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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om att ta fram en processmodell för nivåreglering och det innehåller 
flera utmaningar. Vätskesystemets dynamik och balans måste beaktas likväl som lämpliga 
reglermetoder samt modellens utseende. I den här rapporten behandlas hela händelseförloppet 
från initialskedet till en färdig produkt redo att visas för en publik. Läsaren får möjlighet att 
närmare granska de komponenter som modellen är uppbyggd av, ta del av programmerings-
arbetet och de omfattande test av modellen som utförts. Flera teknikområden belyses men 
fokus riktas särskilt på ABB:s styrsystem AC800M/800xA, fältbussteknik och 
reglerstrategier. PID-regulatorn har under arbetet spelat en stor roll och reglerstrategier som 
innefattar bl.a. framkoppling och kaskadkoppling analyseras och diskuteras. För att bedöma 
skillnader i val av reglermetod används grafer från praktiska försök. Rapportens upplägg med 
flertalet illustrationer och den genomgripande tekniska dokumentationen hjälper läsaren att 
förstå modellens funktion och uppbyggnad. 
 



   

    

Abstract  
The work of producing a process-model that revolves around level-control contains a lot of 
challenges. The liquid systems dynamics and balance must be regarded as well as suitable 
control methods and the models appearance. This report discusses the course of events from 
the initial stage to a finished product ready to be displayed. The reader is given the 
opportunity to take a closer look at the components of the model, take part of the 
programming work and the extensive testing of the model that have been conducted. Several 
branches of technology is enlightened but in particularly the attention is drawn to ABB’s 
control system AC 800M/800xA, fieldbus-technology and control strategies. During the work 
the PID-controller has played an important role and control strategies like feedforward and 
cascade-control among others are analyzed and discussed. Graphs from practical experiments 
are used to judge the difference in choice of control method. Due to the rich illustration and 
the extensive technical documentation the reader is given help to understand the function of 
the model and its construction. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Efter att ett antal förfrågningar angående examensarbete skickats till en handfull olika företag 
etablerades en kontakt med ÅF-Benima AB (dåvarande ÅF-Process AB) i Norrköping. ÅF-
Benima meddelade att de hade en idé om ett projekt som kunde vara lämpligt att genomföra 
som ett examensarbete. De önskade en processmodell som kunde användas vid minimässor, 
kunddagar och liknande evenemang. Modellen skulle vara intressant, presentabel, visuellt 
iögonfallande, gärna låta lite och innehålla rörliga detaljer och på så sätt locka nyfikna 
människor. Vidare önskades att processmodellen skulle innehålla delar från teknikområdet 
styrsystem och fältbussystem. Styrsystemet ABB 800xA skulle användas och operatörsgräns-
snitt skulle skapas i Process Portal. Efter några möten bestämdes att projektet skulle 
genomföras som ett examensarbete och riktlinjer utarbetades. De regler- och styrtekniska 
problem som modellen skulle innefatta kretsade kring ett vätskesystem där nivåer skulle 
regleras. Examensarbetet, som växte fram på pappret, innefattade samtliga moment i 
tillverkningen av slutprodukten såsom planering av funktion, lösningar och materialåtgång, 
byggnation av vätskebehållare och montage av komponenter, koppling och programmering, 
idrifttagning och trimning samt framtagning av fullständig dokumentation och operatörsgräns-
snitt. 

1.2. Syfte  
Syftet var att ta fram en processmodell utifrån ÅF-Benimas önskemål. Arbetet skulle väl 
dokumenteras så att framtida användare av modellen snabbt ska kunna sätta sig in i modellens 
uppbyggnad och funktion. Dessutom skulle en fullständig teknisk dokumentation skapas. 
Ytterliggare ett syfte var att beskriva de tester av modellen som utförts för att utröna dess 
prestanda och funktion samt att analysera och föra diskussioner kring dessa tester.  

1.3. Målgrupp 
Rapporten riktar sig mot en person som har kunskap inom området elektroteknik. Läsaren kan 
t.ex. vara en person som arbetar eller studerar inom området data- och elektroteknik och som 
önskar läsa om de områden som rapporten behandlar. Även en person med mindre kunskaper 
i ämnet elektroteknik kan tillgodogöra sig en stor del av innehållet med hjälp av det stoff som 
kapitel 2 behandlar samt genom rapportens rikligt illustrerade upplägg. Dock krävs relativt 
goda kunskaper inom programmering för att kunna tillgodogöra sig de delar i rapporten som 
behandlar programmering av det aktuella styrsystemet. 

1.4. Avgränsningar 
På grund av tidsbrist har modellens innehåll och funktioner begränsats. De områden som 
behandlas är de som beskrivs i kapitel 1.7. Exempel på spännande funktioner som utelämnats 
är blandning, omrörning, automation, trådlös överföring, motordrifter, värmning och/eller 
kylning av vätskesystemet. Tidsbrist har även gjort att vätskesystemets komplexitet har 
begränsats. Naturligtvis hade t.ex. antalet vätsketankar, vätskenivåer samt in- och utflöden 
kunnat utökas med ökad svårighetsgrad som följd. Vidare avgränsas arbetet från att behandla 
samtliga delar av det omfattande programpaket som ABB 800xA består av, endast de delar 
som har behövts för just det aktuella problemet har använts. Rapporten behandlar inte 
noggranna utredningar kring matematiska teorier av reglermodellen som t.ex. dess 
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överföringsfunktion, dynamik eller polplacering. Test av modellen begränsas till de test som 
redovisas i rapporten, detta för att hålla arbetet inom en rimlig tidsnivå. 

1.5. Metod 
Arbetet har bestått av ett antal faser, vilka beskriver arbetsgång och metod, och som här har 
delats in i följande delar med innehåll: 
 
Den byggnadstekniska delen 

1. Planering 
Under denna fas utarbetades riktlinjerna för modellen. 

2. Konstruktion 
Konstruktionsfasen är den del av arbetet då preliminära tillverkningsritningar och 
placeringsritningar konstruerades samt val av material gjordes. Även inhandling och 
beställning av material kan sägas falla under denna fas. 

3. Sponsorkontakt 
För att hålla kostnaden låg söktes efter olika sponsorer (ett arbete som handledaren 
hjälpte till med i stor grad) som var villiga att bidra med material. Med dessa hölls 
möten och telefonkontakt. 

4. Mekanisk byggnation 
Detta var antagligen den mest tidskrävande fasen. Under den här fasen tillverkades 
bl.a. de olika tråg, tankar samt fästen och klammer som modellen är uppbyggd av.  

5. Mekaniskt montage 
Montage av mekaniska delar som t.ex. tråg, tankar, ventiler och fästen på montage-
skivan. 
 

Den elektrotekniska delen 
1. Elektriskt montage 

Montage av elektrisk utrustning och kablage på montageskivan samt kabelmärkning 
och nollnummermärkning 

2. Kommunikation 
Upprättande av kommunikation för styrsystem och Profibus. 

3. Programmering, reglering och styrning 
I denna fas utfördes programmering och konfigurering av styrsystem, först för att bli 
bekant med utrustningen och sedan för att lösa reglertekniska problem. 

4. Operatörsgränssnitt 
Framtagning av operatörsgränssnitt i ABB Process Portal. 

5. Testning 
En avslutande fas. De tester som presenteras i rapporten utfördes under den här fasen. 
Testning bedrevs även under hela arbetets gång, dock inte för att undersöka modellens 
prestanda och beteende utan mer i konstruktions- och skapande syfte. 

6. Dokumentation 
Ritningarna över byggnadskomponenterna togs fram till stor del under konstruktions-
fasen i projektets inledning. Övriga ritningar, scheman och dokumentation skapades 
sist av allt för att uppfylla kravet på en fullständig dokumentation, vilket ökar 
spårbarheten och därmed underlättar en eventuell utbyggnad av modellen (kanske i ett 
framtida examensarbete). 

 
Arbetet har till stor del följt ordningen på de olika faserna men ibland har faserna gått in i 
varandra.  



   

   3

1.6. Metodkritik 
Arbetet med elektrisk konstruktion och framtagande av elektrisk dokumentation har skett till 
största delen fortlöpande eller i slutskedet av arbetet. Detta är en arbetsmetod som inte är att 
rekommendera, utan bättre och effektivare torde vara att utföra detta under planering och 
konstruktionsfasen tidigt i arbetet. Att rita scheman efter hur man kopplat istället för att 
koppla efter schema får väl ändå anses som en något bakvänd metod (även om detta troligen 
inte helt kan undvikas). Anledningen till att det blev så beror på osäkerhet och oerfarenhet vad 
gäller ritningsteknik av styrsystem och fältbussystem samt funktion av dessa. En del problem 
av sådan art fick helt enkelt lösa sig efter hand när arbetet fortskred.  
 
Vidare kan konstateras att support från ABB och andra företagsrepresentanter borde ha 
utnyttjats i större grad. Envishet och stolthet ger en benägenhet att försöka på egen hand lite 
längre än vad som är bra för tidsplaneringen. Det positiva som kan sägas om det är att man 
kanske lär sig lite mer genom att försöka själv än att söka hjälp alltför snabbt. 
Arbetet med att bygga vätskebehållare med tillbehör tog mycket längre tid än beräknat. Detta 
gjorde att det inte blev så mycket tid över som jag önskat för arbete med elektrotekniskt 
relaterade problem. Detta arbete kunde dock inte ha gjorts snabbare då materialet som 
användes (plexiglas) är känsligt att bearbeta (och enligt mig dessutom dyrt). Eventuellt skulle 
arbetet ha inletts tidigare och med mer kraft än vad som gjordes för att inte inkräkta på de för 
examensarbetet avlagda veckorna. 

1.7. Disposition 
• Kapitel 1 Inledning, innehåller en bakgrund till examensarbetet. Den innehåller även 

syfte, målgrupp, avgränsningar, metod, metodkritik samt disposition. 
• Kapitel 2 Teoretisk referensram, kapitlet ger en sammanfattning av grundläggande 

kunskaper inom en del av de områden som examensarbetet berört. Här finner läsaren 
teori om styrsystem, Profibus, reglerteknik, ventiler samt mät- och digitalteknik. 

• Kapitel 3 Processbeskrivning, innehåller en utförlig processbeskrivning som ger 
läsaren nödvändig information om processen för att kunna tillgodogöra sig 
fortsättningen i rapporten.  

• Kapitel 4 Modellens komponenter, innehåller en komponentbeskrivning som ger 
läsaren möjlighet att titta närmare på en del av modellens olika komponenter. 

• Kapitel 5 Från ide till verklighet, detta kapitel beskriver hur processmodellen realiser-
ades. 

• Kapitel 6 Test med resultat, inleds med test av tankar och flöden för att sedan gå 
vidare med test av olika styrtekniska lösningar och inställningar. 

• Kapitel 7 Analys, här analyserar resultaten från de test som utförts. 
• Kapitel 8 Diskussion, i detta kapitel diskuteras händelser och problem som uppstått 

under arbetets gång samt diskussioner förs kring resultat och analys av tester. 
• Kapitel 9 Fortsatt arbete, ger läsaren lämpliga förslag på, och förhoppningsvis 

inspiration för, fortsatt arbete. 
• 10 Slutord, inleder med tankar kring huruvida arbetets syfte har uppfyllts och avslutas 

med några personliga reflektioner. 
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2. Teoretisk referensram 
Här redogörs en del av de teorier som tillämpats i examensarbetet och som hjälper läsaren att 
tillgodogöra sig rapporten.  

2.1. ABB 800xA 
IndustrialIT är ABBs vision om framtidens automation och industrialIT 800xA är det 
Windows-baserade datasystem som ska implementera den visionen (ABB, 2005a). Systemet 
är ett omfattande programpaket där några av kärnfunktionerna är Operations, Asset 
Optimization, Engineering, Information Management, Production Management, Device 
Management samt Control and I/O m.fl. Med hjälp av dessa kärnfunktioner ska 800xA knyta 
samman processer, fabriksgolv samt marknader och sammanfoga dessa till en gemensam 
arkitektur. För genomförandet av detta finns numera flera produkter från ABB som är 
IndustrialIT – märkta, vilket betyder att de är framtagna för att passa in i 800xA systemet. För 
att övervaka och styra processer finns programmet Process Portal där operatörsmiljön byggs 
upp. (Andersson m.fl., 2006). 
 

2.1.1. AC 800 M 
AC 800M är en hårdvara som ingår i 800xA-paketet och som efter konfigurering bildar ett 
styrsystem.  Ett sådant styrsystem består bl.a. av följande delar: 
 

• Processorenhet t.ex. PM860. 
• Kommunikationsenheter, t.ex. CI854 eller CI851, för olika protokoll. 
• Spänningsförsörjningsenhet t.ex. SD821 (eller extern spänningskälla). 
• CEX-Bus för anslutning av kommunikationsenheter direkt till processorn. 
• Anslutna I/O-enheter t.ex. DO820 eller AI820. Dessa ansluts antingen direkt till 

processorn eller via fältbuss eller optik till understationer. 
(ABB, 2005b) 
 
Programmeringen utföres i programmeringsverktyget Control Builder där Project Explorer är 
kärnan (se figur 17 och figur 22). Projekt Explorer är ett mappträd med 3 huvudmappar, 
bibliotek, applikationer samt styrsystem, dessa innehåller bl.a.; 
 

• Bibliotek. De bibliotek med funktionsblock som behövs för programmering finns här. 
Om de standardbibliotek som infogas automatiskt vid uppstartande av ett projekt inte 
innehåller önskade funktioner kan ytterligare bibliotek väljas till. Det finns även 
möjlighet att skapa egna bibliotek. 

