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Sammanfattning

Rapporten beskriver en mätmetod för analys av energikonsumtionsmätning i 
mikrovågsugnar. I takt med att det miljömedvetna samhället utvecklas ökar 
kraven mot mer energisnåla produkter. Detta gäller självklart även inom 
vitvarubranschen, vilken är Whirlpools verksamhetsområde. Whirlpool är 
därför intresserat av att lansera mikrovågsugnar med dokumenterat låg 
energiförbrukning. För att kunna genomföra detta krävs dels mätutrustning 
som klarar alla krav, dels en standard som följs. Då detta är ett relativt nytt 
område inom mikrovågsugnstillverking finns det i dagsläget ingen fastslagen 
standard att följa vid energikonsumtionsmätningar. Det finns dock ett, av 
CENELEC, framtaget förslag på hur mätningarna kan genomföras. 

Rapporten beskriver den föreslagna mätmetoden, samt analyserar och 
utvärderar denna. Förslag ges även på hur mätmetoden kan förfinas och 
utvecklas ytterligare. Den mätutrustning som har utvecklats beskrivs detaljerat 
i rapporten. Mjukvara till mätsystemet har tagits fram med hjälp av 
utvecklingsverktyget LabVIEW® från National Instruments. Detta är ett relativt 
enkelt och lättanvänt verktyg vid utveckling av mätsystem. Den utvecklade 
hårdvaran har till uppgift att detektera vilka värmeelement (grill, varmluft, 
mikrovågor) som är aktiva i mikrovågsugnen. Detta är användbart exempelvis 
för att verifiera matlagningsprogram i ugnen. 

Slutligen är det författarnas förhoppningar att systemet kommer att användas 
inom Whirlpool, samt utvecklas ytterligare. 



Abstract

The report describes a measuring method for analysis of energy consumption 
measurement in microwave ovens. Concurrently that the awareness of the 
environment evolves the demands are growing for more power saving 
products. This is also counting within the Home Appliance business, which is 
Whirlpools business area. Whirlpool is therefore interested of launching 
microwave ovens with documented low power consumption. To be able to 
implement this, both asserted measuring equipment, that fulfils all demands, 
and a standard procedure is required. As this is a comparatively new business 
area within microwave oven production, there is no definite standard to follow. 
There is however a proposal developed by CENELEC. 

The report describes the suggested measuring method and analyses and 
evaluates it. Proposal is also given on how to refine the measuring method 
and evolve it further. The developed measuring equipment is carefully 
described in the report. The software to the measuring equipment has been 
developed using National Instrument’s LabVIEW®. LabVIEW® is a powerful 
and comparatively easy-to-use tool often used when developing measuring 
systems. The developed hardware’s main task is to detect which heating 
element (grill, forced air, microwaves) that is active in the microwave oven. 
This is very useful when verifying programs for cooking in the oven. 

Eventually it is the authors hope that the system will be used within Whirlpool, 
and also be developed further. 
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Kapitel

1

Inledning

Detta examensarbete är utfört vid Whirlpool Sweden AB i Norrköping. 
Koncernen är en av världens största tillverkare av vitvaror. Fabriken i 
Norrköping tillverkar mikrovågsugnar och byggdes 1940. Företaget hette då 
NEFA, Norrköpings Elektrotekniska Fabriker och tillverkningen bestod av 
radiomottagare. 1955 började företaget tillverka svartvita tv-apparater och 
1962 kom tillverkningen av mikrovågsugnar igång. 1967 startade tillverkning 
av färg-TV. Tillverkningen av TV-apparater lades ner helt 1987 och man 
satsade enbart på tillverkning av mikrovågsugnar. 

Dagens mikrovågsugnar består ofta av ett flertal olika värmekällor, såsom 
grill, varmluft och mikrovågor. Ett samlingsnamn för dessa typer av ugnar är 
kombinationsugnar. 

I dagens samhälle har det blivit allt mer viktigt att sänka energikonsumtionen i 
hushållen. Som ett led i detta satsar tillverkarna, av bland annat vitvaror, på 
att skapa energisnåla produkter. För detta ändamål behövs teknik och 
standarder för effekt- och energikonsumtionsmätning. 

Syfte

Detta examensarbetes syfte är att utveckla ett mätsystem för mätning av 
effekt och energikonsumtion hos kombinationsugnar. I examensarbetet ingår 
även en analys av befintliga standarder för energimätning. Med hjälp av det 
utvecklade mätsystemet är det författarnas förhoppning att det i framtiden ska 
bli enklare att utföra effekt- och energikonsumtionsmätningar. 

Mål 

Målet med examensarbetet är att konstruera teknik och system för att mäta 
ineffekt och energiförbrukning på ett hanterbart sätt.  
Arbetet inleds med att ta fram ett mätsystem för mätning av ineffekt, samt 
detektering av vilka värmekällor i en kombinationsugn som är aktiva. Detta 
system är i första hand avsett att användas i Whirlpools provkök. Målet är att 
få möjlighet att verifiera till exempel matlagningsalgoritmerna som styr 
mikrovågsugnen.  
En viktig del i examensarbetet är mätningen av energiförbrukning. Därför 
studerades förslagen på standard för mätning av energiåtgång. Ett mätsystem 
ska utvecklas för mätning av energikonsumtion. Målet är att förenkla 
förfarandet vid mätning, samt att ta fram förslag på förbättringar. 
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Bakgrund 

Mikrovågsugnar och kombinationsugnar är en växande marknad. Med 
kombinationsugn menas en ugn som har fler värmekällor än enbart 
mikrovågor, som till exempel varmluft. Då det i nuläget inte finns någon 
standard för att mäta energiförbrukning hos mikrovågsugnar och 
kombinationsugnar, har CENELEC, European Committee for Electro 
Technical Standardization, tagit fram ett förslag1 grundat på den befintliga 
standarden för energiförbrukning hos hushållsugnar, EN503042.

Uppdraget består i att analysera den föreslagna standarden och försöka 
förbättra vissa moment. Sedan ska även ett mätprogram utvecklas som 
kontinuerligt mäter och sparar värden på ström, effekt, energiförbrukning, 
samt temperatur hos mätobjektet. Vid vidare samtal med handledaren 
framkom det att Whirlpools provkök har behov av ett liknande program. Detta 
program behöver dock inte ha funktionen att kunna mäta temperatur, då detta 
program främst är tänkt för att studera kokningsalgoritmer. Dessa algoritmer 
är färdiga program i mikrovågsugnen för tillagning av vissa maträtter. 
Algoritmerna styr pulsning av mikrovågor, grill och varmluft i speciella 
kombinationer. 

Arbetet kom även att utvidgas till att ta fram en del hårdvara. För att enkelt 
kunna studera ugnens algoritmer behövs ett indikeringssystem för att kunna 
se vilket/vilka element (mikrovågor, grill, varmluft) som är aktiva. Tidigare har 
det utförts genom att se hur mycket ström ugnen konsumerar och därmed få 
en uppfattning om vilka element som är aktiva för tillfället. Detta har dock inte 
varit någon tillförlitlig metod. Den hårdvara som behöver tas fram är en 
konstruktion som omvandlar ugnens 120-240 Volts växelspänning, beroende 
på vilket land den är framtagen för, till TTL-nivåer. Den omvandlade 
spänningen tas sedan in i mätprogrammet med hjälp av ett instrument med 
digitala ingångar.

Rapportens disposition 

Rapportens olika kapitel inleds med en kort summering av vad kapitlet 
kommer att behandla. 

Rapporten inleds med en beskrivning av den föreslagna mätmetoden. Sedan 
beskrivs hårdvaran som har utvecklats, samt de mätinstrument som har 
använts. Efter detta följer en kort beskrivning av utvecklingssystemet som 
användes för framtagning av mjukvara. I kapitlet ”Mätprogram” redovisas den 
framtagna mjukvaran. Rapporten avslutas med ”Framtida utveckling” och 
”Resultat”, som innehåller en diskussion kring olika förslag på vidareutveckling 
av mätmetoden samt de resultat och slutsatser som arbetet har lett fram till. 

Rapportens innehåll förutsätter ett visst tekniskt kunnande. Eftersom en del 
tekniska termer och uttryck inte har några bra och välkända motsvarigheter i 
det svenska språket kommer ibland de engelska orden att anges för att 
undvika missförstånd. 

                                                     
1 Se referens [14] 
2 Se referens [15] 
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Kapitel

2

Mätmetod för energikonsumtion 

Den mätmetod som hittills använts vid Whirlpool grundar sig på 
Konsumentverkets provningsinstruktion3. Instruktionen baseras på ett förslag 
för energimätning hos kombinationsugnar4 framtaget av CENELEC, vilket är 
grundat på den befintliga standarden för energimätning på hushållsugnar5.

Kortfattat beskrivet så går mätningen till så att en tegelsten, vars massa 
motsvarar 1 kg kött, dränks i ett vattenbad med rumstempererat kranvatten. 
Sedan kyls stenen, fortfarande liggande i vattenbadet, ned till en temperatur 
på 5±2 C. Stenen tas sedan ur vattenbadet, ställs in i ugnen och värms sedan 
upp till en bestämd temperatur. När stenen sedan uppnått angiven temperatur 
avläses energiförbrukningen för tidsperioden. Mer detaljerad information om 
hur själva mätningen utförs beskrivs i ”Metod för mätning av 
energikonsumtion”6. Det framtagna mätprogrammet som har använts vid 
utförda mätningar beskrivs mer ingående i kapitlet ”Mätprogram”.

Mätsystemet som utvecklades visas i figuren nedan, en analys av 
mätsystemet och metoden för mätning följer senare i detta kapitel. En mer 
ingående beskrivning av mätsystemet redovisas i nästkommande kapitel. 

Figur 1. Blockschema mätsystem 

                                                     
3 Se referens [16] 
4 Se referens [14] 
5 Se referens [15] 
6 Se bilaga 2 
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Nedkylningsprocessen 

Konsumentverkets kylningsprocedur av tegelstenen utfördes med hjälp av ett 
vanligt kylskåp. Detta medförde dock att det var mycket svårt att få en jämn 
temperatur i tegelstenen, eftersom luftcirkulationen i ett kylskåp inte är 
speciellt bra. Resultatet blev isbildning, med sönderfrysning av tegelstenen 
som följd. För att lösa problemet användes ett klimatskåp med god 
luftcirkulation och kylförmåga. För att utvärdera nedkylningsprocessen mättes 
temperaturen i tegelstenens tio mätpunkter med hjälp av termoelement typ K. 
Ett flertal mätserier uppmättes för att verifiera att temperaturen var jämn i hela 
tegelstenen. 

