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Ett automatiserat reglersystem som kompenserar för oönskade tryckförändringar, vid
kalibrering av tryckgivare i Budenbergvåg, har konstruerats. Detta reglersystem kan
användas som ett komplement till den Budenbergvåg som finns på AerotechTelub,
division MainPartner, i Linköping och som idag manövreras helt för hand.

Det utarbetade systemet automatiserar kalibreringsförloppet och förenklar
kalibreringsförfarandet.

Lämplig hårdvara så som motor, mätkort med mera, har framtagits och mjukvara
bestående av programkod skriven i Visual Basic har utarbetats.

Den lösning som arbetats fram uppfyller de mål som angivits i examensarbetets
målbeskrivning dock återstår visst arbete för att erhålla ett helt färdigt
kalibreringssystem.
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An automatic control system for calibration of pressure indicators has been constructed.
This control system can be used as a complement to the calibration system located at
AerotechTelub, division MainPartner, in Linköping.

The calibration system used today contains some not wanted pressure changes, which is
compensated by hand today. The new system presented in this report automates the
calibrating process and simplifies the calibration.

Suitable hardware as motor, controls card and so on have been found and software in the
form of Visual Basic program has been developed.

The solution presented in this thesis satisfies the goals that have been presented in the
goal description. To achieve a more complete automatic calibration system there are
some further improvements yet to be done.
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&�$�������
Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete vid Institutionen för
systemteknik (ISY), Linköpings tekniska högskola. Examensarbetet är utfört vid
AerotechTelub AB, division MainPartner, i Linköping under perioden mars till och med
maj 2002.

&*&�:�
�����#���
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AerotechTelub är ett företag i Saabgruppen som har 2 650 anställda och omsätter cirka
2,5 miljarder kronor. MainPartner, som är en av företagets divisioner, återfinns på tre
orter: Arboga, Linköping och Åryd och har sammantaget cirka 500 medarbetare.
MainPartner utvecklar, producerar och marknadsför kvalificerade underhållstjänster
samt bedriver viss kundanpassad tillverkning. Underhållstjänsterna omfattar bland annat
reparation, test, underhåll samt modifiering och tekniskt underhållsstöd.
Tillverkningsdelen är inriktad på maskin och plåtbearbetning, ytbehandling, kretskort
och kompletta elektronikenheter.

&*+�>���
���
En av MainPartners uppgifter i Linköping är att under realistiska förhållanden prova
utrustning i så kallade testriggar. Den mätapparatur som då används kalibreras med
jämna mellanrum i särskilda kalibreringsutrustningar. En så kallad Budenbergvåg
används för att kalibrera tryckgivare, mekaniska och elektriska.

&*+*&�5��#
�
���
Kalibrering innebär att den mätutrustning som ska kalibreras jämförs med en känd
referensstorhet, en så kallad normal.

Normalerna man jämför med måste kunna vara spårbara till en primärnormal (en normal
som inte kan spåras till en bättre normal). En givares noggrannhet förändras i regel med
tiden. Det gör att man måste kalibrera givaren mot en normal med regelbundna
tidsintervall. Större företag har ofta en avdelning där man har tillgång till utrustning så
att kalibrering kan utföras. Om man kan påvisa en felvisning med hjälp av sin utrustning
så kan man utföra en justering av sitt instrument. (Per Carlsson, Staffan Johansson,
1997).
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Vid kalibrering av tryckgivare används en så kallad Budenbergvåg. Denna består av ett
slutet system innehållande någon form av flytande vätska, i detta fall hydraulolja. Till
detta system finns anslutet en eller flera referensgivare, så kallade normaler för olika
mätområden. Till systemet finns även en anslutningsmöjlighet för den tryckgivare som
ska kalibreras, det så kallade objektet. En tryckkolv är också ansluten. Med positionering
av tryckkolven förändrar man trycket i systemet så att avvikelsen mellan normal och
objekt kan avläsas.

I den efterföljande texten kommer i vissa fall benämningen ”objekt” att användas. Denna
benämning avser i dessa fall att vara ett samlingsnamn för de tryckgivare som ska
kalibreras i kalibreringsutrustningen. Här görs med andra ord ingen skillnad vad avser
tryckgivarens mätområde eller om givaren är mekanisk eller elektrisk.

&*2�3
�#�������
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En utrustning för kalibrering av tryckgivare, en Budenbergvåg finns idag på
MainPartner. Till detta system är tre tryckgivare, normaler, anslutna. Dessa är indelade i
tre olika tryckintervall för att på så sätt uppnå avsedd mätnoggrannhet.
Mätvärdesavvikelsen mellan objektet och normalen registreras och storleken på
avvikelsen mellan dessa avgör om justering av objektet ska ske eller om objektet ligger
inom tillåten toleransmarginal.

Objektet som ska kalibreras appliceras på utrustningen och jämförs mot dess normaler.
Tryckskillnaden mellan objekt och normal kontrolleras i flera förutbestämda steg mellan
noll och maximalt visningsvärde. Eftersom utrustningen beter sig olika vid tryckökning
respektive trycksänkning så utför man mätningar både då trycket ökas och då trycket
minskas. Givaren måste justeras om avvikelser större än de procentuella krav som anges
på varje enskilt objekt förekommer.

Systemets medium är olja som vid ökat tryck också ökar i temperatur.
Temperaturförändringen genererar i sin tur en oönskad tryckförändring som tillsammans
med visst läckage i systemet måste kompenseras manuellt. Denna kompensering måste
fortgå tills viss stabilitet i systemet uppnås så att en säker avläsning kan ske.

&*6��%#���
�=����?��������
Examensarbetets mål är att så långt som möjligt automatisera kalibreringsförfarandet så
att de oönskade tryckförändringar som förekommer kan kompenseras per automatik.
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Detta ska ske med hjälp av en motor som styrs av en dator. Styrningen av motorn ska
göras via ett datorprogram skrivet i Visual Basic 6.0 . Programmet ska kunna hämta in
ärvärden från normalen samt kunna ge ut värden för körning av motorn.

