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Sammanfattning 

Denna rapport omfattar ett förbättringsarbete av ett LabVIEW™ styrprogram för 
ugnsprovning på SP Brandteknik i Borås. Här provas och utvärderas material och produkters 
beteende vid brandpåverkan. Till detta används UGNET för styrning och övervakning av 
provugnssystemet. I takt med att systemet har genomgått hårdvarumässiga uppdateringar 
genom åren, har mjukvaran blivit eftersatt. Uppgiften gick således ut på att erhålla 
programmeringskunskaper i LabVIEW™ och förståelse för styrsystem med ingående 
komponenter, vidare uppdateringar av operatörsinterface samt lokalisering och eliminering av 
onödig kod och felaktigheter i programmet. Dokumentationen från arbetet har samlats i denna 
rapport.   

Projektgruppen har gått tillväga på följande sätt: analys av kod, söka och eliminera fel, 
utveckla nya funktioner som implementeras i programmet. Uppdateringarna har sedan 
genomgått funktionsmässiga kontroller vid skarpa provningar i provhall. Förbättringar har 
skett fortlöpande och i samråd med ugnsoperatörer och support Benima.  

Arbetet har resulterat i ett modernt och väl fungerande UGNET programinterface, avlägsnad 
skräpkod och ett antal nya programfunktioner.   

 

 

 

Handledare: Rolf Hilling och Lars Boström, SP 
 
Support: Stefan Angeå, Benima 
 
Examinator: Leif Näslund, HB     
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Summary 

 
This report contains a programming improvement work in a LabVIEW™ fire testing furnace 
control system for SP Fire Technology in Borås. Here materials and products behaviour are 
tested and evaluated, being exposed to fire. For this task, UGNET is being used for control 
and surveillance of the testing furnace system. System hardware has been updated gradually 
through the years, while the software has been neglected. The task consisted of gaining 
knowledge of LabVIEW™ and the control system in whole. A further necessary measure is 
needed concerning program interface and localisation and elimination of useless code and 
program errors. Documentation from the work is presented in this report. 
 
The project group have approach these problems by analyzing code structure, searching and 
eliminating errors within the program and creating useful functions. All the updates has 
carefully been tested and checked during live furnace tests in the laboratory. Improvements 
have been made continuously in consultation with furnace operators and support from 
Benima. 
 
The work has resulted in a modern and well functioning UGNET program interface, 
eliminated useless code and a number of new useful program functions.  
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Examiner: Leif Näslund, HB     
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1. Inledning 

Detta är ett examensarbete i Datorstyrd Automation utfört på SP Brandteknik i Borås. Här 
provas och utvärderas material och produkters beteende vid brandpåverkan. Till denna 
verksamhet används UGNET, ett LabVIEW™ -baserat program, för styrning och 
övervakning av provningssystemet.   

I takt med att systemet har genomgått hårdvarumässiga uppdateringar genom åren, har 
mjukvaran blivit eftersatt. Flera programmerare har satt sin prägel på programmet och 
oordning och ologik är förekommande. Utseendemässigt är UGNET förlegat och är i behov 
av en rejäl ”ansiktslyftning”, även några nya användbara programfunktioner. Projektgruppens 
uppgift var således att råda bot på dessa förekommande problem och därmed kunna spara in 
kostnaderna för ett helt nyproducerat styrprogram, ett alternativ som har diskuterats.     

Projektet har avgränsats, pga. kostnader, till enbart provugnssystemets mjukvara och 
förbättringar av denna. 

Projektarbetet har utförts i tre steg: 

1. Utforska kod/system, laborera, planer, insamla synpunkter och idéer. 
2. Skapa nya funktioner, anpassa, förbättra och implementera programmet. 
3. Kontroll av ny/uppdaterad kod genom skarp testning i provningshall. Utvärdera. 

(Återgå till punkt 1 vid behov). 
 

Förbättringar har skett fortlöpande under projektets gång. 
  

1.1 SP och Brandteknik 

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås, bidrar till tillväxt och konkurrenskraft 
i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Årligen 
utförs här uppdrag för ca 6500 kunder inom områdena mät, energi, bygg och fastighet, 
elektronik och IKT, brand och skydd, materialteknik, transport och fordon, träteknik och 
träbyggnad, livsmedel och bioteknik. Uppdrag som kan innefatta tekniska undersökningar, 
beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring och certifiering, ofta i en helhetslösning. 

Samarbete med universitet och högskolor, andra forskningsinstitut och internationella partners 
är omfattande. En omsättning på ca 750 Mkr och ca 830 medarbetare gör SP till ett av landets 
största forskningsinstitut med ett trettiotal teknikområden.  

Detta examensarbete har utförts på enheten för Brandteknik som består av delområdena 
Material, Skydd och Konstruktion. Här provar man och utvärderar material och produkters 
beteende vid brandpåverkan. Man provar utrustning för släckning av bränder och olika typer 
av släckmedel. Vidare bedrivs här också omfattande forskning på området. De resultat som 
fås från provning kan sedan användas för typgodkännande och certifiering i Sverige och andra 
länder.  

