Om motorn ska återställas men efter 10 sekunder fortfarande inte är återställd används 

Utsignalerna från funktionsblocket Kontroll för att avbryta återställningen och skicka ett 

felmeddelande.  

 

Parametrar: 

Namn Datatyp Attribut Riktning Initial värde Beskrivning 

Kontroll bool retain in false Variabel som ska 

kontrolleras 

KontrollOK bool retain ut false Kontroll godkänd 

KontrollKlar bool retain ut false Kontroll klar 

 

 

Algoritmbeskrivning: 

 

1. Starta timer 

2. Om funktionen som kontrolleras är klar 

2.1. Registrera att kontrollen är godkänd 

2.2. Registrera att kontrollen är klar 

2.3. Återställ timern 

3. Om det har gått mer än tio sekunder sedan timern startade och funktionen inte är klar 

3.1. Registrera att kontrollen inte är godkänd 

3.2. Registrera att kontrollen är klar 

3.3. Återställ timern 
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7.2.3. ResetMotor 
 

Återställer motorn till grundläget genom att sätta insignalerna till önskade värden och 

kontrollera utsignalerna för att konstatera om den är redo för start. Anropar Kontroll för att 

kontrollera att återställningen lyckats och förhindra att testet fastnar i steget.  

 

 
 

Parametrar: 

Namn Datatyp Attribut Riktning Initial värde Beskrivning 

Reset bool retain in false Starta återställning 

ResetKlar bool retain ut false Återställning klar 

ResetOK bool retain ut false Återställning 

godkänd 

Insignaler dtInsignalerBool retain ut  Motorns insignaler 

Utsignaler dtUtsignalerBool retain in  Motorns utsignaler 

 

 

Algoritmbeskrivning: 

1. Skicka stoppsignal till motorn 

2. Skicka kvitteringssignal för att kvittera eventuella larm  

3. Vänta fem cykelvarv så att motorn hinner stanna och kvitteras 

4. Om motorn har stannat och är kvitterad 

4.1. Sätt alla insignaler till önskat läge 

4.2. Om utsignalerna står i önskat läge 

4.2.1. Registrera att återställningen är godkänd 

4.2.2. Registrera att återställningen är klar 

5. Om det har gått mer än tio sekunder sedan stoppsignalen skickades och återställningen 

inte är godkänd 

5.1. Registrera att återställningen inte är godkänd 

5.2. Registrera att återställningen är klar  
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7.2.4. StartMotor 
 

Skickar startsignal till motorn och kontrollerar att den startar genom kontrollera att Run 

aktiveras. Om StartMotor inte lyckas starta motorn inom några sekunder är det något fel och 

därför lika bra att avbryta starten. StartMotor använder av denna anledning funktionsblocket 

Kontroll för att avbryta starten om motorn inte har startat inom 10 sekunder. Kontroll 

använder parametern StartOK som kontrollvariabel. 

 

 
 

Parametrar: 

 

Namn Datatyp Attribut Riktning Initial värde Beskrivning 

Start bool retain in false Börja starta motor 

StartOK bool retain ut false Starten av motor gick 

bra 

Run bool retain in false Utsignalen Run från 

motor 

StartMotor bool retain ut false Startsignal till motor 

Klar bool retain ut false Start av motor klar 

 

 

Algoritmbeskrivning: 

 

1. Skicka startsignal till motorn 

2. Om motorn är startad 

2.1. Registrera att starten är godkänd 

2.2. Registrera att starten är klar 

3. Om motorn inte har startat tio sekunder efter skickad startsignal  

3.1. Registrera att starten inte är godkänd 

3.2. Registrera att starten är klar 
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7.2.5. ParameterTest 
 

Utlöser den valda inparametern för att sen efter en paus jämföra utparametrarna med den 

förvalda mallen KorrektUtfall som innehåller de förväntade värderna för utparametrarna. 

Resultatet sparas i parametern TestResultat där false betyder att Utparametern och 

KorrektUtfall var olika dvs true är lika med godkänt test och false ej godkänt. För 

TestResultat har två nya datatyper skapats. Datatypen dtResultatLista består av en lista med 

en variabel av datatypen dtResultat för varje insignal som kan bli testad. dtResultat består av 

en boolean som är döpt till TestKlart som visar om insignalen har blivigt testad eller ej och 

resultatet som är av typen dtUtsignalerBool, dtUtsignalerBool beskrivs i kap 7.1. 

 

 
 

Parametrar: 

 

Namn Datatyp Attribut Riktning 

Initial 

värde Beskrivning 

TestFalse bool retain out false Önskad testvariabel, 

som normalt är true 

TestTrue bool retain out true Önskad testvariabel, 

som normalt är false 

StartTest bool retain in false Starta testet 

TestResultat dtResultat retain out  Resultat 

PausTid time retain in 5s Paus tid 

KorrektUtfall dtUtsignalerBo

ol 

retain in  Önskat utfall på 

utsignalerna 

Utsignaler dtUtsignalerBo

ol 

retain in  Motorblockets 

utsignaler 

MotorStatus BOLPO01.bpdt

MotStatus 

retain in  Motorblockets 

status 

 

Algoritmbeskrivning: 

 

1. Aktivera testparametern 

2. Vänta i vald paustid 

3. Jämför värdena på alla utsignaler med de i listan som innehåller de förväntade värdena på 

utsignalerna 

4. Registrera om de verkliga värdena på utsignalerna överensstämde med de förväntade i en 

resultatlista 

5. Återställ testparametern 

6. Registrera att testet är klart  
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7.2.6. Color 
 

Detta funktionsblock är endast till för att resultatet ska kunna presenteras på ett bra sätt i GUI 

(Graphical user interface). Color tar in resultaten från testerna och gör om dem till färger, 

grönt för godkänt test, rött för ej godkänt test och grå för test ej klart. I parametern 

ColorResultat sparas färgerna som ett heltal. ColorResultat är av datatypen dtUtsignalerDint 

som består av en lista med en dint för varje utsignal.  