&*1�"=�
��������

Slutmålet för examensarbetet är att åstadkomma full funktion på automatiken i
kalibreringsförfarandet. Det vill säga att kalibrering kan ske med hjälp av det nya
systemet med bibehållen precision för ett specifikt objekt. Detta ska då verifiera att det
utarbetade systemet har full funktion och kan ersätta det tidigare manuella
kalibreringsförfarandet. Hänsyn kommer här alltså inte att tas till sådana funktioner som
till exempel skrivning av uppmätta kalibreringsvärden till fil, lagring av objekt i databas,
inställning av antal kalibreringsvärden och så vidare. Dessa och andra funktioner
kommer att redovisas som förslag till ytterligare förbättringar i ett senare kapitel i
rapporten.

Vi har valt att begränsa oss till att inte titta på felhanteringen. Detta har medvetet lämnats
åt sidan för att lägga större koncentration av arbetet på att reglera för
temperaturkompensering.

Då den testgivare som har använts endast sträcker sig till 35MPa så har testerna
begränsats till detta område (0-35 Mpa).

&*9������
Arbetet består i huvudsak av tre delar.

• Att teoretiskt sätta sig in i hur funktionen är i dag och utifrån detta utarbeta ett
koncept som möter uppställda krav. Här ingår även att ta fram förslag på de delar
som behöver köpas in till applikationen.

• Laborationsdelen som består i att koppla ihop delarna i mät- och reglersystemet,
verifiering av signalering samt programmering i Visual Basic 6.0.

• Testning samt verifiering av funktioner ”på plats”.

Examensarbetet har till största del varit av praktisk karaktär. Det har varit ett komplett
arbete från inköp av produkter till ett färdigt körbart system. Flera företag kontaktades
för att få in offerter på olika lösningsförslag. Här har också en stor vikt lagts vid pris-
prestandaförhållande. Ett stort arbete har krävts för att sätta sig in i för oss nya områden.
Exempel på sådana områden kan nämnas  motorteori samt motorers styrning.
Dimensionering av mätkort och signalverifiering är också sådant som tagit stor del av
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arbetet. All kontaktering av signalkablar har utförts av oss och delarna har
sammankopplats. Nämnas kan även att ett förslag till en axelkoppling har utarbetats av
oss, som sedan tillverkades på företaget. Problematiken kring detta finns mer återgivet i
kapitel 6, verifiering och test.

Ett för oss helt nytt programspråk skulle instuderas vilket gjorde programmeringsdelen
tidskrävande.

&*7�/����
�������
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I rapporten återfinns sju kapitel där det första är en inledning som är avsedd att sätta in
läsaren i framför allt bakgrunden till examensarbetet, problematiseringen samt målet och
metoden.

Kapitel två och tre ger en kort beskrivning av hård- och mjukvaran som använts för att
nå det uppställda målet.

Kapitel fyra tar upp något allmänt bakom teorier i reglerteknik och den typ av reglering
som vi i det här arbetet använt oss av.

Kapitel fem ska ge en insikt i hur det färdiga systemet är uppbyggt och i det stora ge en
förståelse för den tänkta funktionen.

I kapitel sex redovisas hur verifiering och test av de olika förekommande delarna i
systemet har utförts. Här talas även om de problem som kommit fram under testerna
samt lösningen på dessa.

Kapitel sju innehåller en slutsats men tar även upp eventuella fördelar och begränsningar
med vår lösning. Sist i detta kapitel ges förslag på det fortsatta arbetet och de eventuella
framtida förbättringar som kan göras på vår lösning.

I den avslutande delen ingår en referenslista samt bilagor.
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I detta kapitel ges en kortare beskrivning av den i reglersystemet förekommande
hårdvaran. I det teoretiska förarbetet specificerades de krav som de olika delarna i
systemet måste motsvara. Varje enskild del så som mätdatorkort, motor med växel,
drivenhet samt normalerna, det vill säga referensgivarna, redovisas här med egen
underrubrik. Redovisningen innefattar både de förutbestämda kraven men också
prestanda på de delar som inköpts.

+*&������
�
Vid förstudien och det teoretiska förberedelsearbetet framkom flera krav som var
väsentliga för en fullgod funktion.

+*&*&�5
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För inhämtande av mätvärden från normalerna behövs tre stycken analoga ingångar. Då
elektriska tryckgivare ska kalibreras så tillkommer en digital eller analog ingång
beroende på denna givares konfiguration. Vad gäller utsignaleringen så behövs en digital
utgång för att sätta riktningen på motorn samt en digital eller analog utgång för att styra
motorhastigheten. Dessutom bör det finnas ytterligare tre digitala utgångar detta för att i
ett senare läge kunna styra ventiler för val av inkopplad normal. Dessa ventiler är i dag
manuellt manövrerade men i en utveckling av arbetet skulle dessa kunna bytas ut till
elektriska ventiler som även de styrs från programmet.  Upplösningen på de analoga
utgångarna bör helst vara hög men ett värde på 12 bitar bör vara tillräckligt. Detta skulle
betyda att då spänningsområdet på den analoga utgången är 0-10V så skulle 12 bitar det
vill säga 4096 stycken nivåer motsvara en stegstorlek på 2,44 mV.

+*&*+�<�=�����
�
National Instruments multifunktionskort NI 6035E valdes som mätkort. Kortet med
maximal sampelhastighet på 200 kSampel/s har två stycken tolvbitars analoga utgångar,
16 analoga ingångar och 8 digitala I/O kanaler för TTL-signaler. Ytterligare fakta om
kortet återfinns i bilaga 1.
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För inkoppling av de yttre enheterna, det vill säga de komponenter som ska
kommunicera med mätkortet, inköptes även en kopplingsbox SCB-68 från National
Instruments.