I de provugnar som detta examensarbete kretsar kring brandprovas betongkroppar, 
branddörrar och väggisolering m.m. (www.sp.se [hämtat 060318] ). 
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1.2 Introduktion till LabVIEW™ 

1.2.1 Kort om LabVIEW™ 
Styrningen för SP:s horisontal- och  vertikalugn är programmerad i LabVIEW™ (Laboratory 
Virtual Instrument Engineering Workbench) från National Instruments. Detta är en grafisk 
utvecklingsmiljö för tillämpningar inom test, mätning och styrning. Här sker inte bara in- och 
utmatningen av variabler i grafisk miljö, utan även själva programmeringen.  

De grundläggande filerna man skapar i LabVIEW™ kallas för Virtual Instruments, eller VIs 
(funktioner och subfunktioner). Varje VI består av två huvuddelar; en ”frontpanel” (bild. 1) 
och ett ”blockdiagram” (bild. 2) och en tredje del som består av olika typer av 
funktionsikoner, variabler som förbinds med trådkopplingar. Frontpanelen innehåller det 
operatörsinterface som användaren möter då man kör programmet. Här kan man visa och 
påverka önskvärda in- och utdata och kontrollreglage. Blockdiagrammet innehåller den 
grafiska koden för VI-filen. Hela program byggs upp med huvud VI- och subVI-filer. 
(Bengtsson, 2004)  

 

 

Knob (input) 

 Wave Form Graph (Output)

Knob2 (input) 

  Button STOP

Bild 1. Frontpanelfönster i LabVIEW™ (exempel) 
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While loop 

Funktionsblock Wait 
Until Next ms Multiple 

Knob (input) 

Funktionsblock för + 

Bild 2. Blockdiagramfönster med funktionsblock och trådkopplingar (exempel) 

1.2.2 LabVIEW™ kodexempel 
Bild 1 och bild 2 visar ett litet programexempel som adderar Knob:s och Knob2:s värde i en 
While loop. Exekveringen sker från inputs genom ”kopplingstrådarna”, genom 
adderingsfunktionen (+) och vidare till output. Variablerna skickas som signaler genom 
trådarna. Med hjälp av Wait Until Next ms Multiple funktionen kollas rattarnas värde av var 
500 ms. Stop knappen är kopplad till loopens While villkor (stop if true). När denna trycks in 
stannar loopen och värdena skrivs ut som en kurva i Waveform Graf. (LabVIEW 6i help 
[hämtat 060503] ). 

2. Provugnssystemet 

SP:s provugnssystem består av följande hård- och mjukvarumässiga komponenter. 

2.1 Hårdvara 

• Horisontalugn (12 brännare) öppning upptill 
• Vertikalugn (6 brännare) öppning sidan 
• Gasolsystem 
• Termoelement  
• NetDAQ® (Networked Data Acquisition Unit) 
• El-kopplingsskåp; VUR, HUR, FIR, KKR och OSR   
• PLC (Programmable logic controller) 
• Tryckgivare m.m 
• Huvuddator, mätdator och Bact-dator 
• Bact rökgasreningsanläggning 

 
 

While-lopen:s stopvillkor  
(stop if true) Loop nr. (index) 

Trådkoppling 

Button  STOP (Input) 
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2.2 Mjukvara (UGNET LabVIEW™ 6i) 

UGNET består utav följande tre programsekvenser: 

1. Inloggning ungsprovning (ugnval.vi) 
2. Inställningar för provning (provpar.vi) 
3. Huvudfönster för provning (H-ugn main 4.vi eller V-ugn main 4.vi) 
 
Bild 4 nedan visualiserar detta programflöde.   

 

 

 

1. Loggin/val av ugn 2. Styrparametrar 3. Huvudfönster (operatörspanel) 

 

                

1. ugnval.vi        2. provpar.vi        3. H-ugn main 4.vi + Indloop.vi
     

                                                                                            
          3. H-ugn main 4.vi + Indloop.vi 

 

Bild 4. UGNET sekvensflöde 
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3. Fel och brister i UGNET   

En insamling av styrprogrammets fel och brister gjordes, dels genom testkörningar och dels 
genom analys av programkoden. Detta har skett fortlöpande under projektets gång. Åtskilliga 
synpunkter har tagits emot från dem som arbetar med programmet dagligen, önskemål som i 
högsta möjliga grad har tagits i beaktning.        

Här följer de fel och brister som den dåvarande versionen av UGNET har. Här följer också 
tillhörande förklaringar om hur problemen har kunnat avhjälpas eller inte. Stora och 
genomgripande förändringar finns beskrivna mer ingående i senare delar av rapporten.    

 

3.1 Gränssnitt 

3.1.1 Suddigt och grällt operatörsinterface 
Operatörsinterfacet som användaren möter vid en uppstart uppfattas som suddigt och grällt. 
Knappar och reglage som återfinns på skärmen har inte uppdaterats i takt med att nya 
versioner av LabVIEW™ har lanserats. Det gör att designen på nuvarande interface uppfattas 
förlegat och omodernt. Även färgval av knappar, reglage, varningslampor, fönster m.m. känns 
omotiverade. För många färger gör penalen svårtläslig och en organisation av objekten är 
nödvändig (Hilling, 2005).     

I LabVIEW™ 6i, till skillnad från en äldre version, finns tredimensionella, väldesignade och 
högupplösta knappar och reglage att tillgå. Dessa användes vid uppdateringen av UGNET, då 
alla gamla har bytts ut. Det har även förekommit olika storlekar på objekten som har varit 
oorganiserade på displayen. En standardstorlek har införts mot detta och objekten har 
placerats ut mer logiskt på panelen. Programfönstren har fått en mer behaglig färg i gråskala. 

