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Sammanfattning 
Abstract 
In order to facilitate design and maintenance of such a large and complex site as a nuclear power plant, 
all system functions must be described in a stringent way. In the past, these descriptions consisted of 
text documents and logical diagrams, but today there are an increasing number of object-oriented 
programs available on the market which might be used for this purpose. This Master Thesis has made a 
closer study of one of these programs named Rational Rose. The principal of the program is to facilitate 
software design and development, not to create models of plants. However, using the program the same 
way as developing software, specifying actors then gradually extend the model with use cases, use cases 
diagrams etc, the same methods can be used when modelling plants. 
 
During this Master Thesis most of the time has been spent developing, structuring and classifying the 
functions composing the Feed Water Backup System of the reactor named Oskarshamn 3. A 
considerable amount of time was also spent to find a general structure for typical motor and valve 
circuits in the plant, which are also applicable for the configuration of the Feed Water Backup System. 
This general structure will then be used to support maintenance and to get faster decisions when new 
systems are designed. 
 
Effectuating the modernization of the nuclear power plants in Sweden, an ever- increasing use of highly 
software intensive systems will be introduced, which also leads to the need of finding other ways to 
describe those systems. A suitable method is to use Rational Rose, where the entire process, from 
description to final product, will be done in an integrated way. Use cases are generated and together 
with their related documentation they will form the description of the desired system functions. 
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Sammanfattning 
 
För att underlätta konstruktion och underhåll av de system som utgör en så pass stor och 
komplex anläggning som ett kärnkraftverk behövs stringenta beskrivningar av de ingående 
funktionerna. Dessa beskrivningar har tidigare utgjorts av text och logikscheman men idag 
förekommer allt fler objektorienterade program på marknaden som möjligtvis skulle kunna 
användas. I det här examensarbetet har ett av dessa program, Rational Rose, studerats när-
mare. Programmets huvudsyfte är dock inte att modellera anläggningar, utan att underlätta 
utvecklingen av mjukvara. Men genom att använda programmet på samma sätt som vid mjuk-
varuutveckling med att specificera aktörer och sedan successivt bygga vidare på modellen 
med användningsfall, skapa användningsfallsdiagram osv skulle samma tillvägagångssätt som 
det som används vid framtagning av mjukvara kunna användas även vid anläggningsmodell-
ering.  
 
I examensarbetet har större delen av tiden gått åt till att ta fram, strukturera och klassificera de 
funktioner som ingår i hjälpmatarvattensystemet på Oskarshamnsverkets tredje reaktor. Dess-
utom har mycket tid lagts på att hitta en generell struktur för de motor- och ventiltypkretsarna 
som finns i anläggningen och som även hjälpmatarvattensystemet i grunden är uppbyggt av. 
Denna struktur används sedan för att underlätta underhåll och snabba på urvalsprocessen vid 
konstruktion av nya system. 
 
I och med de moderniseringar som nu förekommer på de svenska kärnkraftverken kommer en 
successiv övergång till mer mjukvaruintensiva system att göras. Detta medför att beskrivning-
arna av dessa system måste utformas annorlunda. Ett sätt är att använda sig av Rational Rose 
där hela processen, från beskrivning till färdig produkt, kan ske integrerat. Användningsfall 
sätts upp och tillsammans med tillhörande dokumentation utgör dessa beskrivningen till de 
ingående funktionerna. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Ett kärnkraftverk är en komplex anläggning som består av ett flertal olika system. Att be-
skriva funktionen av sådana system på ett stringent sätt med hjälp av text och logikscheman är 
inte helt enkelt. Idag finns kommersiella verktyg som möjliggör att på en annan nivå beskriva 
en anläggning med hjälp av objektorienterad teknik. En sådan beskrivning av anläggningen 
skulle förmodligen vara till stor hjälp i konstruktionsarbetet på OKG. 

1.2 SYFTE 
Att genom ett examensarbete köra ett pilotfall för att utvärdera om tekniken med objekt-
orienterad modellering är användbar i OKGs konstruktionsverksamhet. 

1.3 BESKRIVNING 
Det kommersiella verktyg som är intressantast för OKG inom området objektorienterad mo-
dellering, är Rational Rose. Examensarbetet genomförs på sådant sätt att ett lämpligt system i 
någon av OKGs anläggningar väljs ut för studien. Därefter modelleras detta system i Rational 
Rose och en utvärdering av dess tillämpbarhet görs. Studien skall särskilt besvara för- och 
nackdelar med att använda Rational Rose i förhållande till beskrivningar med text- och logik. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet avgränsas till att behandla tillopp, pump, yttre och inre skalventiler samt 
frånloppet i hjälpmatarvattensystemet, benämnt 327, vid Oskarshamnsverkets tredje reaktor, 
O3. 
 
Information om logik och kraftmatning finns redovisad i andra modeller. 

1.5 METOD 
För att få en klarare bild av beståndsdelarna i kärnkraftverket tillämpas ”top-down” metoden. 
Metoden går ut på att successivt bryta ner större delar i dess komponenter och på så sätt finna 
mindre och hanterbara delsystem. [3] 

1.6 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV ANLÄGGNINGEN 
Som utgångspunkt används en grov processtruktur över O3. En eller flera grenar i denna kan 
sedan följas, fortfarande i form av en grov processtruktur, för att nå ner till motsvarande 
system 327 i funktionsstrukturen. Detta steg syftar till att visa var den del vi faktiskt har 
modellerat hör hemma i anläggningen som helhet. 

1.7 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV SYSTEM 327 
Då grovstruktureringen enligt ovan gjorts så pass långt att det går att avgränsa den del av an-
läggningen som motsvarar system 327 (Det är möjligt att denna del inte exakt motsvarar vad 
som ingår i befintligt system 327.) ska denna struktureras mera ingående. Som minimum ska 
de fyra huvudstråken (tillopp, pump, skalventiler och utlopp) i system 327 tillsammans med 
relaterade funktioner i form av logik och kraftmatning redovisas i en funktionsorienterad pro-
cesstruktur. Det räcker att en redundant kanal, så kallad sub, modelleras. 
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1.8 SKAPANDE AV TRÄDSTRUKTUR 
Baserat på resultat från punkterna ovan ska en funktionsorienterad trädstruktur skapas. 

1.9 KLASSIFICERING AV DEN FUNKTIONSORIENTERADE 
PROCESSTRUKTUREN 

Funktionerna ska klassificeras enligt svensk standard SS-EN 61346-2, Struktureringsprinciper 
och referensbeteckningar – Del 2: Klassificering av objekt och koder för klasser. 

1.10 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV TYPKRETSAR 
I konstruktionsprocessen finns ett antal typkretsar för att underlätta konstruktion, underhåll, 
etc. Då en stor del av de motor- och ventiltypkretsar som finns på OKG sedan länge tagits ur 
produktion kan det vara svårt att hitta reservdelar när befintliga kretsar slutar fungera. För att 
underlätta konstruktionen av ersättningskretsar, gäller förövrigt även utvecklingen av nya 
kretsar, skulle det vara av intresse att ha en generell struktur för att se vilka delar motor- 
respektive ventiltypkretsar kan bestå av. Motor- och ventiltypkretsarna ska brytas ner i dess 
funktioner och med hjälp av dessa ska tänkbara kandidater till klasser med tillhörande egen-
skaper tas fram. 
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2 OSKARSHAMNS KÄRNKRAFTGRUPP AB 
I följande kapitel beskrivs företaget och dess verksamhet i korthet. Informationen har hämtats 
från OKGs årsredovisning för 2001 och från företagets Intranät. 

2.1 FÖRETAGET 
Oskarshamns Kärnkraftgrupp AB, förkortat OKG, bildades den 14 juli 1965 och är sedan 
1993 dotterbolag till Sydkraft AB. Företaget ägs av tre svenska energikoncerner som svarar 
för drygt 40 procent av landets elproduktion.  
 
OKG producerar enligt avtal el till de delägande företagen i relation till ägarandelarna. 

 

Diagram 1. OKGs ägarstruktur 2001-12-31. 

2.2 VERKSAMHETEN 
OKGs affärsidé är att konkurrenskraftigt producera el med kärnkraft åt sina kunder samt att 
leverera tjänster åt Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. För att klara detta följs några 
grundläggande värderingar: Kundorientering, säkerhetsmedvetenhet, långsiktighet, effektivi-
tet och engagemang. Bolaget har för närvarande ca 840 anställda (genomsnittlig siffra för år 
2001 var 926 personer) och hade under år 2001 en årlig omsättning på ungefär 3 100 miljoner 
kronor. Under året levererades 16,9 TWh el till det svenska elnätet. Det motsvarar ungefär 10 
% av Sveriges totala energibehov på 160 TWh. 
 
I Oskarshamns Kärnkraftgrupp AB ingår utöver moderbolaget följande delägda företag: 
 
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, kapital- och röstandel 25 % 
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, kapital- och röstandel 22 % 
AB Sydkraft, Vattenfall, Forsmark, Oskarshamn, SVAFO, kapital- och röstandel 22 % 
SQC Kvalificeringscentrum AB, kapital- och röstandel 25 % 
NIRA Ltd, kapital- och röstandel 5 % 
Energy Resources of Australia Ltd, ERA, kapital- och röstandel 0,54 %. 
 
Intressebolagen bedriver verksamhet enligt:  
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, är verksamt inom tre huvudområden: 

• utbildning och återkommande träning av kontrollrumspersonal 
• erfarenhetsåterföring samt analys av driften vid svenska och utländska kärnkraftverk 
• information om säkerheten vid kärnkraftverk 

Ägare

10%

35.5% 54.5%

Sydkraft AB

Birka Energi AB

Fortum Kraft AB
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Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ansvarar för att radioaktivt avfall hanteras och slut-
förvaras på ett säkert sätt. Avfallet kommer i första hand från de svenska kärnkraftverken men 
även från industri, sjukvård och forskning. 
 
Aktiebolaget SVAFO, som är en förkortning för Aktiebolaget Sydkraft, Vattenfall, Forsmark, 
Oskarshamn. Bolaget ansvarar för att omhänderta avfall och bränsle från svensk kärnkrafts-
forskning, framförallt från den tidigare verksamheten i Studsvik AB. Dessutom slutför bolaget 
återställningen av det område i Ranstad utanför Skövde där uranbrytning tidigare ägde rum. 
 