 

 
 

Parametrar: 

 

Namn Datatyp Attribut Riktning 

Initial 

värde Beskrivning 

Resultat dtUtsignalerBool retain in  Resultaten från testet 

ColorResultat dtUtsignalerDint retain out  Färger för 

resultatpressentation 

ResultatOK bool retain out false Alla tester godkända 

Invald bool retain in false Invald för test 

TestKlart bool retain in false Test klart 

ValdaUtsignaler dtUtsignalerBool retain in  Utsignaler berörda av 

testet  

 

Algoritmbeskrivning: 

 

1. Upprepa för varje utsignal 

1.1. Om utsignalen är invald 

1.1.1. Om utsignalen är färdig testad 

1.1.1.1. Om resultatet är godkänt 

1.1.1.1.1. Registrera utsignalens färg till grön 

1.1.1.2. Om resultatet inte är godkänt 

1.1.1.2.1. Registrera utsignalens färg till röd 

1.1.2. Om utsignalen inte är färdig testad 

1.1.2.1. Registrera utsignalens färg till grå 

2. Om alla utsignaler har fått grön färg 

2.1. Regsitrera att hela testet är godkänt 

3. Om inte alla utsignaler har fått grön färg 

3.1. Registrera att inte hela testet är godkänt 
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7.2.7. Meddelande 

 

Funktionsblocket skriver ut felmeddelande i händelselistan. 

 

 
 

Parametrar: 

Namn Datatyp Attribut Riktning 

Initial 

värde Beskrivning 

Resultat dtUtsignalerBool retain in  Resultaten från testet 

Invald bool retain in false Invald för test 

TestKlart bool retain in false Test klart 

ValdaUtsignaler dtUtsignalerBool retain in  Utsignaler berörda av 

testet  

Grafik dtGrafik retain in  Grafik 

Mess1 string coldretain in  Meddelande del 1 

Mess2 dtMeddelande coldretain in  Meddelande del 2 

 

Algoritmbeskrivning: 

 

1. Upprepa för varje testfall 

1.1. Upprepa för varje utparameter/grafikdel som kan innehålla fel 

1.1.1. Kontrollera om utparameter/grafikdel är godkänt 

1.1.2. Om testet inte är godkänt 

1.1.2.1. Skriv ut felmeddelande 

1.1.3. Om testet är godkänt 

1.1.3.1. Gå vidare till nästa 
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7.3. GUI 

Användargränssnittet fås genom att göra en ny kontrollmodul som blir underordnad 

huvudfunktionsblocket. I kontrollmodulen skapas ett så kallat interaktionsfönster där de 

grafiska elementen kan visualiseras och manövreras. För att skapa interaktionsfönstret 

används en CMD-editor som kan hantera grafiska objekt. CMD står för Control Module 

Diagram. Användargränssnittet nås genom att högerklicka på huvudfunktionsblocket och 

välja Interaction Window. Se bild på interaktionsfönstret i figur 13. 

 

 
 

Figur 13: Interaktionsfönster för TestMotor 

 

Interaktionsfönstrets funktioner: 

 Starta test – Startar testet. När testet är startat ändras texten på knappen till ’Återställ test’ 

och den används då till att återställa testet till startläget samt återställa alla resultat. 

 Återställ motor – Återställer motorobjektet, används för att få motorn redo för start av test. 

 Objekttyp – Här väljer användaren in vilken typ av bibliotekskomponent som ska testas. 

Om användaren endast vill testa ett fåtal signaler kan knappen ”Manuellt inval” användas 

och ett nytt fönster öppnas varifrån de önskade signalerna kan väljas ut, se figur 14. 

 Manuellt inval – Knappen används i första hand då testtypen är manuellt inval. Den öppnar 

ett nytt interaktionsfönster, se figur 14. I det nya interaktionsfönstret visas en lista över alla 

in- och utsignaler där man kan välja in de signaler som man önskar testa. 

Interaktionsfönstret visar även en översikt av resultatet för insignalerna där en grön fyrkant 

betyder godkänt test, en röd icke godkänt och en grå att testet inte är färdigt. För IA-, IB- 

och IC-förreglingar finns två resultatstaplar, en för då förreglingarna testades som 

driftförreglingar och en för då de testades som startförreglingar. 
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Figur 14: Visar fönstret som öppnas från knappen Manuellt inval 

 

 När testet är startat visas informationstext på interaktionsfönstret, se figur 15. Texten visar 

vilken insignal som testas just nu och i vilket steg i testet befinner sig. De olika stegen är 

Startar motor, Återställer motor och Testar. Informationstexten skriver även ut om det blir 

något fel, till exempel att motorn inte går att starta. Under testet dimmas knappen ”Återställ 

motor” och invalet av objekttyp. Om användaren önskar avbryta testet används knappen 

”Återställ test”.  

 

 
 

Figur 15: Interaktionsfönster för TestMotor när ett test pågår 

 

 Resultatet redovisas på funktionsblocket TestMotors Event List genom att de insignaler 

som inte har blivigt godkända skrivs ut, det skrivs även ut för vilken utsignal felet uppstod. 

Se exempel i figur 16. Det går att kopiera resultatet till andra program t.ex. Word. 
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Figur 16: Event list med resultat från ett test 

 

7.4. Slutsats  
 

En prototyp har nu skapats för det automatiska testprogrammet. Prototypen fungerar bra för 

de testfall som är implementerade dock saknas en del testfall. Dessa testfall är inte speciellt 

svåra att implementera eftersom de är mycket lika de som redan finns i programmet men de 

tar lite tid att göra.   

