
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköpings Universitet Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

C-uppsats
LITH-ITN-EX--05/036--SE

Migrering av styrsytem
Maria Andersson

2005-11-29



LITH-ITN-EX--05/036--SE

Migrering av styrsytem
Examensarbete utfört i Reglerteknik

vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus
Norrköping

Maria Andersson

Handledare Mikael Pegler
Examinator Måns Östring

Norrköping 2005-11-29



 

Rapporttyp
Report category

  Examensarbete
       B-uppsats
       C-uppsats
       D-uppsats

    _ ________________

Språk
Language

       Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel
Title

Författare
Author

Sammanfattning
Abstract

ISBN
_____________________________________________________
ISRN
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

Datum
Date

URL för elektronisk version

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology

2005-11-29

x

x

LITH-ITN-EX--05/036--SE

Migrering av styrsytem

Maria Andersson

Holmen Paper AB är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper. De maskiner som
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Abstract
Holmen Paper AB is one of the leading manufacturers of wood-containing printing paper in
Europe. The producing machines, until recently, have used the control system 'Siemens
Teleperm M.' During 2005, a migration was done on one of the paper machines, from
Teleperm M to Siemens PcS7. The software program which was supposed to handle the
migration was not able to convert all of the software; some of it had to be done by hand. The
desired result was obtained concerning the function of the program, but the code was more
complex than necessary. When it comes to error search it helps to keep the code as simple as
possible. Therefore, the task in this projekt was to simplify the code. This was done by
investigating whether the same ability existed in different circuits. If this was the case, I was
to find a solution were the unnecessary circuits is removed.

This work shows that there is a solution were the unnecessary circuits could be removed. A
wiring diagram and how too implement it is also presented. The work resulted in a simpler
circuit.



Sammanfattning
Holmen Paper AB är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper. De maskiner
som tillverkar pappret har tills nyligen styrts av Siemens Teleperm M. Under 2005 gjordes en
migrering av styrsystemet på en av pappersmaskinerna från Teleperm M till Siemens PcS7.
Mjukvaruverktyget som skulle sköta migreringen kunde inte konvertera hela mjukvaran så en
del av arbetet utfördes för hand. Detta resulterade i att funktionen blev enligt önskemål men
koden blev onödigt komplicerad. Då det är eftersträvansvärt att ha en enkel kod för att
underlätta felsökning är syftet med detta examensarbete att undersöka om samma förmåga
fanns i två kretsar. Om så var fallet skulle en lösning hittas för att plocka bort den överflödiga
kretsen.

Arbetet resulterade i slutsatsen att det var möjligt att plocka bort ett av funktionsblocken samt
förslag på koppling och implementering av detta. Resultatet ledde till förenklade kretsar.



Förord
Examensarbetet har utförts på Holmen Paper, Braviken i Norrköping som även varit min
arbetsplats under arbetet. Det har varit en gynnsam miljö för att ta till sig kunskap. På Holmen
Paper vill jag speciellt tacka Kristian Nehlin som har gett mig möjligheten att göra mitt
examensarbete på Braviken och min handledare Mikael Pegler som varit ovärderlig med sin
kunskap och sitt stöd. Jag vill även tacka min examinator Måns Östring vid ITN för värdefulla
råd och stöd vid slutförandet av rapporten.
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1 Inledning
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Holmen Paper, Braviken. Arbetet utgör sista delen
av min utbildning till högskoleingenjör i data och elektroteknik med inriktning data och
elsystem. Arbetet omfattar 10 poäng.

1.1 Bakgrund
Holmen Paper AB är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper. I
Holmenkoncernen finns fyra pappersbruk varav ett är Braviken utanför Norrköping. På
Braviken finns det tre pappersmaskiner Pm 51, Pm 52 och Pm 53 som tillsammans producerar
750 000 ton papper per år. På bruket tillverkas både vitt och färgat papper till tidningar och
kataloger. En av brukets mest kända produkter är det rosa färgade pappret som används i
ekonomi- och sportpress. Att omvandla granvirke och returpapper till en brukbar färdig
pappersprodukt är en avancerad automatiserad process där maskinstyrningen har en central
roll. Detta examensarbete handlar om att förenkla utformningen av en specifik del av
maskinstyrningen.

Figur 1. Modell som visar kopplingen mellan människa, system och process.

Under 2005 bytte Holmen Paper styrsystem på pappersmaskin Pm 52 från Teleperm M till
PcS7, båda av fabrikat Siemens. Orsaken till bytet var att det började bli svårt att hitta
reservdelar till Teleperm M. Dessa båda PLC-system består både av hård- och mjukvara. När
hårdvaran var utbytt var det dags att flytta över mjukvaran som fanns i det gamla systemet.
Till hjälp fanns mjukvaruverktyget migrasafe som omvandlade den gamla koden till
motsvarande kod för PcS7. Mjukvaruverktyget klarade dock inte av att migrera hela koden så
en del fick göras manuellt. Som följd av detta har ett funktionsblock från Teleperm M, FRN,
följt med till det nya programmet. Det aktuella funktionsblocket känner av och skickar signal
om förregling det vill säga låsning av regulatorn. På företaget fanns önskemål om att FRN-
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blocket ska plockas bort då allt tyder på att förmågan att klara FRN:s uppgift finns hos ett
befintligt funktionsblock i PcS7, nämligen CTRL_PP. Att få ett enklare program som är lättare
att överskåda och felsöka är den huvudsakliga orsaken till att arbetet utförs.

Rapporten ger en teoretisk bakgrund till problemet samt redovisning av de tester som gjorts
för att lösa uppgiften. Läsaren får också se det färdiga resultatet samt en slutsats.

1.2 Syfte och målsättning
Syftet med examensarbetet var att analysera och kartlägga de olika varianter av kopplingar
mellan de båda funktionsblocken FRN och CTRL_PP som finns i Pm 52, den pappersmaskin
där styrsystemsbytet genomförts. Det vill säga på vilket sätt är FRN och CTRL_PP kopplade
till varandra. Det finns mer än ett sätt de båda kretsarna är sammankopplade. En utsignal från
FRN-kretsen kan gå till olika ingångar på CTRL_PP. Efter avslutad kartläggning skulle en
lösning hittas där CTRL_PP tar över FRN:s uppgift att upptäcka samt ge signal om förregling.
FRN blir då överflödigt och kan plockas bort.

Det kommer framöver bli aktuellt att byta styrsystem på de två andra pappersmaskinerna Pm
51 och Pm 53, målet är då att genom detta arbete förbereda så att migreringen kan ske utan att
FRN kretsen inkluderas.

1.3 Krav
Funktionen ska efter genomfört arbete vara identisk med den som finns idag. FRN-kretsen ska
plockas bort och dess uppgift ska övertas av CTRL_PP.