SQC Kvalificeringscentrum AB, ansvarar som opartiskt och oberoende organ för övervakning 
och bedömning av system för oförstörande provning. 
 
NIRA Ltd, Douglas, Isle of Man, bedriver sin verksamhet inom försäkringsbranschen. 
 
Energy Resources of Australia Ltd, ERA, bedriver sin verksamhet inom området gruvdrift.  
Företaget utvinner urankoncentrat vid gruvan Ranger i norra Australien men handlar även 
med urankoncentrat från källor utanför Australien. OKG har kontrakt med ERA om uranleve-
ranser för flera år framåt. 
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3 STRUKTURERINGSPRINCIPER OCH REFERENSBETECKNINGAR- 
ALLMÄNT  

Från den delen av standarden som använts i det här examensarbetet beskrivs i detta kapitel: 
definitioner av begrepp, olika struktureringsprinciper och framtagning samt användande av 
referensbeteckningar. Detta är en bra grund för att förstå vissa delar av kapitel 9 och framåt. 
Informationen i kapitlet är hämtad från [9]. 
 
Svensk standard SS-EN 61346-1 godkändes av CENELEC den 28 november 1995. Medlem-
mar i CENELEC är de nationella elektrotekniska kommittéerna i Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, 
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. 

3.1 DEFINITIONER 
Objekt – enhet behandlad vid design, ingenjörsvetenskap, realisering, användning, underhåll 
och demolering. 
 
System – grupp av samverkande objekt. 
 
Aspekt – specifikt sätt att välja ut information på eller beskriva ett system eller ett objekt i ett 
system. 
 
Funktion – uppgift relaterad till ett objekt. 
 
Produkt – avsett eller fulländat resultat av arbete, eller av en naturlig eller konstgjord process. 
 
Struktur – organisering av relationer bland objekt i system som beskriver relationer som 
stödjer varandra. 
 
Referensbeteckning – identifikation av ett specifikt objekt med hänsyn till systemet av vilket 
objektet är en beståndsdel, baserat på en eller flera aspekter av det systemet. 
 
Referensbeteckning enkel nivå – referensbeteckning tilldelad med hänsyn till det objekt i vil-
ket det specifika objektet är en beståndsdel. 
 
Referensbeteckning multipel nivå – referensbeteckning erhållen från en strukturell gren i ett 
generellt system. 
 
Uppsättning referensbeteckningar – uppsättning av referensbeteckningar där åtminstone en av 
beteckningarna entydigt identifierar det intressanta objektet. 
 
Grupp referensbeteckningar – grupp med referensbeteckningar som genom helheten identifie-
rar objektet av intresse. Ingen av beteckningarna identifierar objektet entydigt av sig självt. 
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3.2 STRUKTURERINGSPRINCIPER 

3.2.1 Allmänt 
För att få en helhetsbild av ett större komplext system, delas det ofta upp i mindre delar. Var-
dera av dessa delar kan sedan delas upp i sin tur och på så vis kan det stora komplexa syste-
met successivt brytas ned i mindre och mer förståeliga delar. Det är denna successiva ned-
brytning och organisationen av de resulterande delarna som är vad som kallas strukturering. 
Ett system liksom varje ingående objekt kan ses på många olika sätt, så kallade aspekter. 
Exempelvis vad objektet gör, funktionsaspekt, hur det är konstruerat, produktaspekt eller var 
det är lokaliserat, placeringsaspekt. Skilj dock på dessa typer av aspekter och strukturer och 
de som finns för andra ändamål till exempel projektledning och materialklassifikation. 

3.2.2 Funktionsorienterad struktur 
Då en funktionsorienterad struktur används är ändamålet att visa den successiva nedbryt-
ningen av systemet till ingående objekt med hänsyn till funktionsaspekten, utan att ta hänsyn 
till var funktionen är lokaliserad eller hur funktionen realiseras. 

3.2.3 Produktorienterad struktur 
Den här typen av struktur används då ett system är implementerat, konstruerat eller levererat 
genom att använda samverkande eller slutprodukter utan att ta hänsyn till vad produktens 
funktion är eller var produkten är placerad. 

3.2.4 Placeringsorienterad struktur 
Strukturen används då den topologiska layouten av ett system använts för att visa systemet 
och dess omgivning utan att ta hänsyn till vilken produkt eller funktion som är aktuell. 

3.2.5 Redovisning av strukturer 
Varje aspekt av ett objekt kan beskrivas i termer av dess delobjekt. Resultatet av successiv 
nedbrytning kan representeras som träd, se figur 1, eller på det sätt som framgår av figur 2. I 
båda figurerna har objekt A utvecklats längs en viss aspekt. 
 
        A 
 
    
   B  C      D   E 
 
  F  G   B     H   I 
 
 J  K   F     L 
 
 J K 

Figur 1. Exempel på en trädstruktur. 
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 A 
 B 
 F 
 J 
 
 K 
 
 C 
 B 
 F 
  J 
 
 G  K 
 
 
 
 D 
 H 
 L 
 
 
 I 
 
 
 E 
 
 

Figur 2. Ett annat sätt att redovisa trädet i föregående struktur. 

 
Oavsett vilken figurtyp som används tenderar dessa bli ganska utdragna på ena eller andra 
hållet. Särskilt i det fallet då ett stort system med hög detaljeringsgrad studeras. 
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3.3 KONSTRUKTION AV REFERENSBETECKNING 

3.3.1 Allmänt 
En referensbeteckning ska entydigt identifiera ett intressant objekt i det behandlade systemet. 
I det fallet att ett objekt förekommer i ett annat objekt ska det tilldelas en unik referensbeteck-
ning på enkelnivå med hänsyn till objektet i vilket det förekommer. Dock ska inte objektet, 
om systemet inte är en del av ett större system, som representeras av ursprungsnoden ha 
någon referensbeteckning på enkelnivå. Denna nod har istället ett artikelnummer, ordernum-
mer, namn e dyl. I ett träd representerar noderna objekten medan grenarna representerar ned-
brytningen av objekten till delobjekt. 

3.3.2 Format på referensbeteckningar 
Då objekt klassificeras får de en unik identitet på en viss nivå i strukturen, det är det som kal-
las referensbeteckning på enkelnivå nedan. Finns däremot en hierarki med objekt och ett visst 
objekt på godtycklig nivå ska påvisas används vad som kallas referensbeteckning på multi-
pelnivå. Beteckningen innehåller då alla tidigare förekomna referensbeteckningar i den följda 
grenen av hierarkin. 

3.3.3 Referensbeteckning på enkelnivå 
En referensbeteckning på enkelnivå ska bestå av ett prefix följt av antingen en bokstavskod, 
en bokstavskod följt av ett nummer eller endast ett nummer. För de olika aspekterna nämnda 
ovan ska följande prefix användas vid referensbeteckningen:  
 = vid relatering till funktionsaspekten 
 - vid relatering till produktaspekten 
 + vid relatering till placeringsaspekten 
 
Ett omfattande regelverk finns för hur bokstavs-, sifferkoder och kombinationer därav skall 
behandlas. Finns ytterligare intresse för denna del hänvisas till standarden SS-EN 61346-1.  
 
I tabell 1 ges några exempel. Viktigt att tänka på för att underlätta läsbarheten bör nummer 
och bokstavskombinationerna vara så korta som praktiskt är möjligt. 
 
Funktionsorienterad referens-
beteckning 

Produktorienterad referens-
beteckning 

Placeringsorienterad referens-
beteckning 

=A1 -C2 +F3 
=AB -CE +FG 
=12 -34 +56 
=AB12 -CE34 +FG56 
Tabell 1. Exempel referensbeteckning på enkelnivå. 

3.3.4 Referensbeteckning på multipelnivå 
Referensbeteckning på multipelnivå används för att beskriva den kodade representation som 
vägen från toppen av strukturen ner till det studerade objektet utgör. De noder som passeras 
länkas samman och de referensbeteckningar på enkelnivå som finns representerade längs 
denna väg beskriver objektet sett från ursprungsnoden. Beroende på graden av detaljerings-
nivå och på hur komplext systemet är varierar naturligtvis antalet noder och på så vis även 
längden av referensbeteckningen. 
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Om prefixet för en referensbeteckning på enkelnivå är samma som föregående prefix, alltså 
om kedjan utvecklas längs samma aspekt, och beteckningarna består av siffer- och bokstavs-
kombinationer kan beteckningen på multipelnivån förenklas genom att exempelvis ta bort de 
följande prefixen. I en annan variant kan prefixen ersättas med punkter. För exempel se tabell 
2. Observera särskilt, att då bokstäver och siffror förekommer kombinerat skrivs alltid bok-
staven först. 
 
=A1=B2=C3 -A1-2-C-E4 -A1-B2-C-E4 +A1+111+2 +A1+B2+3+E4 
=A1B2C3 -A1-2C-E4 -A1B2C-E4 +A1.111.2 +A1B2+3E4 
=A1.B2.C3 -A1.2.C.E4 -A1.B2.C.E4  +A1.B2.3.E4 
Tabell 2. Exempel referensbeteckning på multipelnivå.  
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4 STRUKTURERINGSPRINCIPER OCH REFERENSBETECKNINGAR- 
KLASSIFICERING AV OBJEKT OCH KODER FÖR KLASSER 

I det här kapitlet finns en del information, hämtad från [10], om de koder som används för 
klassificering av de funktioner som förekommer i figur 13 samt bilaga 1 till och med 3. En 
liknande klassificering finns i dagsläget på OKG, men i och med att denna tillkom redan i 
mitten av 70-talet så säger det sig självt att denna inte i sin helhet överensstämmer med den 
nya standarden. 
 
Nedan beskrivna standard, Svensk standard SS-EN 61346-2, godkändes av CENELEC den 1 
juni 2000 och i den definieras klasser av objekt samt bokstavskoder till dessa, avsedda för att 
användas i referensbeteckningar. 

4.1 KLASSIFICERINGSPRINCIPER 
Objekten betraktas som en delprocess med ingång och utgång. Ett objekts inre uppbyggnad 
saknar betydelse eftersom objekten kan beskrivas med hjälp av syfte och uppgift med avse-
ende på in- och utgången. Det som behövs för att skapa ett klassificeringsschema är syftet 
med och uppgiften för objektet. 
 