������������������	������ ���
����	����
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SCB-68 är en skärmad kopplingsbox med 68 skruvplintar för sammankoppling med
National Instruments 68-pinnars konfigurerade produkter så som till exempel det utvalda
mätkortet.

I kopplingsboxen är samtliga 68 ledare uppkopplade mot var sin skruvplint så att enkel
inkoppling av externa enheter kan ske. En relativt stor yta finns också tillgänglig för
montering av ytterligare komponenter så som motstånd, kondensatorer och dylikt.
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Kopplingsboxen är även försedd med en dragavlastning för att säkra samtliga
anslutningskablar från de externa enheterna.

Som förbindelse mellan kopplingsbox och dator köptes även en färdigkontakterad kabel,
SH-68-EP från National Instruments.

+*2�����

Motorvalet beror av flera olika faktorer. Exempel på sådana är: Vilka krafter ska drivas
av motorn? Vad krävs för typ av kringutrustning, drivenhet och så vidare? Andra frågor
som måste besvaras är hur kommunikationen mellan motor och drivenhet sker men även
mellan datorn och drivenhet. En annan aspekt är vilken typ av motor som passar bäst för
just denna applikation, servomotor eller stegmotor?

+*2*&�!�
=����
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Dagens teknik har gjort att gränsen mellan steg- och servomotor inte längre är lika klar
som tidigare. Däremot kan man ange vissa riktlinjer som kan sägas gälla i normalfall.
En stegmotor är inte återkopplad, har högt vridmoment i förhållande till sin storlek och
är avsedd för lite lägre hastigheter, upp till 1 000 rpm men oftast betydligt lägre.
Servomotorn är återkopplad och används oftast för hastigheter över 1 000 rpm. Den
borstlösa servomotorn är i princip underhållsfri och kan dessutom användas vid högre
hastigheter än den konventionella DC-motorn. Den konventionella DC-motorn har
kolborstar och fordrar byte av dessa med jämna intervaller (se Aratron (2002)).
Som framgår av kapitel 2.3.4 så föll vårt val på stegmotorn varför vi endast tar upp den
typen av motor i fortsättningen.
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I stegmotorer är rotationsvinkeln per steg (stegvinkeln) fastställd beroende på dess
konstruktion, och för ett givet antal pulser är rotationsvinkeln proportionell mot
stegvinkeln. Vinkelfelet per steg är litet och ej ackumulerande.

En typ av stegmotor är den så kallade hybridmotorn. De förekommer ofta eftersom de
lämpar sig för hög upplösning (200–500 helsteg per varv) och finns i många
effektklasser upp till ca 3 kW. I industriella sammanhang är hybridmotorn helt
dominerande.

Normalt är både stator och rotor i en stegmotor försedda med frästa tänder. Antalet kan i
någon mån variera, men avsikten med dem är alltid densamma. När en eller flera
lindningar strömsätts uppstår ett magnetfält som vrider rotorn tills jämvikt uppstår.
Motorn har då funnit en position. Genom att med elektronikens hjälp flytta
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strömsättningen från lindning till lindning fås rotorn att flytta med ett steg i taget. Detta
är den enklaste formen av stegmotordrift.

Stegmotorn består liksom de flesta elmotorer av en stator, en rotor och två lagersköldar.
Statorn består oftast av stållaminat försedda med spår, i vilket ett antal kopparlindningar
är lagda. Enklare modeller har i stället ett antal spolar (billigare att linda). Rotorn kan
bestå antingen av en järnkärna (variabel reluktans), en permanentmagnet (PM) eller en
permanentmagnet inlagd i en solid eller laminerad järnkärna (hybrid).
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Motorer av tvåfastyp är den dominerande hybridmotorn på marknaden. Till stor del för
att denna sort har ett bra pris/prestandaförhållande. Tvåfastypen har en stegupplösning
på 200 steg per varv vilket motsvarar 1.8° stegvinkel. Högre upplösning kan uppnås med
hjälp av halv- (400 steg per varv), mini- (800–4 000 steg per varv) eller mikrostegning
(5 000–100 000 steg per varv). Observera att högre upplösning inte ger proportionellt
högre precision (se Östergrens (2002)).
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Ett av huvudkraven var att motorn måste, med en viss marginal, orka driva den kraft som
i det värsta fallet finns på skruvaxeln till tryckkolven. Detta så kallade värsta fall
detekterades genom att på plats köra tryckkolven över hela det möjliga mätområdet (0-
70 Mpa) och på så sätt känna var största kraft krävdes. Därefter anbringades en
dynamometer för att få ett mått på kraftstorleken som åtgår. Beräkning av kraften
gjordes sedan enligt formeln: dragkraften F, i Newton gånger hävarmens längd l, i meter
ger momentet M, i Newtonmeter.
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Med värden insatta i ekvationen så erhålls följande: 200N ∗ 0.107m = 21.4Nm

En annan viktig aspekt var hur mycket tryckförändring som uppstod vid olika mycket
axelvridning och om detta förhållande var linjärt eller inte. Här gjordes också ett prov på
plats varvid det konstaterades att vid låga tryck åtgick större axelvridning i grader för att
öka trycket en viss nivå än vad som behövdes vid högre tryck. Alltså fanns här ett
olinjärt förhållande mellan axelvridningen och trycket i systemet. Detta ansågs dock inte
skapa några problem så länge som motorns stegupplösning var tillräckligt fin för att
klara de mindre stegen vid de högre trycken.