Resultatet återfinns i avsnitt 4. UGNET operatörsinterface.   

3.1.2 Olikheter mellan huvudfönstren (V- och H-ugn)  
Olikheter i gränssnitt och färgindikeringar har upptäckts emellan de båda huvudfönstren. För 
att undvika missförstånd har upplägget omarbetats så att båda huvudfönstren följer en och 
samma mall.  

Med huvudfönster menas H-ugn main 4.vi och V-ugn main 4.vi. 

3.1.3 Skärmupplösning 1280x1024  
Nyligen har man investerat nya datorskärmar till kontrollrummet som har en rekommenderad 
skärmupplösning 1280×1024. Om denna ställs in blir användargränssnittet i UGNET suddigt, 
fönster hamnar utanför bilden och programmet oanvändbart (Hilling, 2005).       

För att få interfacet att passa den önskvärda upplösningen har alla panelfönster i programmet 
uppdaterats. Det finns ingen funktion i LabVIEW™ 6i som ändrar upplösningen rakt av, utan 
allt i användargränssnittet måste skalas om för hand så att det passar den önskvärda 
upplösningen. Så har gjorts.   
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3.1.4 Otydliga indikeringar 
Vissa indikeringar och varningslampor i programmet uppfattas tvetydigt och ologiskt. 
Färgerna skall tydligt indikera ett statusläge t.ex. rött för varning och grönt för ok. Samma 
färgindikering har haft olika betydelser. Detta är ogynnsamt då det kan skapa onödig 
förvirring.  

Färgen på indikeringar har alla anpassats efter den status som skall förmedlas.  Grön, gul och 
röd är välkända färger från trafikljusen. Grön = ok/klar/aktiv. Gul = vänta. Röd = 
varning/stop/inaktiv. Släckt lampa/indikering betyder att objektet är inaktiv. 

3.1.5 Missvisande ordval för objekt och dialogrutor 
Ordval för sådant som knappar och andra programobjekt som skall förtydliga status och 
funktion uppfattas tveksamt och är lätt att missuppfatta. Även viss information som 
programmet förmedlar via text i dialogrutor är dåligt formulerad. Förbättringar av detta har 
gjorts fortlöpande. Språket skall vara korrekt och ordvalen logiska och lättförståeliga. 

 

3.2 Programkod 

3.2.1 Tillbakafunktion saknas  
Då ungsoperatören ställer in och förbereder systemet inför en provning saknas möjligheten till 
att stega bakåt i programmet. I första steget ställer man in vilken av det båda ugnarna som 
skall användas och i andra parametrar för aktuell provning. När man sedan går vidare till 
tredje steget, det panelfönster som används under provning, är det önskvärt att kunna gå 
tillbaka, men blir det fel måste man stänga av programmet och börja om från början.  
(Hilling, 2005). 
 
Denna funktion har inte kunnat lösas då programmet är skrivet på ett sådant sätt att det inte 
går att implementera en tillbakafunktion på ett enkelt sätt. För att få detta att fungera behöver 
man tänka om hela programmets struktur och framtagning av ett helt nytt styrprogram.  

3.2.2 Markering av kryssrutor  
I UGNET väljer man provugn och styrkurva (tempkurva som brännare regleras efter) med 
hjälp av s.k. checkboxar. En kryssruta för den önskade inställningen. Kod saknas dock som 
knyter ihop en grupp av kryssrutor och som förhindrar oönskade dubbelval.    

När man använder en grupp av kryssrutor skall bara ett alternativ kunna väljas. För att bli av 
med dessa oönskade dubbelval har två olika funktioner implementerats. Till det första fallet 
används en s.k. Ring menu. Den används då ett fåtal val ska göras t.ex. som i Ugnval.vi och 
Provpar.vi. Valet görs via en rullista. 

Vid flera val har en funktion skapats där vald kryssruta kryssar ur föregående valda kryssruta. 
Funktionen har implementerats i provpar.vi.  

En mer ingående förklaring finns under avsnitt 5.3 Organiserade kryssrutor. 
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3.2.3 Max- och minindikering av termoelementens mätvärden 
Övervakande ugnsopertör skall under provning regelbundet kontrollera termoelementens 
status. Max- och minvärdet är intressant, samt att termoelementen är hela och fungerande. 
Denna kontroll av mätvärden gjordes tidigare manuellt. Det skulle därför vara till hjälp om 
denna kontroll kunde göras automatisk.      

En funktion utvecklades för ändamålet. En genomgång av temperaturelementens mätvärden 
görs, varefter max- och minvärde plockas ut och indikeras på operatörspanelen (dvs. i V- och 
H-ugn main 4.vi). Blå för kallast och gul för varmast temperatur. Funktionen söker även efter 
misstänkta felvärden som givarna avger då element inte är inkopplat eller sönder. Då ett 
felvärde hittas; Inf (Infinite value) eller NaN (Not a Number) markeras detta fält med en 
varnande röd färg. Element kan även kopplas ur från färgindikeringen, detta görs genom en 
avmarkerad tillhörande checkbox. När avmarkeringen gjorts tas även detta element bort från 
temperaturgrafen.  

Se även avsnitt 5.2 Mätvärdesindikering av termoelement.   