I standarden finns en tabell –Klasser av objekt i enlighet med deras syfte eller uppgift samt 
tillhörande bokstavskoder för att klassificera objekt. Denna redovisas delvis i kapitel 9 men 
om intresse finns för hela tabellen hänvisas till standarden. 
 
I tabellen klassificeras ett objekt med avseende på sin funktion och inte med hänsyn till reali-
seringen. Finns det flera avsikter eller uppgifter för objektet klassificeras det enligt huvud-
uppgiften eller huvudsyftet. För objekt med lika starka huvudsyften finns en särskild klass att 
tillgå, benämnd klass A i standarden. Exempel på ett objekt med likvärdiga syften är en pek-
skärm till en bankomat, där skärmen är till för manuell inmatning av data samtidigt som den 
presenterar information. 
 
Bokstäverna I och O används inte för att inte förväxlas med siffrorna 1 (ett) och 0 (noll). 
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5 BEGREPP INOM OBJEKTORIENTERAD TEKNIK 
I följande kapitel beskrivs de grundläggande begreppen som används inom objektorienterad 
teknik. Den mesta informationen har hämtats från [4,7,13,14 samt 15].  
 
Ett system kan på ett enkelt sätt beskrivas som ett antal mindre delar, komponenter, som sam-
verkar i en större helhet. Komponenterna är sedan mer eller mindre komplexa, beroende på 
abstraktionsnivån. Alla komponenter består av ett antal tillstånd som uttrycker värdet av data i 
de datastrukturer som tillståndet innehåller och av ett antal operationer som används till att 
läsa av eller ändra på det aktuella tillståndet. I och med behovet att kunna skapa egna data-
typer, utöver de basala dvs heltal, flyttal, alfanumeriska tecken och booleska uttryck, skapades 
klassen. 

5.1 KLASSBEGREPPET 
En klass är en enhet som beskriver en viss datastruktur och ett antal operationer för förändring 
av enhetens tillstånd genom s k funktioner och procedurer. En central procedur i varje klass är 
konstruktorn vars uppgift är att initiera ett objekt av den givna klassen. Initieringen 
består i att allokera minnesarea samt initialisera de datastrukturer som klassen föreskriver och 
dessutom binda de giltiga operationerna till denna minnesarea. Klassen beskriver alltså hur 
objektet ska utformas och objektet blir det konkreta som skapas ur beskrivningen till klassen. 
I ett system finns en och endast en klass av en viss typ medan det kan finnas godtyckligt antal 
objekt skapade ur denna klass. Objekten kan innehålla instanser från de basala datatyperna 
och/eller referenser till andra objekt, dvs instanser av andra klasser. Nu kan datatyper som 
beskriver godtyckligt komplexa funktioner skapas.  
 
Bas- eller superklass kallas den klass som andra klasser ärver från medan de ärvande klass-
erna kallas för subklasser. Varje klass består av datamedlemmar, även kallade medlemsvari-
abler, attribut eller egenskaper och metoder eller operationer som bidrar med funktionaliteten 
hos en klass, alltså funktionerna. När objekt skapas ur klassen får de en egen identitet och en 
egen uppsättning attribut men delar på samma uppsättning operationer. 

5.2 ARV 
Olika situationer av arv kan förekomma, antingen ärver en klass från en eller flera basklasser. 
Den senare varianten ska dock behandlas med stor försiktighet, se nedan. 

5.2.1 Enkelt arv 
Arv används för att överföra egenskaper från en generell klass till en mer detaljerad. Den 
detaljerade klassen har förutom den generella klassens egenskaper även egna egenskaper. 
Betrakta följande arvskedja: fordon à  motordrivet_fordon à  bil à  personbil à  cabriolet  
I arvskedjan sker en ökning av detaljeringsnivå i pilarnas riktning, alltså högst grad av detalje-
ring i klassen cabriolet. 

5.2.2 Multipelt arv 
Den här arvssituationen uppkommer då en klass ärver från flera basklasser. Syftet med detta 
är olika, det kan exempelvis vara för att avspegla verkligheten korrekt eller underlätta pro-
grammeringen. Det största problemet med multipelt arv är de namnkonflikter som kan uppstå. 
Lösningen kan dock vara överlappande arv där det ska definieras vilken klass som är mest 
dominant. Den dominanta klassen kommer först i prioritetsordningen. 
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5.3 HIERARKI 
En hierarki uppstår då alla grenar från en viss punkt sett, kan betraktas. Följs däremot en enda 
gren i hierarkin erhålls en kedja. Om klasshierarkin i figur 3 finns, kan arvskedjan: donkost à  
fordon à  motordrivet_fordon à  bil à  personbil à  cabriolet hittas. Här ärver alltså klassen 
fordon från klassen donkost, klassen motordrivet_fordon från klassen fordon, osv. 
 
   Donkost 
 
 
 
  Farkost  Fordon 
 
 
 Skepp …  Båt …  Motordrivet_fordon 
 
 
     Buss …  Bil 
 
 
 Lastbil …  Personbil 
 
   
  Cabriolet …  

Figur 3. Exempel på en hierarki.  

5.4 OBJEKT 
Ett objekt är en reell sak eller ett koncept, någonting som är greppbart i intellektuell mening 
(fysisk eller logisk). Ett objekt ska optimalt sett göra en sak och göra det bra. Alla objekt har 
ett tillstånd, ett beteende och en unik identitet. Dess tillstånd bestäms av relationerna till andra 
objekt samt attributens värde. Beteendet bestäms av de operationer som kan användas på ob-
jektet. Varje objekt är en instansiering av en klass. 

5.5 POLYMORFISM 
Vid användande av polymorfism i objektorienteringssammanhang innebär det att en operation 
med ett visst namn kan förekomma i ett objekt skapat från en klass med en operation med 
samma namn, men där operationernas funktioner skiljer sig från varandra. 
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6 RATIONAL ROSE 
I det här kapitlet presenteras en översikt av programmet Rose från företaget Rational. Pro-
grammet är avsett att användas för utveckling av objektorienterade modeller byggt på tekni-
ken med Unified Modeling Language. De delar av programmet som ingår i examensarbetet 
beskrivs mer ingående medan övriga beskrivs mer översiktligt eller är helt utelämnade. Refe-
renser är [1,2,5,6,8,12 samt 16] 

6.1 HISTORIA 
På 1990-talet introducerades många olika metoder för objektorienterad modellering på mark-
naden. Av dessa var framför allt tre metoder mer intressanta än de övriga. Den första var 
OMT som skapades av James Rumbaugh, den andra Booch efter namnet på skaparen Grady 
Booch och OOSE efter idéer av svensken Ivar Jacobson. Varje metod hade sina för- och 
nackdelar men framför allt sina egna sätt att tolka de symboler som användes. En viss symbol 
i en metod tolkades ofta på ett helt annat sätt i en annan metod. Efter att de tre skaparna börjat 
anamma idéer vad gällde exempelvis designtekniker från varandra började metoderna kon-
vergera, dock hade var och en fortfarande kvar sina unika notationer. Den här tiden kom att 
kallas ”metodkriget” och avslutades med att Unified Modeling Language (UML) såg dagens 
ljus. I oktober 1995 kom den första publika versionen men det dröjde nästan två år, till no-
vember 1997, innan UML accepterades som standardspråk vid modellering. 
 
UML kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, däribland kan nämnas system-
modellering och affärsprocessmodellering men även vid generell modellering. 

6.2 VYER 
Genom att använda fem olika vyer skapas en naturlig nedbrytning av utvecklingsprocessen. 
Vyerna ifråga är användningsfallsvyn, logiska vyn, implementeringsvyn, processvyn samt 
grupperingsvyn. Varje vy beskrivs kortfattat nedan. I figur 4, som hämtats och fritt översatts 
från [2], visas hur de hänger samman. Eftersom examensarbetet är inriktat på funktions-
aspekten av anläggningen förefaller det naturligt att det är den logiska vyn och användnings-
fallsvyn som använts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Bild över vyernas kopplingar. 

 

Logiska vyn 
(funktionalitet) 

Implementeringsvyn 
(mjukvara) 

Processvyn 
(uppförande, 
möjligheter, 
throughput)  

 Grupperingsvyn 
 (topologi,  
 installation,  
 kommunikation) 

Användnings-
fallsvyn 
(förståelse för, 
användbarhet) 
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6.2.1 Användningsfallsvyn (eng. Use-Case View) 
Användningsfallsvyn binder samman och validerar den logiska, process-, komponent- samt 
grupperingsvyn. Vyn visar vad systemet ska klara av utan att närmare visa hur detta imple-
menteras. För att se hur olika designelement samspelar med varandra används sekvens- och 
samarbetsdiagram. 

6.2.2 Logiska vyn (eng. Logical View) 
I den logiska vyn behandlas de funktionella kraven på systemet, vad systemet ska tillhanda-
hålla sina användare för service. Den logiska arkitekturen fås genom klassdiagram som inne-
håller klasser och relationer som beskriver systemet. 

6.2.3 Implementeringsvyn (eng. Implementation View) 
Implementeringsvyn hanterar hur den aktuella mjukvaran organiseras i utvecklingsmiljön. 
Här tas hänsyn till krav som enkelhet i utvecklingen, skötseln av mjukvaran, återanvändning 
samt restriktioner vad gäller programmeringsspråk och utvecklingsverktyg. 

6.2.4 Processvyn (eng. Process View) 
Den här vyn används för att få en överblick över de körtider som finns i systemet. Här tas 
hänsyn till krav som, prestanda, tillförlitlighet, integritet och synkronisering. I den här arki-
tekturen används komponentdiagram för att övervaka körtider och de exekverbara kompo-
nenter som finns i systemet. 

6.2.5 Grupperingsvyn (eng. Deployment View) 
För att mappa mjukvara till processnoder, som visar konfigurationen mellan processelemetens 
körtid och mjukvaruprocesserna som är aktiva under denna tid, används grupperingsvyn. 
Även här tas hänsyn till krav som, prestanda, tillförlitlighet och systemtillgänglighet.  