Ytterligare detaljer att ta hänsyn till var storleken på motorn då den ska monteras på det
befintliga stativet som tillhör kalibreringsutrustningen. Också priserna jämfördes mellan
de olika offerter som inhämtades från motortillverkarna.
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Motorn som valdes är en stegmotor av tvåfastyp som inköptes från Aratron AB i
Bromma. Valet av motor avgjordes av att stegmotorn till skillnad från en servomotor har
ett högt vridmoment, i förhållande till sin storlek, men också är avsedd för lite lägre
hastigheter än servomotorn. Motorns totala längd är endast 96.6 mm med drivaxeln
inräknad. Motorn har typnummer KH56QM2-801 och ett komplett datablad på den
inköpta stegmotorn finns att återfinna i bilaga 2.
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Till motorn köptes även en planetväxel av typen GYSIN Planetary gearbox GPL 052
med utväxlingen 50:1. Denna växel reducerar motorhastigheten och på så sätt ökar
kraften som erhålls från motorn för att uppnå det tidigare ställda kravet på 21,4 Nm. Med
planetväxeln inkopplad så uppnås ett vridmoment på 30,0 Nm, vilket överskrider kravet
med ungefär 40%.
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På grund av att diametern på den befintliga tryckkolvsaxeln inte överensstämmer med
diametern på utgångsaxeln från planetväxeln så utarbetades ett förslag på axelkoppling.
Förslaget som sedan tillverkades är en rak axelkoppling där tryckkolvens diameter
reduceras ned till planetväxelns axeldiameter. Ritning med måttangivelser på kopplingen
bifogas i bilaga 3.
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Drivelektroniken som inköptes till stegmotorn är av fabrikatet Parker och typen är XL25.
En mer detaljerad användarhandledning en så kallad users guide finns tillgänglig på
företagets hemsida (se Aratron (2002)). Här beskrivs dock de viktigaste funktionerna och
egenskaperna hos drivelektroniken XL25.
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Drivelektronikenheten är länken mellan stegmotor och dator samt mellan stegmotorn och
strömförsörjningen. Den innehåller tre portar. Portarna är benämnda X1, X2 och X3.
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X1-porten utgör kommunikationen med stegmotorn samt spänningsförsörjningen.

X2-porten är avsedd för kontroll och styrsignaler, så kallad I/O, då en yttre pulsgenerator
för generering av pulståget till stegmotorn används. Denna port används inte i vårt
examensarbete.

X3-porten används då den i XL-enheten inbyggda oscillatorn för generering av pulståg
ska användas. Detta pulståg avgör hur många steg som stegmotorn ska ta. I detta arbete
används den inbyggda oscillatorn varvid drivenheten själv genererar pulståget.
Signaleringen in till drivenheten består då av en analog 0-10 V signal som avgör
hastigheten på pulståget. Den maximala hastigheten sätts med ett externt motstånd enligt
tabell framtagen av fabrikanten (se Aratron (2002))

Hastighets/spännings förhållandet mellan den analoga signalen och oscillatorn är
approximativt linjär dock med en tröskel mellan 0 och 0,5 V där hastigheten är noll.
Detta för att garantera att oscillatorn kan stannas helt. Ytterligare en signal krävs för vår
applikation nämligen en digital signal som ställs hög eller låg beroende på vilken
riktning motorn ska köras i. Steg och riktningsingångarna är designade för att acceptera
differentiella signaler med TTL-nivåer, det vill säga fyrkantpulser med en amplitud på 5
V.

Drivenheten har fyra valbara stegupplösningsmöjligheter: 400, 800, 2000 samt 4000
steg/varv. Detta medför att varierande krav på precision kan uppnås.
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XL25 spänningsförsörjs med en DC spänning 24-75 V och när den inbyggda oscillatorn
används så krävs även en separat 24 V DC för dess logikkretsar.
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Den tidigare nämnda signalen för rotationsriktning är en intern signal som genereras av
drivenheten. För att kunna styra denna funktion från datorn krävs alltså ett mellanrelä
som har till uppgift att separera de olika systemens spänningar.
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 Vid val av relä för detta syfte måste hänsyn tas till hur mycket den allokerade digitala
utgången på mätkortet kan belastas. Då den digitala utgången på mätkortet kan belastas
med 10 mA så krävs alltså ett relä med en hög inimpedans. Det relä som valdes var av
typen halvledarrelä och fabrikatet Crydom med en inimpedans på 1 500 Ω. Med TTL-
signalens amplitud på 5 V så blir strömbehovet på den digitala utgången cirka 3.3 mA.
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Utförligare data om detta halvledarrelä återfinns i bilaga 4.
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De normaler som används i det befintliga kalibreringssystemet är av fabrikat DRUCK
och typen är PDCR 900. Dessa ska även i fortsättningen användas. Men för att kunna
jämföra och verifiera de värden som det nya systemet levererar kommer under
testningsförfarandet en annan givare, dock av samma typ, att användas. Se mera om
detta i testdelen, kapitel 6.
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Nedan följer en beskrivning av programspråket Visual Basic.

Ett av kraven i examensarbetet var att Visual Basic skulle användas. Detta på grund av
att MainPartner använder sig av detta programverktyg i sina övriga arbeten.

2*&�0�����>����
Visual Basic är ett programspråk där man med hjälp av bland annat knappar, rutor och
rullningslistor skapar ett enkelt och tilltalande användargränssnitt. De flesta personer
känner igen sig i en Visual Basicmiljö då de flesta windowsprogram är skrivna i detta
språk. Visual Basic använder sig av så kallade händelsestyrda förlopp. Detta innebär att
då man som användare utför någonting, till exempel klickar på en knapp, så utförs den
kod som är kopplad till denna knapp. Visual Basic kan kompletteras med anpassade
komponenter från annan programvara. Liknande så kallade ActiveX-komponenter kan
man göra själv och integrera dessa i sin programkod. Med Visual Basic kan man ganska
enkelt få program som är lätta för användaren att förstå sig på. Detta leder till att man
med ett bra skrivet program inte behöver lägga ner dyra kostnader på användarutbildning
av programvara.
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Reglerproblemet definieras ofta som att ”bestämma, med ledning av utsignalerna en
insignal, sådan att systemets syfte uppfylls” (Glad och Ljung 2000). Två vanliga sätt att
definiera ett systems syfte är ”servoproblemet” och ”regulatorproblemet”.