1.4 Avgränsning
Då tiden varit begränsad och arbetet utförts på ett system som är i drift har förändringen
endast utförts på två kretsar. Lösningen är dock generell och kan implementeras vidare på fler
kretsar.
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2 Teori
Här får läsaren de nödvändiga begreppen förklarade för att kunna ta till sig uppgiften och dess
lösning. Det finns även en ordlista med centrala begrepp på sidan 20. Informationen är
hämtad från Bravikens hemsida samt Mikael Pegler.

2.1 Maskinstyrning
En pappersmaskin är ca 100 m lång och 15 m hög, med en pappersbredd på ca 9 m.
Hastigheten uppgår till 1800 m/min vilket motsvarar 108 km/h. Från starten där
pappersmassan fördelas till slutet där det färdiga pappret rullas upp på stora valsar krävs
noggrann styrning och reglering för att uppnå en hög kvalitet. De ljusgula fälten i bilden
nedan är själva pappersbanan. De vita är filt som används för att transportera pappersmassan
vidare innan den blivit tillräckligt torr.

Figur 2. Bild av en pappersmaskin. Massan matas in till höger i bilden. De gula fälten är pappersbanan,
det vita är filt som transporterar massan innan den är torr. Längst till vänster finns det färdiga pappret
som ska vidare till beskärning för att sedan paketeras och skeppas till kund.

Varje delmoment innehåller ett eller två överordnade system, PLC, vars uppgift är att ta in
aktuella värden från olika givare och därefter utifrån satta gränser skicka ut styrsignaler.
Torkdelen, ”drying section” styrs av två PLCer, en för maskinlogik och en för ångreglering.

Den logik som finns i PLCn består av mjukvarukretsar. För att programmera en PLC används
ett grafiskt programmeringsgränssnitt.

2.2 Förregling
Förregling betyder låsning. I detta fall handlar det om låsning av ventiler som styr
flödeshastigheten av exempelvis vätska eller ånga. Beroende på funktionen ska ventilen helt
öppnas eller slutas vid förregling. Flödet till en tank ska till exempel strypas helt vid stopp då
det annars kan leda till att tanken blir överfull. I fallet med ånga ska ventiler öppnas helt för
att tömma systemet på ånga, om ånga finns kvar i systemet omvandlas den till vatten, med
ökad volym som följd då den svalnar. Detta leder till materialskador.
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2.3 Komponenter
De mest centrala komponenterna förklaras här. För att titta på varje individuell signal hänvisar
jag läsaren till bilagorna i kapitel 7 där signalbeskrivning finns.

2.3.1 FRN
FRN är förreglingsbyggsten till Teleperm M. FRN har vilkor för förregling uppsatta. Om
dessa vilkor uppfylls skickar FRN ut signal till RN att det är dags att förregla.

De signaler som känner av om förregling ska genomföras är YNF1 och YNF2. Dessa signaler
jämförs med YNN1 respektive YNN2 om YNF1 och YNN1 blir lika skickas förreglingssignal
ut på YNF.

Figur 3. FRN, mjukvarukrets som är förreglingsbyggsten  till Teleperm M. Insignaler till vänster 1-30 och
utsignaler till höger 1-15. Det finns logik i kretsen hur den är uppbyggd visas i bilaga 7.2.

2.3.2 RN
Regulatorkrets till Teleperm M. En PID regulator som tar in aktuella värden jämför dem med
önskade värden samt skickar styrsignal till ventil.

Figur 4. RN mjukvaru regulator. En PID regulator som tar in aktuella värden jämför dem med önskade
samt skickar styrsignal till ventilen.
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2.3.3 CTRL_PP
Vid byte till det nya styrsystemet PcS7 har CTRL_PP ersatt RN. Komponenten har troligen
också förmåga att ersätta även FRN. Förreglingssignalen går in på Lock_i ingångarna och ut
på LMN. Av utrymmesskäl visas här en variant där flertalet av de 125 insignalerna tagits bort.
Den intresserade hitta detaljerad information om CTRL_PP i bilaga 7.1.

Figur 5. Mjukvarukretsen CTRL_PP. Många av kretsens 125 insignaler är av utrymmesskäl, samt för att
förenkla, bortplockade. För detaljer se bilaga 7.1.
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3 Genomförande
Arbetsgången beskrivs här samt de test som utförts för att skapa förståelse för kretsarna.
Slutligen visas implementeringen av den föreslagna lösningen.

3.1 Arbetsgång
Innan styrsystemsbytet genomfördes var FRN kretsen kopplad till RN kretsen. Efter bytet är
FRN kopplad till CTRL_PP. Nästa steg att undersöka om det är möjligt att plocka bort FRN
kräver en god förståelse av de inblandade kretsarna samt samspelet dem emellan. Arbetet
inleds därav med att skapa en förståelse för de olika kretsarna genom dess manualer. De olika
funktionerna hos FRN studeras för att sedan söka motsvarande funktion på CTRL_PP. En
studie över vilka olika varianter som finns av kopplingar mellan CTRL_PP och FRN görs se
kapitel 3.2.

Funktionerna hos FRN testas genom simulering där FRN är kopplad till RN vilket visas i
kapitel 3.3.1. Simuleringen består av ett testprogram som ligger och reglerar mellan
ändlägena. Test av CTRL_PP har bara till viss del varit möjlig då systemet är i drift. Test har
kunnat utföras av kretsens funktioner men simulering har inte varit möjlig. Det vill säga det
har varit möjligt att ändra en signal åt gången och studera effekten av det. De teoretiska
studierna och testen har lett fram till ett förslag på hur de signaler som tidigare gick via FRN
ska kunna tas om hand direkt av CTRL_PP med motsvarande funktion.

Det system där kopplingen testas är i drift i en del av tillverkningsprocessen som inte är så
störningskänslig.

3.2 Varianter
Varje PcS7-modul styr ett visst antal FRN/CTRL_PP-kopplingar. Det finns olika sätt på vilket
FRN och CTRL_PP är kopplade till varandra. Det går att gruppera kretsarna då det finns flera
kretsar som är kopplade på samma sätt. En sådan grupp kommer här att benämnas variant 1,
variant 2, variant 3 och så vidare till och med variant 7. Det är olika många signaler
inkopplade i de olika varianterna men även olika insignal till en viss ingång. Förklaringen till
detta är att det finns olika önskemål på funktionen.

Den kartläggning som gjorts över de olika varianterna som förekommer med in och ut
signaler har som syfte att åskådliggöra det som skiljer sig mellan de olika varianterna.
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Nedan visar en modell av FRN kretsen samt det som skickas in respektive kommer ut ur den.
INDIVIDUELL  betyder att alla de 7 varianterna av FRN/CTRL_PP kopplingar skiljer sig från
varandra. Det förekommer också fasta värden som insignal. De fasta värden som förekommer
i de 7 varianterna är =0, =1, =10, =99 eller =100. Om insignalen är ett analogt värde visas det
med ett idnummer för just den analogsignalen, exempelvis =8.1016 eller =8.1021. Alla
analoga signaler har ett unikt idnummer. Om insignalen tas från en utgång på regulatorkretsen
benämns den med namnet på regulatorns utgång exempelvis YA, XW eller HDAC. Då det
endast står = en siffra är detta giltigt för alla varianter.