6.3 MODELLELEMENT 
För att underlätta hanteringen av ett system kan som tidigare sagts en top-down nedbrytning 
användas. Detta kan göras i Rational Rose genom att använda så kallade paket. 

6.3.1 Paket 
Ett paket är en del av en modell och varje del måste vara knuten till ett paket. Modellören 
väljer själv hur uppdelningen av modellen ska göras, men för att kunna hantera modellen på 
ett enkelt sätt måste detta göras på ett logiskt sätt. Exempelvis kan det göras efter funktiona-
litet eller med tanke på implementeringen. UML sätter dock inga egna krav på hur uppdel-
ningen ska gå till väga, men lite tankeverksamhet här underlättar naturligtvis det vidare arbe-
tet. Paket innehåller modellelement på toppnivå, det kan vara klasser, relationer mellan klass-
er, tillståndsmaskiner, grafer för användningsfall eller grafer som visar hur klasser samarbetar 
och växelverkar. De är även tillåtna att innehålla andra paket. Däremot förekommer inte attri-
but, operationer, tillstånd eller meddelanden direkt i paketen utan är knutna till andra element. 
Genom att gruppera modellelementen på detta sätt kan modellen betraktas på en högre nivå 
samtidigt som en fördjupning kan göras genom förfining av respektive paket. I figur 5 visas 
de paket som använts för typkretsarna. 
 
Hempaket kallas de paket som innehåller deklarationen av ett toppelement. Element får före-
komma i andra paket än sitt hempaket men det är hempaketet som äger innehållet av elemen-
tet. Finns det flera modellörer kan hempaketen skyddas för åtkomst från vissa modellörer. Ett 
rotpaket finns som indirekt innehåller hela systemmodellen.  
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Det finns ett flertal sätt att organisera paket i ett system, detta kan ske genom funktionellt syn-
sätt eller genom något perspektiv som står modelleraren fritt att själv välja. Väljs paketen på 
ett intelligent sätt speglar de den övergripande arkitekturen av ett system. 

 
Figur 5. Paket i Rational Rose. 

6.3.2 Beroenden mellan paket 
Beroenden uppkommer bland individuella element, men i ett system av godtycklig storlek 
måste de ses på en högre nivå. Beroenden mellan paket summerar de beroenden som finns 
mellan de element som finns i dem.  

6.3.3 Meddelande 
Ett meddelande är enkelvägskommunikation mellan två objekt, ett kontrollerat flöde med in-
formation från sändare till mottagare och förmedlar exempelvis ett värde på en parameter 
mellan objekten. Meddelandet kan vara en signal (en explicit, namnad, asynkron intern kom-
munikation) eller ett anrop (eng. call, synkront anrop av en operation för senare retur av kon-
trollsignal till sändaren). För att skapa kontroll kan meddelandena sorteras i sekventiella träd. 
Denna sekvensiering kan visas i diagram ur två olika perspektiv: sekvensdiagram (eng. se-
quence diagram) som fokuserar på tidsekvensen av meddelandena eller samarbetsdiagram 
(eng. collaboration diagram) som fokuserar på relationen mellan objekten som utbyter med-
delanden. Se även kapitlen 6.4.6 och 6.4.7. 

6.4 DIAGRAM 
För att grafiskt visa modellelement och relationerna mellan dessa används olika typer av dia-
gram. De diagram som finns att tillgå i Rose är aktivitets-, användningsfalls-, grupperings-, 
klass-, komponent-, objekt-, samarbets-, sekvens- samt tillståndsdiagram. De olika diagram-
men redovisas var för sig nedan. 

6.4.1 Användningsfallsdiagram (eng. Use-Case Diagram) 
Användningsfallsmodeller används för att koppla samman aktörerna med systemet. De an-
vänds för att representera funktionaliteten som systemet erbjuder aktörerna, alltså vilka möj-
ligheter som systemet erbjuder aktören. Användningsfallen är meddelandesekvenser som sy-
stemet utbyter med en eller flera aktörer. De användningsfallsmodeller som finns i systemet 
definierar på så vis de sätt, på vilka systemet kan användas. Exempel på ett användningsfalls-
diagram finns i figur 6.  



18 

Definitionen av ett användningsfall är enligt Terry Quatrani (2000):  
 

”Ett användningsfall är en sekvens av handlingar som stöds av 
 systemet och som frambringar ett värde för en enskild aktör.” 
- fritt översatt från [2, s.25]. 

 
Ett användningsfall representeras som en ellips i Rational Rose. Ett användningsfallsdiagram 
är en grafisk vy av några eller alla aktörers och användningsfalls identifierade samverkan med 
varandra i ett system. Några exempel: 
  

• Ett diagram som visar alla användningsfall för en utvald aktör 
• Ett diagram som visar alla användningsfall som implementeras i en iteration 
• Ett diagram som visar ett användningsfall och alla dess relationer 

 
Storleken av ett användningsfall är upp till modellören att bestämma, men en bra tumregel är 
enligt Terry Quatrani (2000): 
 
 

Ett användningsfall representerar typiskt en större del funktionalitet  
som är komplett från början till slut. Ett användningsfall ska ge an-
vändaren något av värde. 

 

Figur 6. Användningsfallsdiagram. 

6.4.2 Klassdiagram (eng. Class Diagram) 
Klassdiagrammen skapas för att ge en överblick av en eller flera klasser i modellen. De visar 
en grupp statiska modellelement, så som klasser och deras relationer, men kan även innehålla 
en vy av paket. 
 
Typiska användningsområden för klassdiagram: 

• Överblick över alla implementeringsklasserna i ett paket 
• Överblick över struktur och beteende av en eller flera 

klasser 
• Överblick över en arvshierarki, exemplifierat i figur 7 
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Figur 7. Klassdiagram. 

 
I figur 7 ärver bil och buss från fordon, personbil och lastbil ärver i sin tur från bil. Till en 
personbil är ett chassi knutet med en stark relation (composition, innebär att så länge person-
bilen existerar så existerar även chassit eller med andra ord chassit kan inte bytas ut utan att 
en ny personbil skapas). Motorn eller de fyra hjulen kan dock bytas ut utan att en ny personbil 
behöver skapas och följaktligen är dessa delar bundna till personbil med svagare relationer, 
aggregations. Klassen lastbil har som exempel ägare knuten till sig och där kan varje lastbil 
ägas av 1..n ägare. 

6.4.3 Objektdiagram (eng. Object Diagram) 
Denna typ av diagram är ett specialfall av klassdiagrammet. De visar objekt, eller instanser av 
klasser, och deras relationer vid någon tidpunkt. Det finns dock ingen strikt uppdelning av vad 
som är objekt- eller klassdiagram. Ett objekt kan nämligen visas i ett klassdiagram och vice 
versa. 

6.4.4 Tillståndsdiagram (eng. Statechart Diagram) 
Dessa diagram modellerar det dynamiska beteendet av individuella objekt. Diagrammen ska-
pas oftast endast för de mest intressanta objekten ur perspektivet dynamiskt beteende. De till-
ståndssekvenser som objekten går igenom visas liksom de händelser som driver fram till-
ståndsförändringen samt resultatet av förändringen. Den här typen av diagram är starkt knutna 
till aktivitetsdiagrammet. Största skillnaden mellan diagrammen är att aktivitetsdiagrammet 
fokuserar på aktiviteterna medan tillståndsdiagrammet fokuserar på tillstånden. Aktivitets-
diagrammet passar bäst för att modellera sekvensen av aktiviteter ur en processyn. Tillstånds-
diagrammet modellerar de diskreta nivåerna av ett objekts livstid. Typiskt finns ett starttill-
stånd och flera sluttillstånd. I båda diagrammen finns bl.a. beslutspunkter, synkroniserings-
linjer, start- och sluttillstånd. Exempel på den här typen av diagram finns i figur 8 där ett 
exempel ges för att skapa en artikellista. 
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Figur 8. Tillståndsdiagram. 

6.4.5 Aktivitetsdiagram (eng. Activity Diagram) 
Aktivitetsdiagrammet representerar dynamiken i systemet, dvs i vilken ordning aktiviteterna 
behöver slutföras, vilka som kan pågå parallellt etc. Aktivitetsdiagrammen kan användas på 
olika nivåer och visa olika typer av flöden. Exempelvis kan de beskriva flödet genom de an-
vändningsfall som finns lika gärna som de beskriver flödet inom ett specifikt användningsfall 
eller i OKGs fall visa vilka processer som ska vara avslutade innan nästa tar vid. Dessa dia-
gram innehåller aktivitetsrutor, handlingspilar mellan aktivitetsrutorna, beslutspunkter och 
synkroniseringssträck. Aktivitetsdiagram kan bifogas de flesta modellelement som finns i 
användningsfalls- och logiska vyn däremot kan de inte förekomma i komponentvyn. Figur 9 
innehåller ett exempel på utformning av ett aktivitetsdiagram, där arbetsgången för att skapa 
en artikellista kan betraktas. 
 

 
Figur 9. Aktivitetsdiagram. 
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6.4.6 Sekvensdiagram (eng. Sequence Diagram) 
Sekvensdiagram visar hur objekt växelverkar i en tidsekvens men visar inget om objektens 
relationer. Oftast används sekvensdiagrammet till att visa scenarion. I diagrammet kan en 
process läsas ut lodrätt medan funktionsanropen sker vågrätt. Sekvens- och samarbetsdiagram 
kan skapas utifrån varandra, skillnaden mellan dem är att sekvensdiagrammet fokuserar på 
tiden och samarbetsdiagrammet på objekten.  
 
Sekvensdiagrammet visar samverkan ur ett tvådimensionellt perspektiv. Den vertikala dimen-
sionen är tidsaxel, tiden löper nedåt i diagrammet. Den horisontella dimensionen klassnings-
rollerna som representerar individuella objekt i samarbetet. Varje klassningsroll representeras 
av en vertikal kolumn, livlinan. Under tiden ett objekt existerar visas dess roll genom en 
streckad linje. På samma sätt är livlinan ritad med dubbellinje medan aktiveringen av en pro-
cedur för ett objekt är aktiv. Ett meddelande visas som en pil mellan två objekts livlinor. 
Pilarna är ordnade tidsmässigt neråt i diagrammet. I figur 10 visas ett sekvensdiagram, där 
arbetsgången för att göra en ny artikel tillgänglig i artikellistan beskrivits. 
 