Om ett nytt objekt skapas i biblioteken kontrollerar man om alla objektets testfall finns 

upptagna i det automatiska testet. Om inte måste ett nytt testfall läggas till. 

Något som inte hanteras i testprogrammet är versioner, både bibliotekskomponenterna och 

bibliotek kan finnas i olika versioner. Det skulle därför vara bra om versionerna skrevs ut i 

händelselistan med resultatet så att det i efterhand är lätt att se vilken version som testades. Ett 

problem med detta är att versionshanteringen för bibliotekskomponenterna i systemet i 

nuläget inte är speciellt bra uppbyggd.   
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8. Automatisering av test av bibliotekskomponenters 
HMI-interface 
 

När programvaran är levererad till kund styr operatörerna från kontrollrummet med objektens 

faceplate. Då operatörerna ofta inte ser vad som händer i verkligheten är det viktigt att 

informationen på HMI´t är korrekt. Ett genomfört test av en bibliotekskomponent innebär då 

också att all information på HMI´t är kontrollerad.  

För att testa grafiken helt automatiserat krävs tillgång till programvara som klarar av att läsa 

av HMI´t för att sedan utvärdera om det som visas på faceplaten är rätt. Användning av sådan 

programvara är inte trivialt och kräver en upplärningstid eller erfarenhet som inte jag har. Jag 

kommer därför att göra en semiautomatisering av grafiken där programmet sköter allt förutom 

själva kontrollen av grafiken där ett mänskligt öga krävs.   

Från informationen i teoridelen fås information om vilken grafik som ska testas automatiskt 

för varje testfall, se tabell 4: 

 

 

Tabell 4: Visar vid vilka test som grafiken ska kontrolleras automatiskt för de olika fönstren. 
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Reducerad faceplate x x x x x 
Utvidgad faceplate x x x x x 

Normal faceplate x x x x x 
Underhåll x x  x x 

Info      
Signaler  x   x 
Blockera      
Gränser      

Trim      
IO-Signaler      

NormalMode      
Händelselista x x  x x 
Stoppanalys x x  x x 

Förreglingsbild x x    
Objektbild      

Objekt trendbild      
TrpSignStatusStoppanalys x     

Diagnostiskbild      
Larm     x 

Operatör not.      
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8.1. Systembeskrivning 
 

För test av grafik utgår jag från programmet från kapitel 7 eftersom test av grafiken kräver att 

objektet körs på samma sätt som för styrfunktionen. Ett alternativ läggs till på test-GUIt där 

användaren kan välja om grafiken ska testas eller inte. Om användaren väljer att testa grafiken 

körs programmet som vanligt tills objektet är i det läget då testfallsvariabeln är aktiverad. 

Programmet pausas då och en informationstext visas där användaren informeras om på vilka 

ställen han/hon ska kontrollera att grafiken är korrekt. Om grafiken innehåller fel klickar 

användaren för vilken grafikdel som innehåller fel. Användaren klickar sedan på en knapp för 

att visa att kontrollen är klar och då fortsätter programmet till nästa testfall. På detta sätt testas 

både styrfunktionerna och grafiken på samma gång. Användaren behöver dock bara fokusera 

på grafiken och blir hela tiden upplyst om vilka ställen på faceplaten som ska kontrolleras för 

det aktuella testfallet. Resultatet sparas och redovisas i samma lista som för styrfunktionerna. 

Om användaren inte har valt att testa grafiken körs testprogrammet precis som i kap. 7.  

 

 

8.2. Tillägg för test av grafik i de nya funktionsblocken 

 

TestMotor, Kontroll, ResetMotor och StartMotor är oförändrade. 

 

8.2.1. ParameterTest 
 

Två nya parametrar är tillagda: 

 Grafik – En in/ut parameter som används för att tillfälligt spara ner resultatet som 

användaren registrerar från grafikkontrollen. Grafik är av datatypen dtGrafik som består av 

en boolean för varje del av faceplaten och en för varje informationsfönster. Datatypen 

innehåller även två extra boolean, en som heter Vald och som används för att hålla reda på 

om användaren vill testa grafiken eller inte och en som Kontrollerad som visar om 

användaren är klar med grafikkontrollen eller ej. 

 KontrolleraGrafik – Blir ett när det är dags för användaren att kontrollera grafiken för det 

aktuella testfallet.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Umeå Universitet  Marie Granberg   

Fysik Institutionen  2010-01-18    

 45 

Parametrar: 

 

Namn Datatyp Attribut Riktning 

Initial 

värde Beskrivning 

TestFalse bool retain out false Önskad 

testvariabel, som 

normalt är true 

TestTrue bool retain out true Önskad 

testvariabel, som 

normalt är false 

StartTest bool retain in false Starta testet 

TestResultat dtResultat retain out  Resultat 

PausTid time retain in 5s Paus tid 

KorrektUtfall dtUtsignalerBo

ol 

retain in  Önskat utfall på 

utsignalerna 

Utsignaler dtUtsignalerBo

ol 

retain in  Motorblockets 

utsignaler 

MotorStatus BOLPO01.bpdt

MotStatus 

retain in  Motorblockets 

status 

Grafik dtGrafik  in_out  Tillfälligt variabel 

för resultatet av 

grafiktest 

KontrolleraGrafik bool retain out false Kontrollera 

grafiken 

 

Algoritmbeskrivning: 

 