IN signal UT signal
INDIVIDUELL X Y X (Insignal till regulatorkretsen )

 =0 XN YN YN (Insignal till regulatorkretsen)
Variant 1, 2, 3, 4 = 1

Variant 7, 8 = 8.1016
Variant 5 = 8.1021

XNF BGF

 =0 XNFN STU Variant 3 = STU (Insignal till regulatorkretsen)
=10 STUZ A ACAU (Insignal till regulatorkretsen)

Variant 1, 2, 3, 4, 7, 8 = YA (RN)
Variant 5, 6 = 0

YR H HDAU (Insignal till regulatorkretsen)

 =0 YN1 RAMP
Variant 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 = 0

Variant 7, 8 = 99
YN2 YNF YNF (Insignal till regulatorkretsen)

INDIVIDUELL YNF1 XNFA
=0 YNN1 YN12

Variant 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 1
Variant 7, 8 = 8.1016

YNF2 NOTA

 =0 YNN2 S1A S1 (Insignal till regulatorkretsen)
 =0

Variant 5, 6= 8.1021
CN S2A S2 (Insignal till regulatorkretsen)

 =100 DY S3A S3 (Insignal till regulatorkretsen)
 =0 YNZ S4A S4 (Insignal till regulatorkretsen)

XW (Utsignal från regulatorkretsen) XD
 =0 XDL
 =0 XDB

INDIVIDUELL BGF1
INDIVIDUELL BGF2

 =0 BGF3
Variant 1, 3, 7, 8 = 1

Variant 2, 4, 5, 6 = HDAC (Utsignal från
regulatorkretsen)

AUTO

 =0 ZAUT
 =0 NA

INDIVIDUELL S1
INDIVIDUELL S2

 =0 S3

Figur 6. Visualisering av de olika signaler i FRN kretsen samt beskrivning av de sju möjliga kopplings
varianterna.
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3.3 Test
Tester har genomförts i flera steg. För en närmare förklaring av de olika signalerna se kapitel
7.

3.3.1 Test 1
Testprogram byggs för testning av funktionen då FRN är kopplat till RN. De slutsatser som
dras är:

• Om insignalen YNF1 och insignalen YNN1 är lika skickas signal som indikerar att det är
dags för förregling ut på YNF och värdet på YN1 skickas ut på YN.

• Om insignalen YNF2 och insignalen YNN2 är lika skickas förreglingssignal på YNF och
värdet på YN2 skickas ut på YN.

• YNF2 och YNN2 har högre prioritet än YNF1 och YNN1 vilket innebär att i fallet där båda
förreglingssignalerna skickas samtidigt är det värdet på YN2 som skickas ut på YN.

• På variant 5 och 6 (se kapitel 3.2) är CN inkopplad, på övriga är den satt till 1. När CN slår
om skickas förreglingssignal och regulatorn låses det vill säga utsignalen fryses och
regulatorn slutar reglera. Det som skiljer detta läge från förregling när CN är satt till ett är
förreglingssignalen. I detta fall förändras inte regulatorn utan den låses i det just då
aktuella värdet.

• Det som styr fördröjning innan tillbakagång till normaldrift efter förregling är en ramp. I
manualen till Teleperm M ges information om rampens utseende. Det styrs av DY och
YNZ det vill säga det är alltid ramp men om DY är satt till 100 och YNZ är satt till 0
kommer den bli ett steg det vill säga rampen kopplas ur.

• YR är ett utsignalsminne. LMN signalen återkopplas till YR vilket är utsignals värde på
regulatorn.

• BGF1/BGF2 är störningssignal, när den går hög skickas en signal ut på BG1. Denna signal
lägger RN i manuellt läge.

• För de kretsar med fast AUTO-signal kommer hela tiden förregling vara möjlig. För de
kretsar med återkopplad AUTO-signal finns två lägen, ett där förregling är möjlig och ett
där det inte är möjligt.

• 

3.3.2 Test 2
Möjlighet har funnits att testa funktionerna på CTRL_PP genom att förändra en signal åt
gången men ingen testkrets har byggts. De signaler nedan som startar med Q är utsignaler,
övriga är insignaler med undantag för LMN och DY. I tabellerna nedan har utsignalerna en
markerad kant runt sig.

Regulatorn kan ligga i internt eller externt läge. Då regulatorn befinner sig i externt läge kan
operatören inte påverka regulatorn men det kan de om regulatorn befinner sig i internt läge.
Test av skiftningen mellan internt och extern läge visas i figur 7.
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LIOP_INT_SEL SPEXON_L SPEXTSEL
1 1 X
1 0 X
0 X 1
0 X 0

QSPEXTON
1
0
1
0

Figur 7. Här visa vad som händer på utsignalen QSPEXTON, inom tjockare linje, då skiftning sker
mellan internt och externt läge. X betyder att signalen inte påverkar QSPEXTON.  

Flera tester gjordes på manuellt/automatiskt läge. Då regulatorn ligger i automatiskt läge styrs
den av PLC:n. När den ligger i manuellt läge styrs den av operatören. I kretsen finns två
signaler som inte tillhör standard kretsen, ACAU och HDAU. Det står alltså ingen information
om dessa ingångar i de manualer som funnits tillgängliga. Därför gjordes två test ett med och
ett utan dessa signaler, vilket kan ses i figur 8 och 9.

LIOP_MAN_SEL AUTO_ON_OP
(operatören kan påverka)

AUTO_L QMAN_AUT

0 1 X 1
0 0 X 0
1 X 1 0
1 X 0 1

Figur 8. Här visas vad som händer med utsignalen QMAN_AUT då vissa signaler som påverkar skiftning
mellan manuellt och automatiskt läge förändras.

LIOP_MAN_SEL ACAU HDAU AUTO_ON_OP QMAN_AUT
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
0 PULS L->H 0 X 1
0 0 PULS H->L X Oförändrad
0 1 0 X 1
0 1 1 X 0

Figur 9. Här visas vad som händer med utsignalen QMAN_AUT då vissa signaler som påverkar skiftning
mellan manuellt och automatiskt läge förändras.

Test av förreglingsignalen då CNTR_PP ligger i auto läge, det vill säga operatören kan i detta
läge inte påverka händelseförloppet.