 
Figur 10. Sekvensdiagram. 

6.4.7 Samarbetsdiagram (eng. Collaboration Diagram) 
Samarbetsdiagram beskriver en samling objekt som samverkar för att implementera beteende 
i någon mening. Det beskriver en grupp objekt som fungerar gemensamt för att klara ett visst 
ändamål. Ett objekt i ett visst system kan vara representerat i flera samarbetsdiagram. Exem-
pelvis kan en person inneha flera roller i en modell. Ett samarbete kan inkludera en eller flera 
relationer där varje relation beskriver en serie meddelanden utväxlade mellan objekten i sam-
arbetet för att uppnå ett mål. 
 
Samarbetsdiagrammet visar tvärtemot sekvensdiagrammet objektens relationer, men tids-
sekvenserna kan här erhållas genom sekvensnummer. Det går också, som ett alternativ, att 
visa ett scenario i ett samarbetsdiagram. Diagrammet visar hur objektens växelverkan är orga-
niserad och hur objekten är kopplade till varandra. Endast de objekt som är inblandade i sam-
arbetet finns representerade även om det i systemet som helhet finns fler objekt. Med andra 
ord, ett samarbetsdiagram modellerar de objekt och de länkar som är inblandade i ett visst 
samarbete och struntar i det andra. Ett samarbetsdiagram finns i figur 11. 
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De symboler som används är rektanglar som representerar objekt, linjer mellan rektanglarna 
som representerar kopplingen mellan objekten och meddelanden på linjerna som beskriver 
växelverkan. 
 

Figur 11. Samarbetsdiagram. 

6.4.8 Komponentdiagram (eng. Component Diagram) 
En komponent är en fysisk enhet av implementeringen med ett väl definierat gränssnitt och 
som är avsedd att användas som en utbytbar del av systemet. Komponentdiagrammet visar det 
fysiska beroendet mellan komponenterna och hur komponenterna är ordnade i komponent-
paket. Alla komponentpaket som skapas placeras i ett paket någonstans i modellen. Kompo-
nentdiagrammet fokuserar på definitionen av komponenttyper medan grupperingsdiagrammet 
visar instanser av komponenter. 

6.4.9 Grupperingsdiagram (eng. Deployment Diagram) 
För varje modell finns endast ett grupperingsdiagram, vilket är en enkel modell som visar hur 
hård- och mjukvarukomponenter konfigureras och grupperas för en viss applikation. Dia-
grammet visar bland annat processnodernas körtider och objekt som existerar under körtiden. 

6.5 ALTERNATIV TILL RATIONAL ROSE 
På internetadressen http://www.objectsbydesign.com/tools/umltools_byCompany.html finns 
en hel del företag som erbjuder UML-baserade program. Ett program från Softeam har laddats 
ner för att jämföra med Rational Rose. Syftet med jämförelsen är att se vilken skillnad som 
finns mellan de på marknaden förekommande programmen. Eftersom Softeams program är 
gratis och Rationals program är bland de dyraste programmen borde övriga, med viss san-
ningshalt, ligga någonstans däremellan. 

6.5.1 Jämförelse Objecteering/UML modeller vs Rational Rose 
Objecteering/UML modeller är ett gratis program från företaget Softeam och kan laddas ner 
från www.objectsbydesign.com/tools/umltools_byPlatform.html. I och med prisskillnaden 
kanske jämförelsen är orättvis redan från början och ganska snart upptäcks att programmen 
skiljer sig oerhört från varandra, det märks verkligen att ett av programmen är betydligt dyrare 
än det andra. 
 
De diagram som finns tillgängliga i den nerladdade versionen av Objecteering är följande: 
Klass-, användningsfall-, sekvens-, objekt- och grupperingsdiagram. Även de diagram som i 
Rational Rose kallas aktivitets- respektive samarbetsdiagram finns men kallas här aktivitets-
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graf samt enbart samarbete och förekommer inte bland de ikoner som används för att skapa 
diagram, utan kan skapas först sedan en aktivitet eller ett samarbete skapats. Det som saknas 
är dock den enkla transformationen från samarbets- till aktivitetsdiagram och vice versa som 
finns i Rational Rose. 
 
Ergonomin i programmen är inte alls lika vid en enkel jämförelse, det går exempelvis inte att 
förflytta sig neråt i en pakethierarki genom att dubbelklicka på ett paket i Objecteering, utan 
då måste browsern användas. Dessutom går det inte att ta bort ett ritat designelement från 
diagramfönstret utan att ta bort det från hela modellen! Denna egenskap gör programmet helt 
oanvändbart, då det kan tänkas att ett modellelement ska flyttas till ett annat paket. I det fallet 
måste först elementet tas bort från modellen och ett nytt element inklusive alla attribut, opera-
tioner och framför allt alla relationer som försvann vid borttagningen ånyo skapas. 
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7 HJÄLPMATARVATTENSYSTEM 
Orsaken till att just hjälpmatarvattensystemet för O3 valdes ut för den här studien är att det är 
relativt begränsat vad gäller ingående objekt och att dokumentationen för systemet har en 
enkel uppbyggnad som gör den lättillgänglig. Med att systemet är relativt begränsat menas i 
första hand att huvudstråket i huvudsak kan förenklas till att innehålla en pump, hjälpmatar-
vattenpumpen, och två ventiler, yttre och inre skalventilen, vilket gör att systemet får en 
enklare struktur än exempelvis system med ett tiotal pumpar och hundratals ventiler. Både 
pumpen och ventilerna består sedan av typkretsar som i sin tur också är begränsade till ett 
överskådligt antal, se mer om detta längre fram. Nedan följer en kort sammanfattning av 
hjälpmatarvattensystemet på tredje reaktorn vid Oskarshamnsverken. 
 
Hjälpmatarvattensystemet används för att förse reaktortanken med vatten, bland annat när det 
ordinarie vattensystemet är ur drift eller vid bränslebyte då reaktorn vattenfylls. Systemet be-
står av fyra separata av varandra oberoende kretsar, som är placerade i respektive redundanta 
kanal. Var och en av de oberoende kretsarna kan förse reaktorn med en volym på 22,5 liter 
vatten varje sekund, detta med ett tryck upp till 8,0 MPa. Hjälpmatarvattenpumparna kan även 
starta automatiskt om vattennivån i reaktorn skulle bli för låg. 
 
Systemet har också en del säkerhetsuppgifter för att exempelvis skydda reaktorhärden mot 
överhettning vid ett godtyckligt rörbrott. 
 
Elförsörjningen ska ske till respektive oberoende krets via olika elskenor som är säkrade med 
ett dieseldrivet reservsystem. 
 
Pumparna hämtar sitt vatten antingen från kondensorn i turbinhallen och/eller en förrådstank, 
eller från kondensationsbassängen i reaktorinneslutningen, se även figur 12. 
 
Hjälpmatarvattensystemet ansluter bland annat till det ordinarie matarvattensystemet och är 
utformat så att inpumpning kan ske vid fullt reaktortryck. 
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8 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING OCH 
KLASSIFICERING AV ANLÄGGNINGEN 

Nedan följer struktureringen av anläggningen som gjorts med funktionsaspekten som ut-
gångspunkt. Målet med detta har varit att dels få en helhetssyn av anläggningen och dels att 
konstatera att det finns ett behov av den funktion som i figur 13 kallas ”Återföra matarvatten 
reservsystem” och som hjälpmatarvattensystemet utgör lösningen på i den befintliga anlägg-
ningen. Därefter följer klassificeringen enligt standarden SS-EN 61346-2 sedan visas en träd-
beskrivning över den befintliga strukturen av O3 och avslutningsvis beskrivs processtrukture-
ringen av system 327 och dess delar. 

8.1 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV ANLÄGGNINGEN 
Då anläggningen som skall modelleras är befintlig kan en överblick snabbt erhållas genom 
den dokumentation som finns tillgänglig. En grov modell med hjälpmatarvattensystemet och 
en förfining av detta inkluderat kan betraktas i figur 12. I den utvecklade modellen följs ångan 
ut från reaktorn på sin väg genom anläggningen till dess den, i form av matarvatten, åter 
pumpas in i reaktorn, detta för att underlätta framtagningen av den funktionsorienterade pro-
cesstrukturen. Modellen ger oss dels, som redan sagts, en snabb överblick av anläggningen 
och dels ett uppslag till var hjälpmatarvattensystemet, som senare skall studeras, är placerat. 
Den funktionsorienterade processtruktureringen görs sedan genom att samla sammanhörande 
produkter i block och beskriva dessa genom dess övergripande funktioner. Blocken bryts där-
efter ned successivt men nu med funktionsaspekten som bakomliggande tanke. Detta leder så 
småningom till trädstrukturen i figur 13. Reservsystemet för att återföra matarvattnet, även 
kallat =A1W1W2 enligt referensbeteckningarna på multipelnivå, har utvecklats ett steg längre 
än övriga funktioner då det är det här systemet som är mest intressant för vår del. 
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Figur 12. Egenutvecklad modell för en kokarvattenreaktor. 

8.2 KLASSIFICERING AV FUNKTIONSORIENTERINGEN AV ANLÄGGNINGEN 
I den klassificering som idag förekommer på O3, den har förövrigt använts sedan konstruktio-
nen av anläggningen påbörjades, används exempelvis beteckningarna P för pump, V för ven-
til, T för tank, E för värmeväxlare, osv. Denna klassificering bygger på standarden IEC 750, 
men håller sig inte strikt till de bokstavskoder som förekommer där. De beteckningar som 
finns i den nya standarden, SS-EN 61346-2, blir istället G för pump, F, K eller Q för ventil 
(beroende på funktionen), C för tank, E för värmeväxlare etc. Beteckningarna som använts i 
examensarbetet beskrivs kortfattat nedan: 
 
Beteckning Syfte eller ändamål Typiska produkter 
 
A Två eller flera huvudsyften Pekskärm 
 eller ändamål 
 
B Omvandling av en invariabel Avkännare, detektor 
 till en signal  
 
C Lagring av material, energi Tank, kapacitans 
 eller information 
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E Omvandling till utstrålande  Värmeväxlare, nukleär reaktor 
 eller termisk energi 
 
F Direkt skydd Säkerhetsventil, säkring 
 
G Initiering av flöde,  Pump, generator 
 omvandling mellan energislag 
 
K Behandling av signaler eller  Styrventil, styrkrets 
 information 
 
M Avgivande av mekanisk energi Turbin, elmotor 
 
Q Styrd omkoppling,  Reglerventil, frånskiljare 
 förändring av flöde 
 
S Omvandling av handmanöver Datormus (lägesvisare), omkopplare 
 till signal 
 
T Omvandling av form på Växellåda, transformator  
 material eller energislag 
 
V Behandling av material eller Tvättmaskin, filter 
 produkter 
 
W Ledning eller transport Rör, kabel 
 
Sedan processtrukturerna tagits fram med funktionsaspekten som utgångsläge klassificerades 
alla funktionerna i strukturen enligt standarden SS-EN 61346-2. Resultatet kan betraktas i 
figur 13. 
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Figur 13. Klassificerad funktionsorienterad processtruktur för anläggningen O3. 