• Applikationer. Här finns det program som skapats eller ska skapas. Här deklareras 
även de variabler som behövs (t.ex. av typen double integer (Dint) eller analog 
(Real)). 

• Styrsystem. Här finns den eller de processorenheter som projektet innehåller 
representerade och till dessa läggs sedan I/O- och kommunikationsenheter till. Genom 
att importera konverterade GSD - filer (se kapitel 2.2.2) kan även fältenheter och 
apparater som är kopplade via t.ex. Profibus anslutas. Det hårdvaruträd som byggs upp 
i programvaran speglar sedan den fysiska hårdvaran. De variabler som deklarerats 
knytas här virtuellt mot hårdvaran. 
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Man kan endast arbeta med ett projekt i taget i Control Builder. Control Builder stöder flera 
standardiserade programspråk t.ex. strukturerad text, funktionsblockdiagram eller funktions-
diagram. (ABB, 2005a) 
 
När ett projekt är klart laddas det ned i processorn och via AC 800M integreras sedan de olika 
apparaterna och systemen in i 800xA miljön. Detta möjliggör tillgång till apparaterna i realtid 
för konfigurering och övervakning. (Andersson m.fl., 2006) 

2.2. Profibus 
Profibus är ett industriellt kommunikationssystem som har utvecklats sedan mitten på 1980-
talet och finns idag i flera versioner. Några av de mest vanliga versionerna är Profibus DP 
som är vanlig inom verkstadsautomation och Profibus PA som ofta används inom 
processautomation. DP arbetar med överföringstekniken RS485 och PA med MBP-IS 
(Manchesterkodning med Buss Power för Intrinsic Safety). Därför behövs en 
segmentkopplare som omvandlar RS485-signalen till MPB-signalnivå vid övergång från DP 
till PA. Ur bussynpunkt är kopplaren helt transparent. Profibus arbetar med master–slav 
kommunikation. För att kommunikation ska ske till rätt enhet måste varje enhet förses med en 
adress. Detta sker antingen hårdvarumässigt, oftast med dipswitchar placerade på enheten, 
eller genom konfigurering av parametrar. (Profibus, 2002) 
 

2.2.1. Topologier 
Både träd- och linjestruktur (och kombinationer av de två) kan användas till Profibus med 
MBP överföring (Profibus, 2002) 
 

Figur 1 visar exempel på olika 
topologier. Vid användning av 
trädstruktur används en fält-
kopplingsbox för fördelning till de 
olika fältenheterna. Kabeln ska vara 
en partvinnad skärmad tvåtråds-
kabel och de kablar som finns för 
ändamålet är indelade i klass A 
t.o.m. D. Klass A rekommenderas. 
Varje segment (del av bussstruk-
turen med upp till 32 enheter) måste 
termineras i båda ändar. (Profibus, 
2002) 
 
 

Figur 1. Exempel på olika topologier. (Källa ABB, 2004) 
 

2.2.2. GSD - filer 
En GSD - fil är en läsbar ASCII - textfil som innehåller en enhets specifika konfigurationsdata 
samt allmän specifikation för kommunikation. Genom ett konfigureringsverktyg fås ur GSD - 
filen information om enheten, justerbara parametrar, datatyp och gränsvärden. GSD - filen är 
indelad i 3 avsnitt; allmänna specifikationer, masterspecifikationer och slavspecifikationer. 
(Profibus, 2002) 
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2.3. Reglerteknik 
Reglering innebär att en energinivå ska hållas konstant. Den anordning där energin med den 
önskade nivån är innesluten kallas process. Avgörande för energinivån i processen är effekten 
in till och ut från processen. När tillförd och bortförd effekt är lika råder effektbalans. Det 
uppmätbara måttet på processens energinivå kallas ärvärde (kallas även processvärde). 
Genom att reglera effektillförsel eller effektuttag, med t.ex. en reglerventil, kan önskad 
energinivå erhållas. (Andersson och Kördel, 1981) 
 
Regleringen kan ske manuellt men detta är i regel inte önskvärt av flera skäl. Det krävs en 
person som utför arbetet och det finns i dag inom processindustrin i regel flera hundra 
regleringar. Därför använder man automatisk processreglering. Automatisk processreglering 
uppnås med ett reglersystem som i regel innefattar tre baskomponenter och dessa är: 
 

• Givare som mäter ärvärdet. 
• Regulator, hjärnan i systemet. 
• Process som ska regleras samt styrdon, där styrdonet är den komponent som ska styras 

för att önskad energinivå ska upprätthållas. Styrdonet utgörs ofta en reglerventil, 
pump, motor eller värmeelement. 

 
Den signal som anger önskad energinivå kallas börvärde (kallas även ledvärde, referensvärde 
eller setpoint) och är insignalen till reglersystemet. Utsignalen från regulatorn kallas 
styrsignal då den styr processen. Genom att förse regulatorn med information från givaren om 
den verkliga energinivån och jämföra detta värde med börvärdet kan regulatorn bestämma 
utsignalen så att processutsignalen blir den önskade trots störningar. Den här typen av 
reglerstrategi kallas återkopplad reglering (se figur 2). (Smith och Corripio, 2006) 

 
Figur 2. Återkopplat reglersystem. (Egen källa) 
 
I figur 2 är r(t) börvärde, u(t) styrsignal, y(t)  utsignal och e(t) insignal till regulatorn där 

( ) ( ) ( )tytrte −= . 
 

2.3.1. P-regulatorn 
En proportionell regulator låter styrsignalen från regulatorn vara proportionell mot reglerfelet 

( ) ( ) ( )tytrte −=  enligt 
 

( ) ( ) pp KteKutu       0 ⋅+=  är förstärkning och u0 normalpådrag. 

 
P-regulatorn minskar reglerfelet men det elimineras inte helt utan ett kvarstående fel består. 
(Glad och Ljung, 1989) 
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2.3.2. PI-regulator 
I en PI-regulator kompletteras den proportionella delen med en integrerande del som är 
proportionell mot integralen av reglerfelet enligt 
 

( ) ( ) ( ) dtteKteKutu
t

Ip ⋅⋅+⋅+= ∫
0

0  

 
Detta leder till att det kvarstående felet elimineras. (Glad och Ljung, 1989) 
 

2.3.3. PID-regulator 
I en PID-regulator har en deriverande del inkluderats i regulatorn. Den deriverande delen tar 
hänsyn till reglerfelets derivata och därmed även till förändringar i felet innan de helt slagit 
igenom. 
 

( ) ( ) ( ) ( )te
dt

d
KteKteKutu D

t

Ip ⋅+⋅+⋅+= ∫
0

0  

PID-regulatorn är den idag vanligaste regulatorn inom industrin. Att bestämma värdet på KP, 
K I och KD kan göras manuellt eller, om regulatorn har en sådan funktion, automatiskt med så 
kallad auto tuning. Manuell inställning kan vara tidskrävande och för att man ska hamna inom 
rätt område finns flera mer eller mindre bra utarbetade metoder som bygger på erfarenheter 
(t.ex. Ziegler-Nichols metod). (Glad och Ljung, 1989) 
 
Regleralgoritmen måste vara sådan att den inte leder till instabilitet, d.v.s. att utsignalen börjar 
svänga med allt större amplitud. För att motverka detta finns några tumregler. Högt värde på 
KP leder till snabbhet men även till försämrad stabilitet. KI eliminerar det kvarstående felet 
men leder till försämrad stabilitet. KD kan motverka instabilitet. 
(Glad och Ljung, 1989) 
 
Det finns olika mått på hur väl ett system reagerar på ett steg (se figur 3). Stigtiden, Tr, anger 
hur snabbt systemet reagerar på insignalen. Tr är den tid det tar för utsignalen att gå från 10 % 
till 90 % av slutvärdet. Insvängningstiden Ts är den tid det tar för insignalen att svänga in 

inom ett område av ± p = 
5 % av slutvärdet. 
Överslängen M definie- 
ras sådan att den anger i 
procent hur mycket över 
slutvärdet utsignalens 
maximivärde hamnar. 
Dödtid är den tid det tar 
innan utsignalen reagerar 
på steget. (Glad och 
Ljung, 1989) 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Stegsvarsspecifikationer. (Källa: Glad och Ljung, 1989) 
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I den reglering som visas i figur 2 påverkar regulatorns utsignal styrdonet. Om man istället 
låter utsignalen tjäna som börvärde för ytterligare en regulator (den inre regulatorn) kallas det 
för en kaskadkoppling (Se figur 4). I en kaskadkoppling måste den inre reglerkretsen vara 
snabbare än den yttre reglerkretsen. I figur 2 utnyttjar reglersystemet information från 
återkopplingen och i det kaskadkopplade reglersystemet utnyttjas information från ytterligare 
en återkoppling, nämligen den till den inre regulatorn. 
 

 
Figur 4. Kaskadkopplat reglersystem. (Egen källa) 
 
Om en störning i systemet är känd kan inverkan av den elimineras genom att störningen 
framkopplas (se figur 5). Den stora fördelen med framkoppling är att den börjar motverka 
effekten av en störning redan innan den givit sig tillkänna som ett fel i utsignalen. Problemet 
är att framkoppling kräver väldigt goda kunskaper om processen för att kunna appliceras 
framgångsrikt. Utan goda kunskaper om processen kan inte korrekt innehåll för 
framkopplingsblocket i figur 5 bestämmas. (Glad och Ljung, 1989) 

 
Figur 5. Återkopplat reglersystem med framkoppling. (Egen källa) 
 

2.4. Ventiler 
Det finns flera olika ventiler som lämpar sig för olika ändamål. Exempel på ventiler är 
kalottventiler, kulventiler, magnetventiler, vridspjällsventiler och spjällbacksventiler. Kalott-
ventilen t.ex. är i första hand en reglerventil (www.somas.se). Magnetventilen används enbart 
som on/off ventil. 
 
Man pratar om inspänningsutförande eller flänsat utförande. En ventil i inspänningsutförande 
kläms med ett bultförband mellan rörledningens flänsar till skillnad mot en ventil i flänsat 
utförande som har egna flänsar. Dessa flänsar fästes mot motsvarande fläns i rörledningen. 
 
För att manövrera en ventil kan ett ställdon användas. Ställdonet kan antingen vara 
pneumatiskt styrt eller styrt av en elmotor. Vid reglerapplikationer kan det vara lämpligt att en 
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positionerare monteras på ställdonet. Positionerarens uppgift är att via ställdonet och utifrån 
sin styrsignal reglera ventilens position som anges i antal grader. 
 
Flödeskapaciteten för en ventil anges i Kv som är en koefficient fastställd för varje ventil. 
Detta motsvarar flödet av vatten i liter per minut (l/min.) alternativt i kubikmeter per timme 
(m³/h) vid ett differenstryck av 105Pa (1bar) över ventilen med genomloppet helt öppet 
(Vattentemperaturen är i området +5°C till +40°C). (www.oemautomatic.se) 
 

2.5. Mätteknik och digitalteknik 
Här följer en kort genomgång av Piezogivare och standardsignaler samt hur flyttal beräknas. 
 

2.5.1. Givarsignaler och Piezogivaren 
Med en transmitter (signalomformare) menar man en givare som integrerats med signal-
behandlingselektronik som standardiserar utsignalen (Bengtsson, 2001). Dessa standard-
signaler har definierats då mätsystem ofta byggs upp av enheter från olika leverantörer. Tre 
ofta använda standardsignaler är 3-tråds 0-10 V, 3-tråds 0-20 mA samt 2-tråds 4-20 mA. 
Signalen 4-20 mA skiljer sig från de två andra signalerna då dess utsignalområde inte börjar 
vid 0 mA utan vid 4 mA. Grundströmmen på 4 mA räcker till för att driva transmittern och en 
separat matningskälla behövs inte, därav namnet 2-tråds. För signalen 0-10 V och 0-20 mA 
behövs däremot en tråd från en spänningskälla för att driva transmittern. (Lindahl och 
Sandqvist, 1996) Utsignalområdet motsvarar det för givaren kalibrerade mätområdet.  
 
En piezogivare består av en typ av material som ändrar sina fysikaliska egenskaper när de 
utsätts för en deformerande kraft. Den piezoelektriska givaren alstrar en laddning när den 
trycks ihop och den piezoresistiva givaren ändrar sin resistans vid tryck eller töjning. 
(Bengtsson, 2001) 
 

2.5.2. Flyttal 
Ett 32 bitars flyttal består av 3 fält från vänster till höger, se tabell 1: 
 

S. Talets tecken. 0 anger ett positivt tal och 1 anger ett negativt tal. 
E. Fältet består av 8 bitar och anger talets exponent med basen 2. Värdet på de 8 bitarna 

ska subtraheras med 127. 
F. Består av de övriga 23 bitarna och är talets mantissa. 