LOCK_1 LOCK_2 LMN_TRK1 LMN_TRK2 QLMNRMP LMN DY QLOCK
1 1 15 10 LMN_HLM LMN_HLM 0

H->L 1 15 10 LMN_TRK1 LMN_TRK1 1
L->H 1 15 10 PULS (4s) MAN_HLM MAN_HLM 0

1 H->L 15 10 LMN_TRK2 LMN_TRK2 1
L->H 15 10 PULS (4s) MAN_HLM MAN_HLM 0

Figur 10. Här visas vad som händer med utsignalerna LMN och DY vid förreglings signal.
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Tabell 10 visar att regulatorn stannar på MAN_HLM så länge QLMNRMP har puls sen går
CTRL_PP tillbaka till LMN_HLM. QLMNRMP är en ramp som ger en fördröjning på utsignal
värdena LMN och DY efter förregling.

Om regulatorn får förreglingssignal i manuellt läge lägger sig LMN och DY på LMN_TRK_i
nivån, den stannar på denna nivå tills nivån ändras manuellt.

3.3.3 Test 3
Ett av de svåraste problemen att lösa var växlingen mellan manuellt och automatiskt läge. Om
störning uppstår läggs regulatorn i manuellt läge i vilket den ska stanna tills den får signal av
operatören. Ett ytterligare test gjordes på grund av detta.

Ett utförligare test på ACAU och HDAU signalen.

AUTO_L ACAU HDAU QMAN_AUT
1 0 PULS L->H slår om till 0
1 0 PULS H->L oförändrad 0
1 1 PULS L->H slår om till 0
1 1 PULS H->L slår om till 1
1 PULS L->H 1 oförändrad 0
1 PULS H->L 1 oförändrad 0
1 PULS L->H 0 oförändrad 1
1 PULS H->L 0 oförändrad 1
0 PULS L->H 1 oförändrad 0
0 PULS H->L 1 oförändrad 0
0 PULS L->H 0 slår om till1
0 PULS H->L 0 slår om till0

Figur 11. Här visas vad som händer med utsignalen QMAN_AUT då vissa signaler som påverkar
skiftning mellan manuellt och automatiskt läge förändras.

De slutsatser som dras är:

Då auto ingången på FRN kretsen endast styr om förregling är möjlig eller inte borde den inte
behöva kopplas till de signaler som styr om CTRL_PP ska ligga i auto eller manuellt läge.
Auto signalens funktion är att möjliggöra förregling endast om kretsen är i auto. I CTRL_PP
finns motsvarande funktion på TYP_1 ingången. Då TYP_1 sätts till 1 är förregling endast
möjlig i auto då signalen sätts till 0 är förregling möjlig i auto och manuell. Det vill säga
funktionen som i FRN kretsen sköttes av auto ingången finns det en funktion för i CTRL_PP ,
TYP_1.

Resultatet i tabell 11 tillsammans med resultatet från tabell 8 ger slutsatsen: Om signalerna
LIOP_MAN_SEL och ACAU sätts till noll styrs QMAN_AUT, det vill säga om regulatorn ska
vara i auto eller manuellt läge, av signalen HDAU.
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3.4 Matchning av signaler
Större delen av arbetet har handlat om att förstå funktionen i FRN kretsen för att sedan hitta
motsvarande funktion i någon av CTRL_PP-kretsens 125 insignaler. Här följer en presentation
av de matchade signalerna. Den eller de signaler som står först hänvisar till FRN kretsen och
den eller de senare till CTRL_PP-kretsen. För att genomföra matchningen har manualerna
”CTRL_PP Controler funktion with PID algorithm” , ”TELEPERM M AS 230/235
Förreglingsbyggsten för regulator FRN” och ”AS 235 System software, Funktion Blocks RN”
använts. För detaljer om signalerna se bilaga 7.1, 7.2 respektive 7.3.

• Ärvärdet X som motsvaras av PV_IN.
• Förreglingssignalerna YNF1 och YNF2 motsvaras av LOCK_1 och LOCK_2. YNF1 och

YNF2 kopplas även till B1_IND och B2_IND vilket är en signal till display. LOCK_1
signalen har högsta prioritet på CTRL_PP och YNF2 har högst prioritet på FRN. Därav
kopplas YNF2 till LOCK_1 och YNF1 till LOCK_2.

• Larmundertryckning XNF som motsvaras av MSG_LOCK. Vid start kan signalerna
fladdra och vara instabila, detta kan generera larm. Därav en bestämd tid då systemet
inte lyssnar på larm.

• STUZ tiden då larmet undertrycks efter förregling, motsvaras av ERHALM_TO.
• Då förreglingen ska avslutas börjar regulatorn reglera efter en angiven tid. Utsignalen

kan då rampas till det värde den hade innan förreglingen aktiverades. I alla aktuella
fall är denna signal YNZ satt till 0 det vill säga utsignalen hoppar direkt till det värde
den hade innan förreglingen aktiverades. YNZ motsvaras av LMNSEL_TO.

• LMNRAMP_ON ska vara satt till 1 för att möjliggöra ramp efter förregling.
• DY som motsvaras av LMNURLM. Efter förregling stegras rampen per cykel med

detta värde. På CTRL_PP förutsätts att LMNRAMP_ON är satt till 1.
• YR är utsignalminnet från regulatorn, denna signal motsvaras av YH_RESTART. Vid

återstart minns regulatorn det senaste värdet och sätter LMN, det vill säga
utsignalsparametrar och MAN_OP, till detta värde.

• Ärvärde vid förregling är YN1 och YN2, dessa signaler motsvaras av LMN_TRK1 och
LMN_TRK2. Värdet på LMN_TRKi är det värde LMN sätts till vid förregling.

• BGF1 och BGF2 är två analoga felsignaler. De kopplas båda till HDAU via en ELLER-
grind. De båda signalerna kopplas också till CSF som ger ett felmeddelande till
operatören.

• CN motsvaras av BYP_i. Då CN är aktiv ska förregling inte vara möjlig. Denna
funktion uppnås med BYP_i, förreglingssignalen kopplas förbi och ignoreras.

Det finns även signaler som inte motsvaras av någon signal på FRN-kretsen men som ska vara
med för att få önskad funktion.

• TYP_i ska vara satt till 1 då förregling endast ska vara möjlig i AUTO.
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3.5 Implementering
Implementering har skett i två steg, båda har skett på Pm 52 men i olika delar av processen.
Den första i en något enklare tillämpning vilket innebär att alla signaler inte var inkopplade
alla matchade signaler gick på grund av detta inte att testa. I den andra implementeringen
fanns de flesta signaler fanns med. Detta har gjort det möjligt att testa resultatet av arbetet i ett
verkligt system.