8.3 STRUKTUREN I DAGSLÄGET 
För att jämföra den nya strukturen i figur 13, har den struktur som O3 är uppdelad enligt i 
dagsläget tagits fram. Nedan följer en kortfattad överblick av den systemindelning som för 
närvarande beskriver anläggningen. 
 

 
Figur 14. Strukturen för O3 i dagsläget. 
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8.4 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING OCH KLASSIFICERING 
AV SYSTEM 327 PÅ O3 

När hjälpmatarvattensystemet, system 327 på O3 eller ovan kallat återföra matarvatten reserv-
system, lokaliserats i anläggningen kan en fortsatt successiv uppdelning göras av detta sy-
stem. Uppdelningen har i första hand inriktats på hjälpmatarvattenpumpen och skalventilerna 
(inre och yttre). En trädstruktur för dessa delar redovisas i bilagorna 1 till och med 3. 

8.4.1 Funktionsorienterad processtrukturering av hjälpmatarvattenpump 
Inledningsvis delas funktionen hjälppumpa upp i funktioner som krävs för att utföra, styra, 
övervaka och skydda pumpningen. Dessa funktioner kan sedan brytas ned ytterligare. Utföra 
består av de delar som fysiskt krävs för att skapa ett flöde och delas upp i initiera flöde samt 
driva pump. Styra är lite mera omfattande men innehåller egentligen de delar som krävs för 
att styra spänningen till drivningen av pumpen och på så sätt pumpens beteende. Funktionerna 
som placeras under övervaka behövs för att kontrollera så att pumpen beter sig som förväntat 
samt för att bevaka exempelvis hur mycket pumpen är tagen i drift. Slutligen behövs vissa 
funktioner för att skydda pumpen mot slitage.  

8.4.2 Funktionsorienterad processtrukturering av yttre skalventil 
På liknande sätt som ovan kan yttre skalventilen i system 327 i ett initialt skede delas upp i 
utföra, styra och övervaka. I utföra placeras de funktioner som driver regleringen samt de 
som i praktiken fysiskt utför själva regleringen. De delar som hanterar styrningen av 
regleringen ligger under funktionen styra och de delar som har någon slags kontrollfunktion 
finns under övervaka. 

8.4.3 Funktionsorienterad processtrukturering av inre skalventil 
Samma tankegång som i de två tidigare fallen har använts för att ta fram strukturen för den 
inre skalventilen. 

8.5 SKAPANDE AV TRÄDSTRUKTUR 
Efter att anläggningen och system 327 grovt brutits ned i dess funktioner, hjälppumpa, 
reglera med yttre skalventil samt reglera med inre skalventil, har dessa organiserats i en träd-
struktur. För att underlätta läsbarheten har träden redovisats i bilaga 1 till och med bilaga 3, en 
för respektive processtruktur ovan. 

8.6 KLASSIFICERING AV DE FUNKTIONSORIENTERADE 
PROCESSTRUKTURERNA 

Klassificeringen av processtrukturerna har även här gjorts enligt standarden SS-EN 61346-2 
och framställts med funktionsaspekten som utgångspunkt. Resultatet kan betraktas i bilaga 1 
till och med bilaga 3. 
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9 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV 
TYPKRETSAR 

För att underlätta konstruktion, underhåll osv används ett antal typkretsar inom OKG. Detta 
medför att lösningen till funktionen pumpa egentligen utgörs av en modul som redan inne-
håller de funktioner som togs fram i kapitel 9 eller bilaga 1 till och med 3. I fallet pumpa 
används en motortypkrets för att styra en motor som i sin tur driver pumpen. För att ta hänsyn 
till de olika krav som uppkommer när en motor ska styras måste ett antal varianter av motor-
typkretsar finnas. Dock ska en redan befintlig krets väljas i möjligaste mån vid nykonstruk-
tion. En ny typkrets får endast skapas om ingen av de tidigare kretsarna kan uppfylla kraven 
inom rimliga gränser, en viss överdimensionering är tillåten. 
 
På samma sätt som i fallet styrning av motorer finns motsvarande kretsar för styrning av de 
ventiler som förekommer i anläggningen. Dessa kallas då följaktligen för ventiltypkretsar. 
Typkretsarna begränsas nu inte till dessa båda varianter på OKG, men i den här rapporten 
studeras endast dessa. 
 
Tittar vi nu närmare på typkretsarna ser vi att de egentligen styr hur systemet och de i syste-
met ingående objekten får se ut och vara utformade. Detta kan jämföras med hur en klass i 
objektorienteringssammanhang styr hur en instans av denna, ett objekt, får utformas. I och 
med denna insikt kan vi nu knyta an till något som ligger mer verklighetsnära vad gäller 
objektorientering. Ett urval av de typkretsar som finns på OKG har studerats närmare. En 
begränsning till motor- och ventiltypkretsarna har gjorts dels för att det är dessa som ingår i 
vår avgränsade del av hjälpmatarvattensystemet och dels för att få en någorlunda hanterlig 
mängd kretsar att behandla. 

9.1 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV 
MOTORTYPKRETSAR 

Innan en generell struktur kunde tas fram strukturerades 14 stycken olika kretsar för styrning 
av motorer. När detta gjorts togs en generell struktur fram som underlag för konstruktion av 
ett paket i Rational Rose. Den generella strukturen för motortypkretsarna finns i bilagorna 4 
och 5. I strukturen finns ett paket där de gemensamma egenskaperna för motor- och ventiltyp-
kretsarna finns, i och med detta utelämnas dessa egenskaper i de underliggande strukturerna, 
de finns där givetvis men är dolda. De egenskaper som ärvs från klassens föräldrar visas 
nämnligen inte i figurerna på underliggande nivå. 

9.2 FUNKTIONSORIENTERAD PROCESSTRUKTURERING AV 
VENTILTYPKRETSAR 

Struktureringen gjordes på samma sätt för ventiltypkretsarna som med motortypkretsarna. 
Skillnaden var, förutom funktionen, här att 12 kretsar, inklusive nära kopplade kretsar totalt 
27 stycken, strukturerades för att kunna ta fram den generella strukturen. I bilagorna 4 och 6 
finns strukturen redovisad. 
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10 BESKRIVNING AV TYPKRETSSTRUKTURERNA 
För att på ett enklare sätt kunna förstå strukturerna i bilagorna 4 till och med 6 följer nedan en 
beskrivning av hur de egenskaper som ingår i klasserna för motortypkretsarna är tänkta att 
användas. I bilaga 4 förekommer de klasser som är gemensamma för både motor- och ventil-
typkretsarna. Bilagorna 5 och 6 innehåller sedan det som är specifikt för respektive typkrets. 
 
I och med att vi har en begränsad mängd, 14 motor- och 27 ventiltypkretsar att välja bland, 
kan det relativt snabbt utrönas vilken eller vilka kretsar som är tänkbara kandidater vid kon-
struktion av ett nytt system. Av de tusentals kombinationer den gemensamma strukturen 
erbjuder finns det dock endast ett fåtal möjliga kombinationer för att erhålla en krets som 
redan existerar. Vid en nykonstruktion finns sedan möjligheten att fritt välja bland klassernas 
egenskaper om så skulle behövas och detta skulle då medföra att en helt ny typkrets skapas. 
 
Anledningen till att typkretsarna är uppdelade som följer är på grund av att först gjordes en 
genomgång av de varianter av respektive typkrets var och en för sig, sedan söktes gemen-
samma drag och ett försök att anpassa de ingående delarna till standard. Detta gör att ett till-
vägagångssätt med ”top-down”, tillämpning av standard och ”bottom-up”-metodik leder till 
de typkretsar som förekommer här. När så alla klasser bestämts gäller det att beskriva dessa 
med lämpliga egenskaper. I klasserna nedan har egenskaper föreslagits, egenskaperna har 
tagits fram genom att titta i produktblad och produktkataloger för produkter som skulle kunna 
exemplifiera klasserna. Detta är alltså inget definitivt och här görs inget anspråk på att detta är 
den enda och ”rätta” lösningen. Med andra ord här är ett exempel på hur tillvägagångssättet 
skulle kunna se ut. 
 
Vi börjar med att titta på de klasser som är gemensamma för motor- och ventiltypkretsarna. 
Första steget blir att titta på egenskaperna för klassen Typkrets (systemet för redovisningen är 
Klassnamn – egenskap och en beskrivning).  
 

 
Typkrets – Utföra består av ett objekt från klassen Utföra eller någon klass som Utföra är en  

delmängd1) utav. 
Typkrets – Styra består av ett objekt från klassen Styra eller någon klass som Styra är en  

delmängd1) utav. 
Typkrets – Övervaka består av ett objekt från klassen Övervaka eller någon klass som  

Övervaka är en delmängd1) utav. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Med delmängd menas att det är tillåtet att lägga till egenskaper i en subklass som preciserar respektive 
typkrets ytterligare och på så sätt blir basklassen en delmängd av subklassen. 
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Utföra – Motor består av ett objekt från klassen Motor. 
 

 
Motor – Märkspänning, Märkström, Varvtal (tomgång), Varvtal (last) och Moment består av  
 information som beskriver dessa egenskaper. 
Motor – Kraftmata består av ett objekt från klassen Kraftmata. 
 

 
 
Kraftmata – Källa består av ett objekt från en tänkt modell där kraftmatningen finns  

redovisad. 
 