 
 
Tabell 1. Bitkonfigurationen för ett flyttal enligt IEEE standarden.(Källa: http://www.cs-ipv6.lancs.ac.uk) 

1 byte 2 byte 3 byte 4 byte 
S E F 
0                               31 

32 bit 
 

Ett tal beräknas alltså enligt ( ) ( ) FES ,121 127 ⋅⋅− −  
(http://www.cs-ipv6.lancs.ac.uk) 
 
Exempel på flyttalsberäkning. 
  0 10000001 10100000000000000000000 = +1 * 2**(129-127) * 1.101 = 6.5 
  1 10000001 10100000000000000000000 = -1 * 2**(129-127) * 1.101 = -6.5 
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3. Processbeskrivning 
Processmodellen demonstrerar en nivåregleringsprocess i ett vätskesystem (se figur 6 och 
tabell 2 samt bilaga 1 och bilaga 5). Modellen består av ett vätskesystem där vätskan 
cirkulerar med hjälp av en pump och självfall. Utrustningen är monterad på en montageskiva 
som är 1755x835 mm och som står i upprätt position med hjälp av fotkonsoler. Vätskan 
pumpas från det nedre tråget till det övre tråget med cirkulationspump PU1. Med hjälp av 
överrinningsflöde från övre tråget till det nedre tråget förhindras att vätskan svämmar över det 
övre tråget samt säkerställs att nivån i övre tråget hålls konstant. Från det övre tråget rinner 
vätskan ner i två olika cylindriska tankar (tank 1 och tank 2) och sedan vidare från respektive 
tank åter till det nedre tråget. Inflödet till varje vätsketank är åtskiljt och styrs av en 
magnetventil till respektive tank och är således konstant på eller av. Även utflödet ur tank 1 
och tank 2 är åtskiljt och styrs av reglerventiler. 
 
Vätskenivån i tank 1 och tank 2 regleras genom att styra utflödet ut ur respektive tank. 
Vätskenivån i tank 1 (och tank 2) regleras av styrsystemet C1 där processvärdet ges av 
tryckgivare LT1 och utsignalen från styrsystemets regulator LC1 styr ventil LV1. Nivåswitch 
L1 ger en max tillåten övre nivå och stryper inflödet vid påverkan genom att stänga 
magnetventil OV1. Tank 2 styrs på motsvarande sätt av regulator LC2. Med ventil OV3 ges 
möjligheten att sätta på eller stänga av kommunikation mellan tank 1 och tank 2. 
Kommunikationen mellan tankarna gör att vätskenivån i respektive tank påverkar nivån i den 
andra tanken då tyngdlagen strävar efter att utjämna nivåerna. 
 
Kommunikationen mellan tankarna underlättar inte regleringen av nivåerna, tvärtom den 
motarbetar regulatorerna genom att skapa en dynamisk störning till respektive regulator. 
Sålunda fyller inte kommunikationen mellan tankarna någon, för processen, positiv funktion 
utan den finns med i modellen enbart för att ge mer must åt regleruppgiften. 
 
För en mer detaljerad beskrivning av processens signaler se bilaga 2. 
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Figur 6. Översiktsbild av processmodellen och montageskivans framsida. (Egen källa). 

 
Tabell 2. Processmodellens huvudkomponenter. (Egen källa) 
1 Montageskiva 
2 Nedre tråg 
3 Övre tråg 
4 Tank 1 
5 Tank 2 
6 Pump PU1 
7 Magnetventil för inflöde OV1 och OV2 
8 Reglerventiler för utflöde LV1 och LV2 
9 Positionerare LV1: 3 och LV2: 3 för reglerventiler  
10 Magnetventil för tankkommunikation OV3 
11 Givare för max nivå L1 och L2 
12 Tryckgivare, transmitter för nivåmätning BP1 och BP2 
13 Styrutrustning distribuerat I/O 
14 Styrutrustning basstation 
15 Manuell ventil för utflöde 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 

11 11 

12 

12 

13 

14 

15 
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4. Modellens komponenter 
En del av de komponenter som modellen är uppbyggd av är tillverkade av undertecknad och 
en del är inhandlade alternativt sponsrade. Exempel på tillverkade delar till modellen är tank 
1- och 2 med tillhörande klammer, övre och nedre tråget, fästen till tråg samt fästen till 
ventiler (se bilaga 3). Nedan följer en kort beskrivning av modellens huvudkomponenter (se 
även bilaga 5 och figur 6). 

4.1. Ventiler 
2 olika sorters ventiler har används, magnetventiler och reglerventiler. 
 

4.1.1. Reglerventiler 
Reglerventilerna (se figur 7 samt tabell 2 rad 8) som använts för att reglera utflödet har 
sponsrats av SOMAS Instrument AB och är av typ DN25/5. Ventilerna är kalottventiler av 
inspänningstyp med centrisk lagrad spindel och har ett genomlopp på max 5 mm. Ventilernas 
flödeskarakteristik är enligt figur 8 och Kv-värden enligt tabell 3. (Somas 2006) Ventilerna är 
utrustade med pneumatiska ställdon. Ventiler valdes med hjälp av leverantören som använde 
ett beräkningsprogram där värden såsom differenstryck och önskat flöde m.m. matas in. Full-
ständig information om ventilerna finns på SOMAS hemsida http://www.somas.se 
 

 

 
 
Figur 7. Reglerventiler med positionerare. 
(Egen källa) 
 

Figur 8. Reglerventilernas flödes-
karaktäristik. (Källa: SOMAS 2006) 

 
 
Tabell 3. Kv-värden för de reglerventilerna.  (Källa: SOMAS, 2006) 

Öppningsvinkel grader Typ 
DN25/5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Kv 0,014 0,055 0,13 0,23 0,39 0,56 0,72 0,80 - 
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4.1.2. Magnetventiler 
Magnetventilerna (se figur 9 och tabell 2 rad 7) är av 
direktverkande typ med ¼” anslutning och ett kv-värde 
på 0,73. Ventilerna har sponsrats av Dunlop Hiflex AB. 
Ventiler av den här typen används i modellen för att 
sätta på eller stänga av inflödet till tank 1, tank 2 samt 
kommunikationen mellan tankarna. Magnetspolen är på 
8 W med driftspänningen 24V DC. Vid val av ventiler 
för inflöde till tankarna valdes ventiler med något högre 
kv-värde än vad utflödesventilerna har vid 50-60 
öppningsvinkel. Detta p.g.a. att vattenpelaren över 
inflödesventilerna är lägre än vattenpelaren över 
utflödesventilerna. Fullständig information om 
magnetventilerna finns på OEM Automatics hemsida 
http://www.oemautomatic.se. 
 
 
 

 
 
Figur 9. Magnetventil som sätter på eller stänger av inflödet till tank 1. (Egen källa) 

4.2. Positionerare 
Positionerarna till de ställbara ventilerna har sponsrats 
av ABB (se figur 10 och tabell 2 rad 9). De är av typen 
TZIDC-110 för Profibus och spänningsmatas genom 
fältbussen med 9-31 VDC. När positioneraren 
integreras i styrsystemet finns flera valmöjligheter att 
utnyttja informations-utbyte. Naturligtvis finns 
möjligheten att sätta önskad öppningsvinkel, s.k. 
setpoint. Dessutom finns bl.a. information om 
öppningsvinkelns ärvärde och indiker-ing för fasta 
lägen som stängd, öppen o.s.v. Vidare finns en 
programvara kallad DTM (Device Type Manager) som 
möjliggör diagnostik av ventilen. (ABB, 2005c) Detta 
är dock en resurs som p.g.a. tidsbrist inte utnyttjats för 
processmodellen. Information om Positionerarna finns 
på ABBs sida http://www.abb.com (ABB, 2005c). 
 
 

Figur 10. Positionerare TZIDC-110 för Profibus. 
Positioneraren i figuren är extrautrustad. 
(källa ABB, 2005c) 
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4.3. Transmittrar för kontinuerlig nivåmätning 
Givarna för kontinuerlig nivåmätning (se figur 11 och tabell 2 rad 12) i tank 
1 och tank 2 ger information till styrsystemet om den verkliga nivån i 
respektive tank. Givarsignalen är 2-tråds 4-20 mA och har skalats i 
styrsystemet till att visa 0-100 %. Givarna är av piezoresistiv typ med 
typbeteckningen Nivopress NPK och har sponsrats av EXAC AB. Givarna 
finns för flera olika mätområden och då tankarnas höjd är 0,5 meter har 
givare för området 0-1 meter valts. Givarna är av den typen som hängs ned i 
tanken i signalkabeln. Fullständig information om trycktransmittrarna finns 
på EXACs hemsida http://www.exac.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Trycktrans-
mitter för tank 1 och 
tank 2. 
(Källa: EXAC 2006) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.4. Komponenter för tryckluft och pump 
Ställdon och positionerare för ventilerna arbetar med tryckluft. Positionerarna kräver en 
luftmatning mellan 1,4-6 bar och ställdonen mellan 4-8 bar. För detta ändamål införskaffades 
en kompressor med 8 liters tank, reduceringsventil samt kopplingsmaterial. Med 
reduceringsventilen kan rätt arbetstryck erhållas trots att kompressorn avger ett mycket högre 
tryck. På så sätt behöver inte kompressorn arbeta lika frekvent och därmed upplevs inte 
ljudvolymen som ett fullt så störande inslag. Dock rekommenderas att en lång luftmatnings-
slang användes och att kompressorn placeras i ett annat rum under användning av modellen. 
Reduceringsventil, slangar och kopplingsmaterial är monterade på baksidan av 
montageskivan av estetiska skäl. 
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4.5. Nivågivare samt övrigt material för Profibus 
Fördelningsmaterial för Profibus och 
nivågivare till tankarna har sponsrats av 
Pepperl+Fuchs AB. Givaren för max nivå i 
tank 1 respektive tank 2 (se figur 12 och 
tabell 2 rad 11) arbetar som en stämgaffel 
vars frekvens ändras när gaffeln täcks av 
mediet. Typbeteckningen är LVL-M. 
Spänningsmatningen 9-32 VDC ansluts 
direkt genom Profibus-kabeln. 
Fullständig information om givarna och dess 
egenskaper finns på PEPPERL+FUCHS 
ABs hemsida http://www.pepperl-fuchs.com 
(Pepperl+Fuchs, 2006) 

 
Figur 12. Givare på Profibus för max nivå. (Egen källa) 
 
För att hantera kommunikationen mellan Profibus PA och Profibus DP används en 
segmentkopplare (gateway) med en länk (powerlink) (se figur 13) som spänningsmatas via en 
spänningsmodul (power-feed module). För att spara kablage och få en snyggare installation 
överförs matningsspänningen och kommunikationen mellan segmentkopplaren och länken 
genom ett skensystem som PEPPERL+FUCHS kallar universal power rail. Fördelningen ut 
till de olika slavarna sker sedan via en fältkopplingsbox (junction box/segment protector) som 
också innehåller kortslutningsskydd för varje slav (se figur 14). 
 

 
Figur 13. Spänningsmodul, segmentkopplare och 
länk monterat på en universal power rail. Från 
vänster till höger. (Egen källa) 
 

Figur 14. Fältkopplingsbox. Förgrenar fältbussen ut 
till slavarna. (Källa: Pepperl+Fuchs) 
 

Information om segmentkopplare, länk och fältkopplingsbox finns på sidan 
http://www.pepperl-fuchs (Pepperl+Fuchs, 2004). 
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5.  Från ide till verklighet 
Utifrån de grundläggande kriterier som beskrivs i kapitel 1.1 utkristalliserades en modell med 
utseende enligt figur 15 och en ide om en funktion som så småningom mynnade ut i det som 
beskrivs i kapitel 3. Figur 15 användes som riktlinje i det inledande arbetet med att skaffa 
sponsorer samt utveckla önskade styrfunktioner och reglerlösningar. Arbetet med att skaffa 
sponsorer utfördes i initialskedet till stor del av handledaren Jonas Hellman som använde sitt 
kontaktnät från sin yrkesroll. I de fall potentiella sponsorer önskade träffade jag dem och 
förklarade visionen med projektet och dess slutmål. Det material som sponsorerna bidrog med 
är modellens hörnstenar och när dessa väl började falla på plats började arbetet med att 
anskaffa övrigt material. Cirkulationspump, skruv, kompressor samt konsoler är exempel på 
material som inhandlades. För att bygga de olika komponenterna i plexiglas anskaffades 8 
mm tjocka färdigskurna bitar från glasmästaren. Innan bitarna beställdes från glasmästaren 
lades mycket tid på att noga tänka genom de olika delarna som skulle konstrueras. 
Detaljritningar (se bilaga 3) över de olika komponenterna gjordes, dels för att höja nivån på 
modellens dokumentation men även för att säkerställa funktionalitet och utseende.  
 

Kombinationen av pumpens kapacitet, ventilers och 
ledningars genomströmningsförmåga, de olika kärlens 
volym samt tryckhöjder påverkar flödets dynamik och 
egenskaper. För att i möjligaste mån säkerställa en bra 
kombination av dessa egenskaper utfördes experiment 
hemma i köket med plastbyttor och olika flöden på 
vattenkranen. 
 