3.2.4 Långa laddtider 
UGNET uppfattas långsamt i sin exekvering. Därför undersöktes möjligheten till förbättrade 
responstider.  

Några förbättringar av laddtider kunde inte göras. UGNET:s uppbyggnad består av flera 
loopar med subloopar. I dessa finns väntetider inlagda. Dessa gör att givare, spjäll och 
ventiler hinner ställa in sig i läge innan det att nästkommande loop startar, vilket medför en 
stabil och felfri exekvering. Det stora antalet loopar i programmet gör att väntetiderna 
uppfattas som långa. Alternativt till detta är att man använder klarsignaler, vilket kräver nya 
givare, skrotning av det gamla Ugnet och framtagning av ett helt nytt styrprogram.        

3.2.5 Stoppar provhallsklockan vid avslutat prov? 
I provhallen sitter ett tidtagarur som tillhör systemet. Man har upptäckt att den vid flera 
tillfällen stått och räknat upp trots att inga prov är igång. Vad kan det vara för fel?  
(Hilling, 2005). 
 
Kod för automatiskt stopp av klockan vid avslutad provning finns redan i programmet och 
därför har inget mer gjorts åt detta, mer än att funktionen har testats så att den fungerar. Trolig 
orsak till att klockan uppför sig på detta sätt är att man stänger av programmet på ett felaktigt 
sätt så att berörda instruktioner inte hinner exekveras. Programmet skall alltid efter provning 
avlutas genom en knapptryckning på ”Avsluta prov”, samtidigt som man låter det stänga ner 
av sig själv. (Wharton Electronics). 

3.2.6 Lägga till nya styrkurvor (Börvärdeskurvor) 
Vald styrkurva talar om för systemet vilken temperatur ugnen bör ha vid olika provtider. 
Dessa är standarder för olika typer av brandprovning. I UGNET finns det två sätt att välja en 
styrkurva. Antingen genom att kryssa för en ruta bland de vanligast använda kurvorna eller 
genom import från en txt-fil. I det förstnämnda alternativet ligger styrkurvornas matematiska 
formler lagrade i koden. Det skulle vara önskvärt med möjlighet till att kunna skriva in just 
sådana formler på panelen istället för import av värden från en textfil. Är det möjligt? 
(Hilling, 2005).       
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Försök med att implementera ovan nämnda funktion har inte lyckats. Slutsatsen är den att 
LabVIEW™ 6i saknar denna möjlighet. Problemet ligger i att det matematiska 
funktionsblocket som man skriver in formeln i inte kan påverkas med en input, utan kan bara 
lagras i programkoden. Efterforskningar säger dock att senare LabVIEW™-versioner erbjuder 
den möjlighet. Utan denna funktion finns det inget bra sätt att hämta in en matematisk formel 
från en textruta. Man är tvungen att skriva in fasta funktioner eller använda sig av en fil med 
kurvans x- och y-värden.   

 

3.3 Programfunktioner 

3.3.1 Ugnstemp=c1+c2…  
I Indloop.vi finns en funktion som har dragits utanför programfönstret då den inte används 
längre. Den har tidigare används för inskrivning av polynomkurva dvs. styrkurva. Ej använda 
funktioner som denna skall rensas bort (Hilling, 2005). 

Borttagningen av denna funktion har krävt omfattande rensning av kod. Funktionen har varit 
involverad på flertalet ställen i UGNET:s vi-filer.  

En närmare beskrivning av kod som rensats ut finns under avsnitt 6.3 Polynomkurvan. 

3.3.2 Standardmeddelanden 
I UGNET ligger en meddelanderuta (fönster) som kommer upp på skärmen då programmet 
vill göra operatören uppmärksammad på något. Denna meddelanderuta är en vi-fil som finns 
inlagt på ett tjugotal ställen i programkoden. Problemet är att utseendet inte följer det ny 
interfacet och skall således bytas ut.  

I nyare versioner av LabVIEW™ behövs inte referens till en vi-fil. Istället finns ett 
funktionsblock för Windows-standardiserade meddelanden att tillgå. Dessa kan anpassas med 
önskvärd meddelandetext och knappar. Alternativ som ja, nej, ok och avbryt är möjliga. En 
noggrann genomgång av UGNET:s kod utfördes, varefter de gamla vi-filerna ersattes mot 
omnämnt funktionsblock. 

Se avsnitt 6.6 Dialogrutor för mer info och bild.    

3.3.3 Val av kylsekvens 
I provpar.vi finns en checkbox för ”manuellt val av kylsekvens”. Om rutan lämnas okryssad, 
vilken kylsekvens är då vald? (Hilling, 2005).  

Koden visar att styrkurva 2, 3, 11 eller 14 har HC/RWS som kylsekvens. Övriga styrkurvor 
använder ISO 834..  

Styrkurvornas nummer och namn återfinns under 6.7.1 Styrkurvor. 
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3.3.4 Styrkontroll för det allmänna pådraget 
Under provning (dvs. i huvudfönstret) styrs invalda brännare av det allmänna pådraget. 
Tidigare har denna kontroll bestått av en stapel med pilar på vardera sidan. Upp-pilen för att 
öka pådraget och nedåt-pilen för att minska. Den går även att styra genom att dra markeringen 
i pådragstapeln med muspekaren. Denna kontroll har tidigare varit svårmanövrerad och 
feltryckningar har varit vanligt förekommande. Om man råkar trycka på pådragsstapeln 
istället för öka- eller minska-pilen kommer pådraget att öka till den procent man har 
muspekaren på. Detta kan innebära att pådraget ökar från t.ex. 5 % till 95 %, vilket i sin tur 
kan påverkar temperaturkurvan negativt. 