Figur 2. Temperaturkurva, nedkylning av tegelsten 

Resultatet blev att tegelstenen höll en mycket jämn temperatur i alla tio 
mätpunkter, samt att ingen isbildning uppstod. Även tiden för nedkylningen 
kunde kortas ned betydligt, från minst 8 timmar till knappt 6 timmar. 



5

Analys av mätmetod 

En av de största fördelarna med det framtagna mätsystemet är att data 
sparas kontinuerligt. Detta medför att risken för att misslyckas med en 
mätserie minskar. Tidigare utfördes mätningen manuellt, alltså var 
mätpersonalen tvungen att passa tiden när en viss temperatur hade uppnåtts. 
När sedan den rätta temperaturen uppnåtts avlästes energiåtgången med 
hjälp av effektmätaren Yokogawa WT110. Denna effektmätare beskrivs 
ingående i kapitlet ”Instrument”. Inga mätdata lagrades, om något misstag 
skedde vid avläsning var mätningen tvungen att göras om. Med hjälp av 
framtaget mätprogram är det möjligt att när som helst öppna de sparade 
mätvärdena och analysera dessa. 

En av anledningarna till att energimätningar utförs är att framtidens produkter 
behöver bli mer energisnåla. Ur tabellerna i avsnittet ”Mätresultat” kan tydligt 
utläsas att kombinationen varmluft (FC) + mikrovågor (MW) 250W kräver 
mycket mindre energiåtgång. Mätsystemet har alltså betydligt förenklat 
tillvägagångssättet vid denna typ av mätningar.  

Figur 3. Skärmdump mätsystem 

I figuren ovan visas hur ineffekten kan se ut vid en 
energikonsumtionsmätning. Grafen visar hur ineffekten pulsar under en 
körning med varmluft. Energikonsumtionen för det valda tidsintervallet visas i 
en av rutorna nedanför grafen. 
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Mätresultat 

Mätningarna som utfördes bestod av två olika delar. Dels utfördes en mätning 
med enbart varmluft och dels en mätning med en kombination av varmluft och 
mikrovågor 250W. Temperaturen för varmluften ställdes in på 155 K + 
rumstemperatur. Energikonsumtionen avlästes när temperaturen hade ökat 

55K.

För att kunna verifiera det framtagna mätsystemet jämfördes de uppmätta 
värdena med värden uppmätta med den gamla metoden. Mätningarna 
utfördes givetvis på samma ugn. Som lätt kan utläsas ur tabellerna nedan 
överensstämmer resultaten bra. Detta visar att det framtagna mätsystemet 
fungerar enligt uppsatta mål. 

Energikonsumtion 

[kWh]
Tid [min]

Test 1 FC 1,38 68 

FC + MW 250W 0,73 25 

Test 2 FC 1,36 67 

FC + MW 250W 0,66 25 

Test 3 FC 1,39 69 

FC + MW 250W 0,73 25 

Tabell 1. Mätvärden uppmätta med gamla metoden. 

Energikonsumtion 

[kWh]
Tid [min]

Test 1 FC 1,39 68 

FC + MW 250W 0,72 25 

Test 2 FC 1,43 72 

FC + MW 250W 0,79 28 

Test 3 FC 1,41 70 

FC + MW 250W 0,75 26 

Tabell 2. Mätvärden uppmätta med nya metoden. 



7

Indikatorbox 

Transformatorbox 

Transformatorbox 

ADAM-
4050 

PC

Kapitel

3

Indikeringssystem 

Detta kapitel beskriver det system som konstruerades för att få möjlighet att 
indikera vilket/vilka element som är aktiva i ugnen. Kapitlet tar upp 
konstruktionen av transformator- och indikeringsboxarna. Det ger även en bild 
på hur systemet i stort fungerar. 

För att få en möjlighet att verifiera matlagningsalgoritmerna som styr ugnen 
behövs någon slags indikator på vilket/vilka element i ugnen som är 
aktivt/aktiva. Detta är även relevant vid minimering av tillagningstiden, 
eftersom det går avsevärt mycket fortare att tillaga mat med både mikrovågor 
och varmluft aktiverade samtidigt.  

Mätsystemet tar in signaler från de inkopplade elementen och transformerar 
ner signalerna till lämplig nivå. Indikation sker med hjälp av lysdioder i 
indikatorboxen, vilken sedan skickar ut en TTL-signal till en digital I/O-modul, 
ADAM-4050. I/O-modulen skickar i sin tur vidare signalen till PC för 
behandling. För mer detaljerad information om hur den digitala I/O-modulen 
ADAM-4050 är uppbyggd hänvisas till kapitlet ”Instrument, ADAM-4000”.

Eftersom Whirlpool är en global leverantör tillverkas ugnar vilka drivs av 
mellan 120 V och 240 V. Detta kräver i sin tur att indikatorn ska klara 
spänningar mellan 120-240 V. Eftersom det är både onödigt och farligt att ha 
240 V utanför ugnen bestämdes att på något sätt transformera ner 
spänningen innan den lämnar ugnen. Dock så måste hänsyn tas till utrymmet, 
eftersom provkörning och tester sker med alla luckor och sidoplåtar ditsatta är 
det relativt trångt i ugnen. Ett riktmått på hur stor själva transformatorboxen får 
vara är 45*30*15 mm.  

I den övergripande skissen nedan ses hela indikeringssystemet, vilket finns 
mer detaljerat beskrivet senare i kapitlet. 

Figur 4. Översikt indikeringssystem 
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Följande upplägg genomfördes: 

1) Nedtransformering. 

2) Indikering genom lysdiod på Indikeringsboxen. 

3) Inmatning till PC med hjälp av ADAM-4050 digital I/O-modul. 

Systemet består i stort av: 

1 st indikeringsbox, med 7 st gula lysdioder, vilka indikerar elementets 
status. 

1 st grön lysdiod som indikerar matningsspänning till boxen. 

1 st digital I/O-modul ADAM-4050. 

7 st transformatorboxar. 

Som redan nämnts kan den inkommande spänningen, primärspänningen, 
variera mellan 120-240 V. För att klara av att indikera på ett säkert sätt 
beslutades att en ’nolla’ ligger mellan 0-60 V och en ’etta’ mellan 60-250 V. 
Med denna konfiguration är det säkert att ett element verkligen indikeras på 
rätt sätt. Inkoppling av transformatorboxen sker enkelt genom att koppla in sig 
parallellt på elementet som ska indikeras. 

Figur 5. Uppkopplat indikeringssystem 

Indikeringsbox 

Transformatorbox 

ADAM-4050
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Transformatorboxen 

Transformatorboxens uppgift är att transformera ner den inkommande 
spänningen till en lägre nivå. Ett av det svåraste kravet på boxen var att få ner 
den fysiska storleken så mycket som möjligt. Vårt mål var att rymma hela 
konstruktionen i en plastbox med måtten 45*30*15 mm (l*b*h). 

Nedanstående lista visar vilka komponenter som användes i konstruktionen. 

1 st transformator BV2010146 

2 st dioder 1N4148 

Resistorer

Kondensatorer 

Genom att använda oss av transformator BV2010146, vilken är avsedd för 
kretskortsmontage, kunde vi nå vårt mål med avseende på storlek. Denna 
transformator har två sekundärlindningar, vilka vi har parallellkopplat.  
Följande konstruktion uppfyller våra krav. Som förklaring kan man nämna 
följande detaljer: 

Dioderna efter transformatorn används för att likrikta spänningen. 

Kondensatorerna gör så att spänningen blir så likriktad som möjligt. De tar 
alltså bort resterande sinussvängningar. 

Kopplingsschema för transformatorboxen finns även som bilaga7.

Figur 6. Kopplingsschema Transformatorbox 

                                                     
7 Se bilaga 8 
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Figur 7. Inkoppling av transformatorbox på FC-element 

Indikatorboxen 

Indikatorboxens uppgift är att ansluta alla transformatorboxar (max 7 st), samt 
att indikera vilka som är aktiva. Det finns även en indikator, LED, för 
matningsspänning. För att ha möjlighet att kontrollera inkopplingen av 
transformatorboxarna beslutades att indikera på indikatorboxen. Detta kan 
tyckas onödigt till en början, eftersom indikering sker i programmet i PC:n, 
men har den fördelen att användaren är helt säker på att utrustningen 
verkligen är rätt inkopplad. Indikeringen på indikeringsboxen sker ju även om 
inte PC-programmet körs. Indikering av elementets status enbart i 
mätprogrammet på PC:n är alltså en osäkerhetsfaktor.  

Följande komponenter användes vid konstruktionen: 

LED-drivkrets, ULN2803A 

Kondensatorer 

Resistorer

LED

Spänningstransformator, L7805 

Kontakt DSUB, 15-polig 

För att få en bra signal att indikera på gjordes inledande försök med 
transistorer. Detta föll ganska väl ut, dock löstes ett antal små problem genom 
att använda en speciell krets för LED-drivning, nämligen ULN2803A. 
Konstruktionen blev även avsevärt mindre.  

Kopplingsschema för indikatorboxen finns som bilaga8.

                                                     
8 Se bilaga 7 

Transformatorbox 

InkopplingInkoppling



11

Figur 8. Indikatorbox 

Konstruktion av mönsterkort 

För att uppnå en tillförlitlig och enkel konstruktion av systemet bestämdes att 
systemet skulle konstrueras på mönsterkort. Detta för att undvika onödiga 
skador såsom kortslutningar mellan komponenter. En annan mycket vikig 
fördel med kretskortskonstruktion är att den fysiska storleken minskar. 

Programmet Boardmaker användes för att rita upp layouten på korten. Detta 
är ett mycket enkelt MS-DOS baserat program, dock fullt tillräckligt för den 
enkla layout som dessa kort kräver. Programmet klarar av att generera alla 
filer som är nödvändiga, till exempel borr-filer och PostScript-filer. Borr-filerna 
som generades av Boardmaker användes sedan till att borra hål för 
komponenterna. Vi valde att använda oss av traditionella hålmonterade 
komponenter, detta för att ha möjlighet att enkelt reparera korten vid skada. 
Det hade även varit möjligt att använda ytmonterade komponenter istället, 
men då hade CAD-layouten blivit avsevärt mer avancerad. Detta eftersom det 
redan fanns färdiga hålmonterade komponenter att tillgå i 
komponentbiblioteket i Boardmaker. Borrmaskinen som vi använde oss var 
av enkel typ, dock helt automatisk. Etsning av korten skedde sedan i 
Whirlpools eget ets-lab. Borrning av korten skedde alltså före etsningen, det 
är en stor fördel med detta tillvägagångssätt eftersom det annars är lätt att 
etsa bort för mycket av paddarna på vilka komponenterna skall lödas. Det 
resulterar i värsta fall till kall-lödningar. Efter etsningen konturfrästes korten. 
Resultatet av arbetet blev mycket lyckat, dock får man alltid räkna med ett 
visst frånfall av kort. 