Byggnationen av t.ex. tankar, tråg, ventilflänsar och 
olika fästen utfördes i SAPA Industriservice ABs 
lyftdonsverkstad där det fanns tillgång till t.ex. 
slipmaskin, pelarborrmaskin och gängtappar för 
rörgängor. För att limma samman de olika bitarna 
utnyttjades en slöjdlokal på Campus i Norrköping där 
det fanns lämpliga trätvingar att tillgå.  
 
När de olika delarna inhandlats, byggts eller levererats 
av sponsorer monterades delarna på montageskivan 
samt kablage och löstråd installerades, kopplades och 
märktes med ett slutresultat som figur 6 visar. 
 

Figur 15. Ritning av modellen under planerings-
stadiet. (Egen källa) 
 

 
 

 

5.1. Programmering 
Programmering av styrsystemet AC 800M utfördes i mjukvaran ABB Control Builder 
Professional 4.1 och projektets filnamn är Test B.  De manualer som följer med mjukvaran 
användes som uppslagsverk och vägledning. 
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5.1.1. Kommunikation 
Steg 1 efter att de olika komponenterna monterats och installerats var att upprätta 
kommunikation mellan arbetsstationen och CPU, mellan basstation (master) och distri-
buerade I/O (remote I/O) samt kommunikation till de olika slavarna (field devices). Ritning 
03C008A i bilaga 4 blad 8 visar layouten för de olika stationerna och enheterna och är 
lämplig att granska vid läsning av detta kapitel. 
 
Vid upprättande av kommunikation mellan arbetsstationen och CPU måste CPU:n tilldelas en 
IP-adress vilket sker med programmet IP-Config. En kabel kopplades för detta ändamål 
mellan datorns COM-port och uttaget COM 4 på CPU-enheten. När IP-konfigurationen är 
slutförd fyller kabeln ingen funktion och kan således tas bort. Vidare måste kommunikation 
med det lokala nätverket upprättas varvid uttag CN1 på CPU:n normalt ansluts till ett 
nätverksuttag. (ABB, 2005d) I just detta fall låg arbetsstationen utanför det lokala nätverket så 
CPU:n anslöts direkt till datorn via en switch.  
 
Kommunikationen mellan basstation och remote I/O sker genom så kallade Fieldbus 
Communication Interface (FCI) - moduler (ABB 2004) (postbeteckning UX1 och UX2 i 
modellens dokumentation). För FCI - modulen på basstationen måste ett flertal parametrar 
anges. För att finna passande parametrar är det lämpligt att läsa de råd och anvisningar som 
finns i manualen som följer med programvaran, samtidigt som man provar sig fram. De 
parametrar som slutligen visade sig fungera bra för just den här anläggningen visas i figur 16. 
 

 
      Figur 16. Inställningar för FCI - modul. (Egen källa) 
 
En hel del problem uppstod dock vid det här momentet. Efter samtal med ABB:s support 
visade det sig att de FCI - moduler som användes (CI851 och CI801) inte var kompatibla då 
de var från olika generationer. Problemet visade sig först då hårdvaruträdet i programvaran 
skulle byggas upp och det helt enkelt inte gick att välja in enheten CI801 till hårdvaruträdet. 
För att lösa detta mejlade ABB en GSD-fil som påstods kunna åtgärda problemet. Efter flera 
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försök och mycket huvudbry visade det sig dock att GSD-filen innehöll delar i koden som 
gjorde den obrukbar i modellens anläggning. När ABB:s support omarbetat GSD-filen kunde 
kommunikationen mellan basstation och distribuerade I/O upprättas. Följande upptäckt 
gjordes i samband med detta: på plats 0 under CI801 i hårdvaruträdet måste ytterligare en 
CI801 placeras trots att någon sådan fysiskt inte existerar (se figur 17).  
 

Det är även viktigt att påpeka för framtida 
användare att i inställningarna till varje I/O 
enhet som sitter placerad under CI801-
modulen måste korrekt position anges. Den 
första enheten, en AI820 i det här fallet, som 
normalt skulle ha positionen 0 får istället 
position 1. Det faktum att FCI - moduler från 
olika generationer användes skulle senare visa 
sig innebära fler problem (se kapitel 5.1.2).  
 
 
 
 
FCI-modulen CI801 på platsen 0.1.2.0 existerar inte 
fysiskt. 
 
 
Då jag var obekant med användandet av 
segmentkopplare och de slavar som finns på 
modellen upprättades kommunikation till de 
olika slavarna genom småskaliga försök. 
Endast en typ av slav anslöts åt gången för att 
undersöka funktion, egenskaper och säkerställa 
kommunikation,  

Figur 17. Del av Project Explorer som visar 
hårdvaruträd. (Egen Källa) 
 

 
 

För givaren typ LVL-M för max nivå finns endast en subenhet, Discrete In, medan 
positionerare TZIDC-110 har flera olika subenheter att välja mellan. Vilken subenhet man 
väljer beror på önskad funktion. Till processmodellen valdes en subenhet med möjlighet att 
sätta börvärde (setpoint, SP), läsa in ärvärde (READBACK) samt möjlighet att läsa in 
information om uppnått ändläge (POS_D). 
 
Adressen för varje slav ställs in lokalt på respektive slav. Givare typ LVL-M har dipswitchar 
för adresställning och positionerarna har adressättning i meny som visas på en display. Adress 
1 är upptagen av FCI-modulen CI851. Tabell 4 visar adresskonfigurationen för process-
modellen. 
 
Tabell 4. Adresser för slavar. 
Beteckning Typ Benämning Adress 
UX2 CI801 FCI modul 2 
L2 LVL-M Max nivå givare tank 2 3 
LV2: 2 TZIDC-110 Positionerare ventil tank 2 4 
L1 LVL-M Max nivå givare tank 1 5 
LV1: 2 TZIDC-110 Positionerare ventil tank 1 6 
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5.1.2. Knytning av variabler 

Figur 18 visar hur de olika variablerna är knutna till den ena av positionerarna. Börvärdet är 
av typen 32-bitars float (4 byte) där de 2 byte som representerar tecknet, exponenten samt del 
av mantissan av talet för börvärdet knyts till output 4 och de 2 byte som representerar de 16 
minst signifikanta bitarna av mantissan knyts till output 5. Börvärdet ska alltså bestå av två 
variabler av typen Dint som tillsammans bildar talet som en 32-bitars float. Men som figur 18 
visar, har endast en variabel används, ValveOut_2. De 2 minst signifikanta byten i talet, som 
är decimaler, har utelämnats. De bibliotek som Control Builder innehåller har inget färdigt 
block som omvandlar en eller flera variabler av typen Dint eller Real till en 32-bitars float i 2 
delar. Att själv skapa ett sådant funktionsblock kräver en hel del tid (och tankemöda), något 
som vartefter projektet fortskred blev en bristvara. Därför beslöts att den positiva effekt för 
reglerproblemet som ett börvärde för ventilens öppningsvinkel med flera decimaler skulle ge, 
inte motsvarade arbetsinsatsen. Likaså, ventilens ärvärde (ReadBack_1 i det här fallet) är ett 
32-bitars tal av typen float och knyts till output 0 samt output 1 och även här har decimaldelen 
utelämnats. Till Output 6 knyts en variabel som ger klartecken för positionering. Om den 
variabeln (Valve_2_Clear) inte är satt till värdet 128 är positioneraren låst och rör sig inte 
oavsett vilka order den får. POS_D funktionen användes inte alls.  
 

 
Figur 18. Variabler knutna till positionerare. (Egen källa) 

 
Vart de olika variablerna för positionerarna skulle knytas i mjukvaran framgick ingenstans i 
de manualer och datablad som följde med materialet eller fanns på nätet (såvitt jag kunde se). 
Detta var något som experimenterades fram genom att prova olika värden i kombination med 
olika knytningar av variablerna. 
 
Givarna för max nivå i tank 1 respektive tank 2 ger talet 128 vid påverkat tillstånd och talet 
384 vid opåverkat tillstånd. Inte heller denna information framgick i databladen utan fick 
experimenteras fram. Figur 19 visar hur variabeln MaxLevel_2 är knuten i mjukvaran till 
givaren för tank 2 
 

 
Figur 19. Variabel knuten till givare för max nivå. (Egen källa) 
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Då FCI - modulerna inte var kompatibla och en GSD - fil användes för att komma runt 
problem med kommunikation (se kapitel 5.1.1) fick de I/O moduler som är lagda till FCI - 
modulen CI801 (se figur 17) hanteras på ett sätt som normalt inte görs. AI820 modulen som i 
vanliga fall presenterar den analoga signal som är ansluten till någon av modulens kanaler 
som en Real, omvandlade signalen till en Dint varvid en variabel av typen Dint fick knytas till 
de kanaler som önskades användas (se figur 20). 
 

 
Figur 20. Knytning av variabler till AI820. På grund av kompatibilitetsproblem mellan 
FCI - modulerna är variablerna av typen Dint i stället för Real som är brukligt. (Egen Källa) 

 
Normalt visas DO820 - modulens samtliga 8 kanaler för knytning av enskilda variabler, nu 
visades endast en kanal (se figur 21). Ur den variabel av typen Dint som knyts till modulen, 
variabeln DO_Conversion i det här fallet, fick utmaskas (avkodas) hur de olika utgångarna 
skulle sättas. Om t.ex. variabeln DO_Conversion ges det binära värdet (MSB 10110001 
00000000 LSB) sätts kanal 1, 5, 6 och 8 till true och kanal 2, 3, 4 och 7 till false. 
Avkodning/maskningen utfördes med ett funktionsblock av typ BcToDint (se bilaga 9 sidan 
4). 
 

 
Figur 21. DO820. Endast en utgång är tillgänglig för knytning av variabler. (Egen källa) 

 
5.1.3. Programmering av styrsystemet 

Programmet för tankreglering består av tre delar. Den första delen består av kod i strukturerad 
text som behandlar delar både för reglering av tank 1 och reglering av tank 2. Den andra- och 
tredje delen är uppbyggda av funktionsblock och kretsar kring den PID-regulator som reglerar 
nivån i respektive tank 1 och tank 2. Den andra och tredje delen är alltså i principiellt lika. De 
variabler som används för tankreglering presenteras nedan i tabell 5 och tabell 6. 
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Tabell 5. Variabler för tankreglering. 
Namn Typ Attribut Startvärde Beskrivning 
DO_Conversion dint retain  Variabel DO820. Ch.1=pump, ch2=ventil 

kommunikationch4=ventil inflöde tank 1, 
ch6=ventil inflöde tank 2. 

Level_1_Dint dint retain  Processnivå i tank 1. 
MaxLevel_1 dint retain  Max nivå i tank 1. 
Valve_1_Clear dint retain 17152 Ok-parameter för ventil för utflöde tank 1. 
NamePid_1 string retain 'Level tank 1' Namn på pid-regulator tank 1 
Level_1_real real retain  Givarvärde omvandlat från dint till real 
Level_2_Dint dint retain  Processnivå i tank 2. 
ValveOut_2 dint retain  Ventil för utflöde ur tank 2. 
MaxLevel_2 dint retain  Max nivå i tank 2. 
Valve_2_Clear dint retain 17152 Ok-parameter för ventil för utflöde tank 2. 
PidOut_Level_2 RealIO retain  Utsignal PID-regulator styrning tank 2. 
NamePid_2 string retain 'Level tank 2' Namn på pid-regulator 1 tank 2 
ReadBack_2 dint retain  Returvärde från ventil för utflöde tank 2. 
Level_2_Real real retain  Givarvärde omvandlat från dint till real 
FeedFrw_2 real retain  Variabel för framkoppling av störning orsakad av 

nivåskillnad mellan tankarna. 
DiffLevel real retain  Nivåskillnad mellan tank 1 och tank 2. 
Pv_Level_2 RealIO retain  Processvärde tank 2 efter skalning till värde 

mellan 0 % och 100 %. 
PidOut_Level_1 RealIO retain  Utsignal PID-regulator styrning tank 1. 
Pv_Level_1 RealIO retain  Processvärde tank 1 efter skalning till värde 

mellan 0 % och 100 %. 
FeedFrw_1 real retain  Variabel för framkoppling av störning orsakad av 

nivåskillnad mellan tankarna. 
ReadBack_1 dint retain  Returvärde från ventil för utflöde tank 1. 
ValveOut_1 dint retain  Ventil för utflöde ur tank 1. 
Pump bool retain  Cirkulationspump 
ValveIn_1 bool retain  Ventil för inflöde tank 1 
ValveIn_2 bool retain  Ventil för inflöde tank 2 
Valve_TankCom bool retain  Ventil för kommunikation mellan tankarna 
PvValve_1 real retain  Ärvärde nivå tank 1 
PvValve_2 real retain  Ärvärde nivå tank 2 
 
Tabell 6. Globala variabler för tankreglering. 
Namn Typ Attribut Startvärde Beskrivning 
interapar_1 PidLoopPar Retain  InteractionPar PID-regulator 1 
interapar_2 PidLoopPar Retain  InteractionPar PID-regulator 2 
Sp_Level_2 real Retain  Setpoint PID-regulator 1 
Sp_Level_1 real Retain  Setpoint PID-regulator 2 
 
Programmeringen utfördes i små steg för att säkerställa funktion och kontroll. Efter att 
programmering utförts och testats för den ena av tankarna överfördes koden analogt till den 
andra tanken. Under detta förlopp var ventilen för kommunikation mellan tankarna stängd. 
När regleringen av tank 1 och tank 2 fungerade tillfredställande var för sig öppnades ventilen 
för kommunikation och olika tester utfördes för att prova reglerstrategier och prestanda. Den 
slutgiltiga koden finns i bilaga 8 och bilaga 9. 
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Då positionerarna arbetar med en 32-bitars float (se 
kapitel 5.1.2) fick speciella funktionsblock skapas för 
att omvandla respektive PID-regulators utsignal samt 
den signal som ger positionerarnas faktiska läge. Dessa 
funktionsblock döptes till Dint8ToDint16 samt 
Dint16ToDint8 och placerades i ett nyskapat bibliotek 
döpt till Tankreg (se figur 22). Kod och funktionsblock 
finns i Bilaga 8 och Bilaga 9. 
 