Servoproblemet består i att en utsignal slaviskt ska kunna följa en given signal
(referenssignalen) så exakt som möjligt.

Regulatorproblemet består i att kunna hålla utsignalen konstant eller nära konstant trots
störningar som påverkar systemet. Detta är speciellt viktigt då kvaliteten, alltså
utsignalen, ska vara så jämn som möjligt (Glad och Ljung 2000). Dessa två problem är
närbesläktade och vårt kalibreringssystem berörs av bägge dessa problem.

Återkoppling är ett annat begrepp som används inom reglertekniken. Återkoppling
innebär att man har tillgång till utsignalen i ett system och på så sätt kan bestämma
insignalen. Man tittar på hur mycket utsignalen avviker från referenssignalen och
finjusterar därefter denna. Huvudproblemet vid reglering består alltså i att ”lösa” formeln
för hur insignalen ska beräknas ur utsignal och referenssignal. Den apparat som löser
detta problem kallas för regulator.
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Den i praktiken vanligaste regulatorn är proportionell och integrerande återkoppling. När
man låter insignalen till systemet vara proportionell mot skillnaden mellan
referenssignalen och den faktiska utsignalen så kallar man den återkopplingen för
proportionell. På detta sätt minskas felet mellan referenssignalen och den faktiska
utsignalen. Felet kan dock ej helt elimineras med hjälp av denna typ av reglering utan
enbart reduceras till en nivå där felet är nära men inte exakt noll. För att komma ifrån

Referenssignal                                          Insignal                                                           Utsignal

                                               Återkoppling

Regulator System
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detta problem så är det naturligt att fortsätta att öka insignalen så länge som verkliga
utsignalen är mindre än referenssignalen. Detta betyder att insignalen innehåller en term
som är proportionell mot integralen av felet mellan verklig och önskad utsignal. Sådan
reglering kallas proportionell och integrerande, PI.

Ett problem som kan uppstå med PI-reglering benämns instabilitet och yttrar sig i att
svängningar med växande amplitud erhålls. Detta på grund av att man för mycket förlitar
sig på för ”gammal” information. Ett sätt att mera alert följa förändringar i utsignalen är
att låta insignalen till en del bestämmas av utsignalens derivata. På så sätt kan man ta
hänsyn till förändringar i felet innan de helt slagit igenom och detta bör då leda till ökad
stabilitet. Denna del i regleringen betecknas D.

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att bestämma en regulators parametervärden.
Ett av de mest populära av dessa är Ziegler-Nichols metod vilken kan betraktas som en
tumregel för inställning av regulatorer. Vi kommer dock här inte att fördjupa oss i dessa
metoder utan hänvisar istället till (Glad och Ljung 2000) där bland annat Ziegler-Nichols
metod tas upp.

6*+����������
National Instruments och Visual Basic tillhandahåller så kallade AktivX-komponenter
vilka innehåller diverse färdiga funktioner som med fördel kan användas i olika
applikationer. En av dessa är en PID-regulator där endast parametrarnas värden måste
väljas så att syftet med systemet som ska regleras uppfylls.

Att använda denna AktivX-komponent i examensarbetet ansåg vi vara naturligt då
alternativet till detta var att i Visual Basic kod själva skapa en egen regulator.