Pilarna har därför flyttats åt sidan och gjorts större för en mer pålitlig styrkontroll. 

Förändringen kan ses i avsnitt 4.4 H-ugn main 4.vi och 4.5 V-ugn main 4.vi. 

3.3.5 Kontroll av autostartfunktion 
I UGNET skall det sedan tidigare finnas en funktion för inspelning av brännarnas pådrag 
under ett provningsscenario, varefter samma brännarinställningar kan återanvändas till ett 
annat prov. Det är dock osäkert om den kod som finns fungerar (Hilling, 2005). 
 
En identifiering av programkoden genomfördes, varpå troligt fungerande kod lokaliserades. 
När programfunktionen sedan testades i skarpt läge, kunde dess funktion kontrolleras med ett 
positivt resultat. Koden fungerar som det är tänkt. Filerna för autostarten lägger sig som txt-
filer under \Ugnet\styrsystem subVI\Brännarkurvor och det finns möjlighet att lagra flera 
startscenarion. Enda begränsningen är lagringsutrymmet på hårddisk samt att autostartfilerna 
måste ha unika namn.  

3.3.6 Processandet av ugnstryckdata enl. EGOLF    
EGOLF är ett internationellt provningsnätverk där man utbyter kunskaper och utvecklar 
bestämmelser och riktlinjer för brandområdet. I detta fall gäller det databehandlingen av 
ugnstrycket och om tillåten dämpningsmetod för plottad kurva. Data som skall kunna 
presenteras på godkänt sätt (Hilling, 2005).  

Efter vad som går att utläsa av dokumentet EGOLF TC2 N360 så måste graden av dämpning 
vara 5 - 15 s. Metoden är mindre viktig så länge man håller sig inom området och kan var 
mekanisk, flytande medelvärde eller annan avancerade mjukvara (Miroslav, 2005). 

I operatörsinterfacet för indloop.vi presenteras trycket i provugnen som en chart-kurva. Vid 
provning är trycket inte helt stabilt utan pendlar något. Då trycket skall redovisa efter 
provning är det önskvärt att kurvan är jämn dvs. dämpad. Ett program för beräkning av ett 
rullande medelvärde skapades därför efter ovan nämnda rekommendationer. Koden består av 
en while-loop med shifregister som samplar värden från tryckgivaren som i exemplet i bild 5 
och 6 representeras av Input 0/100- knappen. Från hundra rullande mätvärden tas sedan ett 
medelvärde ut.  

Obs! Koden har inte implementerats i den nya versionen av UGNET utan skall ses som ett 
förslag.  
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Q 

Bild 5. Blockdiagram för rullande medelvärdesfunktion. 

 

 

Bild 6. (Övre) Inputvärde 0/100, (undre) Dämpad kurva och (till höger) samplingsvärden tagna var 200 
ms. 

3.3.7 Val av mätdator 
Tidigare har det varit möjligt att i ugnval.vi kunna gå vidare i programmet utan att kryssa för 
hur man vill göra valet av mätdator (även dubbelkryssa). Det är därför bra om denna selektion 
kan göras tvingande (Hilling, 2005).    

Problemet kunde avhjälpas med en så kallad Ring-menu, då den fungerar som en rullmeny-
knapp. Om man vill ändra inställningen klickar man på knappen varpå en rullista öppnas och 
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valmöjligheterna visas. Varje val genererar en siffra i blockdiagrammet som sedan kan 
identifieras för önskat händelseförlopp. Om ungsoperatören klickar på klar-knappen utan att 
ha gjort sitt val blir denne påmind med en uppmanande dialogruta.  

3.3.8 Brännarintrimning 
Denna funktion har av säkerhetsskäl gömts bakom en checkbox i ugnval.vi. När denna 
markeras dyker en switch-knapp upp där man kan välja mellan offline eller online 
brännarintrimning. Avmarkerar man kryssrutan försvinner knappen igen.  
 

3.3.9 Sortering av styrkurvorna 
I provpar.vi väljer man hur provets temperaturkurva se ut. Dessa är standarder (matematiska 
formler) som ligger förprogrammerade i UGNET:s kod. Kryssrutorna är oordnade och har 
sorterats och oanvända kurvor har rensats ut.   

Styrkurvorna finns under \Ugnet\styrsystem subVI\init subVI\styrgraf.vi. Om en ändring ska 
göras eller om en kurva ska läggas till måste man vara försiktig och veta hur programmet 
fungerar. Det finns många funktioner och vi-filer som använder sig av kurvornas nummer. 
Dessa nummer måste ändras eller tas bort i så fall. Samt att varje kurva har en styrgräns och 
denna styrgräns har en egen vi-fil.  

För mer info se avsnitt 4.3 provpar.vi och 6.7 Styrkurvor.  

