
Datahantering fra n PLC till SQL-

databas 

Problemformulering 
 Hur kan information o verfo ras fra n en PLC till en SQL-databas? 

 Hur kan informationen fra n SQL-databasen presenteras och vilka la mpliga 

  program kan anva ndas fo r detta? 

Hur go r man en emulering av systemet som sedan ga r att omvandla och 

  implementera? 

Metod 
1. Studerade anla ggningens kod 

2. La ste pa  om OPC-server 

3. Kopplade ihop OPC Data Logger 

 och OPC-server 

4. Omarbetade PLC-koden fo r att 

 fa  no dva ndig data  

5. Skapade webbgra nssnitt  

Resultat  
 Anla ggningens kod omarbetades 

fo r att fa  funktioner att logga 

 OPC-server, OPC Data Logger och 

SQL-databas sta lldes in  

 Webbsidor fo r att presentera 

 information konstruerades  

Fredrik Bergwall  

Slutsats  
 

Den fo rsta fra gesta llningen har framga ngsrikt besvarats. Information kan 
o verfo ras fra n en PLC till en SQL-databas genom att koppla upp en OPC-
server mot PLCn och sedan ha mta informationen med hja lp av OPC Data 
Logger. Detta kan sedan la ggas in i SQL databasen. Ga llande de ekonomiska 
aspekterna sa  anses kostnaderna fo r att genomfo ra  
informationso verfo ringen vara relativt la ga da  fo retaget redan hade tillga ng 
till en OPC-server. Uto ver detta, sa  a r SQL-databasen som anva ndes en  
gratislicens fra n MySQL. Den enda reella kostnaden fo r fo retaget skulle vara 
att investera i OPC Data Logger. Fo r detta projekt beho vdes inte denna  
investering go ras da  det gick att anva nda en testlicens utan kostnad.   

    

Den andra fra gesta llningen besvarades genom att presentera information 
fra n SQL-databasen pa  tre olika webbsidor. Program som kan anva ndas a r de 
vanligaste webbla sarna, sa  som Internet Explorer och Google Chrome.  

 

Den tredje fra gesta llningen besvarades genom att fo rso ka implementera  

examensarbetet hos Ma rtensson Consultings kund. Omvandlingen fra n  

emulering till ett utfo rbart projekt hos deras kund lyckades inte eftersom 

ingen uppkoppling kunde a stadkommas mellan OPC-serverns och PLCn. Ett 

andra fo rso k gjordes hos Ma rtensson Consulting med en identisk PLC da r 

uppkopplingen lyckades och en o verfo ring kunde ske fra n PLC till  

webbgra nssnittet.  

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utfo rts a t Ma rtensson Consulting i  
Kristianstad. Arbetet syftade till att underso ka hur information fra n en 
PLC kan o verfo ras till en SQL-databas fo r att sedan analyseras och  
presenteras. Arbetet gjordes med avsikt att implementeras hos en av 
Ma rtensson Consultings kunder. Detta pa verkade valet av bland annat 
PLC och programvara. Informationen som skulle loggas kom fra n en 
Clean In Place (CIP) process. Examenarbetet utfo rdes genom att studera 
den befintliga koden fo r CIP-anla ggningen och sedan kopplades PLCn 
upp mot en OPC-server. OPC-servern kopplades sedan upp mot en SQL-
databas. Information fra n SQL-databasen presenterades sedan via ett 
webbgra nssnitt. Resultatet a r att det a r mo jligt att o verfo ra information 
fra n en PLC till en SQL-databas. Fo r att presentera informationen pa  ett 

la ttfo rsta eligt sa tt fo r Ma rtensson Consultings kund skapades ett 
webbgra nssnitt.  