Det som återstod var alltså inställning av regulatorns olika parametrar. Dessa ställdes in
grovt till att börja med, det vill säga att värden valdes helt slumpmässigt tills godtagbar
funktion erhölls, för att senare, närmare bestämt i test del 4 som redovisas i kapitel 6.4,
finjusteras tills att fullgod reglering erhölls.
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Den hårdvara och de fysiska komponenter som ingår i det tänkta nya
kalibreringssystemet har nu i korthet beskrivits. I kapitel 5 beskrivs först hur hårdvaran,
med hjälp av ett blockchema, kopplas samman. Efter detta beskrivs noggrant hur varje
del ska sammankopplas samt hur Visual Basicprogrammet är tänkt att fungera.
Gränssnittet beskrivs i text och bild.
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Kommunikationsvägarna mellan de sammankopplade enheterna och dess inbördes
placering visas i nedanstående blockschema. Observera att det block som i blockschemat
är benämnt ”OBJEKT” avser ett objekt som är av typen elektrisk tryckgivare och finns
alltså ej ansluten då kalibrering av mekaniska givare sker. Ett mer detaljerat yttre
förbindningsschema återfinns i bilaga 5.
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Företagets krav var alltså att med hjälp av Visual Basic styra en kalibreringsutrustning
för tryckgivare. Programmet ska via ett mätinsamlingskort ta emot data från tryckgivare,
så kallade normaler. Dessa indata behandlas av programmet och ger utdata för att styra
en motor som förändrar ett uppbyggt tryck i ett slutet system.Motorstyrningen består av
en signal som styr riktningen och en signal som styr hastigheten på motorn. Ett problem
som skulle lösas var att reglera detta uppbyggda tryck.Då en kalibrering ska utföras
registrerar man mätningar vid förutbestämda tryck. Dessa mätpunkter ska registreras dels
då trycket ökas, dels då trycket sänks. Regleringsproblematiken bestod i att man ej får gå
förbi önskat tryck då trycket minskas eller ökas. Detta problem förstärktes  ytterligare då
temperaturförändringar uppstår när trycket förändras. Systemets medium är olja som vid
ökat tryck också ökar i temperatur. Temperaturförändringen genererar i sin tur en
oönskad tryckförändring som tillsammans med visst läckage i systemet måste
kompenseras. När trycket ökas i systemet och en förutbestämd mätpunkt ska mätas,
hänger inte temperaturen i systemet med den ökande temperaturen i oljan. Denna
temperaturförändring orsakar en trycksänkning i systemet som programmet ska styra. Då
trycket sänks blir det tvärtom och temperaturförändringen ökar trycket i systemet.
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En kalibrering med den nyutvecklade programvaran går till på följande sätt:
Användaren applicerar den tryckgivare som ska kalibreras på testriggen. Användaren
väljer manuellt, med hjälp av ventiler, vilken trycknormal som ska användas under
kalibreringen. Man använder olika normaler för olika objekt beroende vilket
tryckområde objektet har. För programmet talar användaren om vilken normal som ska
användas (se figur 15). Vad som då sker är att rätt normalingång aktiveras på
mätinsamlingskortet. Användaren anger vilka mätpunkter som ska registreras och klickar
därefter på start av kalibrering (se figur 14). Programmet svarar då med att öka trycket i
systemet till ett tryck strax under det första objektvärdet. Användaren stegar sig sedan
upp manuellt tills objektet visar önskat tryck. Programmet reglerar hela tiden trycket upp
till det börvärde som användaren stegar sig till. Då önskat tryck erhållits klickar man på
registrera värde och programmet ökar trycket till nästa mätvärde. Detta upprepas flera
gånger och då sista värdet under tryckökning registrerats så ändras riktningen på motorn
innan mätvärden för trycksänkning registreras. Under trycksänkning fungerar
programmet på liknande sätt med skillnaden att trycket regleras ner till önskat börvärde.
Om man under kalibreringens gång får något problem av något slag så finns under varje
flik en stoppknapp att trycka på. Denna stoppknapp sätter motorhastigheten till noll.
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När programmet startas kommer man till den flik som visas ovan. Man kan se att värden
som ska kalibreras är inlagda i objektsrutorna och programmet väntar på att givare ska
väljas. Med hjälp av manuell körning kan man öka eller minska trycket. Det faktiska
trycket kan man se i rutan ”systemtryck” och ett ungefärligt önskat tryck kan man se i
rutan ”önskat tryck”. De önskade värdena registreras i normalrutorna och då samtliga
värden är registrerade kan man nollställa listan eller avsluta programmet.
För kommunikation med användaren så används en textruta där text beskriver vad som
inträffar eller vad användaren ska göra.
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Under flik två kan man välja vilken normalgivare som man vill använda under
kalibreringen. Vad som då sker är att rätt analoga ingång öppnas på mätinsamlingskortet.
I det program som endast är avsett för en specifik givare behöver man endast bekräfta
val av normal som ska användas.
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Under flik tre visas aktuella signalvärden som används i systemet. Förtrycket är det tryck
som man har tryckt upp systemet i innan man kör programmet. Detta förtryck används
för att hjälpa till att snabbare erhålla ett högre tryck samt att man har möjlighet att lufta
ur systemet. Förtrycket sätts genom manuell körning av motorn. Nuvarande ärvärde ger
det aktuella systemtrycket. Nuvarande motorstyrning är den spänning som driver
oscilleringshastigheten som styr motorn. Denna spänning varierar mellan 0-10 V. Den
aktuella förstärkningsfaktorn på proportionalitetsregleringen visas i P-nivårutan.
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Test av funktionerna i systemet har skett fortlöpande under arbetets gång och kan indelas
i fyra delar.

Första delen hade som avsikt att testa den signalering som genereras av mät och
styrprogrammet, det vill säga den digitala signal som sätter riktningen på motorn samt
den analoga signalen 0-10 V som i förlängningen styr motorhastigheten.

Del två bestod i att köra motorn från drivenheten med hjälp av simulerade insignaler till
denna.

I del tre sammankopplas mät och styrprogrammet med motor och drivenhet så att
körning av motorn sker, utan simulerade signaler, den rätta vägen.

Del fyra är den avslutande testen ute på riggen med hela systemet inkopplat och
motoraxeln anbringad till tryckkolvens axel.

Dessa tester har som huvudsyfte att verifiera de antaganden och teorier som framkommit
i det teoretiska förarbetet.
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Testet började med att mätkortet installerades i datorn. Därefter anslöts kopplingsboxen
och in- och utsignaleringen från mät- och styrkortet testades. Detta utförs i praktiken
genom att portar för ut- och insignalering väljs genom tilldelning i Visual Basic koden.
De signaler som berör mätkortets in- och utkommunikation är följande:

• En utsignal för körning av motorn tillika reglering av motorhastigheten.
• En utsignal för sättning av motorriktningen.
• Tre insignaler för att ta in ärvärden från respektive normal.
• En insignal för att kunna ta in värden då ett elektriskt objekt ska kalibreras.

Den utsignal som styr motorhastigheten kan vara antingen digital eller analog. Det
digitala alternativet innebär att man direkt med antalet digitala pulser väljer det antal steg
som man vill att motorn ska ta. Man skulle på så sätt hela tiden kunna ha koll på var i
stegningen man är och också kunna sätta gränser för ändlägen. Det vill säga de axellägen
på tryckkolvsstången som man inte vill ska kunna över-respektive understigas.
Svårigheten är dock att kunna generera detta pulståg och att kunna bestämma dess
storlek genom kodning i Visual Basic.
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Det andra alternativet, alltså en analog signal visade sig senare i testet vara att föredra.
Fördelarna här är att man för signalering in till motorn utnyttjar den i drivenheten
inbyggda oscillatorn för generering av pulser. Här krävs alltså enbart en analog DC-
signal, 0-10 V vars amplitud bestämmer hastigheten på oscillatorn som i sin tur
bestämmer hastigheten på motorn. Den maximala motorhastigheten sätts sedan av en
extern resistans som inkopplas på två stycken avsedda anslutningar på drivenheten.
Denna resistans värde återfinns tabellerad i drivenhetens användarhandledning (se
Aratron (2002)).

Nästa utsignal som ska genereras är den signal som sätter riktningen på motorn. Då detta
är en i styrenheten intern signal som ska sättas till ett eller noll så användes en digital
utgång för detta ändamål. Den digitala utsignalen styr ett mellanrelä som sluter
respektive bryter drivenhetens interna riktningssignal. En principskiss av inkopplingen
återges i figur 10.