3.5.1 Implementering 1
FRN-kretsen plockas bort från mjukvaran och de aktuella signalerna kopplas direkt till
CTRL_PP-kretsen. Testet utfördes på en enklare krets som styr flödet av en kemikalie vilken
påverkar lufttätheten i pappersmassan. Förändringen i mjukvaran gjordes under driftstopp. På
följande sidor finns en bild som visar kopplingen innan och en bild som visar kopplingen
efter.
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Figur 12. FRN/CTRL_PP koppling innan förenklingen, första implementeringen
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Figur 13. CTRL_PP koppling efter förenklingen, första implementeringen
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3.5.2 Implementering 2
FRN kretsen plockas bort och det framtagna förslaget på ny koppling lades in. I denna krets
fanns möjlighet att testa alla signaler, det vill säga XNF larmundertryckningstid, dubbla
förreglingssignaler samt återkopplad AUTO. Återkopplad AUTO innebär att förregling inte
alltid är möjligt. Koden lades in under drift. Under den tid som behövdes för att rita om
kopplingarna sätts kretsen i manuellt läge och kopplas offline. Denna krets styrde spädning av
fyllmedel.
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Figur 14. FRN/CTRL_PP koppling innan förenklingen, andra implementeringen
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Figur 15. CTRL_PP koppling efter förenklingen, andra implementeringen
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3.6 Resultat
Att koppla bort FRN var genomförbart. Det var dock två saker som fick omhändertas externt.
Dels togs störningssignalerna BGF1 och BGF2 om hand av en ELLER-krets innan de kopplas
vidare till HDAU och CSF ingången. Vilken av signalerna X och XN som ska vara insignal i
FRN styrs av XNF, detta val lades i en analog selector. När andra kopplingen lades in
noterades att regulatorn lade sig i tvångsauto det vill säga operatören har ingen möjlighet att
lägga regulatorn i MANUELL. Detta var inte en funktion som eftersträvades, den återkom
även i den första kopplingen. Efter tankearbete och felsökning konstaterades att ACAU ska
vara satt till 0 och inte till 1. Då uppnås också önskad funktion att regulatorn inte själv kan
växla tillbaka till AUTO utan detta kan endast göras av operatören.
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4 Slutsats
Det går att konstatera att det var genomförbart att plocka bort FRN kretsen då CTRL_PP
klarade att genomföra dess uppgift. Det var två saker som fick omhändertas externt då dessa
uppgifter inte kunde utföras av CTRL_PP. Önskemålet att få en förenklad krets uppfylldes då
det vid felsökning nu finns färre kretsar. Förändringen är idag implementerad på två kretsar
på Pm 52. En förlängning av arbetet kan vara att fortsätta detta förändringsarbete på fler
kretsar. Då det senare i år även kan bli aktuellt att genomföra det byte av styrsystem som
utförts på Pm 52 på övriga pappersmaskiner kan detta arbete ligga till grund för att redan från
start förenkla regulatorkopplingarna.
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6 Ordlista
CTRL_PP Funktionsblock i PcS7 som sköter reglerfunktionen.
Data Mätvärden.
FRN  Förreglingsbyggsten för regulatorn.
Funktionsblock En mjukvarukrets som har specificerade funktioner.
Förregling  Låsning, i detta samanhang exempelvis strypning/öppning av en ventil
Grind En logisk enhet som behandlar signalerna enligt att förutbestämt mönster.

I rapporten nämns ELLER-grind denna beter sig enligt följande:

Insignal 1 Insignal 2 Utsignal
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Går i hand Regulatorn slår om till manuellt läge
_i I de fall i används står det för en siffra ex LOCK_i innebär att det kan

vara antingen LOCK_1 eller LOCK_2.
Kod  De textrader med instruktioner som i detta fall finns i mjukvarukretsarna.

Även kallad mjukvaran och programmet.
Migrationen Förvandling, överföring mellan olika versioner av mjukvara.
Mjukvaran  Se kod
PcS7 Styrsystem av fabrikat Siemens.
PLC Programmerbar logisk enhet exempelvis PcS7
Programmet Se kod.
RN Funktionsblock i Teleperm M, en PID-regulator.
Styrsystem- Den enhet som tar in signaler det vill säga information och behandlar den

enligt önskemål samt skickar ut signaler det vill säga instruktioner.
Signal  Den information som skickas till från kretsen det finns flera olika former.

I detta fall har signalerna varit BOOL eller REAL. BOOL innebär att
signalen kan anta värdet ett eller noll. REAL är ett analogt värde.
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7 Bilagor

7.1 Signalförteckning CTRL_PP

I/O

LOCK_1 =0 Tracking value 1 active
Type: BOOL
Function:
The control output LMN is set to the value LMN_TRK1. If the ramp function
"on interlock" is enabled with LMNRAMPI_ON =1, the control output will
change in steps of LMNURLMI or LMNDRLMI [1/s] to the value of
LMN_TRK1. If the ramp function "after interlock" is enabled with
LMNRAMP_ON =1, the control output will change, starting from the last
effective value LMN_TRKi, in the direction of a decreasing the control
deviation. The controlled controller output movement after the interlock is
terminated, if the control deviation ER is within a bandwidth of +/- ER_BAND,
however, at the latest after a maximum time of LMNSEL_T0 [seconds]. After
this, the controller algorithm is active again.

LOCK_2 =0 Tracking value 2 active
Type: BOOL
Function:
as LOCK_1, however with LMN_TRK2

LOCK_3 =0 Tracking value 3 active
Type: BOOL
Function:
as LOCK_1, however with LMN_TRK3

LOCK_4 =0 Tracking value 4 active
Type: BOOL
Function:
as LOCK_1, however with LMN_TRK4

TYP_1 Operating mode LOCK_1 (1=AUTO/0=MANUAL)
Type: BOOL
Function:
=0 LOCK_1 is effectively in MANUAL and AUTO =1 LOCK_1 is effective in
AUTO

TYP_2 Operating mode LOCK_2 (1=AUTO/0=MANUAL)
Type: BOOL
Function:
as TYP_1, however for LOCK_2

TYP_3 Operating mode LOCK_3 (1=AUTO/0=MANUAL)
Type: BOOL
Function:
as TYP_1, however for LOCK_3

TYP_4 Operating mode LOCK_4 (1=AUTO/0=MANUAL)
Type: BOOL
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Function:
as TYP_1, however for LOCK_4

BYP_1 Bypass, tracking value 1
Type: BOOL
Function:
=1 makes the tracking value ineffective to LOCK_1

BYP_2 Bypass, tracking value 2
Type: BOOL
Function:
=1 makes the trackingvalue ineffective to LOCK_2

BYP_3 Bypass, tracking value 3
Type: BOOL
Function:
=1 makes the trackingvalue ineffective to LOCK_3

BYP_4 Bypass, tracking value 4
Type: BOOL
Function:
=1 makes the trackingvalue ineffective to LOCK_4

NEG_G =1 Reverse the controller sense
Type: BOOL

X_XD =1 Control deviation monitoring active
Type: BOOL

M_SUP_AH =1 Message suppression, actual value alarm, upper
Type: BOOL

M_SUP_
WH =1 Message suppression, actual value warning, upper

Type: BOOL
M_SUP_
WL =1 Message suppression, actual value warning, lower

Type: BOOL
M_SUP_AL =1 Message suppression, actual value alarm, lower

Type: BOOL
M_SUP_
ERA =1 Message suppression, control deviation alarm, upper

Type: BOOL
M_SUP_
ERW =1 Message suppression, control deviation warning, upper

Type: BOOL
SPBUMP
ON =1 Track internal setpoint to the external setpoint

Type: BOOL
SP_TRK_
ON =1 Track the internal setpoint to the actual value (in AUTO and MANUAL)