Indikator för matningsspänning 

Indikatorer för element 

Anslutningar för 
transformatorboxar 

Anslutning till 
ADAM-4050



13

Kapitel

4

Instrument 

Detta kapitel tar upp de olika instrument som har använts i examensarbetet. 
Kapitlet beskriver endast de olika instrumenten i stort, för mer specifik 
information om respektive instrument hänvisas till de olika 
användarmanualerna9.

I/O-modul, ADAM 4000 

ADAM-serien från Advantech är en serie instrument för att koppla ihop 
sensorer av olika slag med en PC. Modulerna kontrolleras lätt från en PC 
genom en uppsättning kommandon. Kommandona överförs från PC till 
modulerna som ASCII kod genom RS-485 protokollet. Modulerna finns i olika 
versioner, bland annat med analoga in- och utgångar, digitala in- och 
utgångar samt med reläfunktioner. En mikrokontroller med watchdog-timer 
finns inbyggd, vilken skapar en reset vid systemkrasch. Detta medför att 
systemet inte kan låsa sig. 

Mjukvarukonfiguration och kalibrering 

ADAM modulerna innehåller inga switchar eller liknande att sätta. All 
konfigurering sker genom PC. Till exempel kan man ställa om I/O adress, 
hastighet och paritet via antigen det medföljande programmet, Advantech 
Device Manager, eller genom kommandon som skickas via RS-485 
protokollet.

Strömförsörjning  

Modulerna är avsedda att drivas med 24 VDC, men de kan drivas mellan +10 
VDC och +30 VDC. Det accepterade ripplet är 5 Vp-p. 

Anslutning till nätverk 

ADAM-modulerna kan anslutas till och kommunicera med alla typer av 
datorer och terminaler genom att de kommunicerar via RS-485 protokollet. 
Kommunikationen sker med hjälp av ASCII-tecken, vilket betyder att alla 
högnivå-programmeringsspråk kan användas för att utveckla styrprogram till 
modulerna. All kommunikation initieras från PC:n. Varje modul har en 
uppsättning på ca tio olika kommandon.  

                                                     
9 Se referens [8], [9], [10], [11] 
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RS-485 nätverk 

RS-485 protokollet togs fram för att klara av industrins höga krav på stabilitet 
och störningar. Ett annat krav som ställdes på protokollet var att det skulle 
klara av mycket långa sträckor. Eftersom RS-485 stödjer halv duplex, behövs 
endast två trådar för kommunikation, DATA- och DATA+. Halv duplex betyder 
att kommunikation endast är möjlig i en riktning åt gången. Handskaknings 
signaler såsom RTS (Ready To Send) i RS-232 protokollet, har tagits bort. 
Dessa signaler används normalt till att kontrollera dataflödesriktningen. Detta 
sköts i RS-485 nätverket av en speciell krets i ADAM-4520 konverteraren. 
Genom att använda RS-485 protokollet kan man eliminera störningar, detta 
eftersom själva modulen kan placeras nära mätpunkten. Upp till 256 moduler 
kan anslutas och adresseras i nätverket. Genom att använda sig av en 
repeater, t ex ADAM-4510, kan räckvidden bli maximalt 1,2 km (4000 ft). PC: 
n ansluts rimligen till RS-485 nätverket genom ADAM RS-232/RS-485 
konverterare. Dock går det självklart att använda instickskort med RS-485 
anslutning på. 

Figur 9. Exempel på RS-485 nätverk 
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Digital I/O-modul, ADAM-4050 

ADAM-4050 innehåller sju digitala ingångar och åtta digitala utgångar. 
Utgångarna är konstruerade enligt principen öppen-kollektor. Genom att 
skicka ASCII-kommandon från PC:n kan utgångarna kontrolleras och styras. 
Ingångarna läses av genom ASCII-kommandon från PC:n.  

Figur 10. ADAM-4050 modul 

Ingångar:  Logisk nivå 0: +1 V max 
Logisk nivå 1: +3,5 V till +30 V 

Utgångar:  Öppen kollektor till +30 V, 30 mA maximal last. 

RS-232 kommandon 

Nedan följer en lista på de mest använda kommandona i ADAM-4050.

Syntax Namn Beskrivning 

%AANNTTCCFF Konfiguration Sätter adress (AA), baudrate 
samt checksum. 

$AA6 Digital Data In Returnerar värden på de digitala 
ingångarna.

#AABB(data) Digital Data Out Skriver data på de digitala 
utgångarna. Antingen till en 
specifik kanal, eller till alla 
kanaler på en gång. 

#** Synkroniserad Sampling Sampling sker synkroniserat på 
alla ansluta digitala I/O moduler. 
Lagras i ett speciellt register. 

$AA4 Läs Synkroniserad Data Läser av synkroniserad data på 
modul AA. 

$AA2 Konfigurationsstatus Returnerar den aktuella 
konfigurationen på I/O modulen 
AA

$AA5 Reset Status Indikerar om I/O modul AA har 
blivit återställd. 

Tabell 3. RS-232 Kommandon 
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Effektmätare, Yokogawa WT110/WT210 

Yokogawa WT110/WT210 är två digitala effektmätare som kan mäta RMS-
värdet av ström och spänning. Instrumenten kan även beräkna effekt med 
hjälp av ström- och spänningsvärden. Med hjälp av de uppmätta värdena på 
ström och spänning kan sedan ett flertal faktorer beräknas. Exempel på 
faktorer som kan beräknas är reaktiveffekt, effektfaktor samt fasvinkel. 
Yokogawa WT110 är ett lite äldre instrument, med inte riktigt samma höga 
precision i mätningarna som Yokogawa WT210. Instrumentet är dock fullt 
gångbart i de flesta fall. 

Yokogawa WT210 kan mäta både DC-spänning och AC-spänning i området 
0,5 Hz till 100kHz. Yokogawa WT110 kan mäta samma spänningar, men 
dock i området mellan 10Hz och 50kHz. En funktion som finns på de båda 
instrumenten är ett filter på ingången. Detta filter reducerar störningar såsom 
inverterade vågformer och distorderade signaler. Filtret skapar en jämn och 
fin signal att mäta på. Uppmätta värden visas på tre teckenfönster. Varje 
fönster uppdateras på Yokogawa WT210 med ett valfritt intervall mellan 0,1 
och 5s. På Yokogawa WT110 kan fönstret uppdateras med en maximal 
hastighet av 4 gånger per sekund, det vill säga ett intervall på 0,25 s. Antalet 
tecken som varje teckenfönster visar går att ställa in mellan fyra eller fem 
siffror.

Figur 11. Blockschema Yokogawa WT110/210 

Figur 12. Frontpanel samt bakpanel Yokogawa WT110/WT210 
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GP-IB interface 

Instrumenten är utrustade med ett GP-IB interface för kommunikation mellan 
instrument och exempelvis en PC. Instrumenten går även att beställa med 
RS-232-C interface. 

Varje GP-IB instrument måste ha en specifik adress, detta för att andra 
instrument på nätverket ska kunna känna igen och kommunicera med 
instrumentet. Adressen är ställbar mellan 1 till 30, den förinställda adressen är 
1. Det maximala antalet instrument på ett och samma GP-IB nätverk är alltså 
30 stycken. 

Yokogawa WT210/WT110 kan ställas in i olika lägen för kommunikation, 
beroende på vilken uppgift de ska utföra. I tabellen nedan visas de olika 
lägena. 

Adresserbart läge 

Detta läge medger att instrumentet ifråga kan styras från t ex en PC. I detta 
läge kan även äldre kommandon, vilka inte är 488.2 kompatibla, användas. 

488.2 läge 

Precis som i adresserbart läge medger 488.2-läget att instrumentet kan 
kontrolleras från t ex en PC. Dock kräver detta läge GP-IB kommunikation 
som är kompatibel med 488.2 standarden. 

”Talk-only” läge 

Detta läge behöver inte ha någon kontroller närvarande. Data skickas ut med 
jämna intervaller. Användaren har själv möjlighet att bestämma intervallet. 
Detta är användbart när instrumentet är anslutet till ett 
”listener-only” instrument, till exempel en skrivare.  

Skrivar-läge

Skickar data på kommando till en skrivare eller plotter.  

Eftersom de drivrutiner som LabVIEW® använder sig av är fullt kompatibla 
med 488.2 standarden är det detta läge som har använts i examensarbetet.  



18

Fiberoptisk termometer, NoEMI-TS Quattro 

NoEMI-TS familjen från Nortech Fibronic Inc. är en serie optiska termometrar. 
Termometrarna möjliggör noggrann mätning av temperaturer i området 
-80 C -- +250 C. Eftersom instrumenten är utrustade med optiska sensorer är 
de mycket användbara i mikrovågssammanhang. Sensorerna är inte 
störningskänsliga på grund av deras icke-elektriska uppbyggnad. 
Instrumenten är utrustade med ett enkelt användarinterface, vilket gör den 
avancerade teknologin mycket enkel att använda. 

Den version som har använts i examensarbetet är Quattro. Instrumentet har 
ett inbyggt RS-232 serieinterface. Quattro modellen är även utrustade med 
analoga utgångar, detta kan användas vid övervakning. 

NoEMI-Assistant är en Windows programvara som möjliggör styrning från 
PC, vilken medföljer alla instrumenten. Denna programvara är dock mycket 
gammal och i grunden utvecklad för Windows 3.1. 

Teknisk beskrivning 

Nedan följer en kort beskrivning av de viktigaste funktionerna på den 
fiberoptiska termometern. 

Figur 13. Bakpanel, NoEMI-TS Quattro 

1) Sensor anslutningar: Det finns fyra stycken anslutningar av standard ST 
typ. En anslutning för varje kanal. 

2) Analoga utgångar: Det finns fyra stycken analoga utgångar. 
Inställningen på instrumentet i examensarbetet var 0-20mA. De analoga 
utgångarna användes ej.  

3) 24V matningsspänning: Anslutning för matningsspänning, 15 till 24V. 

4) Snabbsäkring: 250V, 1A. 

5) Indikatorlampa analoga utgångar: Indikerar om någonting är anslutet 
på den analoga utgången. En indikatorlampa finns för varje utgång. 
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6) Indikatorlampa sensorer: Indikerar om en sensor är ansluten. Det finns 
en indikatorlampa för varje kanal.

Figur 14. Frontpanel, NoEMI-TS Quattro 

7) Kanalidentifiering: Dessa lampor indikerar vilken kanals temperatur det 
är som visas momentant i fönstret.

8) Enhetsindikator: Visar vilken enhet som används. 

9) Fyrsiffrigt fönster: Visar normalt temperaturen för vald kanal. Vid 
användande av [FNCT] och [SET] knapparna visar fönstret vilken kanal 
som justeringen gäller för.