 

4. UGNET operatörsinterface 

Genomgripande förändringar av UGNET:s användargränssnittet har gjorts. Målet med det nya 
operatörsinterfacet var att göra det så likt dagens Windows-program som möjligt, gällande 
färger, form och funktion. Utformningen av det nya operatörsinterfacet gjordes i beaktning till 
användarvänlighet i form av följande punkter:      

• Användning av neutral färgsättning 
• Motverka tvetydig text och färgindikeringar 
• Motverka svåråtkomliga reglage/knappar 
• Förebygga misstag från operatör  
• Bevara det gamla operatörsinterfacets upplägg var gällandes kontroll- och 

indikatorplaceringar  
 

Nedan följer de vi:s som har berörts av uppdateringen av UGNET:s operatörsinterface. 

 

4.1 Ugnval.vi 

Detta är det första programfönstret ugnsoperatören möter då UGNET startas. Här sker val av 
ugn (Horisontal eller vertikal) och hur mätdatorn skall startas upp. Även operatörsnamnet 
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skall här anges. Val av metod för brännarintrimning är också möjlig. Blockdiagram för denna 
programsnutt kan ses i avsnitt 6.1 Ugnval.vi.  

4.1.1 Gamla användargränssnittet 
Knappar och text är rörigt placerade och färgvalen upplevs grälla. Det går att kryssa för båda 
kryssrutorna för ugn och mätdator samtidigt (båda alternativen kan således väljas), vilket är 
förvirrande. Logotyp dylikt saknas. Se bild 7!.  

 

         

Bild 7. Gammal inloggning i UGNET                                    Bild 8. Ny inloggning i UGNET 

 

4.1.2 Nya användargränssnittet 
Färger har bytts ut till Windows-standard och knappar m.m. har fått ett nytt modernare 
utseende. Kryssrutorna har bytts ut mot s.k. ring-menus. Detta för att göra dubbelvalen 
omöjliga och valen mer aktiva. Görs inte nödvändiga inställning innan klar-knappen aktiveras 
öppnas en uppmanande dialogruta. Brännarintrimningen har gömts och visar sig först då 
kryssrutan bockas för. En logotyp har designats för att skapa ett passande och proffesionellt 
helhetsuttryck. Se bild 8!    

4.2 Ugnet.vi 

Ugnet.vi har inga aktiva knappar eller reglage på något sätt utan fungerar enbart som ett 
statusfönster då provugnssystemet ska initieras eller avslutas. Inga större förändringar har 
gjorts förutom att en trevlig och passande pausbild har tillkommit. Se Bild 9 och Bild 10.                                 
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                             Bild 9. Ugnet.vi då                                               Bild 10. Ugnet.vi nu                                                            

 

4.3 Provpar.vi 

Då inloggningen utförts öppnas programfönstret provpar.vi upp. I denna ruta görs främst 
valet av önskad styrkurva, inskrivning av provningens namn samt initiering av provklockan. 
Här syns även om kontakt med NetDAQ: arna har upprättats.  

4.3.1 Befintligt användargränssnitt 
Även i detta programfönster uppfattas färgvalen tvivelaktiga. Knappar och reglage ligger 
utspridda och saknar en tydlig tillhörighet. Alla knappar, rutor och avgränsningar måste 
organiseras och texter och färger reduceras. Utseendet i helhet verkar rörigt och föråldrat. Se 
bild 11!  

 

Bild 11. Befintligt provpar.vi 
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4.3.2 Nytt användargränssnitt 
Som bild 12 visar har fönstret fått gråskala och blir därmed mycket behagligare att se på. 
Styrkurvorna har organiserats om och flyttats. Detta gör att valet av styrkurva känns mer 
naturligt. Funktioner som hör samman har fått en egen ram och en passande placering i 
användargränssnittet. Överskrifter har införts. Passningen objekten emellan är precis. De 
förändringar som gjorts gör helheten mer behaglig och användarvänlig. 

 

 

Bild 12. Nya provpar.vi 

 

4.4 H-ugn main 4.vi 

Detta programfönster är huvudfönstret för provning med horisontalugnen. Härifrån sköts 
styrningen av brännare gentemot den temperaturkurva som har valts antingen manuell eller 
automatiskt. Här finns övrig övervakning av provningssystemet såsom larm och individuell 
tempindikering av termoelement mm. Huvudfönstret kompletteras i underkant av indloop.vi 
där koden för ugnstrycket och rökgaserna ligger placerade. 
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4.4.1 Befintligt användargränssnitt 
Som de föregående programfönstren är färgvalen för många och ologiska. Utplaceringen av 
knappar och reglage fungerar ganska bra, förutom att dem i vissa fall är för små och svåra att 
kontrollera. Viss logiska text och färgindikeringar är i några fall missvisande. Se bild 13! 

 

Bild 13. Befintligt H-ugn main 4.vi 

 

4.4.2 Nytt användargränssnitt 
Färgerna är som för övriga vi:s utbytta till mer neutrala, vilket ger ett behagligare 
användargränssnitt. Knappar och reglage är utbytta mot modernare 3D-design med passande 
färgsättning. Förändringar har gjorts på kontrollen för det allmänna pådraget (brandgula 
stapeln). Regleringen för denna har gjorts större och flyttats, därigenom undviks 
feltryckningar som kan störa provningen. Passningen objekt emellan och funktionsindelningar 
har gjorts mer exakt. Se bild 14!   
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Bild 14. Uppdaterad H-ugn main 4.vi 

 

4.5 V-ugn main 4.vi 

V-ugn main 4.vi är huvudfönstret vid invald vertikalugn. Till skillnad från horisontalugnens 
tolv är denna bestyckad med sex brännare, därav färre kontroller. I övrig är samma 
förändringar gjorda för detta huvudfönster som för H-ugnens.  