Type: BOOL
SP_TRKOP =1 Track internal setpoint to the actual value (only in AUTO)

Type: BOOL
SPRAMP
OF =1 Setpoint ramp off

Type: BOOL
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Function:
=0 the effective setpoint value is adjusted in ramp steps of SPURLM or
SPDRLM [1/s]

SERV_ON =1 The controller output LMN is set to the service value LMNSIM
Type: BOOL

MSG_
LOCK =1 Message suppression active

Type: BOOL
BA_EN Reserved for BATCH

Type: BOOL
OCCUPIED Reserved for BATCH

Type: BOOL
SUBVAL_
ON =1 The controller actual value  is set to the equivalent value SUBVAL

Type: BOOL
B1_IND Binary signal 1 for display

Type: BOOL
Function:
Usable for binary state display

B2_IND Binary signal 2 for display
Type: BOOL
Function:
Usable for binary state display

CSF External fault
Type: BOOL
Function:
=1 causes a corresponding message in WinCC

SP_OP_ON =1 Operator control enable for internal setpoint
Type: BOOL

SPINT_EN Operator control enable for INTERNAL mode
Type: BOOL

SPEXT_EN Operator control enable for EXTERNAL mode
Type: BOOL

LIOP_INT_
SEL Select INTERNAL/EXTERNAL (1=connection/0=operator action)

Type: BOOL
SPEXON_L Interconnectable input (1=EXTERNAL / 0=INTERNAL)

Type: BOOL
Function:
Is only valid in the case of LIOP_INT_SEL =1

P_SEL Enable P component, control algorithm
Type: BOOL

PFDB_SEL Enable P component in the feedback branch
Type: BOOL

DFDB_SEL Enable D component in the feedback branch
Type: BOOL

INT_HOLD Hold I component of the PID algorithm
Type: BOOL

LMNOP_
ON Operator control enable for control output
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Type: BOOL
LMNRAMPI
_ON =1 Ramp "on interlock" active

Type: BOOL
LMNRAMP
_ON =1 Ramp "after interlock" active

Type: BOOL

MANOP_
EN Operator control enable, MANUAL mode

Type: BOOL
AUTOP_EN Operator control enable, AUTO mode

Type: BOOL
LIOP_MAN
_SEL Select AUTO/MANUAL (1=connection/0=operator action)

Type: BOOL
AUT_L Interconnectable input (1=AUTO/0=MANUAL)

Type: BOOL
Function:
Is only valid in the case of LIOP_MAN_SEL =1

INT_
RESTART =1 Sets INTERNAL mode after new start

Type: BOOL
Function:
=0 The previous INTERN/EXTERN mode before new start will continue

MAN_
RESTART =1 Sets MANUAL mode after new start

Type: BOOL
Function:
=0 The previous AUTO/MANUAL mode before new start will continue

RUNUP
CYC Number of start cycles before message enable

Type: INTEGER
Function: For the number of cycles parameterized here, no messages will be
created to ensure stable input signals after new start

PAR Parameter for visualization
Type: WORD
Function:
(1) Bit0: If the measuring range for setpoint and actual value is

set as –xxx...+xxx
=1 the bars begin at 0
=0 the bars begin at the bottom and grow up
If the measuring range for setpoint and actual value is
set as –xxx...-xxx( or 0)
=1 the bars begin at the top and fall down
=0 the bars begin at the bottom and grow up
If the measuring range for setpoint and actual value is
set as +xxx( or 0)...+xxx
=1 the bars begin at the bottom and grow up
=0 the bars begin at the top and fall down
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(2) Bit1: =1 with diagnosis view
=0 without diagnosis view

(4) Bit2: =1 with notepad view
=0 without notepad view

(8) Bit3: =1 the output bar shows the process output LMN
=0 the output bar is split for LMN as process output and
LMNR_IN1 as position feedback

LOCK_PAR Parameter for external INTERLOK blocks
Type: WORD
Function:
By the parameter LOCK_PAR, it is shown to WinCC at which interlock inputs,
the INTERLOCK blocks are available for display. Bit assignment see
description

DEADB_W Deadband for control deviation
 Type: REAL

GAIN Proportional coefficient
Type: REAL

TN Integral action time
Type: REAL
Unit: s

TV Derivative action time
Type: REAL
Unit: s

TM_LAG Delay time of the D component
Type: REAL
Unit: s

MO_PVHR Upper bar limit, actual value and setpoint
Type: REAL

MO_PVLR Lower bar limit, actual value and setpoint
Type: REAL

PVH_ALM Upper alarm limit, actual value
Type: REAL

PVH_WRN Upper warning limit, actual value
Type: REAL

PVL_WRN Lower warning limit, actual value
Type: REAL

PVL_ALM Lower alarm limit, actual value
Type: REAL

HYS Hysteresis for alarms and warnings, actual value
Type: REAL

ERH_ALM Upper alarm limit, control deviation
Type: REAL

ERH_WRN Upper warning limit, control deviation
Type: REAL

HYS_ER Hysteresis for alarm and warning, control deviation
Type: REAL

ERHALM_
TO Delay time, alarm and warning, control deviation

Type: REALUnit: s
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SP_HLM Upper limit internal setpoint
Type: REAL

SP_LLM Lower limit internal setpoint
Type: REAL

SP_EXT External setpoint
Type: REAL
Function:
Only valid in EXTERNAL mode

SPURLM Pos. ramp step setpoint
Type: REAL
Only in the case of SPRAMPOF=0: The effective setpoint is increased in ramp
steps of SPURLM [1/s]

SPDRLM Neg. ramp step setpoint
Type: REAL
Function:
Only in the case of SPRAMPOF=0: The effective setpoint is degreased in ramp
steps of SPDRLM [1/s]

LMNSEL_
TO Max. ramp time "after interlock"

Type: REAL
Function:
The controlled controller output movement after the interlock is terminated, if
the control deviation ER is within a bandwidth of +/- ER_BAND, however, at
the latest after a maximum time of LMNSEL_T0 [seconds]. After this, the
controller algorithm is active again.

ER_BAND Control deviation bandwidth for the end of ramp "after interlock"
Type: REAL
Function:
The controlled controller output movement after the interlock is terminated, if
the control deviation ER is within a bandwidth of +/- ER_BAND, however, at
the latest after a maximum time of LMNSEL_T0 [seconds]. After this, the
controller algorithm is active again.

LMNR_IN1 Analog signal 1 for display
Type: REAL
Function:
Usable for analog value display. Especially used for position feedback
indication in the faceplate, when set the PAR bit3 to 0.