Ett sekvensprogram skapades för visning av 
processmodellen. Programmet innehåller att antal steg 
där olika börvärden ges för nivån i respektive tank. 
Varje steg varar i en inställd tid på någon eller några 
minuter för att ge styrsystemet möjlighet att uppnå den 
begärda vätskenivån. Övergångsvillkor för varje steg är 
när den inställda tiden är uppnådd. Vid utträde ur det 
sista steget sker inträde i det första steget. På så sätt 
händer det alltid något med vätskenivåerna och 
åskådaren kan följa händelseförloppet både i 
verkligheten och på operatörsskärmen. Fullständig 
sekvenskarta med tillhörande kod finns i bilaga 10 och 
bilaga 11. 
 

Figur 22. Del av Project Explorer som visar 
bibliotekträdet. Biblioteket Tankreg är skapat. 
(Egen källa) 
 

 
 
 
 

5.2. Operatörsgränssnitt 
Operatörsgränssnittet (se bilaga 12) programmerades i Process Portal. Operatörsmiljön 
innehåller färgindikering av status på magnetventiler för inflöde, givare för max nivå och 
cirkulationspump samt indikering i form av färgad stapel av läget för reglerventiler. Vidare 
visas ärvärde och börvärde i stapelform för nivån i varje tank. En sektion av skärmbilden ger 
grafer över aktuella värden samt värden i klartext. Process Portal är knutet till systemet via 
800xA och därmed är det möjligt att genom att klicka på tankarna få fram s.k. faceplates. Med 
dessa finns möjlighet att nå alla parameterinställningar för PID-regulatorerna. De olika 
element som bilden är uppbyggd av är knutna med s.k. taggs till Control Builder. Bilaga 13 
ger en lista över de taggs som har används. 

5.3. Dokumentation 
Dokumentationen består av två delar. Den första delen är en beskrivande del som är den här 
rapporten. Meningen är att den ska ge läsaren en bild av processmodellen och dess funktion 
samt tjäna som en manual vid det fortsatta användandet av modellen. 
 
Den andra delen är den tekniska dokumentationen som består av rapportens bilagor. För att 
skapa dokumentationen av den elektriska utrustningen har Autocad med databasen Insyde 
används. Målsättningen har varit att följa SSG - standarden som är vanlig inom pappers- och 
massaindustrin. 
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6. Test med resultat  
Ett flertal tester har utförts dels för att undersöka prestanda, reglerstrategier och metoder men 
även för att efterlämna en god dokumentation. Alla test utfördes med luftmatningen 4,5 bar. 

6.1. Test av flöden 
För mått och dimensioner för tankar och tråg se bilaga 3. 
 

6.1.1. Test av inflöde 
För att bestämma inflödet till tankarna kontrollerades den tid det tar för nivån i en av tankarna 
att gå från en startnivå till en bestämd slutnivå. Under provet är utflödet samt kommunikatio-
nen mellan tankarna stängd. Resultatet presenteras i tabell 7 och är lika för tank 1 och tank 2. 
 
Tabell 7. Värden från test av inflöde. 
Mätning nr. Startnivå [mm] Slutnivå [mm] Tid [s] Inflöde [liter/min] 
1 150 350 101 0,82 
2 300 400 51 0,82 
3 200 300 51 0,82 
 

6.1.2. Test av utflöde 
För att bestämma medelutflödet ur tankarna vid olika öppningsgrader på ventilerna för utflöde 
togs den tid det tar för vätskan att gå från en bestämd startnivå till en slutnivå. Under provet är 
inflöde samt kommunikationen mellan tankarna stängd. Resultatet presenteras i tabell 8 och är 
lika för tank 1 och tank 2. 
 
Tabell 8. Värden från test av utflöde. 
Mätning nr. Startnivå 

[mm] 
Slutnivå 
[mm] 

Ventil öppen [grader] Tid [s] Utflöde medel 
[Liter/min] 

1 350 150 100 37 6,25 
2 350 150 76 61 1,36 
3 350 150 59 101 0,82 
4 350 150 35 316 0,26 
5 400 300 100 18 2,31 
6 400 300 76 26,7 1,54 
7 400 300 59  44 0,94 
8 400 300 35 146 0,29 
9 460 40 100 81 2,16 
 

6.1.3. Test av flöde mellan tankarna 
För att få en bild av flödet mellan tankarna utfördes två mätningar där tiden det tar för 
nivåerna i tank 1 och i tank 2 att utjämnas klockades. Under testet var utflödet och inflödet till 
tankarna avstängt och, naturligtvis, ventilen för kommunikationen mellan tankarna öppen. 
Resultatet presenteras i tabell 9. 
 
Tabell 9. Värden från test av flödet mellan tankarna. 
Mätning nr. Startnivå tank 1 

[mm] 
Startnivå tank 2 

[mm] 
Utjämningsnivå 

[mm] 
Tid [s] 

1 100 400 250 89 
2 100 300 200 68 
3 Se texten under tabellen. 
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Dessutom utfördes ett test, som i tabell 9 kallas mätning nummer 3, med följande 
utgångsläge: 
 

• Inflödet avstängt till båda tankarna. 
• Utflödet för tank 1 stängt och utflödet för tank 2 fullt öppet. 
• Ventil för kommunikation mellan tankarna stängd. 
• Startnivå tank 1 = 445 mm och tank 2 helt tömd. 

 
Utifrån detta startläge öppnades ventilen för kommunikation mellan tankarna och tiden det 
tog för nivån i tank 1 att sjunka till slutnivån 145 mm klockades till 117 s. 
 

6.1.4. Test av maximal nivådifferens 
Differensen mellan nivåerna i tank 1 och tank 2 kan p.g.a. flödesmängder och tankarnas 
dynamik inte anta mer än ett maximalt värde. När detta värde uppnåtts råder balans mellan 
den mängd vätska som flödar in i den tank med hög nivå och den mängd vätska som flödar 
över till den tank med låg nivå. Figur 23 visar ett prov där båda tankarna utgår från nivån 10 
och tank 1 får order att gå till 100. 
 

Grafen för tank 1 visar hur kurvan för 
processvärdet planar ut och det inses att nivån 
i tank 1 aldrig kommer uppnå värdet 100 % 
om nivån i tank 2 ska kunna bibehållas. Den 
sträckade vertikala linjen markerar gränsen då 
båda regulatorerna har styrt ut fullt. Maximal 
nivådifferens innan systemet inte klarar av att 
hålla nivån i tank 2 är någonstans mellan 30-
35 %. En hög skillnad i nivå ger en väldigt 
långsam process när nivåerna motarbetar 
varandra. Därför valdes i sekvens-
programmet som beskrivs i sist i kapitel 5.1.3 
(se även bilaga 10 och bilaga 11) att inte sätta 
börvärden som ger en större nivådifferens än 
35 vid steg liknande det i testet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Graferna visar hur differensen i nivå 
mellan tankarna inte kan vara hur stor som helst. 
(Egen Källa). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sp 

Out 

Pv 

Pv 

Out 



   

   25

 
6.1.5. Test av pumpens kapacitet 

Pumpen är stämplad med en maximal kapacitet på 2000 liter/h och en maximal tryckhöjd på 
1,6 meter. Pumpens kapacitet variera med tryckhöjden och för att bestämma den faktiska 
kapaciteten vid den aktuella tryckhöjden 1,2 meter utfördes ett prov där pumpad mängd 
vätska under 30 sekunder uppmättes, se resultat nedan. 
 
Tid: 30 s. Mängd vätska: 4 l. 
 
Vidare konstaterades att den mängd vätska som ackumuleras i det övre tråget konstant var 5,8 
liter samt att vätskemängden i det nedre tråget inte får understiga 4 liter, ty då suger pumpen 
luft. 
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6.2. Test av inställningar och reglerstrategier 
En rättfram grundläggande reglerstrategi valdes för reglering av tanknivåerna. En PID-
regulator, LC1 och LC2, reglerar nivån i respektive tank och det faktum att nivåerna påverkar 
varandra bortses helt enkelt ifrån (se figur24). 
 

 
Figur 24. Principskiss över grundläggande reglerstrategi. (Egen Källa). 

 
6.2.1. Parametrinställningar 

 
För att finna lämpliga utgångsparametrar till respektive 
PID-regulator utfördes stegsvarsprov med en tank, d.v.s. 
ventilen för kommunikation mellan tankarna var stängd 
under dessa försök. De parametrar som visas i figur 25  
(P = 4, TI = 12 och TD = 0,30) visade sig efter ett antal 
försök vara lämpliga och figur 26 och figur 27 visar exem-
pel på stegsvar med dessa parameterinställningar. 
 
I figur 25 och figur 26, liksom i samtliga figurer som följer  
där stegsvar visas, är graferna signalerna till och från aktuell 
PID regulator. Dessa signaler är börvärde (Pv), ärvärde (Sp) 
och regulatorns utsignal (Out). 
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Figur 25. Parameterinställningar för PID- 
regulatorn till respektive tank. (Egen källa) 

 
 

 

 
Figur 26. Stegsvar från nivån 50 till nivån 70 med 
ventil för tankkommunikation stängd. (Egen källa) 

 

 

 
Figur 27. Stegsvar från nivån 70 till nivån 50 med 
ventil för tankkommunikation stängd. (Egen källa). 
 

Även försök med funktionen för auto tuning 
utfördes. Figur 28 visar ett stegsvar för en 
tank utan kommunikation mellan tankarna där 
parametrar från auto tuning används. Auto 
tuning i exemplet som figur 28 visar utfördes 
efter att vätskenivån stabiliserat sig kring 
nivån 50 % och gav följande parametrar: 
 
P = 6,02         TI = 16,23         TD = 2,6 
 

Figur 28. Stegsvar med parametrar från auto tuning. 
Från nivån 70 till nivån 50 med ventil för tank-
kommunikation stängd. (Egen källa). 
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Vidare så utfördes försök med adaptiv parameterisering. I de försöken delades nivåerna in i 
olika intervall där parameterinställningen ändrades beroende på vilket intervall som var 
aktuellt. Koden nedan visar ett utdrag ur ett exempel av adaptiv parameterisering, nämligen 
intervallen 45-55 och 55-65. 
 
(*Parametrisering av pid-levelvärden till tank 1*) 
… 
ELSIF interapar_1.SpManValue>45 AND interapar_1.SpManValue<=55 THEN  
   interapar_1.Gain:=1.95; 
   interapar_1.Ti:=20.84; 
   interapar_1.Td:=3.33; 
   interapar_1.DerFilterTime:=0.42; 
ELSIF interapar_1.SpManValue>55 AND interapar_1.SpManValue<=65 THEN  
   interapar_1.Gain:=2.33; 
   interapar_1.Ti:=16.30; 
   interapar_1.Td:=2.61; 
   interapar_1.DerFilterTime:=0; 
… 
Parameterinställningarna för de olika intervallen grundade sig på resultat från auto tuning som 
utfördes mitt i varje intervall med kommunikationen mellan tankarna stängd.  
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6.2.2. Test med tankkommunikation 
Med parametrar enligt figur 25 utfördes även stegsvar med kommunikationen mellan tankarna 
öppen. Exempel på sådana visas i figur 29, figur 30 och figur 31. 
 
I figur 29 visas ett stegsvarsprov där startnivån i tank 1 och i tank 2 ligger på 50 % när tank 1 
får order att gå till 70 %. 
 
I figur 30 visas ett stegsvarsprov där startnivån i tank 1 och i tank 2 ligger på 70 % när tank 1 
får order att gå till 50 %. 
 
I figur 31 visas graferna för regleringen då tank 1 gör ett steg från nivån 70 % till 50 % 
samtidigt som nivån i tank 2 gör ett steg från 50 % till 70 %. 
 

 

 
Figur 29. Stegsvar i tank 1 med kommunikation 
mellan tankarna från nivån 50 till nivån 70. Tank 2 
reagerar på stegsvaret enligt den nedre grafen (Egen 
källa). 

Figur 30. Stegsvar i tank 1 med kommunikation 
mellan tankarna från nivån 70 till nivån 50. (Egen 
källa). 
 

 



   

   30

 

 

 
Figur 31. Stegsvar i tank 1 från 70 % till 50 % med 
kommunikation mellan tankarna samtidigt som tank 
2 gör ett steg från 50 % till 70 %. (Egen källa). 
 