1. Aktivera testparametern 

2. Kontrollera om test av grafik är invalt (* Nytt *) 

2.1. Låt användaren kontrollera grafiken 

3. Vänta i vald paustid 

4. Jämför värdena på alla utsignaler med de i listan som innehåller de förväntade värdena på 

utsignalerna 

5. Registrera om de verkliga värdena på utsignalerna överensstämde med de förväntade i en 

resultatlista 

6. Återställ testparametern 

7. Registrera att testet är klart  

 

8.2.2. Color 

En variabel av typen dint i utparametern ColorResultat är tillagd för grafiktesterna. Det är 

bara en variabel eftersom den står för det totala resultatet från grafikkontrollen för det 

specifika testfallet.Dvs om minst en sak är fel i grafiken för ett testfall blir det totala resultatet 

inte godkänt. För övrigt är funktionsblocket oförändrat. 
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8.3. GUI 
Interaktionsfönstret har utvidgats för att stödja tester av grafiken. Användaren kan välja om 

han/hon vill testa grafiken eller inte, se figur 17. Om användaren har valt att testa grafiken 

körs programmet som innan tills det att programmet har satt bibliotekskomponenten i det 

första testläget, dvs. första insignalen som ska testas är aktiverad. Programmet pausar nu och 

informationstext visas på interaktionsfönstret. Användaren blir ombedd att kontrollera 

grafiken för det aktuella testfallet. De platserna på HMI´t som behöver kontrolleras visas och 

användaren kan klicka för de HMI-delar i vilka fel påträffats. En kommentar om felets art kan 

också fyllas i. Användaren bekräftar att han/hon är klar med grafikkontrollen genom att trycka 

på knappen ’Grafik kontrollerad’, programmet avbryter då pausen och fortsätter till nästa 

testfall. 

 

 
 

Figur 17: Testprogrammets användargränssnitt.  



Umeå Universitet  Marie Granberg   

Fysik Institutionen  2010-01-18    

 47 

 

8.4. Slutsats 
 

Test av grafiken hos bibliotekskomponenterna visade sig vara svårt att automatisera helt men 

med det ovan beskrivna testprogrammet blir testerna lättare att genomföra. Testprogrammet 

gör att användaren inte behöver manövrera objektet vilket både spar tid, eftersom programmet 

utför manövern på snabbare tid, och även ger bättre fokusering på kontrollen av grafiken från 

användarens sida. Programmet underlättar testet för användaren även pga att det sköter en 

loggning av upptäckta fel. Under slutfasen har några idéer på förbättringar på testprogrammet 

kommit upp.  

Istället för att bygga GUIt som ett interaktionsfönster i Control Builder skulle det kunna göras 

som en aspekt i ABBs HMI systemet. Fördelarna med att bygga den i ABBs HMI istället är 

bland annat att man i ABBs HMI kan länka från GUIt till andra aspekter som är byggd i 

samma bildbyggare och då tänker jag i första hand på händelselistan där testresultatet visas 

samt testobjektens faceplate som krävs när användaren kontrollerar grafiken. Nackdelarna 

med ABBs HMI är bland annat att användaren måste ha tillgång till 800xA systemet, att det 

krävs ytterligare kunskap eftersom ett nytt verktyg används och att man behöver ta hänsyn till 

cykeltider.    

Under ett grafiktest av en standardmotor krävs det att användaren har många fönster uppe 

samtidigt, bland annat interaktionsfönstret, faceplate, händelselistan, Excel eller Word för att 

spara resultaten från händelselistan och 2-7 fönster för kontroll av grafiken. Därför skulle en 

bild skapas för att underlätta testningen ännu mer. Bilden skulle vara skapad i ABBs HMI och 

innehålla de vanligaste fönstren som användaren behöver för att kontrollera grafiken, detta för 

att slippa ha för mycket fönster uppe på datorskärmen samtidigt. Det måste dock göras en bild 

för varje objekttyp eftersom fönstren som skulle visas på bilden är knutna till en viss 

objekttyp. Dubbelskärm är nästan ett måste även med en sådan bild för att få en bra struktur 

på testet. 

De flesta objekttyperna har inte bara en faceplate utan även också ett interaktionsfönster som i 

första hand är till för att göra inställningar för objektet som till exempel larmgränser, 

förreglingsinställningar, startvarningstid och mycket mer, men interaktionsfönstret kan även 

innehålla visning av information som också skulle kräva testning. Detta skulle relativt enkelt 

gå att lägga till på GUIt och i resultathanteringen. 
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9. Automatisering av test av anläggningsapplikation 
 

Utgångspunkten för en automatisering av testerna på anläggningsapplikationer är 

konstruktionsbeskrivningen. En konstruktionsbeskrivning görs för varje applikation och ska 

innehålla all information om hur applikationen ska fungera. De skrivs av kunden och/eller 

ABB. Konstruktionsbeskrivningarna är skrivna efter en mall i Word vilket gör att ett annat 

program kan få tillgång till delar av innehållet. En konstruktionsbeskrivning börjar med att 

beskriva anläggningen med alla funktioner, se figur 18. Detta beskrivs med flytande text 

vilket gör att det inte går att komma åt denna information för testning annat än manuellt. 

Fortsättningsvis innehåller konstruktionsbeskrivningen en lista med en objektbeskrivning för 

varje objekt. I objektbeskrivningarna är delar av informationen skrivna i tabell form med ett 

bokmärke för varje tabellcell och kan då nås av ett externt program.  Det finns dock planer på 

att i framtiden flytta över information till en databas. 