LMNR_IN2 Analog signal 2 for display
Type: REAL
Function:
Usable for analog value display

LMN_HLM Upper limit, control output (in AUTO)
Type: REAL
Function:
Value is operateable from the faceplate in WinCC. Should not be set higher then
MAN_HLM

LMN_LLM Lower limit, control output (in AUTO)
Type: REAL
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Function:
Value is operateable from the faceplate in WinCC. Should not be set lower then
MAN_LLM

MAN_HLM Upper limit control output (in MANUAL)
Type: REAL

MAN_LLM Lower limit control output (in MANUAL)
Type: REAL

YH_
RESTART Preset output value after restart

Type: REAL
Function:
After restart, the value YH_RESTART is taken as preset for MAN_OP and
LMN parameters.

LMNURLMI Pos. ramp step control output "on interlock"
Type: REAL
Function:
Only in the case of LMNRAMPI_ON =1: If a LOCKi signal becomes effective
and the tracking value LMN_TRKi is bigger than the current controller output,
the controller output will increase in steps of LMNURLMI [1/s] to the value
LMN_TRKi.

LMNDRLMI Neg. ramp step control output "on interlock"
Type: REAL
Function:
Only in the case of LMNRAMPI_ON =1: If a LOCKi signal becomes effective
and the tracking value LMN_TRKi is lower than the current controller output,
the controller output will degrease in steps of LMNDRLMI [1/s] to the value
LMN_TRKi.

LMNURLM Pos. ramp step control output "after interlock"
Type: REAL
Function:
Only in the case of LMNRAMP_ON =1: If a tracking signal is no longer active,
the controller output is moved, starting from the last effective value
LMN_TRKi, along a ramp, in the direction of a decreasing the control deviation.
The positive ramp amplitude is defined by LMNURLM [1/s]

LMNDRLM Neg. ramp step control output "after interlock"
Type: REAL
Function:
Only in the case of LMNRAMP_ON =1: If a tracking signal is no longer active,
the controller output is moved, starting from the last effective value
LMN_TRKi, along a ramp, in the direction of a decreasing the control deviation.
The negative ramp amplitude is defined by LMNDRLM [1/s]

NM_
LMNHR Upper normalization limit, control output

Type: REAL
NM_
LMNLR Lower normalization limit, control output

Type: REAL
NM_PVHR Upper normalization limit, actual value

Type: REAL
NM_PVLR Lower normalization limit, actual value
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Type: REAL
DISV Disturbance value, added to the control output

Type: REAL
Funktion:
LMN = output(PID-algorithm) + DISV

AL_T_AH Delay time, alarm upper value
Type: REAL
Unit: s

AL_T_WH Delay time, warning upper value
Type: REAL
Unit: s

AL_T_WL Delay time, warning lower value
Type: REAL
Unit: s

AL_T_AL Delay time, alarm lower value
Type: REAL
Unit: s

SPEXTHLM Upper limit external setpoint
Type: REAL

SPEXTLLM Lower limit external setpoint
Type: REAL

LMN_OFF Operating point control output
Type: REAL
Function:
LMN_OFF becomes effective in AUTO if no I-part is set (TN =0). The missing
I-part is replaced by this value.

LMN_TRK1 Tracking value 1
Type: REAL
Function:
The controller output LMN is set to the value LMN_TRK1 if LOCK_1 become
effective

LMN_TRK2 Tracking value 2
Type: REAL
Function:
The controller output LMN is set to the value LMN_TRK2 if LOCK_2 become
effective

LMN_TRK3 Tracking value 3
Type: REAL
Function:
The controller output LMN is set to the value LMN_TRK3 if LOCK_3 become
effective

LMN_TRK4 Tracking value 4
Type: REAL
Function:
The controller output LMN is set to the value LMN_TRK4 if LOCK_4 become
effective

MSG_EVID Message number
Type: DWORD

BA_NA Reserved for BATCH
Type: STRING [16]
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UTILITY Text
Type: STRING [16]
Function:
Free text, e.g. for the tag location at site, is displayed in the service view of the
faceplate

DIAGBOX Partial name of diagnosis box
Type: STRING [16]
Function:
If some diagnosis information is available from the peripheral devices (e.g. PA-
transmitters), it can be displayed in a diagnosis box in WinCC. The name of this
box must begin with "@TYPE_DIAG_", followed by up to 16 characters, that
have to be parametrized at the DIAGBOX parameter. If characters are
parametrized, there is an additional button DIAG in the service view in the
faceplate to call up the diagnosis box, otherwise the button is not visible.

SPEXTSEL
_ON Operator control parameter (1=EXTERNAL / 0=INTERNAL)

Type: BOOL
Function:
Only valid in case of LIOP_INT_SEL =0

AUT_ON_
OP Operator control parameter (1=AUTO / 0=MANUAL)

Type: BOOL
Function:
Only valid in case of LIOP_MAN_SEL =0

INIT_T Runtime init function
Type: BOOL
Function:
If INIT_T =0, the module determines its runtime environment and then self-sets
the input on "TRUE".

STEP_NO Reserved for BATCH
Type: WORD

OS_MEM Memory cell, for WinCC only
Type: WORD
Function:
Bit15:   =1 New entry in faceplate, notepad view, available

PV_IN Actual value
Type: REAL

SP_OP Setpoint internal
Type: REAL

MAN_OP Control output (in MANUAL)
Type: REAL

SUBVAL Equivalent actual value
Type: REAL
Function:
Only in case of SUBVAL_ON =1: Controller actual value = equivalent actual
value SUBVAL for test purposes

LMNSIM Equivalent controller output value
Type: REAL
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Function:
Only in case of SERV_ON =1: Controller output value = equivalent output
value LMNSIM for service purposes

BA_ID Reserved for BATCH
Type: DWORD

AUX_PRO5 Process value 5 to ALARM 8P
Type: ANY

AUX_PRO6 Process value 6 to ALARM 8P
Type: ANY

AUX_PRO7 Process value 7 to ALARM 8P
Type: ANY

AUX_PRO8 Process value 8 to ALARM 8P
Type: ANY

AUX_PRO9 Process value 9 to ALARM 8P
Type: ANY

AUX_PR10 Process value 10 to ALARM 8P
Type: ANY

QLOCK =1 At least 1 interlock is effective
Type: BOOL

QLMNRMPI=1 Ramp "on interlock" active
Type: BOOL
Function:
The controller output LMN is moving in steps of LMNURLMI or LMNDRLMI
[1/s] to the value LMN_TRKi

QLMNRMP =1 Ramp "after interlock" active
Type: BOOL
Function:
The controller output LMN is moving in steps of LMNURLM or LMNDRLM
[1/s]. The criterion for the end of the ramp is not yet achieved, see LMNSEL_T0
and ER_BAND.