 
Styra – Brytare ger en valmöjlighet, antingen väljs att egenskapen brytare ska vara ett  
 objekt från klassen Lastbrytare eller ett objekt från klassen Motorbrytare. 
Styra – Reläenhet består av ett objekt från klassen Reläenhet. 
Styra – Lokal huvudmanöver ger flera valmöjligheter antingen kan Ingen lokal huvudmanöver  
 eller Central/Lokal huvudmanöver lokalt eller Central/Till/Från  
 huvudmanöver lokalt väljas. 
Styra – Manövrera manuellt består av ett val, ett objekt från klassen Manövrera manuellt om  
 systemet ska kunna manövreras manuellt eller ingen manuell manöver. 
Styra – Manövrera automatiskt består av ett objekt från klassen Manövrera automatiskt. 
 
De översta fyra klasserna är ganska rakt på sak och det behövs nog inga större kommentarer, 
men när vi kommer in på klassen Styra börjar det bli större skillnader mellan typkretsarna. 
När det gäller den första egenskapen, Brytare, kan en separation mellan högspänning- och 
lågspänning göras. Egenskapen, Reläenhet, är inget konstigt den består av ett objekt från 
klassen med samma namn. Nästa egenskap, Lokal huvudmanöver, består däremot av många 
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kombinationer och ska ett val göras bland de befintliga kretsarna sker ganska snabbt en sepa-
ration dem emellan. 
 
För att exemplifiera detta följer nedan ett exempel som beskriver manöverkombinationerna 
för motortypkretsarna. De manöverkombinationer som förekommer i detta fall beskrivs i 
tabell 3 och i tabellens vänstra kolumn kan de valmöjligheter som finns för egenskapen 
”Lokal huvudmanöver” i klassen Styra utläsas. Den lokala huvudmanövern kan förekomma i 
tre varianter (Till/Från/Central, Central/Lokal eller ingen lokal huvudmanöver) och denna 
realiseras idag, om den finns, som en vridratt med två (Central/Lokal) respektive tre 
(Till/Från/Central) lägen. I den översta raden återfinns de möjligheter som finns för att starta 
respektive stanna motorn. 
 
Vid konstruktion kan tabellen läsas åt båda håll, konstruktören vet att denne exempelvis vill 
ha en Lokal Till/Från-manöver och redan då är vi begränsade enligt tabellen till att välja den 
lokala huvudmanövern till Central/Lokal. Eller i ett annat fall vet konstruktören att Ingen 
lokal huvudmanöver ska finns och blir då direkt begränsad till att styra systemet centralt. 
Observera dock särskilt att ingenting säger något om huruvida den centrala Till/Från-manö-
vern är automatisk eller manuell i det här läget, det bestäms först i senare egenskaper. 
 
Väljs Ingen lokal huvudmanöver i Styra – Lokal huvudmanöver, innebär det att systemet styrs 
centralt och ingen möjlighet finns till lokal manövrering och följaktligen är dessa alternativ 
spärrade. Valet i Manövrera manuellt – Central manöverkombination indikerar hur styrningen 
utförs, antingen manuellt eller automatiskt. Om däremot lokal huvudmanöver väljs till 
Central/Lokal i Styra – Lokal huvudmanöver indikerar Manövrera manuellt – Central- och 
Lokal manöverkombination vilka styrningsmöjligheter som finns och Lokal huvudmanöver 
Till respektive Från kan inte väljas. Väljs istället lokal huvudmanöver Till/Från/Central i 
Styra – Lokal huvudmanöver visar Manövrera manuellt – Huvudmanöver hur Till-funktionen 
kraftmatas medan Manövrera manuellt – Central manöverkombination indikerar hur styr-
ningen utförs centralt och möjligheten till att styra systemet via den lokala Till/Från-ratten är 
spärrad.  
 

Tabell 3. Visar de manöverkombinationer som finns vid olika inställning av lokala huvudmanövern. 

 Centralt 
Till/Från 

Lokalt 
Till/Från 

Lokal 
huvudmanöver Till 

Lokal 
huvudmanöver Från 

Ingen lokal huvud-
manöver X Spärrad Spärrad Spärrad 

Lokal huvudmanöver 
Central/Lokal  X  Spärrad Spärrad 

Lokal huvudmanöver 
Central/Lokal   X Spärrad Spärrad 

Lokal huvudmanöver 
Till/Från/Central  Spärrad X  

Lokal huvudmanöver 
Till/Från/Central  Spärrad  X 

Lokal huvudmanöver 
Till/Från/Central X Spärrad   



38 

Klassen Lastbrytare används i det fallet då en lågspänningsmotor ska användas. 
 

 
Lastbrytare – Märkspänning, Märkström och Brytförmåga består av information som  

beskriver dessa egenskaper. 
 
Motorbrytare används då följaktligen i fallet med högspänningsmotor. 
 

 
Motorbrytare – Märkspänning, Märkström, Märkslutförmåga, Märkkorttidsström och  
 Motorbrytförmåga består av information som beskriver dessa egenskaper. 
Motorbrytare – Spänndonsmotor består av ett objekt från klassen Spänndonsmotor. 
 
Spänndonsmotorn används för att möjliggöra till- och frånslagsmöjlighet för högspännings-
motorn. 
 

 
Spänndonsmotor – Märkspänning består av information som beskriver denna egenskap. 
Spänndonsmotor – Kraftmata består av ett objekt från klassen Kraftmata. 
 

 
Reläenhet – Inkommande spänning och Utgående spänning består av information som  

beskriver dessa egenskaper. 
Reläenhet – Kraftmata består av ett objekt från klassen Kraftmata. 
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Manövrera manuellt – Huvudmanöver finns endast i fallet då Till/Från/Central är vald i Lokal  
 huvudmanöver och består då av ett objekt från klassen Huvudmanöver. 
Manövrera manuellt – Central manöverkombination består av ett objekt från klassen Central  
 manöverkombination. 
Manövrera manuellt – Lokal manöverkombination finns endast i fallet då Central/Lokal  

huvudmanöver lokalt är vald i Styra – Lokal huvudmanöver och består då av ett 
objekt från klassen Lokal huvudmanöver. 

 

 
Huvudmanöver – Huvudmanöver är förutbestämd, Till. 
Huvudmanöver – Kraftmata består av ett objekt från klassen Kraftmata. 
 

 
Central manöverkombination – Central manöverkombination är förutbestämd, Till/Från. 
Central manöverkombination – Kraftmata är ett objekt från klassen Kraftmata. 
 

 
Lokal manöverkombination – Lokal manöverkombination är förutbestämd, Till/Från. 
Lokal manöverkombination – Kraftmata är ett objekt från klassen Kraftmata. 
 

 
Manövrera automatiskt – Logikenhet består av information om manöverautomatiken. 
Manövrera automatiskt – Kraftmata består av ett objekt från klassen Kraftmata. 
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Övervaka – Driftlägeskontroll består av ett objekt från klassen Driftlägeskontroll. 
Övervaka – Spänningsmätning, Motorströmsmätning och Effektmätning består av ett val, om  

dessa funktioner ska finnas eller ej. 
 

 
Driftlägeskontroll – Redovisningskombination består av ett val mellan fasta kombinationer  
 (Till/Från/Ställverksfel, när det gäller motorkretsar.) 
 
Det var de klasser och egenskaper som är gemensamma för både motor- och ventiltypkret-
sarna. Om vi nu vill specificera egenskaperna för motortypkretsarna tillkommer egenskaper i 
vissa klasser och en del helt nya klasser. Detta redovisas för nedan. 
 

 
Typkrets M2xx – Skydda består av ett objekt från klassen Skydda. 
 

 
Skydda – Jordfel, Överström, Överlast, Lång starttid, Upprepade starter och Differential  
 består av antingen ett objekt av respektive klass eller att skyddet inte finns. 
Skydda – Återställning består av ett val om en övergripande återställningsmöjlighet finns eller  
 ej. 
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Jordfel – Märkspänning, Märkström, Märkfelsström, Driftspänning, Max. kortslutningsström,  

Max. stötström och Max. utlösningstid består av information som beskriver  
dessa egenskaper. 

Jordfel – Återställning består av ett val om återställningsmöjlighet finns eller ej. 
 

  
 
Överström – Märkström och Hjälpspänning består av information som beskriver dessa  

egenskaper. 
Överström – Återställning består av ett val om återställningsmöjlighet finns eller ej. 
 

 
Överlast – Märkspänning, Stötspänning, Max. kopplingsfrekvens, Max. motoreffekt och  

Driftspänningsområde består av information som beskriver dessa egenskaper. 
Överlast – Överlastskydd och Kortslutningsskydd består av ett val om dessa skydd ska finnas  

eller ej. 
Överlast – Återställning består av ett val om återställningsmöjlighet finns eller ej. 
 

 
Lång starttid – Max. starttid består av information som beskriver denna egenskap. 
Lång starttid – Återställning består av ett val om återställningsmöjlighet finns eller ej. 
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Upprepade starter – Max. summa starttider består av information som beskriver denna  

egenskap. 
Upprepade starter – Återställning består av ett val om återställningsmöjlighet finns eller ej. 
 

 
Differential – Referensvärde består av information som beskriver denna egenskap. 
Differential – Återställning består av ett val om återställningsmöjlighet finns eller ej. 
 
I det fallet då en klass heter exempelvis Typkrets M2xx eller Övervaka M2xx tyder detta på 
att klassen är en subklass och har ärvt egenskaper från i det här fallet Typkrets respektive 
Övervaka. Subklasserna har sedan kompletterats med nya egenskaper för att ytterligare preci-
sera ett visst användningsområde. Ett exempel: Typkrets M2xx har de fyra egenskaperna 
Utföra, Styra, Övervaka och Skydda, där de tre förstnämnda är ärvda från klassen Typkrets 
och egenskapen Skydda har lagts till för att specificera just motortypkretsarna ytterligare. I 
Rose har av någon anledning valts att inte redovisa de ärvda egenskaperna i subklasserna.  
 