4.5.1 Befintligt användargränssnitt 
Som de föregående programfönstren är färgvalen för många och ologiska. Utplaceringen av 
knappar och reglage fungerar ganska bra, förutom att dem i vissa fall är för små och svåra att 
kontrollera. Viss logiska text och färgindikeringar är i några fall missvisande. V-gas var 
benämningen för detta fönster då det tidigare fanns möjlighet till även oljeeldning, något som 
idag helt ersatts med gasol. Se bild 15! 
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Bild 15. Tidigare version av V-ugn main 4.vi 

 

4.5.2 Nytt användargränssnitt 
Färgerna är likt H-ugn main 4.vi utbytta till mer neutrala, vilket ger ett behagligare 
användargränssnitt. På liknande sätt är knappar och reglage utbytta mot modernare 3D-design 
med passande färgsättning. Passningen objekt emellan och funktionsindelningar har gjorts 
mer exakt. Då alternativet för oljeeldning skrotats har således även koden för denna möjlighet 
rensats upp i programmet. Mer om detta under avsnitt 6. Avlägsnade och ändrade funktioner. 
Det nya användaregränssnittet för V-ugn main 4.vi återfinns i bild 16. 
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Bild 16. Nydesignad V-ugn main 4.vi 

 

4.6 Indloop.vi 

Samtidigt som något av de båda huvudfönstren öppnas upp startar även inloop.vi i nederkant 
av bilden. Dessa funktioner låg tidigare på en annan datorskärm och har därför tillkommit i 
efterhand. Här kan man följa ugnstryck och rökgasflöde med reglage och indikeringar för 
tillhörande system.  

4.6.1 Befintligt användargränssnitt 
Användargränssnittet är funktionsmässigt bra och upplägget behöver inga större förändringar. 
Indikeringar m.m. är tydliga och fyller sitt syfte. Färgvalet är dock grällt. Se bild 17! 
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Bild 17. Befintligt gränssnitt indloop.vi 

4.6.2 Nytt användargränssnitt 
 

 

Inga större funktionsmässigt ändringar har gjorts. Interface är uppdaterat efter Windows-
standarden, knappar och reglage har bytts ut mot moderna. Storleken på fönstret m.m. har 
anpassats för den nya bildupplösningen. Som för övriga programfönster har även färgvalen 
ändrats till. Se bild 18! 

 

Bild 18. Nya indloop.vi 

5. Nyutvecklade funktioner 

UGNET har kompletteras med en rad nya eller uppdaterade programfunktioner. Nedan 
presenteras dessa närmare. 

5.1 Tidtagarur i ungshall 

Under provning används ett tidtagarur av typen Wharton 420A i ugnshallen. Tidigare har den 
fungerat så att man manuellt måste starta/stoppa samt reseta den innan provning. Denna 
initiering är nödvändig för att säkerställa att tidtagaruret är redo för start då startknappen för 
prov trycks igång. Då provningen sedan är över sker en automatisk reset av klockan i 
huvudprogrammet UGNET.vi innan programmet avslutas och stängs ner. Till den nya 
versionen av UGNET fanns en önskan om att få klockan helt automatiserad så att operatören 
inte skall kunna missa att initiera klockan för hand. En undersökning av klockans programkod 
i provpar.vi och hårdvara gjordes som visas i bild 19 nedan. 
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Bild 19. Frontpanel och blockdiagram för tidigare klockinitiering (provpar.vi) 

 

Programkoden består av en While-loop som kollar om någon av de båda knapparna 
Start/Stopp eller Reset är nedtryckt (dvs. true). Om så är fallet körs Case-satserna och dess 
instruktioner. Starta tid och Reset tid är globala variabler från Cluster Control bits i 
PLC_global.vi som är kopplade till PLC:n. 

Konstaterat: Klockans start och stoppsignal går på samma tråd. Vid reset av klockan då den är 
igång stannar tidvisningen och en mellantid visas. Trycker man på resetknappen igen hoppar 
tidvisningen till den aktuella tidtagningen. Det har hänt att klockan varit igång då inga prov 
har utförs. Det kan bero på att programmet inte har avslutats på ett korrekt sätt. 

Med detta underlag och efter ihärdigt laborerande gick det inte att komma fram till någon 
logik som kunde lösa detta. Problematiken ligger i att det med programkod inte går att 
kontrollera om klockan är igång eller inte. Start och stopp sker på varannan knapptryckning 
på Start/Stopp knappen. Följaktligen går det inte skicka en signal som stoppar klockan vare 
sig den står still eller inte. Står inte klockan still då man låter reset-signalen gå hög så vissas 
en mellantid och klockan fortsätter att gå. Detta tillstånd är inte önskvärt då man vill initiera 
tidtagningen inför en provning. Detta ger misstankar om att denna slutsats redan gjorts av 
föregående programmerare och att man valt att använda denna manuella initiering. Beslut om 
att använda den nuvarande funktionen fattades, dock med ett tillägg; att kontrollera så att 
ungsoperatören verkligen har gjort den manuella initieringen. I bild 20 återfinns den kod som 
skapades. 
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Bild 20. Uppdaterad kod för kontroll av initiering av tidtagning 