 

 
 

Figur 18: Exempel på en innehållsförteckning från en konstruktionsbeskrivning. 
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9.1. Villkor för att kunna automatisera test av applikationer 

 

 Vid test av applikationen krävs ett externt program som kan läsa av 

konstruktionsbeskrivningen i Word och signalerna till och från applikationen via OPC, se 

figur 19 för en överblick över hur ett testprogram skulle kunna fungera. Ett sådant program 

skulle kunna vara Visual Studio, se Marknadsundersökningen kap 6. Att det i det här fallet 

passar bättre med ett externt program istället för de interna som användes vid 

automatisering av testerna för bibliotekskomponenterna beror i första hand på att vi nu 

behöver tillgång till den information som finns i Word. Tidigare fanns redan all information 

vi behövde i det interna verktyget.  

 Informationen i konstruktionsbeskrivningen måste vara korrekt ifylld. Ett stavfel, 

förkortning eller liknande gör att den delen av testet inte kan utföras. 

 Parametrarna som går via OPC får inte vara inställda på att vara hidden. Om en parameter 

är inställd som hidden betyder det att endast Control Builder kommer åt den. 

 Informationen i konstruktionsbeskrivningen måste vara skriven i tabellform och inte 

flytande text för att det externa programmet ska kunna läsa av och tolka den. Delar av 

konstruktionsbeskrivningen är dock skriven i flytande text, detta går inte att göra något åt 

utan dessa delar måste därför testas manuellt. 

 

 
 

Figur 19: Funktionslayout 
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9.2. Konstruktionsbeskrivning 
 

Konstruktionsbeskrivningen innehåller information som kan nås av andra program eftersom 

delar av den är skriven på tabellform med bokmärken. För konstruktionsbeskrivningarna finns 

det en mall för varje objekttyp och om ett annat program ska kunna använda informationen är 

det en förutsättning att datat i dessa är korrekt ifyllda.   

Informationen i konstruktionsbeskrivningen kan delas in i ett antal underrubriker (se även 

exempel på en konstruktionsbeskrivning i bilaga B).  

 

Konstruktionsbeskrivningens delar: 

 
 Innehåll Går att automattesta? 

Driftinformation Flytande text Nej 
Personsäkerhet Tabell Behövs ej 

Maskinsäkerhet/förreglingar Tabell Delvis 
Autofunktion Flytande text Nej 

Larmhantering Tabell Ja 
Konstruktionsinformation Tabell Ja 

Kompletterande konstruktionsinformation Flytande text Nej 
Instansunika parametrar Tabell Ja 

Signalinformation Tabell Ja men inte genom OPC 

 

 

Driftinformation, Autofunktion, Kompletterande konstruktionsinformation 

Informationen är skriven i flytande text och därför går det inte att automatisera testningen av 

detta. 

 

Personsäkerhet  

Informationen om personsäkerhet beskriver om objektet har hårdvarumässiga 

säkerhetsåtgärder, se figur 20. Eftersom avsnittet inte har något med ABB:s programvara att 

göra så behövs det heller inte testas. 

 

 
 

Figur 20: Mall för personsäkerhet, utklipp ur en konstruktionsbeskrivning. 
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Maskinsäkerhet/Förreglingar 

Under Maskinsäkerhet/Förreglingar ses vilka signaler som ska förregla objektet och 

inställningar för dessa. Detta går att testa automatiskt men endast om allt är korrekt ifyllt. I 

kolumnen Signalnamn är det dock ganska vanligt att informationen inte är komplett. Till 

exempel ses i figur 21, för förregling Process 5, hur det under Signalnamn står 

PU2049_PT1<L2 vilket består av dels ett objektnamn som i det här fallet inte är fullständigt 

(det rätta namnet borde vara G56_PU2049) och dels av ett signalvillkor. Namnproblemet bör 

enkelt kunna lösas genom att de som fyller i objektbeskrivningarna informeras om hur viktigt 

de är att de fyller i fullständiga och rätta namn. 

 

 
 

Figur 21: Mall för Maskinsäkerhet/förreglingar, utklipp ur en konstruktionsbeskrivning. 

 

Det flesta förreglingarna består bara av en enkel signal och går då bra att läsa av och testa 

men i bland kan andra kombinationer förekomma: 

 Det kan vara en förregling som kräver att det är flera signaler som ska uppfylla samma 

krav. I figur 21, för förregling Process 2, kan vi se under signalnamn att det är fyra signaler 

inblandade. Som objektbeskrivningarna ser ut nu kan ett automatiserat test inte hantera mer 

än en signal per cell men det skulle kunna gå att modifiera tabellen för förreglingar så att 

det går att lägga till fler celler för förreglingar med fler signaler.  

 Vissa objekt är förreglade med signaler som kommer från ett annat objekt. Detta går ej att 

testa automatiskt eftersom det inte går att veta vad som gäller för det andra objektet, de 

kanske behöver startas eller har egna utlösta förreglingar som i sin tur går till ett tredje 

objekt osv.  

 För att förreglingar som innehåller konstanta värden ska gå att testa krävs det att 

testprogrammet känner till vilka de konstanta värdena är. Som konstruktionsbeskrivningen 

är skriven nu går inte den informationen att läsa. Ett exempel på ett sådant fall kan ses i 

figur 22.  
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Figur 22: Visar ett objekt med fem förreglingar, varav två går att testa automatiskt. 

 

Larmhantering, Konstruktionsinformation 

Dessa delar av objektbeskrivningen går bra att testa automatiskt då de är relativt 

okomplicerade. 

Larmhanteringen visar om objektet har larm aktiverat, vad normalposition är och om den är 

larmfördröjd, se figur 23.  

 

 
 

Figur 23: Mall för larmhantering, utklipp ur en konstruktionsbeskrivning. 

 

I konstruktionsinformationen framgår vilken typkrets som används för objektet. Detta är den 

viktigaste informationen då det inte går att testa objektet alls om testapplikationen inte vet 

vilken typ av objekt det är. Innehåller även information om vilken klass, severity och 

normalmode som objektet har, se figur 24. Även denna går bra att testa automatiskt. 