De tre ingångar som ska kunna ta emot signalerna från respektive normal är analoga
ingångar. Detta bestäms av den utsignal normalerna levererar som i detta fall är en
analog signal 0-100 mV. I detta test simulerades normalernas signaler med en spänning
som varierades mellan 0-10 V och där signal/tryckförhållandet antogs vara linjärt.

Den ingång som senare ska användas som signalingång då en elektrisk givare ska
kalibreras testades och konfigurerades inte, detta då arbetet initialt inriktats på att få
funktionen för kalibrering av mekaniska givare funktionsduglig först.
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Efter att signaleringen ut från och in till mätkortet hade testats så övergick vi till att
utföra test och kontroll av stegmotorn och dess styrenhet. Här var det huvudsakliga syftet
att verifiera de funktioner som styrenheten är utrustad med samt att med simulerade
insignaler till styrenheten kunna köra motorn, ändra dess riktning och så vidare.

En del i detta test var att få koll på tekniken för att sätta rätt motorhastighet, vilket i test
fyra skulle visa sig vara av avgörande vikt för fullgod funktion. Primärt bestäms den
maximala motorhastigheten av ett på drivenheten anslutet yttre motstånd. Denna
resistans begränsar alltså vilken motorns högsta hastighet kan vara. Dock inverkar två
andra faktorer på motorhastigheten. Dessa, som nämndes i kapitel 6.1, är motorns valda
stegupplösning samt amplitudnivån på den DC-signal 0-10 V som är styrningssignal till
oscillatorn från mätkortet.

För att bestämma det antal steg som motorn ska ta per varv finns två stycken mikro-
swhichar på drivenheten. Dessa två swhichar kan sättas i on respektive off-läge vilket
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tillsammans ger totalt fyra olika lägen och sätter då stegupplösningar på 400, 800, 2000
och 4000 steg per varv.
Storleken på resistansen samt stegupplösningens sättning valdes i detta test bara
godtyckligt och bestämdes närmare i test fyra då avvägning mellan axelhastighet och
hastigheten med vilket trycket förändrades mera noggrant kunde detekteras.
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Mätkortet sammankopplades med motorns drivenhet och funktionerna som testats i
testdel ett och två bekräftades. Då stor vikt hade lagts ned på test del ett och två så
krävdes endast små justeringar för att få systemet färdigt och test fyra kunde inledas.
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Inför detta test tillverkades ett enkelt stativ för att fixera motor, växel och axelkoppling
mot tryckkolvsstången. Efter att motorn anslutits mekaniskt mot tryckkolvsaxeln och den
i kapitel 2.8 nämnda normalgivaren för test anslutits som insignal så påbörjades testen.
Det första problemet som uppkom var att testnormalens utsignal stördes kraftigt av ett
högfrekvent brus. Detta brus var av sådan storlek i amplitud att reglering över mät- och
styrkortet gjordes omöjlig.

Toppvärden på bruset uppmättes till cirka 20 mA vilket motsvarar ungefär 20% av
insignalens maximala värde. Detta leder till att insignalens värde varierar med plus
minus 20 mA från det avsedda värdet, det vill säga att insignalen kom att variera i ett
spann av 40 mA som motsvarar cirka 20 MPa på ett objekt med 50 MPa som maximalt
visningsvärde.

Försök att begränsa störningarna gjordes genom att konstruera ett enkelt lågpassfilter.
Detta lågpassfilter kopplades in mellan normalens anslutningskabel och den analoga
insignalporten på kopplingsboxen. Lågpassfiltreringen resulterade i att en bättre insignal
erhölls, dock kunde inte tillräckligt stabila ärvärden läsas in för att tillförlitlig reglering
skulle åstadkommas.

I stället för att lägga mera kraft på en bättre filtrering så togs en givare med
signalspänningsområde 0-10 V fram som alternativ normalgivare. Givaren har en
anpassning med inbyggd filtrering i. Signalen från denna givare visade sig vara
störningsfri vilket löste brusproblemet. Denna givarnormal har sitt mätområde mellan 0
och 35 MPa vilket begränsar våra test och verifieringsmöjligheter till att omfatta objekt
inom detta tryckintervall.
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Nästa åtgärd var att göra en närmare undersökning av hur olika inställningar av
microswhicharna för stegupplösning skulle ställas. Dessutom skulle storlek på
resistansen som sätter maximal oscillatorhastighet väljas.

När det gäller stegupplösningen så valdes den största det vill säga 4000 steg per varv
detta för att kunna uppnå så fin stegnoggrannhet som möjligt. Prov gjordes även med de
andra alternativen vad gäller stegupplösning men valet föll alltså på 4000 steg per varv.
Resistansen för oscillatorns hastighet kan väljas enligt tabell (se Aratron (2002)). En
resistans på 1.2 kΩ gav en motorhastighet som fungerade i de tester som utfördes. Vid
val av för lågt värde på denna resistor blev oscillatorns sluthastighet för hög och motorn
hamnade i ett feltillstånd. För mera ingående beskrivning av inställningsmöjligheter
hänvisas till users guide XL 25 (se Aratron (2002)).

Efter att en grov inställning av dessa parametrar gjorts så testades även vilken nivå som
regulatorns P-del skulle ha. Här finns teoretiskt flera olika sätt att uppnå en optimal nivå
på de olika parametrarna i regulatorn som redovisas i kapitel 4.
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Det teoretiska och praktiska arbetet som utförts under uppbyggnaden av reglersystemet
har fört oss fram till ett resultat som väl överensstämmer med det uppställda målet.
Resultatet består alltså, som sägs i målbeskrivningen, av ett automatiserat
kalibreringssystem som kompenserar för de tryckförändringar som uppstår under en
kalibrering. Däremot så har från ursprungsspecifikationen utgått den del som berör
skrivning av mätvärden till protokoll där data lagras.