QERR =1 Common fault
Type: BOOL
Function:
=CSF or "internal fault"

Q_SP_OP =1 Setpoint can be entered by the operator
Type: BOOL

QSPEXT
ON Operating mode 1=EXTERNAL / 0=INTERNAL

Type: BOOL
QSPINTEN =1 INTERNAL mode can be selected by the operator

Type: BOOL
QSPEXT
ERN =1 EXTERNAL mode can be selected by the operator

Type: BOOL
QLMNOP =1 Controller output can be entered by the operator (in MANUAL)

Type: BOOL
QSUBPV Equivalent actual value active

Type: BOOL
QMAN_
AUTO Operating mode 1=AUTO / 0=MANUAL
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Type: BOOL
QMANOP =1 MANUAL can be selected by the operator

Type: BOOL
QAUTOP =1 AUTO can be selected by the operator

Type: BOOL
QMSG_
SUP =1 Message suppression active

Type: BOOL
QPVH_
ALM =1 Actual value alarm, upper

Type: BOOL
QPVH_
WRN =1 Actual value warning, upper

Type: BOOL
QPVL_
WRN =1 Actual value warning, lower

Type: BOOL
QPVL_ALM =1 Actual value alarm, lower

Type: BOOL
QERH_
ALM =1 Control deviation, alarm upper

Type: BOOL
QERH_
WRN =1 Control deviation, warning upper

Type: BOOL
QUPRLM =1 Pos. setpoint ramp active

Type: BOOL
Function:
The effective setpoint value SP is moving upwards in steps of SPURLM [1/s]
QDNRLM =1 Neg. setpoint ramp active Type: BOOLFunction:
The effective setpoint value SP is moving downwards in steps of SPDRLM [1/s]

QSP_HLM =1 Setpoint value is at high limit (SP_HLM or SPEXTHLM)
Type: BOOL

QSP_LLM =1 Setpoint value is at low limit (SP_LLM or SPEXTLLM)
Type: BOOL

QLMN_
HLM =1 Controller output is at high limit (MAN_HLM or LMN_HLM)

Type: BOOL
QLMN_
LLM =1 Controller output is at low limit (MAN_LLM or LMN_LLM)

Type: BOOL
QCAS_CUT Reserve

Type: BOOL
QOP_ERR =1 Operator control error (1 cycle)

Type: BOOL
Function:
The operator set value is outside of range limits

QSERV_
ON =1 The controller output LMN is set to the service value LMNSIM

Type: GOOL
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Function:
=SERV_ON

QMSG_
ERR Message error

Type: BOOL
Function:
Created by ALARM_8P

MSG_STAT Message status
Type: WORD
Function
Created by ALARM_8P

MSG_ACK Message acknowledge status
Type: WORD
Function:
Created by ALARM_8P

SAMPLE_T Sampling or processing time
Type: REAL
Unit: s
Function:
The current processing cycle time is calculated as difference between the
previous and the current processing moment

LMN Controller output
Type: REAL

ER Effective control deviation
Type: REAL
Function:
The effective control deviation is calculated considering deadband DEADB_W.

SP Effective setpoint
Type: REAL

I_PART Actual Integration
Type: REAL

QPV_IN Actual Process Value, physical
Type: REAL

QPV_INP Actual Process Value, normalized (0...100%)
Type: REAL

QLMNRTO Actual ramping time "after interlock"
Type: REAL
Unit: s

QER Control deviation (SP-PV_IN)
Type: REAL

FBVERSION Module version
Type: STRING [16]
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7.2 Signal förteckning FRN

Ingångar

X Ärvärde
XN Ärvärde vid förregling
XNF Förregling av ärvärde
XNFN Bestämmer om XNF ska vara aktiv låg/hög, 0/1
STUZ Larmundertryckningstid efter ärvärdesförregling

DY Ändringssteg/cykel på ramp
YR Utsignal regulator
YN1 Utsignal vid förregling YNF1
YN2 Utsignal vid förregling YNF2
YNF1 Förregling 1
YNN1 Bestämmer om YNF1 ska vara aktiv låg/hög, 0/1
YNF2 Förregling2
YNN2 Bestämmer om YNF2 ska vara aktiv låg/hög, 0/1
CN Compute-Signal från RZ Byggstenen CN=”0” ger YNF
YNZ Tidsfördröjning för återgång till normaldrift efter förregling
XDB ”1” ger återgång till normaldrift när XD<XDL
XD Regleravikelse
XDL Gränsvärde för XD

ZAUT Tvångsautomatik
AUTO Regulatorn i AUTO
BGF1 Kortfel 1
BGF2 Kortfel 2
BGF3 Kortfel 3

NA Avblockeringar av förreglingar + larmundertryckning

S1 - S6 Binäringångar till textsträngarna TS1- TS6

TS1 Text för störning S1
TS2 Text för störning S2
TS3 Text för störning S3
TS4 Text för störning S4
TS5 Text för information S5
TS6 Text för information S6

Utgångar

Y Ärvärden / Ärvärde vid förregling
XNFA Förregling av Ärvärde
STU Larmundertryckning

YN Utsignalsvärde vid förregling
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YN12 Utsignalen förreglad av YNF1/YNF2
YNF Förregling av regulatorn

H Regulatorn i hand
A Regulatorn i Auto

BGF Kortfel
NOTA Avblockering av förreglingar + Larmundertryckningar

S1A –S6A Binärutgångar till textsträngar
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7.3 Signalförteckning RN
A Automatic mode via PBT
ACAU Automatic mode
DYN Output for dynamic correction
E External setpoint (mode)
EXAU External setpoint from PBT
H Manual mode via PBT
HDAC Manual/automatic mode
HDAU Manual mode
I Internal setpoint
INAU Internal setpoint
INEX Internal/external
KP Proportional gain
PIPU Changeover PI -> p->
RW, RY Time derivative limit of W or Y respectively
TN Reset time
TOTZ Dead band of actuating increment
TV Derivative action time
V D part gain
WA Effective setpoint
WEXT Externa l
W Internal setpoint (PBT)
WNF Setpoint correction
WBO Upper control limit for W
WBU Lower control limit for W
X Actual value of controlled variable
XA Lower range limit
XW System deviation
XDE External system deviation
XDIF D part input
XE Upper range limit
XXDE Change over to XDE (1 = XDE)
YA Manipulated variable
YAO Upper limit of manipulated variable in automatic mode
YAU Lower limit of manipulated variable in automatic mode
YARP Operat. Point for manipulated variable (I=OFF, PIPU=1)
Y Manipulated variable in manual operation
YHO Upper limit of manipulated variable in manual mode
YHU Lover limit of manipulated variable in manual mode
YMA Lower range limit of manipulated variable
YME Upper range limit of manipulated variable
YN Corrective manipulated variable
YNF Correction of manipulated variable
YP Manipulated variable as physical quantity
YR Actuator position
DY Actuating increment
ZA Noise quantity