10) FNCT och SET knappar: Med hjälp av FNCT knappen kan användaren 
bläddra i en meny bestående av fyra val: ECH, dCH, C-F och CAL. 
Nedan följer en kort beskrivning av varje val.

ECH: Enable Channel. Detta val väljs genom att trycka på FNCT knappen 
en gång. Tryck sedan på SET knappen för att välja önskad kombination 
av kanaler som skall vara aktiva. 

dCH: Display Channel. Detta val väljs genom att trycka på FNCT knappen 
två gånger. Tryck sedan på SET knappen för att välja önskad kombination 
av kanaler som skall visas i fönstret. 

C-F: Celsius - Fahrenheit. Detta val väljs genom att trycka på FNCT 
knappen tre gånger. Använd SET knappen för att välja att visa 
temperaturen i Celsius eller Fahrenheit. 

CAL: Kalibrering. Detta val väljs genom att trycka på FNCT knappen fyra 
gånger. Används vid kalibrering av instrumentet.
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Seriekommunikation

Kommunikation mellan NoEMI-TS Quattro och en terminal (PC) är möjlig via 
ett standard RS-232 seriegränsnitt. Mjukvaran ska vara inställd på 9600 
Baud, 1 Stop-Bit och ingen paritet. Överföring av kommandon sker via ASCII 
tecken.

Översikt RS-232 kommandon 

Nedan visas en tabell över de RS-232 kommandon som finns tillgängliga för 
kommunikation mellan en terminal (PC) och NoEMI-TS Quattro.

RS-232 Kommando, Quattro Beskrivning 

a Avbryt temperaturskanning, vänta på ”r” för att 
fortsätta.

c[i] Utför kalibrering på kanal [i]. 

d[1;2;…;n] Aktivera kanaler som skall visas i fönstret. 

e[1;2;…;n] Aktivera kanaler som skall skannas. 

f[i;j] Tvinga fram läsning. 

h Hjälp meny. Visar en meny liknande den här 
tabellen.  

i Visar fabriks- och statusinformation. 

I[i] Låser tangenterna. I+ låser, I- låser upp. 

r Återuppta temperaturskanning. 

s[i;j] Specificera den analoga utgångens område för 
kanal [i]. [j] måste ligga mellan 1 – 1000. 

t[i] Läs av temperaturen på kanal [i]. 

u[i] Enhet (c=ºC, f=ºF) 

x Reserverad för service. 

z[i;j] Nollställ analoga utgången för kanal [i]. 

Tabell 4. Översikt RS-232 kommandon, NoEMI-TS Quattro

Detaljerad beskrivning av RS-232 kommandon 

I detta kapitel beskrivs alla kommandon som har använts för att kommunicera 
med NoEMI-TS Quattro.

Alla kommandon som skickas till NoEMI-TS Quattro måste avslutas med ett 
return-tecken, i ASCII-tabellen har return-tecknet nummer 13. Det enda 
kommandot som inte behöver avslutas med ett retur-tecken, <CR>, är ”a” 
kommandot, vilket måste skickas ensamt. I de fall som flera kommandon ska 
skickas i rad måste de separeras med ett ”;”. Endast små bokstäver är 
accepterade. När ett kommando är exekverat i NoEMI-TS Quattro skickas en 
”*” tillbaka till terminalen (PC). Om det inte gick att skicka, eller att exekvera, 
kommandot skickas det tillbaka en felkod, ”Errx”. 

”a” Detta är ett speciellt kommando vilket har till uppgift att förbereda NoEMI-
TS Quattro på att det kommer en rad kommandon via RS-232 gränsnittet. 
Efter att ett ”a” har skickats kan ett obegränsat antal kommandon skickas, 
dock så måste en ”*” tas emot innan nästa kommando kan skickas. Dialogen 
avslutas med att ett ”r” skickas till NoEMI-TS Quattro. Under tiden som 
dialogen pågår skannas inte temperaturen på kanalerna. Om inte ett ”r” har 
mottagits av NoEMI-TS Quattro inom fem sekunder efter det att ett ”a” har 
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skickats återupptas automatiskt temperaturskanningen. Detta för att inte 
NoEMI-TS Quattro ska hänga sig.  

”e[[-]1;[-]2;…;[-]n]” Specificerar vilka kanaler som skall skanna 
temperaturen. Ett minustecken framför kanalnumret gör kanalen inaktiv.  

Ex: ”e[-1;2;3]” Medför att kanal 1 blir inaktiv, medan kanal 2 och 3 blir aktiva. 

”r” Detta kommando instruerar NoEMI-TS Quattro till att återuppta 
temperaturskanningen. Används i samband med att en dialog, som initierats 
genom att ett ”a” har skickats, ska avslutas.  

”t” eller ”t[i]” Detta kommando returnerar temperaturen på den kanal som 
har angivits av [i]. Om inte kanalen är aktiv returneras ”---.-”. Kommandot ”t” 
returnerar temperaturen på samtliga kanaler. Det finns även en speciell 
version av detta kommando, nämligen ”ta” kommandot. Detta kommando kan 
vara av nytta vid kontinuerlig temperaturskanning av kanaler. Genom att 
skicka ”ta+” till NoEMI-TS Quattro aktiveras en funktion som automatiskt 
skickar de inskannade värden från NoEMI-TS till terminalen (PC). Detta sker 
så fort det finns inskannade värde för varje kanal. 
Den data som skickas från NoEMI-TS är följande: ”C:i;T:±xxx.x <CR>” Där i är 
kanalnumret och xxx.x är den aktuella temperaturen. För att stänga av ta-
funktionen skickas ”ta-” till NoEMI-TS Quattro.

Exempel på temperaturskanning via RS-232 

Detta är ett mycket enkelt exempel på tillvägagångssättet vid 
temperaturskanning. Den funktion som tillverkaren rekommenderar att man 
använder sig av är ”ta” funktionen. Detta medför dock att användaren inte har 
full kontroll över vad instrumentet gör. Problem kan även uppstå med timing 
och dylikt. Vi valde därför att initiera en dialog för att sedan läsa av 
temperaturen kanal för kanal. När varje kanal har lästs av återupptas 
skanningen. Detta medför en mycket större kontroll och gör att man rent 
programmeringsmässigt kan kontrollera när instrumentet ska gå in och 
skanna. Följande tillvägagångssätt är endast ett exempel. 

Ställ in vilka kanaler som skall vara aktiva genom att använda kommandot 
”e[i]” följt av ett <CR>. Vänta på att en ”*” har tagits emot. 

Ställ in vilken enhet som skall användas genom kommandot ”u[i]” följt av 
<CR>. Vänta på en ”*”. 

Skicka ”a”, vänta sedan på att en ”*” skall returneras. 

Skicka kommandot ”t” följt av ett <CR>. 

NoEMI-TS Quattro svarar med att returnera samtliga kanalers 
temperaturvärden. Avslutas med en ”*”. 

När ”*” har tagits emot bör man skicka kommandot ”r” följt av ett <CR>, 
vilket resulterar i att temperaturskanningen återupptas. Det 
rekommenderas inte att ha längre dialoger än ca 1-2s. Detta för att inte 
missa svängningar i temperaturvärden, eftersom skanningen inte är aktiv 
under dialogen.  
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Kapitel

5

LabVIEW 

Företaget National Instruments har skapat LabVIEW  som är en förkortning 
för Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. LabVIEW  bygger 
på ett grafiskt programmeringsspråk, kallat ”G”, som använder sig av ikoner 
istället för traditionell textbaserad kod. Till skillnad från textbaserade 
programspråk, där programexekveringen styrs av instruktioner, använder sig 
LabVIEW  av dataflödesprogrammering, där dataflödet styr exekveringen av 
programmet. Programmen som man skapar i LabVIEW  kallas VI:s, Virtual 
Instruments, på grund av att LabVIEW  främst används för att samla in, 
analysera och presentera olika mätdata, likt till exempel ett oscilloskop. 

Det stora användningsområdet för LabVIEW  är främst i mättekniska 
sammanhang. Det är mycket enkelt att skapa ett program som läser in 
mätdata från ett instrument, behandlar och presenterar den på ett snyggt och 
överskådligt sätt i till exempel tabeller eller grafer. Detta utan att det krävs 
någon större erfarenhet av programmering. Dock bör man ha en viss 
programmeringskunskap innan, då det underlättar förståelsen för vissa 
grundläggande tekniker, som till exempel arrayer och loopar.  

När ett program skapas i LabVIEW  är det främst två fönster som används. 
Fönstret där användarinterfacet byggs upp, alltså det användaren ser när han 
kör programmet, kallas panelfönster eller frontpanel. Det andra fönstret, kallat 
diagramfönster eller blockdiagram, är där källkoden skapas med hjälp av 
grafiska symboler som representerar olika funktioner. 

Det finns även några olika så kallade paletter att arbeta med; ”Tools”, 
”Controls” och ”Functions”. I paletten ”Tools” väljs de olika verktyg som ska 
användas. ”Controls” innehåller alla delar, till exempel knappar, olika reglage 
och diverse indikatorer, vilka behövs för att skapa ett användargränssnitt. 
Paletten ”Functions” innehåller slutligen olika programmeringsfunktioner som 
används när koden skapas. 

Precis som med textbaserad programmering är det lämpligt att bygga upp sitt 
program av subrutiner, i LabVIEW  kallas dessa SubVI:s. Varje SubVI går att 
köra separat, vilket gör det enkelt att felsöka eller ”debugga” program. Ett 
SubVI visar sig som en ikon i koden. Om många SubVI:s används kan det 
vara bra att skapa ett eget utseende på ikonen istället för att använda 
LabVIEW :s default-ikon. Detta för att lättare kunna se skillnad på olika 
SubVI:s.

Den version av LabVIEW  som har använts vid arbetet är LabVIEW  6.1 
Base Package for Windows. Det finns ytterligare två versioner, Full 
Development System och Professional Development System, vilka är lite 
kraftfullare versioner av LabVIEW . Dessa innehåller mer finesser och färdiga 
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funktioner som underlättar programmeringen. Till de applikationer som 
utvecklades räckte det med basversionen, dock hade mycket i programmen 
kunnat göras enklare med funktioner som finns i de andra versionerna. 

Programmeringsexempel 

När ett VI ska skapas är det lämpligt att börja med användargränssnittet. På 
frontpanelen placeras kontroller och indikatorer ut efter eget önskemål. I 
paletten ”Controls” finns en uppsjö av olika objekt för frontpanelen.

Figur 15. Palett "Controls" 

Nedan visas ett enkelt exempel där två numeriska kontroller vars värden 
summeras ihop och resultatet visas i de olika indikatorerna bredvid. Stopp-
knappen avslutar programmet. 