 

 
 

Figur 24: Mall för konstruktionsinformation, utklipp ur en konstruktionsbeskrivning. 
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Instansunika parametrar 

Unika inställningar för den berörda instansen. Går bra att testa automatiskt. 

 

 
 

Figur 25: Mall för instansunika parametrar, utklipp ur en konstruktionsbeskrivning. 

 

Signalinformation 

Dessa signaler går inte att testa som de övriga via OPC eftersom de endast finns i Control 

Builder. Så för att kunna automatisera testningen av Signalinformation måste man utveckla ett 

testprogram i Control Buildern liknande de för testningen av bibliotekskomponenterna, se 

kapitel 7. 

 

 
Figur 26: Mall för signalinformation, utklipp ur en konstruktionsbeskrivning. 
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9.3. Systembeskrivning 
 

För automatiserad test av applikationer kommer jag inte att göra någon programprototyp utan 

endast beskriva hur en sådan skulle kunna göras.  

 

Testprogrammet börjar med att läsa av den ifyllda informationen från 

konstruktionsbeskrivningen. För att denna avläsning ska bli lättare att tolka för programmet 

bör konstruktionsbeskrivningen anpassas. Några förslag på anpassningar följer nedan: 

 I Maskinsäkerhet/Förreglingar bör en extra kolumn läggas till efter kolumnen signalnamn 

där cellerna fungerar som dropdown listor. Då kan användaren skriva in objektnamnet i 

kolumnen signalnamn och sedan välja i dropdownlistan vilket villkor som ska vara uppfyllt 

för att förreglingen ska utlösas. Några exempel på de vanligaste villkoren är:  

o < L1 eller L2 (L = Low limit) 

o Sant, falskt 

o > H1 eller H2 (H = High limit) 

 I kolumnen signalnamn borde den som fyller i ha möjlighet att välja hur många signaler 

som påverkar en viss förregling. Om användaren då väljer mer än en signal bör denne även 

kunna välja om det ska vara och/eller villkor mellan dem. 

 För att testet ska kunna hantera förreglingar med villkor som innehåller konstanta värden 

måste programmet veta vad det konstanta värdet är, en ny kolumn läggs därför till efter 

villkorskolumnen. 

 

Ett exempel på hur tabellen för maskinsäkerhet i konstruktionsbeskrivningen skulle kunna 

vara utformad ses i figur 27. 

 

 
Figur 27: Exempel på hur konstruktionsbeskrivningen skulle kunna vara utformad för att vara 

anpassad för automattest. 
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Som man kan se i flödesschemat, figur 28, kommer detta testprogram vara snarlikt de jag har 

gjort för testning av bibliotekskomponenter, se kap 7. Programmen är lika pga att 

testprocessen är samma med skillnaden att det för bibliotekskomponenterna är känt vilka 

signaler som ska testas och vilka villkor som gäller för dessa. Testprogrammet för 

applikationer måste själv ta reda på vilka signaler som berörs och vilka villkor som gäller för 

varje testfall.  

Man kan dela upp alla testfall i två typer, parametertester och funktionstester.  

I parametertester läser man in alla parametrar från ett objekt för att sedan jämföra dessa med 

parametervärdena i konstruktionsbeskrivningen. Exempel på parametrar är Klass, Sevirity, 

Larm aktiverat och Normal position. Till skillnad från test av funktioner hos objekt kräver test 

av parametrar ingen manipulering av objektet eller något annat objekt till exempel start eller 

stopp. Detta göra att parametrarna är relativt lätt att testa.  

För att kunna testa parametrar och funktioner på ett objekt krävs det att testet vet vilken typ av 

objekt det är. Testprogrammet borde därför ha en databas som innehåller alla objekttyper som 

ska kunna testas. Testprogrammet måste då naturligtvis också bete sig olika beroende på 

vilket objekttyp som testas.  
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Figur 28: Flödesschema över testprogrammet för applikationer. 
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9.4. Slutsats 
 

Vid första tanken känns inte steget långt från att automatiskt testa bibliotekskomponenter till 

att automattesta applikationer då själva testprocessen är den samma men skillnaden, se kapitel 

9.3, gör att det automatiska testet för applikationer snabbt hamnar på en helt annan nivå än de 

för bibliotekskomponenterna. I ett test av applikationer finns många svaga länkar som gör att 

applikationen troligtvis aldrig kan automattestas helt. Att göra ett automatiskt test för 

applikationer kommer att utvecklas till ett ganska stort projekt pga att alla applikationer är 

unika. Testprogrammet måste då vara anpassat för att klara av en mängd olika kombinationer 

av testfall. Är det värt det? Nej, jag tror inte det är lönsamt att lägga ner så mycket tid på ett 

sådan test. Tanken som kommer upp är att om man ska lägga ner tid och pengar på att 

utveckla ett testprogram som klarar av att läsa in alla inställningar för ett objekt från 

konstruktionsbeskrivningen och sen testa alla lägen på objektet, är det då inte lika bra att 

utveckla testet till ett program som klarar av att lägga in alla parametrar och förreglingar 

direkt? Att utveckla ett program som klarar av att programmera istället för att testa 

applikationen skulle inte vara programmeringstekniskt svårare eftersom man genom OPC inte 

bara kommer åt att läsa signalerna utan även att skriva på dem. Om man skapade ett 

programmeringsprogram som är testat så att man därigenom är övertygad om att programmet 

gör rätt kan man utesluta test av de automatprogrammerade delarna helt eftersom den 

mänskliga faktorn är borta. 