 
 
 
 

 
6.2.3. Framkoppling 

Den PID-regulator som används i Control Builder har möjlighet att sätta en förstärkning för 
framkoppling (feedforward) (se figur 25). Flera test med olika värden på framkopplingen 
utfördes. Dessa test gick till så att nivån i tankarna fick stabilisera sig kring olika nivåer, t.ex. 
50 % och 70 %, utan kommunikation mellan tankarna varefter kommunikationen öppnades. 
När kommunikationen mellan tankarna öppnas upplever varje tank en störning, antingen som 
ett extra inflöde eller ett extra utflöde, beroende på vätskenivå. Genom att granska de grafer 
som testen ger för olika värden på framkoppling kan eventuella förbättringar eller försäm-
ringar upptäckas vid hantering av denna störning. Figur 32 och figur 33 visar exempel på 
sådana störningstest. 
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Figur 32. Störningstest, framkopplingsförstärkning 
0 för både tank 1 och tank 2. (Egen källa). 
 

Figur 33. Störningstest, framkopplingsförstärkning 
100 för tank 1 och -100 för tank 2. (Egen källa). 

Utöver den metod för att sätta förstärkning för framkoppling som beskrivits ovan, där ett 
värde skrivs in i parameterinställningarna, finns möjligheten att knyta en variabel till 
anslutningen Feedforward direkt på funktionsblocket för PID-regulatorn (se sidan 1 och sidan 
2 i bilaga 9). Även detta provades med olika värden. Dels provades fasta värden liknande det 
som beskrivs tidigare i kapitlet och dels utfördes prov med variabelt värde på framkoppling. 
Vid de test som utfördes med variabelt värde på framkopplingen utnyttjades differensen 
mellan nivåerna i tankarna. I praktiken användes differensen i tryckgivarna (se figur 34) med 
kod enligt nedan. 
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(*Differans i nivåhöjd i meter.*) 
DiffLevel:=((Pv_level_1.Value/100)-(Pv_Level_2.Value/100));    
 
(*Feedforward för tank 1, exempel 25*0,2 meter=5 *) 
IF DiffLevel>0                                           
   THEN FeedFrw_1:=25*DiffLevel; 
ELSIF DiffLevel<0                                        
   THEN FeedFrw_1:=-25*DiffLevel; 
ELSE FeedFrw_1:=0; 
END_IF; 
interapar_1.FfGain:=FeedFrw_1;  
 
(*Feedforward för tank 2*) 
IF DiffLevel>0                                           
   THEN FeedFrw_2:=-25*DiffLevel; 
ELSIF DiffLevel<0                                        
   THEN FeedFrw_2:=25*DiffLevel; 
ELSE FeedFrw_2:=0; 
END_IF; 
interapar_2.FfGain:=FeedFrw_2; 
 
På så sätt ökar framkopplingsförstärkningen med nivådifferensen och kan, med t.ex. faktorn 
±25 som används i koden ovan, anta värden mellan -12,5 och 12,5 beroende på nivådifferens 
och vilken tank som har lägst respektive högst nivå. 

 

Figur 34. Principskiss över reglerstrategi med framkoppling baserad på skillnaden i nivåer mellan tank 1 och 
tank 2. (Egen källa). 
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Förstärkningsfaktorer med olika värden och olika tecken provades. I figur 35, figur 36, figur 
37 och figur 38 visas exempel på resultat från sådana test där nivån i tank 1 ligger på 70 % 
och nivån i tank 2 på 50 % då kommunikationen mellan tankarna öppnas. I figur 35 har 
faktorn ±25 använts, även i figur 36 används faktorn ±25 men med omvänt tecken, i figur 37 
har faktorn ±50 använts och i figur 38 används faktorn -25 och 5. 
 

 

 
Figur 35. Störningstest, variabel framkoppling som 
beror på nivådifferensen med faktorn ±25. (Egen 
källa). 

Figur 36. Störningstest, variabel framkoppling som 
beror på nivådifferensen med faktorn ±25 
Skillnaden mellan testet i figur 30 är att tecknet på 
faktorn har ändrats mellan tankarna. (Egen källa)
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Figur 37. Störningstest, variabel framkoppling som 
beror på nivådifferensen med faktorn ±50. (Egen 
källa). 
 
 
 
 

Figur 38. Störningstest, variabel framkoppling som 
beror på nivådifferensen med faktorn -25 för den 
tank som har högst nivå och faktorn 5 för den tank 
som har lägst nivå. Utgångsförstärkningen vid testet 
som figuren visar (med differensen 0,2 meter) är -5 
för tank 1 och 1 för tank 2. (Egen källa). 

 
6.2.4. Kaskadkoppling 

Försök med kaskadkoppling utfördes enligt figur 39. I den inre PID-regulatorn för respektive 
tank, LC1: 2 och LC2: 2, utnyttjades möjligheten att läsa in den faktiska positionen för ventil-
en som styr utflödet ur respektive tank (variabeln ReadBack_1 och ReadBack_2). Detta värde 
tjänade sedan som processvärde för den inre reglerloopen vars börvärde är utsignal från den 
yttre regulatorn LC1 respektive LC2. 
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Figur 39. Principskiss över reglerstrategi med kaskadkopplade regulatorer. (Egen källa). 

 
 
Figur 40 visar kaskadkopplingen för tank 1 i blockschemapresentation med följande 
beteckningar: 
 

• r(t) är önskad vätskenivå. 
• y(t) är verklig vätskenivån mät av LT1. y(t) återkopplas till yttre regulator LC1. 
• e1(t) är reglerfelet ( ) ( ) ( )tytrte −= . 

• u1(t) är utsignal från den yttre regulatorn LC1. u1(t) tjänar som börvärde till den inre 
regulatorn LC1:2. 

• y2(t) är verklig position av reglerventil LV1. 
• e2(t) är reglerfelet ( ) ( ) ( )tytute 212 −= . 

• u2(t) är utsignal från den inre regulatorn LC1:2. u2(t) påverkar ventilen LV1. 
 

 

 
Figur 40. Kaskadkopplingen för reglering av nivå i tank 1 presenterad som blockschema. (Egen källa). 
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Flera stegsvarsprov gjordes samt laborationer med olika inställningar för regulatorerna. Figur 
41 visar ett exempel på stegsvarsprov där grafen Level tank 1 visar värden från den yttre 
regulatorn LC1 och grafen Valve tank 1 visar värden från den inre regulatorn LC1: 2. 
 

 

 
Figur 41. Stegsvarstest med kaskadkopplade 
regulatorer. Den övre grafen visar värden från den 
yttre regulatorn och den nedre grafen visar värden 
från den inre regulatorn. (Egen källa). 
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7. Analys  
Här följer en analys av de tester och resultat som redovisats tidigare i rapporten. 

7.1. Analys av flöden och vätskemängd 
Den mängd vätska som ryms i det nedre tråget måste räcka till för att vid behov fylla både 
tank 1, tank 2, den mängd vätska som ackumuleras i övre tanken samt vara tillräcklig för att 
pumpen inte ska börja suga luft. Försök från Kapitel 6.1.5 samt ritningarna i bilaga 3 ger 
följande: 
 
Tank 1   3,35 liter 
Tank 2   3,35 liter 
Ackumulerad nivå i övre tråget 5,8 liter 
Minsta tillåtna mängd i nedre tråg 4 liter 
Mängd vätska i slangar  1 liter 
SUMMA   17,5 liter 
 
Då nedre tråget rymmer 20,6 liter finns en marginal på 3,1 liter vilket räcker även om man 
inte fyller det nedre tråget med vätska riktigt ända upp till kanten. 
 
För att erhålla bra grundförutsättningar för reglering är det önskvärt att mängden vätska som 
strömmar in i en av tankarna är ungefär lika med hälften av möjligt utflöde ur tanken när 
nivån ligger kring mitten av tanken. På så sätt uppnås maximalt utrymme för reglering av 
utflödet (och därmed nivån) åt båda håll. Enligt värden från tabell 7 är inflödet till tankarna ca 
0,82 liter/min. Detta stämmer bra med mätning nummer 3 i tabell 8 från test av medelutflödet 
(se kapitel 6.1.2) som gav detsamma vid öppningsvinkeln 59o. Ur grafen i figur 8 kan utläsas 
att hälften av flödet uppnås vid en öppningsvinkel på ca 58o och därmed måste balansen 
mellan in- och utflöde, ur reglermässig synvinkel, anses vara godkänd, speciellt då mätning 
nummer 3 utfördes kring nivån 50 % (nivåhöjden 250 mm). Vid val av ventiler för inflöde 
och utflöde har även flödet mellan tankarna betydelse. Ett större flöde mellan tankarna hade 
resulterat i en lägre maximal nivådifferens än den som beskrivs i kapitel 6.1.4 och visas i figur 
23, något som större inflödesventiler hade motverkat (och som i sin tur hade lett till krav på 
större utflödesventiler). På motsvarande sätt kommer ett mindre flöde mellan tankarna 
möjliggöra en större maximal nivådifferens. Extremfallet är när flödet mellan tankarna stängs 
helt varvid nivådifferensen kan var 100 %. Vid val av ventil för kommunikation mellan 
tankarna gjordes inga speciella beräkningar utan av praktiska skäl valdes samma ventil som 
för inflödet till varje tank.  

7.2. Analys av inställningar och reglerstrategier 
Vid en jämförelse mellan stegsvaren i figur 27 och figur 28 upptäcks att stegsvaret i figur 28 
har mindre över/undersläng samt något kortare insvängningstid. Överslängen M är i stort sett 
lika med värdet på p i figur 28 och några enheter över p i figur 27. Vidare upptäcks att 
utsignalen i figur 28 är betydligt hackigare och ojämnare än utsignalen i figur 27. Slutsatsen 
från detta är att med parametrar från auto tuning uppnås en reglering som effektivare uppnår 
önskad nivå men på bekostnad av en ineffektiv användning av ventil, ställdon och 
positionerare. 
 
Graferna i figur 29 och figur 30 påvisar slöheten i systemet. Tiden att uppnå önskad nivå i 
figur 29 är ca en minut och tiden att uppnå önskad nivå i figur 30 är knappt 1,5 minuter. Vid 
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steg då nivån ska sjunka spelar utgångsnivån stor roll då utflödet är beroende av 
vattenpelarens höjd. Ett sådant steg i den nedre regionen av en tank tar betydligt längre tid än 
ett steg i den övre delen av tanken. Detta är inte fallet vid steg åt det andra hållet, det vill säga 
då nivån ska stiga, vilket beror på att inflödet är konstant och inte påverkas av vattenpelarens 
höjd i tanken. Ytterligare en faktor som påverkar stigtiden vid ett steg är nivån på motsatt 
tank. Vid de tillfällen nivåerna i tank 1 och tank 2 gör ett steg samtidigt kan nivåerna i 
respektive tank antingen motarbeta eller hjälpa varandra. Figur 31 visar ett exempel då 
nivåerna först hjälper varandra att uppnå önskad nivå för att sedan motarbetar varandra. I 
början är nivån i tank 1 högre än nivån i tank 2 och nivåerna drar nytta av det extra utflöde 
respektive inflöde som kommunikationen mellan tankarna ger. Efter att nivåerna passerat den 
nivå där jämvikt råder är situationen det omvända och nivåerna börjar motarbeta varandra. En 
stor nivådifferens mellan tankarna ger i detta läge en lång stigtid, ja i värsta fall en oändlig tid 
vilket det test som beskrivs i kapitel 6.1.4 visar.  
 
Figur 32 och figur 33 visar att det inte gör någon skillnad vilken förstärkning man anger för 
parametern Feedforward. Båda graferna är så lika att de kan anses som identiska trots att så 
skilda värden som 0 och 100 använts. I och med detta vet jag inte vilken funktion parametern 
Feedforward (som syns i figur 25) fyller. Alla andra parametrar medför ett omedelbart 
genomslag så det känns logiskt att även parametern Feedforward skulle göra det. Den andra 
metoden att använda framkoppling som provades visade dock märkbara resultat. Storleken på 
framkopplingen är nu av betydelse men tecknet verkar inte spela någon roll. Figur 35 och 
figur 36 visar att ingen nämnvärd skillnad uppträder vid teckenbyte på framkopplingen. I 
figur 37 ses hur en alltför kraftig förstärkning för framkoppling används ty regulatorn har 
börjat självsvänga. En jämförelse mellan figur 35 t.o.m. figur 38 visar att för den nivå som 
ligger högst, tank 1 i dessa fall, verkar en faktor 25 som ger förstärkningen 5 vara ett 
alternativ som ger en märkbar förbättring. Tank 2 som har den lägre nivån vill ha en lägre 
faktor. I figur 38 ses att faktorn 5 som ger förstärkningen 1 ger en kortare insvängningstid. 
 