Figur 16. Frontpanel 



25

Objekten på frontpanelen visas som symboler i blockdiagrammet.
Symbolerna har olika färg och utseende beroende på vilken datatyp objektet 
tillhör. Dessa ”virars” sedan, med hjälp av ett speciellt verktyg kallat wiring
tool, ihop med de andra delarna i koden. Ledningarna har olika färg och 
tjocklek beroende på vilken datatyp som ledningen förmedlar. 

Figur 17. Blockdiagram 

Ovan ses att de numeriska kontrollerna är virade till en additionssymbol, 
resultatet är sedan virat till de två indikatorerna. Runt om det hela ligger en 
whileloop. Iterationsvillkoret för den är kopplat till Stopp-knappen, vilket 
innebär att loopen avslutas om kanppen trycks ned. 

Längst upp i diagramfönstret finns ett verktygsfält. Det innehåller 
snabbknappar för de vanligaste operationerna som behövs när exekvering 
eller ”debugging” av ett program ska ske. För att exekvera sitt program klickar 
man på pilen längst upp till vänster i verktygsfältet. Om pilen skulle vara 
bruten visar det att programmet ej är körbart. För att få reda på vad som är fel 
kan man klicka på pilen, ett fönster visas då med ett eller flera 
felmeddelanden. När dessa har korrigerats och pilen är obruten kan 
programmet köras. Fungerar inte programmet som tänkt kan ”debugging” 
utföras. Detta görs genom att markera glödlampan så att den lyser gult. Detta 
resulterar i att programmet körs långsamt och värdena för alla objekt skrivs ut. 
Vilket gör det enkelt att följa dataflödet under exekveringen. Det går också att 
sätta en probe på en valfri ledning för att tydligt se resultatet. Sedan finns det 
även möjlighet att sätta breakpoints precis som i de flesta andra traditionella 
utvecklingsverktygen för programmering.   
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Det finns mängder av färdiga funktioner att tillgå. Förutom whileloopar och 
diverse aritmetiska funktioner finns även For-loopar, Case-satser och logiska 
operatorer. Dessa finner man i paletten ”Functions”. Det finns även funktioner 
för signalbehandling, filhantering och typomvandlingar bara för att ge ett urval. 

Figur 18. Palett "Functions" 

LabVIEW  lämpar sig alldeles utmärkt för att kommunicera med instrument 
via olika interface. Det finns många färdiga funktioner för just kommunikation 
med instrument. Till de flesta nya instrument brukar det finnas färdigskrivna 
drivrutiner för LabVIEW  som tillverkaren av instrumentet brukar 
tillhandahålla. Detta gör det ännu enklare att kommunicera med instrumentet. 
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Mätprogram 

Tre stycken olika mätprogram utvecklades, Energy Consumption WT210, 
Input Power WT210 och Input Power WT110 

Energy Consumption WT210 är främst avsett för att mäta energiförbrukning 
hos en kombinationsugn, mikrovågor/varmluft, enligt specifikationen ”Metod 
för mätning av energikonsumtion”10 . Programmet mäter Effekt, medeleffekt, 
energiförbrukning, ström och spänning med hjälp av Yokogawa WT210.
Sedan går det att detektera till- och från nivåer på upp till sju valfria element i 
ugnen, till exempel grill, varmluft och mikrovågor, med ADAM-4050 samt 
tillhörande mätboxar. Slutligen mäts temperatur på fyra olika kanaler med 
NoEMI-TS Quattro. 

Input Power WT210 använder sig av samma mätinstrument som Energy
Consumption WT210 förutom att inte NoEMI-TS Quattro används. Utöver att 
det inte går att mäta temperaturer fungerar de annars likadant. Detta program 
togs främst fram till Whirlpools provkök för verifiering av kokningsalgoritmer 
och mätning av energiförbrukning för tillagning av olika maträtter. 

Input Power WT110 är det enklaste av mätprogrammen. Programmet mäter 
effekt, medeleffekt, energiförbrukning, ström och spänning. Det mätinstrument 
som används är Yokogawa WT110.

Eftersom LabVIEW® är ett grafiskt programmeringsspråk är det inte möjligt att 
redovisa källkoden på ett överskådligt sätt. För att göra läsaren införstådd 
med kodens uppbyggnad redovisas därför ett översiktligt flödesschema. Även 
en hierarkibild på programmens funktioner och subrutiner visas för att få en 
övergripande bild av hur programmen är uppbyggda. Alla de utvecklade 
programmen bygger på samma programstruktur, därför har författarna valt att 
endast redovisa det mest avancerade programmet, Energy Consumption 
WT210.

För att se ett exempel på hur en mätning kan se ut hänvisas till kapitlet 
”Mätmetod för energikonsumtion”.

                                                     
10 Se bilaga 2 
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Struktur 

Figur 19. Flödesschema mätprogram 
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Initiering av instrument. Då Yokogawa WT110/210 samt ADAM-4050 är 
relativt moderna instrument finns det drivrutiner för kommunikation med PC till 
LabVIEW® att tillgå. Dessa gör det enkelt att kommunicera med instrumenten 
via serie- eller GPIB-gränssnitt. Nortech’s NoEMI-TS Quattro är dock ett 
ganska gammalt instrument, vilket inte tillverkas längre. Detta gör att det är 
svårt att hitta drivrutiner som fungerar. Resultatet blir då att utveckla egna 
drivrutiner till detta instrument. Detta är fullt möjligt eftersom kommunikation 
med NoEMI-TS Quattro sker via vanlig seriekommunikation med ASCII-
tecken. Denna del av programvaruutvecklingen var relativt krävande. För en 
mer detaljerad beskrivning av kommunikationen med instrumenten, samt 
kommandon se kapitlet ”Instrument”. 

Hämta mätdata från instrument. Även för avläsning av mätdata från 
respektive instrument används färdiga drivrutiner. Dock utvecklades egna 
drivrutiner till NoEMI-TS Quattro för avläsning av temperatur.  

Spara temporärt på HD. Data sparas temporärt på hårddisken under 
mätning, detta görs för att ha en backup ifall programmet avbryts, exempelvis 
vid strömavbrott.  

Plotta mätvärden i grafer. För att få en tydlig bild av de uppmätta värdena 
presenteras dessa i ett antal grafer. 

Spara mätdata på nätverk. För att göra mätdata tillgänglig från flera 
arbetsstationer sparas den färdiga filen med mätdata på nätverket. 

För vidare information om hur mätprogrammen fungerar hänvisas till de 
bifogade manualerna11.

                                                     
11 Se bilaga 3,4,5. 
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Figur 20. Hierarki Energy Consumption WT210 
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Framtida utveckling 

Det problem som författarna uppfattar som störst att det inte går att utföra 
mätningar på ugnar med en roterande bottenplatta, detta på grund av de 
optiska mätsensorernas placering i ugnen. Eftersom det stora flertalet av 
dagens mikrovågsugnar har just en sådan bör problemet lösas snarast, för att 
få fullt rättvisande resultat vid mätningarna. En lösning på detta problem kan 
vara att undersöka utrustning från företaget FISO12, vilka har specialiserat sig 
på mätningar i mikrovågsugnar. 

Eftersom mikrovågorna värmer upp tegelstenen ojämnt föreslår författarna 
även en analys av antalet mätpunkter i tegelstenen. Nuvarande mätmetod 
använder sig endast av två punkter, vilket förmodligen resulterar i en något 
missvisande bild av den faktiska temperaturen i tegelstenen. Enligt förslaget 
på ny standard från CENELEC bör tio mätpunkter användas. Frågan är då 
om det är medeltemperaturen, eller temperaturen i centrum av tegelstenen 
som är mest intressant. 

Då detta examensarbete är på C-nivå, 10 poäng, har ej tiden för en djupare 
analys funnits. Detta medför att det säkert finns fler infallsvinklar på hur 
energimätningar kan genomföras. 

                                                     
12 Se referens [21] 
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Resultat 

Att konstruera ett mätsystem som uppfyller alla användares krav och 
specifikationer är en komplex uppgift. Ett helt mätsystem har utvecklats, dels 
ett indikeringssystem, dels program för mätning av energiåtgång, effekt och 
temperatur. Indikeringssystemet resulterade i ett generellt system för 
detektering av aktiva element. Detta är ett mycket mer tillförlitligt system än 
det manuella system som tidigare har använts. De mätprogram som 
utvecklats är användarvänliga och har ett flertal användningsområden. 

Slutligen utfördes en mindre analys av mätmetoden och nuvarande standard 
för energimätning. Framförallt utvärderades nedkylningsprocessen, vilket 
resulterade i en mycket bra och snabb metod för nedkylning av tegelstenen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet blev lyckat, mätsystemet 
fungerar enligt uppsatta mål. Självklart finns det vissa delar som kan utvecklas 
vidare, dock är den tillsatta tiden för examensarbetet 10 veckor.  
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Installationsmanual för Input Power 

Installation av VISA 

För att kunna kommunicera via GPIB och RS-232 genom LabVIEW® Runtime Engine måste 
VISA 2.6 drivrutiner finnas installerade på PC:n. Antingen används befintliga drivrutiner, 
eller så installeras endast en Runtime Engine. VISA drivrutiner kan finnas installerat på de 
datorer som har GPIB-kort installerade. Vår rekommendation är att använda sig av VISA 2.6
Runtime Engine. 

o Kör filen X:\drivers\VISA\visa260runtime.exe. (X:\ motsvarar CD-ROM läsarens 
enhetsbeteckning.)

o Följ anvisningarna. 
o Starta om datorn. 

Installation av Input Power 

Eftersom installationen av Input Power WT110, Input Power WT210 samt Energy 
Consumption WT210 är så pass lika går det att följa denna manual för installation av samtliga 
dessa program.

o Kör vald installations fil, setup.exe i respektive katalog. 
o Följ anvisningarna. 
o Vid installation av Input Power WT210 och Energy Consumption WT210 installeras 

även drivrutiner för ADAM-4050 modulen. Om dessa drivrutiner redan finns 
installerade på systemet kan man avsluta den installationen. 

o Vid installation av drivrutiner till ADAM-4050; Det enda som behöver ändras i 
Advantech ADAM-4050 installationen är att man placerar Advantech’s program i 
samma startmeny-programmapp som resten av Input Power programmen. Detta är 
valfritt.

o Det installeras två ADAM-4050 program vid installationen, dels ett program med 
drivrutiner för ADAM-4050 modulen, dels Advantech Device Manager.