I situationen då en motortypkrets ska specificeras behöver klassen Övervaka kompletteras 
med fler egenskaper, som inte är gemensamma med ventiltypkretsarnas egenskaper. Då 
skapar vi subklassen Övervaka M2xx som får ärva från Övervaka och kompletteras med nya 
egenskaper. Övervaka blir på så sätt en delmängd av Övervaka M2xx. Likadant gäller för 
exemplet ovan, Typkrets är en delmängd av Typkrets M2xx. 
 

 
Övervaka M2xx – Drifttidsmätning, Varvtalsmätning, Mätning av motorns motståndselement  

och Differentialmätning består av ett val, om dessa funktioner ska finnas eller ej. 
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11 DISKUSSION 
Idén med att beskriva en anläggning med objektorienterad teknik som bakomliggande tanke 
är inget som genast kan förkastas. Stora samordningsvinster borde kunna göras då exempelvis 
mycket dokumentation skulle kunna knytas till klassnivån och på så vis endast behöva beskri-
vas en gång. Detta i stället för att om och om igen upprepa samma eller snarlik information på 
objektnivå. I dagsläget tillämpas redan filosofin med objektorientering, i alla fall till viss del 
på OKG. De system som förekommer är indelade i objekt. Objekten är i sin tur indelade i en 
slags struktur, dock används inte samma beteckningar som föreskrivs i standarden SS-EN 613 
46-2 utan en variant av standarden IEC 750. De typkretsar som finns kan ses som en slags 
klasser ur vilka objekten kan skapas. 
 
När tanken som i det här specifika fallet är att överföra en sedan länge både konstruerad och 
driftsatt anläggning till ett objektorienterat program, kan frågeställningen om ett projekt av 
denna omfattning verkligen tjänar någonting till uppkomma. Men i och med att de kärnkrafts-
anläggningar som idag existerar i Sverige troligen inte använts mer än ungefär hälften av sin 
livstid är det förmodligen ännu inte för sent att anamma objektorienteringstekniken. (I år är 6 
av 11 reaktorer yngre än 22 år, dessutom pågår en modernisering av Oskarshamns verk num-
mer 1, O1, och planering för modernisering av Ringhals verk nummer 2, R2.) 
 
Hade Rational Rose använts redan från start skulle det säkert varit till stor hjälp idag, att i 
efterhand modellera ett helt kärnkraftverk är en verkligt stor och tidskrävande uppgift. Därför 
måste mindre delar av anläggningen modelleras undan för undan för att sedan successivt län-
kas samman och utgöra helheten. Denna successiva utbyggnad skulle kunna tänkas göras i 
samband med de moderniseringar som kommer att ske under de närmsta decennierna. När 
anläggningsmodellen utvecklas bör även tanken på att övergå till den nya standardens beteck-
ningar tas med i beräkningarna. 
 
För att skapa de diagram och arvshierarkier som ingår i modellen i det här examensarbetet 
finns nog både enklare och billigare program på marknaden. Men för att bygga en komplett 
modell av en komplex och tekniskt avancerad kärnkraftsanläggning bör ett så pass heltäck-
ande modelleringsprogram som Rational Rose användas. För att kunna betrakta modellen som 
komplett bör alla steg i utvecklingsprocessen noga beaktas. Genom att starta med aktörs-
definitioner, skapande av användningsfall samt användningsfallsdiagram för att sedan succes-
sivt gå vidare igenom alla steg så att kod för styrning av anläggningen kan genereras. Genere-
ring till ett flertal programmeringsspråk kan göras, om den mest omfattande versionen av 
Rose, Enterprise Edition, används kan exempelvis programkod för C++, Visual Basic, Java 
m.fl. genereras. 
 
En komplett modell i Rose kan, förutom generering av kod som nämndes ovan, användas till 
att verifiera separationen av mjukvaran i kärnkraftverkens system. Inom kärnkraften måste 
idag riktas stor kraft på att separera de hårdvarusystem som existerar, detta görs genom så 
kallade redundanta kanaler. Denna separation är minst lika viktig i fråga om mjukvaran i de 
nya mjukvaruintensiva systemen. Även här behövs kännedom om exempelvis vilka relationer 
som finns mellan olika mjukvarukomponenter. 
 
Om vi tittar på de fördelar som finns i Rational Rose så är avgränsade arbetsytor, så kallade 
workspaces, bra när det gäller projektarbete. Det arbete som förekommer på OKG bedrivs 
oftast i projektform och om alla i projektgruppen har kompetensen och kunnandet av 



44 

programmet skulle det med fördel kunna användas. I dagsläget finns dock inga kurser eller 
dylikt som ges för ändamålet anläggningsmodellering. Den struktur och sammanhållnings-
funktion programmet erbjuder måste också ses som en klar fördel. Nästa fördel med pro-
grammet är att utvecklingsprocessen kan ske via Internet med konton som läggs upp i 
Rational Unified Process. Detta gör att användarna kan sitta var helst i världen och ändå på ett 
smidigt sätt samarbeta. I Rational Unified Process finns dessutom en beskrivning av vilka 
faser som ska arbetas igenom, vilka processer som kan användas, vad som kan ske parallellt 
osv. En fjärde positiv egenskap är den dokumenthantering som finns. Dokumentation rörande 
de modellelement och diagram som finns i programmet kan specificeras i anknytning till 
respektive modellelement eller diagram. Antingen kan dokumentationen skrivas i valfritt pro-
gram och sedan knytas till respektive element eller så finns ett program från Documentator 
som överför Rational Rose dokument till en version i Word om så skulle önskas. 
 
Ser vi istället till nackdelarna så är den största, åtminstone i ett initialt skede, att programmet 
är så pass avancerat att det behövs mycket träning och användning innan det kan användas 
fullt ut. Eftersom programmet har ett så vitt användningsområde, allt ifrån att rita organisa-
tionsscheman till att modellera avancerade realtidssystem i telefonväxlar, gör det att kom-
plexiteten behövs för att nå ett bra slutresultat. Att browsern och det grafiska fönstret inte 
behöver överensstämma med varandra är något som bör uppmärksammas redan från början. 
Browsern är överordnad det grafiska fönstret vilket innebär att bara för att något tas bort, med 
delete, i det grafiska fönstret försvinner det inte från browsern, men om en gren tas bort från 
browsern försvinner grenen helt från modellen. En liten nackdel är också att funktionen ångra 
endast kan göras ett steg tillbaka. Det går alltså inte att ångra mer än den senaste föränd-
ringen. 
 
Hur det skelett som kodgenereringen ger ser ut har inte ingått i studien, men att det inte genast 
går att använda programkoden som genereringen ger står tämligen klart efter litteraturstudier. 
Behövs stora resurser för att få en användbar kod är detta naturligtvis en stor nackdel. 
 
Beslutar OKG att gå vidare med exempelvis de planer för att skapa eller modifiera de motor- 
och ventiltypkretsar som idag finns på det sätt som beskrivs i detta examensarbete vore det en 
fördel att ha en komplett och exakt modell med fullt genomtänkta användningsfall modellerad 
i förslagsvis Rational Rose. 
 
I dagens mycket avancerade teknologisamhälle går det inte att skapa en modell i Rational 
Rose av något som är så komplext som ett kärnkraftverk och samtidigt få den så enkelt över-
blickbar som är önskvärt. Alla scheman och tabeller i den befintliga dokumentationen går att 
överföra till Rational Rose, men det blir oerhört svårt för att inte säga omöjligt för en mänsk-
lig hjärna att tränga in i alla de relationer och kopplingar som görs mellan element ingående i 
modellen. Exempelvis kan logik-, krets-, och flödesscheman skapas i Rational Rose genom att 
använda sig av tillstånds-, grupperings- och aktivitetsdiagram men att sedan jämföra över-
skådligheten i dessa gör att rekommendationen blir att behålla den gamla vedertagna redovis-
ningsmetodiken.  
 
Förmodligen beror dock detta på att vanan finns för både mig och omvärlden att läsa dessa 
scheman på ett visst sätt. Så länge hårdvarukomponenter fortfarande används är det lättare att 
visa hur dessa är kopplade till varandra genom de scheman som redan i dag används, men hur 
gör vi när en övergång sker till mjukvara? Hur ska vi redovisa en AND-grind realiserad i 
mjukvara? Genom ett logikschema? Logikscheman är ypperliga så länge vi har konkreta 
komponenter där vi kan se hur dessa är sammankopplade. Men när vi inte längre använder de 
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gamla metoderna måste vi anpassa eller kanske förnya våra redovisningssätt helt och hållet. 
Ett sätt att förnya redovisningsmetoden är att använda ett modelleringsprogram där Rational 
Rose utgör ett bra exempel på ett sådant program. I programmet kan vi börja med att identifi-
era aktörer och användningsfall, sedan beskriva dessa, gå igenom olika scenarion, skapa akti-
vitets- och sekvensdiagram osv. Detta leder så småningom, efter godtyckligt antal iterationer, 
till generering av kod och vidare till färdig mjukvara för styrning av exempelvis en pumpmo-
tor. All dokumentation som behövs kan samtidigt kopplas till modellelementen under resans 
gång och blir på så vis lättillgänglig i anknytning till respektive modellelement av intresse. 
 
I inledningen till det här examensarbetet talas det om att det är svårt att på ett stringent sätt 
beskriva en komplex kärnkraftsanläggning med hjälp av olika slags scheman och textbeskriv-
ningar. Så länge hårdvarukomponenter dominerar de system som används i anläggningarna är 
det nog lättast att överblicka systemdelarna med hjälp av det här ”gamla” beskrivningssättet. 
Men i och med de kärnkraftsmoderniseringar och övergången till nya sätt att konstruera 
systemen, då främst genom att införa mjukvaruintensiva system, måste en förändring i 
beskrivningsstrukturen ske. Införande av en objektorienterad modell genom Rational Rose är 
bra, att modellen sedan kan kompletteras med beskrivande dokument i anslutning till de 
modellelement där det behövs är bara positivt, det bör alltså inte eftersträvas att helt undvika 
textbeskrivningar. 
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Bilaga 4. Det paket som innehåller de gemensamma klasser som ingår i motor- och  
ventiltypkretsarna. 
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Bilaga 5. Det paket som innehåller de klasser som utöver de gemensamma ingår i motortypkret-
sarna. 
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Bilaga 6. Det paket som innehåller de klasser som utöver de gemensamma ingår i ventiltypkret-
sarna. 
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