Figur 40 visar tydligt att dynamiken i ventilen för utflöde inte lämpar sig för kaskadkoppling. 
Ventilen arbetar ojämnt och hackigt. Flera olika inställningar för den inre- och yttre 
regulatorn provades utan att finna några gynnsamma inställningar. 
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8. Diskussion 
Vid framtagandet av processmodellen fanns flera aspekter att beakta. Då modellen är ett 
fysiskt existerande föremål som antagligen ska användas flera gånger under många år, visas 
upp för en publik och dessutom ska representera ett företag känns behovet att lämna ifrån sig 
en snygg och prydlig produkt extra stort. Med detta i åtanke insågs tidigt att planering och 
noggrannhet är A och O vid genomförandet av detta examensarbete. Därför lades en hel del 
tid på att rita de ritningar som i den här rapporten utgör bilaga 3 men framför allt på 
byggnationen av delar i plexiglas. Jag anser att plexiglas är ett relativt dyrt material och 
dessutom känsligt att bearbeta. Vid borrning och gängning i materialet har det en benägenhet 
att spricka eller smälta, speciellt vid borrning av hål med stor diameter, och arbetet kräver stor 
försiktighet. Ett felaktigt borrat hål går ej att göra ogjort och kan innebära att hela biten måste 
kasseras. Vid limning av de olika plexiglasdetaljerna är det viktigt att se till att använda rätt 
mängd lim och att bitarna fästes ihop vinkelrätt. Om för mycket lim används rinner limmet 
och om för lite lim används läcker detaljerna. 
 
I initialskedet tar en i efterhand till synes enkel sak som att bestämma dimensioner på hål och 
gängor relativt mycket tid i anspråk och jag kan i efterhand konstatera att den inledande delen 
av arbetet tog mycket mer tid i anspråk än vad jag föreställt mig. Exempel på andra saker att 
beakta är vätskekärlens volym och cirkulationspumpens kapacitet. Eftersom modellen kretsar 
kring ett vätskesystem med nivåer som ska regleras är det viktigt att balans råder mellan 
inflöden, utflöden, pumpkapacitet och vätskebehållarnas rymd o.s.v. Det nedre kärlet måste 
innehålla tillräckligt med vätska för att kunna fylla upp det övre tråget till dess avrinningshål 
samt både tank1 och tank 2 utan att pumpen går torrt. Avrinningen från det övre tråget till det 
nedre tråget måste vara tillräcklig för att kunna hantera den vätskemängd som pumpen 
pumpar upp till det övre tråget. För att säkerställa sådana detaljer utfördes experiment hemma 
i köket med plastbyttor och olika flöden på vattenkranen. Detta är ett väldigt praktiskt sätt att 
arbeta och att ta fram en matematisk modell hade nog varit ett mer ingenjörsmässigt 
tillvägagångssätt. För detta fanns dock ingen tid då högsta prioritet var att få fram en fullt 
fungerande slutprodukt. I fall projektet utmynnat i en för ÅF Benima icke användbar process-
modell så hade examensarbetet i mina ögon varit ett totalt misslyckande. 
 
De komponenter som modellen är uppbyggd av, och som beskrivs i kapitel 4, bidrar till 
processmodellens lyckade slutresultat. Det är komponenter av hög kvalitet som används vid 
processtyrning, där det ställs höga krav. Eventuella åskådare som arbetar inom 
processindustrin kommer känna igen flera av komponenterna. 
 

8.1.1. FCI - modul CI851 och CI801 
Att FCI - modul CI851 och CI801 inte var kompatibla var det enskilda problem som orsakade 
mest huvudbry vid idrifttagning av processmodellen och orsakade flera tidskrävande 
följdproblem. Det uppstod kommunikationsproblem som så småningom löstes med en GSD-
fil, en märklig uppbyggnad av hårdvaruträdet i Project Explorer samt en icke bruklig 
presentation av I/O-kanaler. Snabbaste sättet att lösa dessa problem hade varit att byta ut den 
äldre CI851 mot en CI854 som, liksom CI801, är av den senaste generationen. Trots det 
beslutades att satsa på ett försök att komma runt problemet, dels för att spara pengar och jobba 
med befintligt material och dels helt enkelt för att problem är till för att lösas. Jag misstänker 
att detta är en situation som inte är helt ovanlig i arbetslivet när man jobbar med ombyggnader 
eller utbyggnader av befintliga utrustningar så, om man vill tänka positivt, kan detta ses som 
en realistisk övning inför arbetslivet. Att ABB släpper ut material på marknaden som inte är 
bakåtkompatibla känns inte så lyckat men antagligen (förhoppningsvis) finns det motiv till 
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detta som för mig är okänt. När problemet med kompabilitet inte löstes trots att den GSD - fil 
som ABB skickat används ökade frustrationen ytterligare. Jag känner ändå att jag måste ge 
ABBs support ett berömmande ord. De var hela tiden hjälpsamma och den person som jag 
fick kontakt med gav inte upp innan problemet var löst. Dessutom så var den lösning som 
valdes något som de från början inte rekommenderade, ABB rekommenderade istället att en 
ny enhet inhandlades. 
 

8.1.2. Drifttagning av positionerare 
Att få igång positionerarna tog relativt mycket tid i anspråk. Vid den konfiguration som jag 
använde fanns 4 input och 3 output (se figur 18) att välja mellan och knytning av variabler till 
dessa fick göras experimentellt då instruktion för detta saknades. Jag upplevde flera oklarheter 
vid drifttagning av positionerarna; vilken typ av float ska användas? Ska talet delas och i så 
fall hur? Vilka anslutningar hör ihop med de funktioner som finns i positioneraren och till 
vilken anslutning ska varje del av det delade talet knytas? För en förstagångs användare av 
positionerarna är detta frågor som tar mycket onödig tid i anspråk. Manualen som följde med 
innehöll väldigt lite eller ingen information kring dessa frågeställningar. Detta innebar att 
något som borde vara löst på enstaka timmar istället tog flera dagar. Samma problematik 
(dock i mindre skala) upplevdes med givarna av typ LVL-M för max nivå. Hur ska man veta 
att givarna arbetar med värdena 128 och 384 om detta inte står i manualen? Detta var ett 
problem som trots allt löste sig snabbt då det med givarna handlar om att avläsa befintliga 
värden till skillnad mot positionerarna där man som användare måste skicka ett värde för att 
få en reaktion. När väl positionerarna och givarna var i drift fungerade de ypperligt och jag 
tycker att de höjer tekniknivån på processmodellen rejält. 
 

8.1.3. Parameterinställningar 
Vid användning av inställningsparametrar för PID-regulatorerna som härstammar från 
funktionen auto tune uppnås önskad nivå snabbare och med mindre översläng än då de 
parametrar jag valt används. Att parametrarna från auto tune trots detta inte appliceras beror 
på utsignalens utseende med en mer omild användning av ventilen för utflöde vilket ger ökat 
slitage på ventil och ställdon samt ökad användning av tryckluft. Det ger dessutom ett mindre 
professionellt intryck för en åskådare när ventilen konstant arbetar fram och tillbaka, även om 
önskad nivån uppnås effektivare. 
 
Försöken med adaptiv parameterisering där olika parameterinställningar användes gav inget 
bra resultat. Det fanns inget logiskt mönster i de parametrar som auto tuning gav utan värdena 
för P, I och D-delen varierade till synes oberoende av vid vilken nivå auto tuning utfördes.  
Möjligen beror detta på att tankens dynamik inte är riktigt balanserad med in- och utflöde. 
Ventiler med lite större Kv-värde hade kanske givit mer logiska värden vid auto tuning. Vid 
testkörning av systemet kunde dock inte någon märkbar förbättring med parameterisering 
märkas varvid den idén släpptes. Eventuellt skulle resultatet ha blivit annorlunda om para-
meteriseringen baserat sig på resultat från auto tuning utförd med tank-kommunikation där de 
olika intervallen grundade sig på nivådifferensen. Detta har dock inte undersökts. Naturligtvis 
kan reglering med adaptiva parametrar användas med parametrar som manuellt provas fram 
för varje intervall, detta kräver dock en rejäl arbetsinsats. 
 

8.1.4. Tidsaspekten för en åskådare 
Nivåprocessen är relativt långsam vilket kan vara till nackdel för modellen då den ska 
användas i demonstrationssyfte. Visserligen ser en åskådare tydligt hur nivån ändrar sig men 
det hade antagligen varit mer spännande om resultatet av en ändring i börvärde var mer ögon-
blicklig. För att se ett antal nivåändringar krävs att åskådaren tittar på modellen i flera minuter 
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vilket kan upplevas som långsamt och tråkigt, fast å andra sidan ger det ett bra tillfälle för 
åskådare och demonstratör att diskutera tekniska aspekter kring modellen. Troligen hade 
modellen vunnit på att utrustats med större ventiler för in- och utflöde vilket hade resulterat i 
ett snabbare förlopp. 
 

8.1.5. Feedforward 
Att sätta olika värden på parametern Feedforward ger tydligen inget resultat till skillnad mot 
metoden att knyta en variabel till anslutningen Feedforward. För att utröna vilken matematisk 
formel som är lämplig för att ge rätt värde till variabeln för olika nivådifferenser vid olika 
arbetsområden krävs ytterligare utredningar. 
 

8.1.6. Kaskadkoppling 
Försöket med kaskadkoppling gav inget lyckat resultat. Att den inre regulatorn återkopplas 
med information från styrdonet tycker jag känns intuitivt fel. Eventuellt hade resultatet blivit 
mer lyckat om den inre regulatorn återkopplats med t.ex. signalen från en flödesgivare som 
mäter flödet mellan tankarna. 
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9. Fortsatt arbete 
Det finns flera lämpliga vägar att gå för fortsatta arbeten med processmodellen, några är: 
 

• En matematisk modell över dynamiken i processmodellen kan utarbetas. Framtagande 
av överföringsfunktion, polplacering och tidskonstant kan antagligen tjäna som ett 
eget examensarbete eller åtminstone som en avancerad övning. Teorin kan sedan 
jämföras och verifieras mot praktiska försök. 

 
• Ytterligare arbeten med reglerstrategier kan genomföras. Fler och djupare försök med 

adaptiv parameterisering, framkoppling och kaskadkoppling kan genomföras samt 
försök med nya reglerstrategier som t.ex. bangbang-reglering. Med en flödesgivare 
som mäter flödet mellan tankarna kan säkert roliga försök utföras. 

 
• Försök med olika metoder t.ex. Ziegler-Nichols metod, för att finna bra reglerpara-

metrar kan utföras. 
 

• Programvaran Device Type Management till positionerarna kan utforskas. Då 
positionerarna är IndustrialIT – märkta finns säkert en hel del smarta och roliga 
finesser att utforska. 

 
• Modellen kan byggas ut med fler funktioner som t.ex. värmning/kylning, blandning 

eller med fler tankar. 
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10. Slutord 
Jag känner att syftet med att förse ÅF-Benima med en processmodell som håller måttet för att 
visas för en publik är uppnått, men bedömningen av slutresultatet är i högsta grad subjektiv 
och beror på varje enskild betraktare. Den färdiga modellen innehåller modern spännande 
teknik från flera av ÅF-Benimas arbetsdicipliner och är snygg och prydlig. Troligen hade 
dock en storlek större ventiler för in- och utflöde verkat positivt på modellen. Tanken var att 
en oinvigd person snabbt skulle kunna sätta sig in i modellen och dess uppbyggnad t.ex. vid 
en eventuell utbyggnad av modellen eller vid ett framtida examensarbete. Även detta är 
uppnått tack vare den omfattande dokumentationen som är samlad i den här rapporten. 
Rapportens upplägg med flertalet illustrationer, beskrivning av komponenter samt den 
utförliga beskrivningen av arbetets utförande borgar för möjligheten att snabbt sätta sig in i 
modellen. Tack vare rapporten vill jag påstå att det till och med är möjligt för en oinvigd 
person med rätt grundkunskaper att helt återskapa modellen. Dessutom anser jag att 
rapportens bilagor uppfyller kravet på fullständig teknisk dokumentation. Ett flertal test har 
utförts och jag känner att en omfattande diskussion och analys kring dessa har genomförts. 
 
I inledningen av examensarbetet kändes det som att jag hade en hel evighet på mig för 
genomförandet. Förnöjt såg jag framför mig några extra veckor i slutet av examensarbetet 
med matematiska modeller, överföringsfunktioner, tidskonstanter och exotiska 
regleralgoritmer. Det tog inte många veckor innan jag insåg att uppgiften skulle bli betydligt 
mer tidskrävande än beräknat. Jag befann mig i en situation där jag fick vara glad om jag 
överhuvudtaget kunde presentera en fullt fungerande modell som uppfyllde ställda krav inom 
rimlig tid. Examensarbetet blev av en mer praktisk karaktär än förväntat men har varit väldigt 
roligt att utföra. Jag har speciellt uppskattat att få genomföra ett arbete ända från 
planeringsstadiet till en färdig produkt. Framförallt känner jag att jag har lärt mig massor och 
har fått vistats i en stimulerande arbetsmiljö bland trevliga människor. 
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Beteckning Namn Skärm 

signalvisning 
Skärm 
storhet 

Krets I/O I/O 
storhet 

Transmitter  
storhet 

LV1:2 Positionerare 
utflöde 

Börvärde 
PID-regulator 

0-100% 01LC002 
LC1 

CI801 
0.1.2 

Profibus 0-100% 

LV2:2 Positionerare 
utflöde 

Börvärde 
PID-regulator 

0-100% 02LC004 
LC2 

CI801 
0.1.2 

Profibus 0-100% 

P1 Pump I/O Grön-
röd 

03P001 DO820 
0.1.2.2 

 230V AC 

OV1 Magnetventil 
inflöde 

I/O Grön-
röd 

01V003 DO820 
0.1.2.2 

 24V DC 

OV2 Magnetventil 
inflöde 

I/O Grön-
röd 

02V005 DO820 
0.1.2.2 

 24V DC 

OV3 Magnetventil 
Tankkomm. 