Konfigurering av COM-port för ADAM-4050 

o Efter installationen är färdig behöver man konfigurera COM-porten som skall 
användas av ADAM-modulen. Detta görs i programmet Advantech Device Manager.

o Dubbelklicka på Advantech COM devices. Välj COM-port. Låt övriga inställningar 
vara.

o Klicka på OK. 
o Dubbelklicka på Advantech ADAM-4000 Modules for RS-485.
o Välj ADAM-4050, kontrollera att modulens adress är 1 (dec.). Låt andra inställningar 

vara.
o Klicka på OK. 
o Klicka på Close. 
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o Detta skapar en lista, vilken senare används av Input Power för att kontrollera ADAM 
modulen. Det går bra att skapa en lista som innehåller till exempel alla COM-portar på 
datorn, om man vill ha möjlighet att välja COM-port i Input Power. 
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Förberedelser

Fiberoptiskt mätinstrument 

Kalibrera. 

Ugn

Använd ett termoelement för att ta upp en temperaturkurva på hur lång tid det tar för ugnen 
att uppnå önskad temperaturhöjning. Justera temperaturinställningen så att korrekt temperatur 
erhålles. Låt sedan ugnen svalna av innan mätning med tegelsten körs. 

Sten

Ny sten torkas 3 timmar i varmluftsugn 175-200 C.
Stenen väges inom 5 min efter avslutad torkningsprocess. 
Torrvikten, md, ska vara 880±50 g.   md =………

Låt stenen svalna av i rumstemperatur. Temperaturen i stenen ska vara 20±5 C.

Placera stenen i kranvatten, 20±5 C. Hela stenen skall täckas av vatten. Ställ in i klimatskåp i 
minst sex timmar. Temperaturen i klimatskåpet ska 5±2 C.
Stenen är nu klar att använda. (Kontrollmätning av vattnets temperatur kan eventuellt göras 
med en traditionell precisionstermometer med stenen kvar i vattenbehållaren.)  

Temp = ………

Låt stenen droppa av någon minut innan våtvikten, mw, mäts.  mw = ………
Var noggrann med att inte skaka av vatten från stenen. 

Temperatur/energimätning ska startas inom 3 min från det att stenen har tagits ut från 
klimatskåpet.  

Mät rumstemperaturen, ska vara 23±2 C.  t.amb = ………

Mätpunkterna ska vara 32 mm ner i hålen från stenens yta. Se till att mätelementen ligger an 
mot tegelstenen. 

OBS: 2 st. fiberoptiska mätelement. Monterade i de 2 mittersta hålen i längdled.
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Temperatur/energimätning

Starta testet från kall ugn. Då det mätelement som visar den lägsta temperaturen uppnått 55
K, läses energikonsumtionen av.  

Väg stenen omedelbart efter avslutat test. end cooking weight =…………

A:  FC Mät energikonsumtionen vid 55 K (stenens temp.)

  --------------155 K ------------- …………….kWh 

B: FC/MW 250W Mät energikonsumtionen vid 55 K (stenens temp.)

  --------------155 K ------------- …………….kWh 
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Specifikation tegelsten 

Namn:  Hipor 
Densitet, torr: 550±40 kg/m3

Total porositet: 77% 
Torrvikt: 920±75 g 
Absorberat vatten: 1050±50 g 
Tjänstevikt: 1970±50 g 
Höjd: 64±0,5 mm 

Borra 10 mätpunkter, 6 mm , på 32 mm djup centrerat på tegelstenen.  

25 25

50 50

25

25
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Energy Consumption WT210 

Detta program är främst till för att mäta energikonsumtion för en kombinationsugn (FC+MW) 
enligt specifikationen ”Metod för mätning av energikonsumtion”.
Programmet är uppbyggt av ett mätprogram och ett analysprogram. I huvudmenyn väljs vilket 
program som ska köras.

Huvudmeny för Energy Consumption WT210 

Programmet är optimerat för att köras med upplösningen 1024 x 768. 

Yokogawa WT210 och ADAM-4050 gör en mätning var 20:e millisekund. Nortech
NoEMI-TS Quattro gör en mätning var 5:e sekund. 

Programmet är utvecklat för operativsystemet Windows 2000. 

Programmet är framtaget i utvecklingssystemet LabVIEW  6.1 Base Package for 
Windows. 
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Mätprogram ”Measure”

Mätprogram, "Measure" 

Förberedelser före start 

Innan start av programmet bör en kontroll göras att följande instrument är inkopplade; 

Yokogawa WT210 kopplas in via GPIB-interface och ställs in till en valfri adress (se manual 
för instrumentet). Som default i programmet är adress 30 vald, så med fördel väljs den 
adressen. Dock går det att välja en annan adress i programmet. Kontrollera att instrumentet är 
inställt i 488.2 mode. 

ADAM-4050 kopplas in på valfri COM-port, dock måste porten först ha konfigurerats med 
hjälp av programmet Advantech Device Manager (se manual ”Installation av Input Power”).
Som default i programmet är COM-port 1 vald, så med fördel väljs den porten. Dock går det 
att välja en annan port i programmet. 

Nortech NoEMI-TS Quattro kopplas in på den COM-port som blir över. Det är mycket viktigt 
att man kontrollerar att detta instrument är inkopplat, då det inte finns någon kontroll av detta 
i programmet. Det går att använda 1-4 st optiska fibrer, programmet kontrollerar automatiskt 
hur många fibrer som används. 

Initiering av instrument 

När mätprogrammet startas kommer det en dialogruta där det ställs in vilken COM-port 
ADAM-4050 sitter på (default adress står inom parentes). COM-porten till 
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NORTECH NoEMI-TS ställs automatiskt in till COM 2 om COM 1 valts till ADAM-4050 och 
tvärtom. 

Val av COM-port 

Om inte programmet hittar ADAM-4050 kommer det upp en dialogruta. Kontrollera att 
instrumentet verkligen är inkopplat på rätt COM-port och att matningsspänningen är 
tillkopplad. Klicka sedan Ok för att initiera instrumentet på nytt eller tryck Quit för att avsluta 
programmet. OBS! Hela Energy Consumption WT210 avslutas. 

Observera att det inte finns någon kontroll i programmet av att NORTECH NoEMI-TS är 
anslutet. Var därför väldigt noga med att kontrollera att instrumentet är påslaget och korrekt 
installerat. 

Efter initiering av ADAM-4050 och NORTECH NoEMI-TS kommer det ytterligare en 
dialogruta där adressen för Yokogawa WT210 ställs in (default adress står inom parentes).
Råder det osäkerhet om vilken adress instrumentet är inställd på kan instrumentet stängas av 
och sättas på igen. Adressen visas då i den nedersta displayen under uppstarten. 

Val av adress 

Om inte programmet hittar Yokogawa WT210 kommer det upp en dialogruta. Kontrollera att 
rätt adress är vald och att instrumentet är påslaget. Klicka sedan Ok för att initiera 
instrumentet på nytt eller tryck Quit för att avsluta programmet. OBS! Hela Energy
Consumption WT210 avslutas. 

Inställningar innan start av mätning 

De inställningar som behöver göras innan en mätning är att välja mätområde för strömmen 
med kontrollen A-range. Exempelvis om den maximala strömmen aldrig kommer att 
överstiga 10A, så ställs förslagsvis mätområdet in till 10A. Ju lägre mätområde som ställs in, 
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desto noggrannare mätvärde erhålls. Dock bör inte ett för lågt mätområde ställas in då 
instrumentet kan ta skada. Det går även att ställa in ”Autorange”, men det är inte att 
rekommendera då instrumentet får svårt att hinna med att mäta vid branta flanker. 
Avslutningsvis ställs tiden, för hur lång mätning som önskas, in med kontrollen Measure time.
Mätningen avslutas då automatiskt efter inställd tid. Det går att ställa in en mättid mellan 5 
och 125 min. Önskas mätningen avslutas manuellt trycks knappen Cancel in. OBS! Var noga 
med att kontrollera mättiden, då det inte finns någon möjlighet att ändra den under körning. 
För att starta mätningen trycks Start-knappen in. 

Inställningar innan mätning 

Grafer och Cursors 

Det finns fyra olika flikar med grafer. Den första fliken, kallad Power, visar ineffekten till 
mätobjektet. Effekten mäts med Yokogawa WT210. Nederst på fliken finns en knapp Cursors
On/Off. Med den väljs att visa två cursors (gula) med vilka det går att markera in ett intervall i 
grafen. För detta intervall visas den uträknade energikonsumtionen och medeleffekten. Även 
x- och y-värdet för varje cursor visas. 

Graf "Power" 

Nästa flik Current visar en graf över strömmen som mätobjektet drar. Yokogawa WT210
används för att mäta strömmen. 
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Fliken Elements visar de element 0-6, till exempel Grill, FC eller MW, som mäts med 
ADAM-4050 och tillhörande mätboxar. Indikeringen för elementen är bara ”På” eller ”Av”. 

Graf "Elements" 

Sista fliken Temperature visar temperaturen för de 4 kanalerna som mäts på Nortech NoEMI-
TS Quattro.

Graf, "Temperature" 

Under graferna ligger en knapp Cursor On/Off. Med den visas en cursor (blå) i den graf som 
är synlig. De gröna LED:arna till höger om knappen indikerar vilka element 0-6 som är aktiva 
vid den tidpunkt som valts med cursorn. Om cursorn inte är vald visas det nuvarande värdet 
på elementen. Sedan visas även x- och y-värdet för cursorn. OBS! Om fliken Temperature är 
vald, visas y-värdet för de fyra olika kanalerna längst ner under grafen på den fliken istället.

På 

Av
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För att ändra x- eller y-skalan på graferna dubbelklickar man på något av de yttersta värdena 
och ändrar det till det önskade och trycker enter. OBS! X-skalan ändras på samtliga grafer. 
Detta gäller dock inte y-skalan. 

X-scale 

Slutligen finns även en indikator Voltage. Den visar hela tiden det nuvarande spänningsvärdet 
som mäts med Yokogawa WT210.

Efter mätning 

När mätningen har avslutats, antingen genom att mättiden uppnåtts eller att mätningen 
avslutats manuellt, visas en dialogruta där det väljs vart rådatan ska sparas. Observera att det 
kan ta några sekunder innan mätningen avslutas på grund av att mätloopen för Nortech
NoEMI-TS Quattro tar 5 sekunder att gå igenom.

Det här programmet sparar rådatan som en textfil med filändelsen .wtx. Uppbyggnaden av 
filen ser ut på följande sätt; 

Uppbyggnad av textfil med rådata 

När en mätning pågår sparas rådatan i två temporära filer. Dessa sätts efter avslutad mätning 
ihop till en fil med en rad av –1 som skiljer dem åt. 