Enligt användaren så tar en kalibrering 20-30 minuter med det manuella systemet och
vid tester med det automatiserade systemet tar samma kalibrering 10-15 minuter.
Ytterligare tidsbesparing kan ske med kompletteringar av fortsatt arbete.
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I arbetet ingick att utföra en grundlig undersökning av olika delar till en komplett
utrustning för att kunna styra en tryckkompensering som beror av värmeförändringar.
Dessa utvalda komponenter skulle inköpas och kopplas samman till ett fungerande
system. Allt detta skulle styras av ett program som skrevs i Visual Basic 6.0.

Då all signalering hade detekterats så kopplades alla delar ihop och provkörning
utfördes. Resultatet av dessa provkörningar har gett en utrustning som med den skrivna
programvaran klarar att reglera tryckförändringar samt hålla önskat tryck mycket bra.
Systemet reglerar för tryckförändringar på 0,01 MPa. Programmet är enkelt och tydligt
för användaren att förstå och hjälper till med viss kommunikation genom en textruta. Ett
fortsatt arbete, då bland annat felhantering har behandlats, bör ge en bra och säker
kalibreringsutrustning för tryckgivare.

För att få en säker utrustning, utan fel som kan störa kalibreringen, rekommenderas
följande förbättringar.

• Då användaren väljer vilken normal som ska användas så kan rätt ventil på riggen
automatiskt ställas. Om dagens manuella ventiler byts till elektriska så kan detta
enkelt implementeras. Då normal väljes så ges en digital signal ut som förändrar
ventilernas läge.

• Användaren kan välja ur en meny vilket objekt som ska kalibreras. Programmet
hämtar då rätt mätvärden ur en databas och dessa förs in i objektsrutorna.

• De värden som hämtas ska även kunna vara olika till antal. Olika tryckgivare
kalibreras inom olika tryckområden. Antalet kalibreringspunkter är olika till antal för
dessa olika tryckområden och bör därför kunna varieras i antal.
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• De värden som uppmäts registreras i en databas där man även kan få en utskrift av
mätserien. Detta förenklar väldigt för användaren som då ej behöver skriva in
mätvärden för hand i protokollet samt att uppmätta värden sparas på fil.

• Genom att jämföra objektrutornas värden med avlästa värden så kan det procentuella
felet beräknas. Med hjälp av detta kan programmet avgöra om givaren håller sig inom
godkända nivåer för rätt givarklass.

• En spänningsförsörjning till utrustningen måste byggas.

• Felhantering i programmet kan utökas. När en kalibrering utförs så ska användaren
inte kunna göra fel. Förslag på dessa ses nedan.

• Gränslägesbrytare till skruvkolven bör installeras för att förhindra att den inte
överskrider sina ändlägen och skadas vid eventuellt fel.

• Vid vissa eventuella fel bör en ventil öppna och frigöra trycket i systemet. Detta
kan liknas vid ett nödstopp.



Referensförteckning___________________________________________________________________

Referensförteckning

Böcker
Halvorson, M. (1998). ;����������/�(�!�2
�%��������������	.�����. Redmond.
ISBN 1-57231-809-0

Pappas, C. & Murray, W. (1998) ;����������/��
�
������B��0��0��B����B�� API
Prentice Hall, New Jersey. ISBN 0-13-095082-3

Glad, T. & Ljung, L. (2000). @���
�������
�������������
���Studentlitteratur, Lund.
ISBN 91-44-17892-1

Pedersen, O. (2000). $������
�.������LIU

Carlsson, P. & Johansson, S. (1997). $���
�������
�����������������Liber, Eskilstuna.
ISBN 91-47-01098-3

Hemsidor
National Instrument (2002). 0���=<<BBB����/���2002-05-23

Aratron (2002). 0���=<<BBB��
��
������2002-05-23

Östergrens (2002). http://www.ostergrens.se�2002-05-23

Figurer
Figur 1,  2
National Instrument (2002). 0���=<<BBB����/���2002-05-23

Figur 3, 4
Östergrens (2002). http://www.ostergrens.se�2002-05-23

Figur 6, 7, 8, 9
Aratron (2002). 0���=<<BBB��
��
������2002-05-23

Figur 11
Elfa(2002). 0���=<<BBB���%����http://www.elfa.se/  2002-05-23



Referensförteckning___________________________________________________________________



Bilagor_____________________________________________________________________________

>����


Bilaga 1
Mätkort
National Instrument (2002). 0���=<<BBB����/���2002-05-23

Bilaga 2
Motor
Aratron (2002). 0���=<<BBB��
��
������2002-05-23

Bilaga 3
Kopplingsadapter
AerotechTelub

Bilaga 4
Halvledarrelä
Elfa(2002). 0���=<<BBB���%����http://www.elfa.se/  2002-05-23

Bilaga 5
Yttre förbindningsschema
AerotechTelub



Bilagor_____________________________________________________________________________



Bilaga 1____________________________________________________________________________



Bilaga 1____________________________________________________________________________



Bilaga 2____________________________________________________________________________



Bilaga 2____________________________________________________________________________



Bilaga 3____________________________________________________________________________



Bilaga 3____________________________________________________________________________



Bilaga 4____________________________________________________________________________



Bilaga 4____________________________________________________________________________



Bilaga 5____________________________________________________________________________

:�
#����������	���

                                              @�+1

     24-75V DC

                                                                                               2?2��4	�

          24V DC

                          Röd Rosa

                               Röd Vit

                               Grön Vit

                               Grön

                                                                                                                   2              +1

                                                                                                                       /��

                                                                                                                    4             +3

@&����������������������@2

(;B
&

DC-                            2

GND                          3

24V+                          4

GND                          5

A+                              6

A-                               7

B+                              8

B-                               9

                                 10

                                 11

                                 12

                                 13

����


68      22          13     47

34     5�������#��

'�
��



Bilaga 5____________________________________________________________________________



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© [Jonas Löwendahl och Micael Wegman]