Ett annat alternativ skulle vara att låta ett automattest testa av alla parametrar eftersom det är 

dessa som oftast missas vid manuella tester pga. att parametertestning är enformigt och 

uttråkande. Funktionstesterna utförs sedan manuellt. Objektets funktioner är för det mesta 

färre och mer omväxlande att testa.   
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10. Diskussion 
 

Det lönar sig helt klart att automatisera delar av testerna för bibliotek och applikationer. Men 

den bästa lösningen är dock inte att automatisera alla test utan att hitta en kombination av 

manuella och automatiska tester som gör att testerna blir så pålitliga och effektiva som 

möjligt. Automatiska tester behöver inte bara ge vinst i form av testtid utan kan även gynna 

företaget på andra sätt. När två olika personer utför samma manuella test fås ändå ofta två 

olika slutresultat. Med automatiska tester blir alla test utförda på samma sätt och man kan 

vara säker på att det som är testat verkligen är testat. Detta kan med stor sannolikhet bidra till 

att fler fel hittas och produkten får en högre kvalité, vilket i sin tur kan ge fler sålda produkter. 

Vidare blir kostnaderna lägre för att få fram nya versioner eftersom det automatiska testet 

redan är framtaget. Detta kan bidra till att fler nya versioner tas fram och därigenom förbättras 

produktutvecklingen. 

Jag tror inte att det lönar sig att köpa in ett externt verktyg och flytta över programmet dit pga. 

att det fungerar relativt bra som det gör i det interna verktyget. Programmet är nu lätt att 

exportera och importera till de datorer där det behövs då det hanteras på samma sätt som 

biblioteken och inga nya program behöver installeras. Vad det gäller resultatpresentationen 

skulle det vara möjligt att ta in ett program som kan skriva resultatrapporter eftersom dessa 

saknas nu. Dock går Resultatet i händelselistan bra att kopiera till andra program som t.ex. 

Word eller Excel.  

Om ABB investerar lite mer tid och färdigställer testprogrammet så att det klarar av att 

hantera alla testfall och alla objekttyper kommer de att spara tid och då också pengar i 

framtiden. Vad det gäller test av applikationer tror jag att det är bäst att satsa på ett program 

som klarar av att lägga in inställningarna i systemet i stället för att bara testa dem. 

   

En följdeffekt som ett automatiskt test skulle kunna få är att när nya bibliotekskomponenter 

skapas så anpassas de direkt till testet vilket både ger mer standardiserade produkter och 

mindre kostnad för tester eftersom det befintliga testet redan passar till den nya komponenten. 

Det skulle även gå att ta det ett steg längre så att man bygger nya underkomponenter t.ex. för 

en förregling som man sen kan bygga nya bibliotekskomponenter med. Om alla 

bibliotekskomponenternas förreglingar är uppbyggda med nya underkomponenter räcker det 

med att underkomponenterna testas. Detta gör att en förregling som kanske finns på 30 ställen 

endast behöver testas en gång istället för 30. Man kan då vara helt säker på att alla 

förreglingar fungerar likadant på alla objekt och om förreglingarna behöver förbättras eller 

ändras behöver bara underkomponenten ändras och testas så hamnar ändringen på alla objekt.  
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12. Bilaga A – Bibliotekskomponenternas insignaler 
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R
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R
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T
R

F
R
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IA1 x x x x x x x x x x x x x x 

IA2 x x x x x x x x x x x x x x 

IAs.IA1 x  x    x x x   x x x 

IAs.IA2 x  x    x x x   x x x 

IAs.IA1 Rev  x  x x x    x x    

IAs.IA2 Rev  x  x x x    x x    

IAs.IA1 Fwd  x  x x x    x x    

IAs.IA2 Fwd  x  x x x    x x    

IB1 x  x    x x x   x x x 

IB2 x      x x x      

IB3 x      x x x      

IB4 x  x    x x x   x x x 

IBs.IB1 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB2 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB3 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB4 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB5 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB6 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB7 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB8 Fwd  x  x x x    x x    

IBs.IB1 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB2 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB3 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB4 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB5 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB6 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB7 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB8 Rev  x  x x x    x x    

IBs.IB1   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB2   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB3   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB4   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB5   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB6   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB7   x  x    x x x   x x x 

IBs.IB8   x  x    x x x   x x x 

IC1 x x x x x x x x x x x x x x 

IC2 x x x x x x x x x x x x x x 

ICs.IC1 x x x x x x x x x x x x x x 

ICs.IC2 x x x x x x x x x x x x x x 

RunInt1 x x x x x x x x x x x x x x 

RunInt2 x x x x x x x x x x x x x x 

Avställd x x x x x x x x x x x x x x 
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Lokal x x x x x x x x x x x x x x 

E1 x x x x x x x x x x x x x x 

Manuell x x x x x x x x x x x x x x 

Start x  x    x x x   x x x 

Start Fram  x  x x x    x x    

Start Back  x  x x x    x x    

Stopp x x x x x x x x x x x x x x 

E1 Start x x x x x x x x x x x x x x 

E1 Stopp x x x x x x x x x x x x x x 

Lokal Start x x x x x x x x x x x x x x 

Lokal Stopp x x x x x x x x x x x x x x 

Lokal Test x x x x x x x x x x x x x x 

Arbetsbrytare (SBR) x x x x x x x x x x x x x x 

Huvudkont. Svar (KS) x x x x x x x x x x x x x x 

Överlast (BIM) x x x x x x x x  x x x x  

Ställverksfel (MSP) x x x x x x x x  x x x x  

Nödstopp (M4) x x x x x x x x x x x x x x 

Kortslutning (M5) x x x x     x     x 

Startvarning x x x x x x x x x x x x x x 

I/O manuell/block 

/forced x x x x x x x x x x x x x x 

Effekt (EJMV)               