Kolumn 1 i den översta delen är spänningen, kolumn 2 är strömmen, kolumn 3 är effekten och 
kolumn 4 är det decimala värdet av den binära elementarrayen där element 0 är den minst 
signifikanta biten. En 1:a symboliserar ”På” och en 0:a ”Av”. I den nedre delen av filen, under 
raden av –1, representerar de fyra kolumnerna kanalerna på Nortech NoEMI-TS Quattro.
Tiden mellan varje mätning från Yokogawa WT210 och ADAM-4050 är 20 millisekunder. För 
Nortech NoEMI-TS Quattro är tiden mellan varje mätning 5 sekunder. OBS! Var noga med 
tidsskillnaden om rådatan till exempel exporteras till Excel eller dylikt. 

228.810 7.705 1762.000 4.000 
228.800 7.705 1762.000 4.000 
228.770 7.704 1761.000 4.000 
228.770 7.704 1761.000 4.000 
228.780 7.705 1762.000 4.000 
228.800 7.706 1762.000 4.000 
228.800 7.707 1762.000 4.000 
228.790 7.707 1762.000 4.000 
228.770 7.707 1762.000 4.000 
228.800 7.709 1763.000 4.000 
-1 -1 -1 -1 
5.600 9.600 5.300 27.100 
5.600 9.700 5.300 27.100 
5.600 9.700 5.300 27.100 
5.600 9.800 5.400 27.200 
5.700 9.800 5.400 28.200 

Mätdata från 
Yokogawa WT210 
och ADAM-4050

Mätdata från 
Nortech NoEMI-TS Quattro 
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I katalogen ”Temp_data” som ligger i katalogen för programmet sparas de temporära filerna 
som en backup. Filen med mätdata från Yokogawa WT210 och ADAM-4050 sparas som 
”Pmeas_ÅÅMMDD_ttmm.wtx” och filen med mätdata från Nortech NoEMI-TS Quattro 
sparas som ”Pmeas_temp_ÅÅMMDD_ttmm.wtx”. OBS! Katalogen ”Temp_data” måste 
rensas manuellt om den börjar bli för stor. 

Skulle något hända med filen med rådata som sparas på nätverket går det att rekonstruera den 
manuellt genom att kopiera in mätdatan från de båda temporära filerna i en ny textfil med 
filändelsen .wtx. Var noga med att lägga in raden med 4 stycken –1 separerade av tabbar och 
sist ett carriage return, enligt figur 10, för att separera mätdatan.  

Önskas en utskrift av resultatet väljs Print Window… under File i menyn längst upp till 
vänster. Först kommer en dialogruta där en valfri text, som kommer att synas högst upp på 
utskriften, kan skrivas in.

Dialogruta för inmatning av text 

Sedan kommer en printdialog-ruta, där en valfri skrivare väljs. Om det finns en Pdf-skrivare 
installerad går det bra att spara utskriften som pdf istället. Utskriften blir det som syns på 
skärmen, så var noga med att ha rätt skala inställd och se till att cursors är synliga och står i 
rätt position, om till exempel energikonsumtionen ska visas. OBS! Utskrift kan ej göras när 
mätning pågår. 

För att avsluta programmet och återgå till huvudmenyn, trycks antingen Exit-knappen längst 
ner till höger in eller annars väljs Exit under File i menyn längst upp till vänster. 
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Analysprogram ”Analyze”

Analysprogram, "Analyze" 

För att analysera en sparad mätning väljs Open… under File i menyn längst upp till vänster. I 
dialogrutan som kommer upp väljs sedan den fil som önskas analyseras. OBS! Öppna enbart 
filer med ändelsen .wtx. 

Analysprogrammet fungerar i princip likadant som mätprogrammet. Dock finns det även 
möjlighet att skriva in en förklarande text för elementen. Sedan visas även filnamnet för 
rådatan.

Indikatorn Voltage fungerar inte likadant som i mätprogrammet. Om cursorn är vald visas 
spänningen för den tidpunkt som valts med cursorn. Annars visas det första mätvärdet för 
spänningen.

Önskas en ny mätning analyseras väljs Open… i menyn igen och en ny fil väljs. 

För att avsluta programmet och återgå till huvudmenyn, trycks antingen Exit-knappen längst 
ner till höger in eller annars väljs Exit under File i menyn längst upp till vänster. 



Utfärdare: 

Ann-Sofie Nilsson 
Jonas Olsson

Dokument: 

Manual för  
Input Power WT110 

Datum: 

2003-09-25 

Bilaga 4 

Manual för 
Input Power WT110 



1

Input Power WT110 

Detta program mäter ström, ineffekt och energikonsumtion. 

Programmet är uppbyggt av ett mätprogram och ett analysprogram. I huvudmenyn väljs vilket 
program som ska köras.

Huvudmeny för Input Power WT110 

Programmet är optimerat för att köras med upplösningen 1024 x 768. 

Yokogawa WT110 gör en mätning var 25:e millisekund.

Programmet är utvecklat för operativsystemet Windows 2000. 

Programmet är framtaget i utvecklingssystemet LabVIEW  6.1 Base Package for 
Windows. 
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Mätprogram ”Measure”

Mätprogram, "Measure" 

Förberedelser före start 

Innan start av programmet bör följande kontrolleras; 

Yokogawa WT110 kopplas in via GPIB-interface och ställs in till en valfri adress (se manual 
för instrumentet). Som default i programmet är adress 30 vald, så med fördel väljs den 
adressen. Dock går det att välja en annan adress i programmet. Kontrollera att instrumentet är 
inställt i 488.2 mode. 
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Initiering av instrument

När mätprogrammet startas kommer det upp en dialogruta där adressen för Yokogawa WT110 
ställs in (default adress står inom parentes). Råder det osäkerhet om vilken adress 
instrumentet är inställd på kan instrumentet stängas av och sättas på igen. Adressen visas då i 
den nedersta displayen under uppstarten. 

Val av adress 

Om inte programmet hittar Yokogawa WT110 kommer det upp en dialogruta. Kontrollera att 
rätt adress är vald och att instrumentet är påslaget. Klicka sedan Ok för att initiera 
instrumentet på nytt eller tryck Quit för att avsluta programmet. OBS! Hela Input Power 
WT110 avslutas. 
Inställningar innan start av mätning 

De inställningar som behöver göras innan en mätning är att välja mätområde för strömmen 
med kontrollen A-range. Om den maximala strömmen aldrig kommer att överstiga 10A, så 
ställs förslagsvis mätområdet in till 10A. Ju lägre mätområde som ställs in, desto noggrannare 
mätvärde erhålls. Dock bör inte ett för lågt mätområde ställas in då instrumentet kan ta skada. 
Det går även att ställa in ”Autorange”, men det är inte att rekommendera då instrumentet får 
svårt att hinna med att mäta vid branta flanker. Avslutningsvis ställs tiden, för hur lång 
mätning som önskas, in med kontrollen Measure time. Mätningen avslutas då automatiskt 
efter inställd tid. Det går att ställa in en mättid mellan 5 och 125 min. Önskas mätningen 
avslutas manuellt trycks knappen Cancel in. OBS! Var noga med att kontrollera mättiden, då 
det inte finns någon möjlighet att ändra den under körning. För att starta mätningen trycks 
sedan Start-knappen in. 

Inställningar innan mätning 



4

Grafer och Cursors

Det finns två flikar med grafer. Den första fliken, kallad Power, visar ineffekten till 
mätobjektet. Effekten mäts med Yokogawa WT110. Nederst på fliken finns en knapp Cursors
On/Off. Med den visas två cursors (gula) med vilka det går att markera in ett intervall i grafen. 
För detta intervall visas den uträknade energikonsumtionen och medeleffekten. Även x- och 
y-värdet för varje cursor visas. 

Graf "Power" 

Nästa flik Current visar en graf över strömmen som mätobjektet drar. Yokogawa WT110
används för att mäta strömmen. 

Behöver man gå in i grafen och läsa ut det exakta värdet vid en viss tidpunkt trycks knappen 
Cursor On/Off som är placerad under graferna in . Då visas en cursor (blå) i den graf som är 
synlig. I indikatorerna placerade bredvid knappen visas x- och y-värdet för cursorn. 

Cursor On/Off 

För att ändra x- eller y-skalan på graferna dubbelklickar man på något av de yttersta värdena 
och ändrar det till det önskade och trycker enter. OBS! X-skalan ändras på samtliga grafer. 
Detta gäller dock inte y-skalan. 

X-scale 

Slutligen finns även en indikator Voltage. Den visar hela tiden det nuvarande spänningsvärdet 
som mäts med Yokogawa WT110.
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Efter mätning 

När mätningen har avslutats, antingen genom att mättiden uppnåtts eller att mätningen 
avslutats manuellt, visas en dialogruta där det väljs vart rådatan ska sparas.

Det här programmet sparar rådatan som en textfil med filändelsen .wt1. Uppbyggnaden av 
filen ser ut på följande sätt; 

Uppbyggnad av textfil med rådata 

Kolumn 1 är spänningen, kolumn 2 är strömmen och kolumn 3 är effekten. Tiden mellan varje 
mätning från Yokogawa WT110 är 25 millisekunder. OBS! Var noga med tiden om rådatan till 
exempel exporteras till Excel eller dylikt. 

Under mätning sparas all mätdata i en temporär fil i katalogen ”Temp_data” som ligger i 
katalogen för programmet. Filen med mätdata från Yokogawa WT110 sparas som 
”Pmeas_ÅÅMMDD_ttmm.wt1”. Skulle något hända med den fil som sparas undan på 
nätverket finns det alltså en backup. OBS! Katalogen ”Temp_data” måste rensas manuellt om 
den börjar bli för stor. 

228.810 7.705 1762.000 
228.800 7.705 1762.000 
228.770 7.704 1761.000 
228.770 7.704 1761.000 
228.780 7.705 1762.000 
228.800 7.706 1762.000 
228.800 7.707 1762.000 
228.790 7.707 1762.000 
228.770 7.707 1762.000 
228.800 7.709 1763.000 

Mätdata från 
Yokogawa WT110 
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Önskas en utskrift av resultatet väljs Print Window… under File i menyn längst upp till 
vänster. Först kommer en dialogruta där en valfri text, som kommer att synas högst upp på 
utskriften, kan skrivas in.

Dialogruta för inmatning av text 

Sedan kommer en printdialog-ruta, där en valfri skrivare väljs. Om det finns en Pdf-skrivare 
installerad går det bra att spara utskriften som pdf istället. Utskriften blir det som syns på 
skärmen, så var noga med att ha rätt skala inställd och se till att cursors är synliga och står i 
rätt position, om till exempel energikonsumtionen ska visas. OBS! Utskrift kan ej göras när 
mätning pågår. 