I/O Grön-
röd 

03V006 DO820 
0.1.2.2 

 24V DC 

LT1 Trycktransmitter Ärvärde 
PID-regulator 

0-100% 01LC002 
LC1 

AI820 
0.1.2.1 

4-20 mA Bar 

LT2 Trycktransmitter Ärvärde 
PID-regulator 

0-100% 01LC004 
LC2 

AI820 
0.1.2.1 

4-20 mA Bar 

L1 Max nivå switch I/O Grön-
röd 

03C008 CI801 
0.1.2 

Profibus 
128-384 

On-off 

L2 Max nivå switch I/O Grön-
röd 

03C008 CI801 
0.1.2 

Profibus 
128-384 

On-off 
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*TANKREGLERING* 
 

(*Kod för hur maxnivågivarna ska påverka ventiler för inflöden*) 
IF maxlevel_1=384 THEN 
      ValveIn_1:=false;   
      (*stänger ventil för inflöde till tank 1*)       
   ELSE 
      ValveIn_1:=true;  
      (*Öppnar ventil för inflöde till tank 2*)       
END_IF; 
 
IF maxlevel_2=384 THEN 
      ValveIn_2:=false;   
      (*stänger ventil för inflöde till tank 2*)       
   ELSE 
      ValveIn_2:=true;  
      (*Öppnar ventil för inflöde till tank 2*)       
END_IF; 
 
Pump := true; 
(*Startar pumpen*) 
Valve_TankCom:=true; 
(Öppnar ventil för kommunikation mellan tankar*) 
 

(*Skalning av värden för kontinuerlig nivåmätning tank 1 till värden mellan 0 och 100*) 
If level_1_real<12900 THEN  
   Pv_level_1.Value:=level_1_dint*0.0075479; 
ELSIF level_1_real<250 THEN  
   Pv_level_1.Value:=0; 
END_IF; 
 

(*Skalning av värden för kontinuerlig nivåmätning tank 2 till värden mellan 0 och 100*) 
If Level_2_Real<12900 THEN  
   Pv_Level_2.Value:=Level_2_Real*0.0079479; 
ELSIF Level_2_Real<250 THEN  
   Pv_Level_2.Value:=0; 
END_IF; 
 

(*Differans i nivåhöjd i meter.*) 
DiffLevel:=((Pv_level_1.Value/200)-(Pv_Level_2.Value/200));   
(*DiffLevel används inte i regleringen, användes vid försök med framkoppling, variabeln är 
dock tillgänglig*) 
 
*FUNKTIONSBLOCK* 
 
*Dint16todint8* 
exp:=term-127; 
 
IF exp=7 THEN 
   in1:=a; 
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   in2:=b; 
   in3:=c; 
   in4:=d; 
   in5:=e; 
   in6:=f; 
   in7:=g; 
   in8:=True; 
ELSIF exp=6 THEN 
   in1:=b; 
   in2:=c; 
   in3:=d; 
   in4:=e; 
   in5:=f; 
   in6:=g; 
   in7:=True; 
   in8:=false; 
ELSIF exp=5 THEN 
   in1:=c; 
   in2:=d; 
   in3:=e; 
   in4:=f; 
   in5:=g; 
   in6:=True; 
   in7:=false; 
   in8:=false; 
ELSIF exp=4 THEN 
   in1:=d; 
   in2:=e; 
   in3:=f; 
   in4:=g; 
   in5:=True; 
   in6:=false; 
   in7:=false; 
   in8:=false; 
ELSIF exp=3 THEN 
   in1:=e; 
   in2:=f; 
   in3:=g; 
   in4:=True; 
   in5:=false; 
   in6:=false; 
   in7:=false; 
   in8:=false; 
ELSIF exp=2 THEN 
   in1:=f; 
   in2:=g; 
   in3:=True; 
   in4:=false; 
   in5:=false; 
   in6:=false; 
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   in7:=false; 
   in8:=false; 
ELSIF exp=1 THEN 
   in1:=g; 
   in2:=True; 
   in3:=false; 
   in4:=false; 
   in5:=false; 
   in6:=false; 
   in7:=false; 
   in8:=false; 
ELSIF exp=0 THEN 
   in1:=false; 
   in2:=false; 
   in3:=false; 
   in4:=false; 
   in5:=false; 
   in6:=false; 
   in7:=false; 
   in8:=false; 
END_IF; 
 
*Dint8to16* 
IF BcOut_8=true 
   THEN exp:=7; 
   ELSIF BcOut_7=true 
   THEN exp:=6+127; 
   ELSIF BcOut_6=true 
   THEN exp:=5+127; 
   ELSIF BcOut_5=true 
   THEN exp:=4+127; 
   ELSIF BcOut_4=true 
   THEN exp:=3+127; 
   ELSIF BcOut_3=true 
   THEN exp:=2+127; 
   ELSIF BcOut_2=true 
   THEN exp:=1+127; 
   ELSIF BcOut_1=true 
   THEN exp:=0+127; 
ELSE exp:=0; 
END_IF; 
 
IF BcOut_8=true THEN 
   h:=BcOut_7; 
   g:=BcOut_6; 
   f:=BcOut_5; 
   e:=BcOut_4; 
   d:=BcOut_3; 
   c:=BcOut_2; 
   b:=BcOut_1; 
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   ELSIF BcOut_7=true THEN 
   h:=BcOut_6; 
   g:=BcOut_5; 
   f:=BcOut_4; 
   e:=BcOut_3; 
   d:=BcOut_2; 
   c:=BcOut_1; 
   b:=0; 
   ELSIF BcOut_6=true THEN 
   h:=BcOut_5; 
   g:=BcOut_4; 
   f:=BcOut_3; 
   e:=BcOut_2; 
   d:=BcOut_1; 
   c:=0; 
   b:=0; 
   ELSIF BcOut_5=true THEN 
   h:=BcOut_4; 
   g:=BcOut_3; 
   f:=BcOut_2; 
   e:=BcOut_1; 
   d:=0; 
   c:=0; 
   b:=0; 
   ELSIF BcOut_4=true THEN 
   h:=BcOut_3; 
   g:=BcOut_2; 
   f:=BcOut_1; 
   e:=0; 
   d:=0; 
   c:=0; 
   b:=0;    
   ELSIF BcOut_3=true THEN 
   h:=BcOut_2; 
   g:=BcOut_1; 
   f:=0; 
   e:=0; 
   d:=0; 
   c:=0; 
   b:=0; 
   ELSIF BcOut_2=true THEN 
   h:=BcOut_1; 
   g:=0; 
   f:=0; 
   e:=0; 
   d:=0; 
   c:=0; 
   b:=0;    
   ELSIF BcOut_1=true THEN 
   h:=0; 



 Kod tankreglering Bilaga 8 

  5/5 

   g:=0; 
   f:=0; 
   e:=0; 
   d:=0; 
   c:=0; 
   b:=0; 
END_IF; 
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Funktionsblock för reglering av tank 1. 
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Funktionsblock för reglering av tank 2. 
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De funktionsblock som funktionsblocket Dint16ToDint8 är uppbyggda av. 
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De funktionsblock som funktionsblocket Dint8ToDint16 är uppbyggda av. 
 

 
 
 
 
 
Avkodning av variabler som ska sätta utgångar på I/O-modulen DO820. 
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P1

N

P0
Init_Sp100

T r1_T imeF lag

P1

N

P0
S1_T ank1_Sp65

P1

N

P0
S2_T ank2_Sp85

T r2_T imeF lag

P1

N

P0
S3_Sp75

T r3_T imeF lag

P1

N

P0
S4_T ank1_Sp65

P1

N

P0
S5_T ank2_Sp85

T r4_T imeF lag

P1

N

P0
S6_T imerR eset

T r5_T imeF lag

P1

N

P0
S7_Sp35

T r6_T imeF lag

P1

N

P0
S8_T imeR eset

T r7_T imeF lag

P1

N

P0
S9_T ank2_Sp50

T r8_T imeF lag

P1

N

P0
S10_T imeR eset

T r9_T imeF lag
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Init_Sp100 
  Init_Sp100_P1 
    (*Startar/resetar timer*) 
    Time_1.Reset:=true; 
    Time_2.Reset:=false; 
    Time_3.Reset:=true; 
 
    (*Regulatorparametrar tank 1*) 
    interapar_2.EnableFF:=false; 
    interapar_2.ControllerType:=4; 
    interapar_2.DeadZone:=0.2; 
    interapar_2.Direct:=true; 
    interapar_2.LimitOutput:=true; 
    interapar_2.ExternalSp:=true; 
 
    interapar_2.AutoMode:=true; 
 
    (*Regulatorparametrar tank 2*) 
    interapar_1.EnableFF:=true; 
    interapar_1.ControllerType:=4; 
    interapar_1.DeadZone:=0.2; 
    interapar_1.Direct:=true; 
    interapar_1.LimitOutput:=true; 
    interapar_1.ExternalSp:=true; 
 
    interapar_2.AutoMode:=true; 
 
    Sp_Level_1:=100; 
    Sp_Level_2:=100; 
 
 
  Init_Sp100_N 
 
  Init_Sp100_P0 
 
S10_TimeReset 
  S10_TimeReset_P1 
    Time_2.Reset:=true; 
  S10_TimeReset_N 
 
  S10_TimeReset_P0 
 
S1_Tank1_Sp65 
  S1_Tank1_Sp65_P1 
    Time_2.Reset:=true; 
    Time_3.Reset:=false; 
    Sp_Level_1:=65; 
  S1_Tank1_Sp65_N 
 
  S1_Tank1_Sp65_P0 
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S2_Tank2_Sp85 
  S2_Tank2_Sp85_P1 
    Sp_Level_2:=85; 
 
  S2_Tank2_Sp85_N 
 
  S2_Tank2_Sp85_P0 
 
S3_Sp75 
  S3_Sp75_P1 
    Time_3.Reset:=true; 
    Time_2.Reset:=false; 
    Sp_Level_1:=75; 
    Sp_Level_2:=75; 
 
  S3_Sp75_N 
 
  S3_Sp75_P0 
 
S4_Tank1_Sp65 
  S4_Tank1_Sp65_P1 
    Time_2.Reset:=true; 
    Time_1.Reset:=false; 
    Sp_Level_1:=65; 
 
  S4_Tank1_Sp65_N 
 
  S4_Tank1_Sp65_P0 
 
S5_Tank2_Sp85 
  S5_Tank2_Sp85_P1 
    Sp_Level_2:=85; 
  S5_Tank2_Sp85_N 
 
  S5_Tank2_Sp85_P0 
 
S6_TimerReset 
  S6_TimerReset_P1 
    Time_1.Reset:=true; 
  S6_TimerReset_N 
 
  S6_TimerReset_P0 
 
S7_Sp35 
  S7_Sp35_P1 
    Time_1.Reset:=False; 
    Sp_Level_1:=35; 
    Sp_Level_2:=35; 
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  S7_Sp35_N 
 
  S7_Sp35_P0 
 
S8_TimeReset 
  S8_TimeReset_P1 
    Time_1.Reset:=true; 
 
  S8_TimeReset_N 
 
  S8_TimeReset_P0 
 
S9_Tank2_Sp50 
  S9_Tank2_Sp50_P1 
    Time_2.Reset:=false; 
    Sp_Level_2:=50; 
 
  S9_Tank2_Sp50_N 
 
  S9_Tank2_Sp50_P0 
 
Tr1_TimeFlag 
  Time_2.Q=true 
   
Tr2_TimeFlag 
  Time_3.Q=true 
 
Tr3_TimeFlag 
  Time_2.Q=true 
 
Tr4_TimeFlag 
  Time_1.Q=true 
 
Tr5_TimeFlag 
  Time_1.Q=false 
 
Tr6_TimeFlag 
  Time_1.Q=true 
 
Tr7_TimeFlag 
  Time_1.Q=false 
 
Tr8_TimeFlag 
  Time_2.Q=true 
 
Tr9_TimeFlag 
  Time_2.Q=false 
 
(*Börjar om från början) 
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Sökväg Funktion Kommentar 
Applications.Application_1.Tankcontrol.Pump Cirkulationspump På = grön, av = röd 
Applications.Application_1.Tankcontrol.ValveIn_1 Ventil inflöde samt 

max nivågivare 
Tank 1 

På = grön, av = röd 

Applications.Application_1.Tankcontrol.ValveIn_2 Ventil inflöde samt 
max nivågivare 
Tank 2 

På = grön, av = röd 

Applications.Application_1.Tankcontrol.PidOut_Level_1.Value Bar för ventilläge 
utflödesventil 
Tank1 

 

Applications.Application_1.Tankcontrol.PidOut_Level_2.Value Bar för ventilläge 
utflödesventil 
Tank2 

 

 
 