SVV1   x x      x x x x x 

SVV2   x x      x x x x x 

SVV3   x x      x x x x x 

SVV4   x x      x x x x x 

SVV5   x x      x x x x x 

SVV6   x x      x x x x x 

SVV7   x x      x x x x x 

SVV8   x x      x x x x x 

LSH1   x x      x x x x x 

LSH2   x x      x x x x x 

LSH3   x x      x x x x x 

LSH4   x x      x x x x x 

NS1   x x      x x x x x 

NS2   x x      x x x x x 

NS3   x x      x x x x x 

NS4   x x      x x x x x 

NS5   x x      x x x x x 

NS6   x x      x x x x x 

NS7   x x      x x x x x 

NS8   x x      x x x x x 

SS   x x      x x x x x 

SVVO1   x x      x x x x x 

SVVO2   x x      x x x x x 

SVVO3   x x      x x x x x 

SVVO4   x x      x x x x x 

SVVO5   x x      x x x x x 

SVVO6   x x      x x x x x 

SVVO7   x x      x x x x x 
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SVVO8   x x      x x x x x 

Reducerad faceplate x x x x x x x x x x x x x x 

Utvidgad faceplate x x x x x x x x x x x x x x 

Normal faceplate x x x x x x x x x x x x x x 

Underhåll x x x x x x x x x x x x x x 

Info x x x x x x x x x x x x x x 

Signaler x x x x x x x x x x x x x x 

Blockera x x x x x x x x x x x x x x 

Gränser x x x x x x x x x x x x x x 

Trim x x x x x x x x x x x x x x 

IO-Signaler x x x x x x x x x x x x x x 

NormalMode x x x x x x x x x x x x x x 

Händelselista x x x x x x x x x x x x x x 

Stoppanalys x x x x x x x x x x x x x x 

Förreglingsbild x x x x x x x x x x x x x x 

Objektbild x x x x x x x x x x x x x x 

Objekt trendbild x x x x x x x x x x x x x x 

TrpSignStatusStopp- 

analys   x x      x x x x x 

Diagnostiskbild x x x x x x x x x x x x x x 

Larm x x x x x x x x x x x x x x 
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13. Bilaga B - Konstruktionsbeskrivning 
 

 G56_BT2050, FördelnTrspMalmlager 

 
Status:  Datum:  Sign:  

Driftsinformation 

 
Fördelningstransportör efter BT2030 som i inkört läge lägger på malmlager ML2110, dvs till 

mallinje 2. 

När BT2050 är utkörd lägger BT2030 till malmlager ML2100, dvs mallinje 1. 

 

Personsäkerhet 

 
Nödstopp Ja Grupp Malmlager Nödstoppskat. 2 

Startvarning Ja Grupp Malmlager Även i lokal/test Ja 

 

Maskinsäkerhet / Förreglingar 

 
Förregling Signalnamn Text för operatör Start 

förregl 

Blocke

rbar 

Anmärkning 

Säkerhet 1    - -  

Säkerhet 2    - -  

Process 1   G56_BT2050_LS1 Stupvakt     

Process 2   G56_BT2050_TT1-

4>H2 

Trummlager   1 4 tempmätningar 

Process 3   G56_BT2050_VX1_T

T1/TT2>H2 

 HHtempVäxellåda   2 tempmätningar 

Process 4   BT2050_VX1_TT1>L

1 

LLågTempVäxellåda Ja Ja  

Process 5 PU2049_PT1<L2 LLågtTryck PU2049    

Process 6       

Grupp 1         -   

Grupp 2         -   

   Fördröjn

ing 

  

Drift 1       

Drift 2       

 

Autofunktion 

 
Startas av G56_BT2030_GRP1 

Stoppas av G56_BT2030_GRP1 

Varvtalsstyrning via BR2050_SC1. 

 

Larmhantering 
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Konstruktionsinformation 

 
Controller  Applikation  

Class 2000 Severity 400 

Normalmod E1: X Man:  Lokal:     

Typkrets bpADFROiS rev 0 Maskin  

 

Kompletterande konstruktionsinformation 
 

 

Instansunika parametrar 

 
Parameter (default) Värde Parameter (default) Värde 

Startvarningstid [ms] (0)  Märkeffekt [kW] (100) 132 

Antal överlaststopp (3)  Drifteffekt [kW] (0)  

Stopp på RunInt2 (1=Ja)  Infotext 1 Stv G56_S04B51_04G19 

Expanderbara förregl. (0=Nej)  Infotext 2  

  Blockera E1 order (0=Nej)  

  Blockera Man order (0=Nej)  

  Blockera Lokal order (0=Nej)  

 

Signalinformation 

 
Typ Allokering Signalnamn Larm Norm pos Beskrivning 
DI  _SB1 - - Säkerhetsbrytare 
DI  _STA1 - - Lokal start 

DI  _STO1 - - Lokal stopp 
Bus   - - Adress till grupp 

Bus   - - Adress till FRO 

    

Ej typkretsbundna signaler    

DI  G56_BT2050_NS1   Nödstoppslina 

DI  G56_BT2050_NS2   Nödstoppslina 

DI  G56_BT2050_NS3   Nödstoppslina 

DI  G56_BT2050_NS4   Nödstoppslina 

DI  G56_BT2050_NS5   Nödstoppslina 

DI  G56_BT2050_NS6   Nödstoppslina 

DI  G56_BT2050_NS31   Nödstoppsknapp 

DI  G56_BT2050_SVV01   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV02   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV03   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV04   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV11   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV12   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV13   SidoVandringsVakt 

DI  G56_BT2050_SVV14   SidoVandringsVakt 

 

 

 

  