För att avsluta programmet och återgå till huvudmenyn, trycks antingen Exit-knappen längst 
ner till höger in eller annars väljs Exit under File i menyn längst upp till vänster. 
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Analysprogram ”Analyze”

Analysprogram, "Analyze" 

För att analysera en sparad mätning väljs Open… under File i menyn längst upp till vänster. I 
dialogrutan som kommer upp väljs sedan den fil som önskas analyseras. OBS! Öppna enbart 
filer med ändelsen .wt1. 

Analysprogrammet fungerar i princip likadant som mätprogrammet. Dock visas även 
filnamnet för rådatan. Indikatorn Voltage fungerar inte likadant som i mätprogrammet. Om 
cursorn är vald visas spänningen för den tidpunkt som valts med cursorn. Annars visas det 
första mätvärdet för spänningen. 

Önskas en ny mätning analyseras väljs Open… i menyn igen och en ny fil väljs. 

För att avsluta programmet och återgå till huvudmenyn, trycks antingen Exit-knappen längst 
ner till höger in eller annars väljs Exit under File i menyn längst upp till vänster. 
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Input Power WT210 

Detta program är främst till för att mäta ineffekt, energikonsumtion och detektera hur olika 
element i ugnen slår till och från. Det är lämpligt att använda då kokningsalgoritmer och 
dylikt ska studeras. 

Programmet är uppbyggt av ett mätprogram och ett analysprogram. I huvudmenyn väljs vilket 
program som ska köras.

Huvudmeny för Input Power WT210 

Programmet är optimerat för att köras med upplösningen 1024 x 768. 

Yokogawa WT210 och ADAM-4050 gör en mätning var 20:e millisekund.

Programmet är utvecklat för operativsystemet Windows 2000. 

Programmet är framtaget i utvecklingssystemet LabVIEW  6.1 Base Package for 
Windows. 



2

Mätprogram ”Measure”

Mätprogram, "Measure" 

Förberedelser före start 

Innan start av programmet bör en kontroll göras att följande instrument är inkopplade; 

Yokogawa WT210 kopplas in via GPIB-interface och ställs in till en valfri adress (se manual 
för instrumentet). Som default i programmet är adress 30 vald, så med fördel väljs den 
adressen. Dock går det att välja en annan adress i programmet. 

ADAM-4050 kopplas in på valfri COM-port, dock måste porten först ha konfigurerats med 
hjälp av programmet Advantech Device Manager (se manual ”Installation av Input Power”).
Som default i programmet är COM-port 1 vald, så med fördel väljs den porten. Dock går det 
att välja en annan port i programmet. Kontrollera att instrumentet är inställt i 488.2 mode. 
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Initiering av instrument

När mätprogrammet startas kommer det först en dialogruta där den COM-port som 
ADAM-4050 sitter på väljs (default adress står inom parentes). 

Val av COM-port 

Om inte programmet hittar ADAM-4050 kommer det upp en dialogruta. Kontrollera att 
instrumentet verkligen är inkopplat på rätt COM-port och att matningsspänningen är 
tillkopplad. Klicka sedan Ok för att initiera instrumentet på nytt eller tryck Quit för att avsluta 
programmet. OBS! Hela Input Power WT210 avslutas. 

Efter initiering av ADAM-4050 kommer det ytterligare en dialogruta där adressen för 
Yokogawa WT210 ställs in (default adress står inom parentes). Råder osäkerhet om vilken 
adress instrumentet är inställd på kan instrumentet stängas av och sättas på igen. Adressen 
visas då i den nedersta displayen under uppstarten. 

Val av adress 

Om inte programmet hittar Yokogawa WT210 kommer det upp en dialogruta. Kontrollera att 
rätt adress är vald och att instrumentet är påslaget. Klicka sedan Ok för att initiera 
instrumentet på nytt eller tryck Quit för att avsluta programmet. OBS! Hela Input Power 
WT210 avslutas. 
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Inställningar innan start av mätning

De inställningar som behöver göras innan en mätning är att välja mätområde för strömmen 
med kontrollen A-range. Om den maximala strömmen aldrig kommer att överstiga 10A, så 
ställs förslagsvis in mätområdet in till 10A. Ju lägre mätområde som ställs in, desto 
noggrannare mätvärde erhålls. Dock bör inte ett för lågt mätområde ställas in då instrumentet 
kan ta skada. Det går även att ställa in ”Autorange”, men det är inte att rekommendera då 
instrumentet får svårt att hinna med att mäta vid branta flanker. Avslutningsvis ställs tiden, för 
hur lång mätning som önskas, in med kontrollen Measure time. Mätningen avslutas då 
automatiskt efter inställd tid. Det går att ställa in en mättid mellan 5 och 125 min. Önskas 
mätningen avslutas manuellt trycks knappen Cancel in. OBS! Var noga med att kontrollera 
mättiden, då det inte finns någon möjlighet att ändra den under körning. För att starta 
mätningen klickar man sedan på Start-knappen.

Inställningar innan mätning 

Grafer och Cursors 

Det finns tre olika flikar med grafer. Den första fliken, kallad Power, visar ineffekten till 
mätobjektet. Effekten mäts med Yokogawa WT210. Nederst på fliken finns en knapp Cursors
On/Off. Med den visas två cursors (gula) med vilka ett intervall i grafen kan markeras. För 
detta intervall visas den uträknade energikonsumtionen och medeleffekten. Även x- och y-
värdet för varje cursor visas. 

Graf "Power" 

Nästa flik Current visar en graf över strömmen som mätobjektet drar. Yokogawa WT210
används för att mäta strömmen. 
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Sista fliken Elements visar de element 0-6, till exempel Grill, FC eller MW, som mäts med 
ADAM-4050 och tillhörande mätboxar. Indikeringen för elementen är bara ”På” eller ”Av”. 

Graf "Elements" 

Under graferna ligger en knapp Cursor On/Off”. Med den visas en cursor (blå) i den graf som 
är synlig. De gröna LED:arna till höger om knappen indikerar vilka element 0-6 som är aktiva 
vid den tidpunkt som valts med cursorn. Om cursorn inte är vald visas det nuvarande värdet 
på elementen. Sedan visas även x- och y-värdet för cursorn. 

Cursor On/Off 

För att ändra x- eller y-skalan på graferna dubbelklickar man på något av de yttersta värdena 
och ändrar det till det önskade och trycker enter. OBS! X-skalan ändras på samtliga grafer. 
Detta gäller dock inte y-skalan. 

X-scale 

Slutligen finns även en indikator Voltage. Den visar hela tiden det nuvarande spänningsvärdet 
som mäts med Yokogawa WT210.

På 

Av
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Efter mätning

När mätningen har avslutats, antingen genom att mättiden uppnåtts eller att mätningen 
avslutats manuellt, kommer det upp en dialogruta där det bestäms vart rådatan ska sparas.  

Det här programmet sparar rådatan som en textfil med filändelsen .wt2. Uppbyggnaden av 
filen ser ut på följande sätt; 

Uppbyggnad av textfil med rådata 

Kolumn 1 är spänningen, kolumn 2 är strömmen, kolumn 3 är effekten och kolumn 4 är det 
decimala värdet av den binära elementarrayen där element 0 är den minst signifikanta biten. 
En 1:a symboliserar ”På” och en 0:a ”Av”. 

Tiden mellan varje mätning från Yokogawa WT210 och ADAM-4050 är 20 millisekunder. 
OBS! Var noga med tiden om rådatan till exempel exporteras till Excel eller dylikt. 

Under mätning sparas all mätdata i en temporär fil i katalogen ”Temp_data” som ligger i 
katalogen för programmet. Filen med mätdata från Yokogawa WT210 och ADAM-4050 sparas
som ”Pmeas_ÅÅMMDD_ttmm.wt2”. Skulle något hända med den fil som sparas undan på 
nätverket finns det alltså en backup. OBS! Katalogen ”Temp_data” måste rensas manuellt om 
den börjar bli för stor. 

228.810 7.705 1762.000 4.000 
228.800 7.705 1762.000 4.000 
228.770 7.704 1761.000 4.000 
228.770 7.704 1761.000 4.000 
228.780 7.705 1762.000 4.000 
228.800 7.706 1762.000 4.000 
228.800 7.707 1762.000 4.000 
228.790 7.707 1762.000 4.000 
228.770 7.707 1762.000 4.000 
228.800 7.709 1763.000 4.000 

Mätdata från 
Yokogawa WT210 
och ADAM-4050
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Önskas en utskrift av resultatet väljs Print Window… under File i menyn längst upp till 
vänster. Först kommer en dialogruta där en valfri text, som kommer att synas högst upp på 
utskriften, kan skrivas in.

Dialogruta för inmatning av text 

Sedan kommer en printdialog-ruta, där man väljer en valfri skrivare. Om det finns en Pdf-
skrivare installerad går det bra att spara utskriften som pdf istället. Utskriften blir det som 
syns på skärmen, så var noga med att ha rätt skala inställd och se till att cursors är synliga och 
står i rätt position, om t ex energikonsumtionen ska visas. OBS! Utskrift kan ej göras när 
mätning pågår. 

För att avsluta programmet och återgå till huvudmenyn, trycks antingen Exit-knappen längst 
ner till höger in eller annars väljs Exit under File i menyn längst upp till vänster. 
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Analysprogram ”Analyze”

Analysprogram, "Analyze" 

För att analysera en sparad mätning väljs Open… under File i menyn längst upp till vänster. I 
dialogrutan som kommer upp väljs sedan den fil som önskas analyseras. OBS! Öppna enbart 
filer med ändelsen .wt2. 

Analysprogrammet fungerar i princip likadant som mätprogrammet. Dock finns det även 
möjlighet att skriva in en förklarande text för elementen. Sedan visas även filnamnet för 
rådatan.

Indikatorn Voltage fungerar inte likadant som i mätprogrammet. Om cursorn är vald visas 
spänningen för den tidpunkt som valts med cursorn. Annars visas det första mätvärdet för 
spänningen.

Önskar man analysera en ny mätning väljs Open… i menyn igen och en ny fil väljs. 

För att avsluta programmet och återgå till huvudmenyn, trycks antingen Exit-knappen längst 
ner till höger in eller annars väljs Exit under File i menyn längst upp till vänster. 



Bilaga 6 
Kopplingsschema, ADAM-4050 Kabel 

Pin nr DSUB 12 Plint ADAM-4050 (nr) Kabel färg Data 

8 DI0 (14) Brun Kanal 0 

7 DI1 (15) Grön Kanal 1 

6 DI2 (16) Svart Kanal 2 

5 DI3 (17) Rosa Kanal 3 

4 DI4 (18) Grå Kanal 4 

3 DI5 (19) Vit Kanal 5 

2 DI6 (20) Röd Kanal 6 

1 GND (10) Lila GND

9 +Vs (9) Gul +12 V 



Bilaga 7 
Kopplingsschema, Indikatorbox 



Bilaga 8 
Kopplingsschema, Transformatorbox 