 

För att initiera klockan måste man först starta/stoppa/reseta eller stoppa/reseta klockan 
beroende på om den står stilla eller inte. Till införandet av en kontrollerande kod för 
initieringen användes två shift-register. Dessa används då man vill bevara en variabels värde 
till nästkommande loopvarv.  På så sätt kan man kontrollera om de båda knapparna har varit 
nedtryckta för initiering. Själva kontrollen sker där man tryckt på Klar knappen i provpar.vi. 
Om inte villkoret att de båda knapparna har varit nedtryckta får ungsoperatören 
varningsmeddelandet ”Du måste initiera klockan!”. På detta sätt kontrolleras ungsoperatörens 
uppmärksamhet gällandes klockinitieringen trots att en helautomatiserad lösning inte var 
möjlig. 

5.2 Mätvärdesindikering av termoelement   

Till den nya versionen av UGNET fanns det önskemål om indikering av varmaste och kallaste 
uppmätta temperaturer under provningar. Indikering skulle således ske i operatörsinterfacet 
för V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi. Blå färg för kallast och gul för varmast T-
element. Vidare fanns önskemål om att även fel skulle indikeras på detta sätt. Fel som uppstår 
när ett T-element går sönder eller inte är inkopplat. Värdet som NetDAQ:arna då lämnar är inf 
( =infinity) eller Nan ( =Not a number). Dessa skall indikeras röda för att på så sätt fånga 
ungsoperatörens uppmärksamhet så att felet snabbt kan åtgärdas.  
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Bild 21. Äldre frontpanel och kod för temperaturindikering 

 

Till vänster i bild 21 visas interfacet för T-elementens temperaturer (under Mätvärde) från den 
äldre versionen av UGNET. Det finns möjlighet till att koppla in 20 st T-element, men i regel 
använder man inte fler än 12. Informationen skrivs ut med hjälp av array T nr dvs. T-
elementets nummer skrivs ut på samma sätt enl. Bild 21 (mitten). Loopen listar upp nr. 1-20 i 
arrayen. I de övriga två kolumnerna Ingår i medel och Diagram består av arrayer av 
kryssrutor. En ikryssad checkbox betyder att det T-elementets värde ingår i medelvärde (dvs. 
styrningens ärvärde) eller att det visas som enskilt element i diagrammet. 

För att kunna färga enskilda celler i en kolumn så byttes array:erna ut mot tables. De gamla 
kryssrutorna med kryss byttes ut mot modernare med bockar.  

Värden från NetDAQ:arna lagras i den globala variabeln Tempgivare. Kryssrutorna för vilka 
T-element som ska ingå i medelvärdet lagras i den globala variabeln TC i medel. TC mätv är 
en table där värden och färgindikeringar skrivs ut. För färgindikeringsfunktionen skapades 
subVI-filen MaxMin1.vi som söker igenom värdena från NetDAQ:arna efter Inf- och NaN-
värden och kontrollerar vilka t-element som är förbockade. T-element som inte är förbockade 
skall inte ingå i färgindikeringen. Själva färgindikeringen sker i H- och V-ugn main 4.vi 
eftersom att det inte går att påverka ett objekts property node (egenskaper) från en subVI.  

 

Bild 22. Kod för MaxMin1.vi 
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Blockdiagrammet för MaxMin1.vi som återfinns i bild 22 består utav tre delar. Den översta 
delen anpassar mätvärdena så att de går att skriva ut som en kolumn i tabeln TC_ut ( dvs. 
TC_mätv). Från TC_in går en tråd till en första loop som letar igenom array:en efter inf-
värden och byter ut dessa mot NaN-värden. Dessa mellanlagras i array:en RödArray för att 
kopplas ut till huvudprogrammet där själva indikeringen äger rum. Vidare löper den också in i 
nästkommande loop. Här förbereds en array för max-min indikering. Detta görs genom att ge 
alla T-värden som inte är förbockade ett NaN-värde. Om T-elementet är förbockat och har ett 
normalt tempvärde så lagras det som just det värdet i array:en GulBlåArray som kopplas ut 
till huvudprogrammet. 

 

 

Bild 23. Kod för implementering av MaxMin1.vi och indikering i H- resp. V-ung main 4 

 

I sekvenserna i huvudprogrammet sker själva indikeringen av mätvärdena. Se Bild 23! Från 
MaxMin1.vi löper tre trådar ut. Detta är array:en TC ut som skriver alla mätvärden till table 
TC mät och RödArray och GulBlåArray som går in i sekvensen för indikering. I den övre 
delen kollas RödArray av efter NaN-värden. Om ett sådant värde existerar och är förbockat så 
färgas den berörda cellen i table:n röd. Numret på det berörda T-elementet fås genom loppens 
indexfunktion (i) då loopen söker igenom array:en rad för rad 1-20. Då villkoret är uppfyllt 
skickas radindex och kolumnnr. 0 till tabellens Active cell-funktion. Det är adressen för den 
cell som skall rödindikeras. Till Property noden:s CellBGColor kopplas en röd färgkonstan. I 
den undre delen av sekvensen kollar man array GulBlåArray efter dess max- och minvärde. 
Från funktionsblocket max & min kan man sedan plocka ut radindex och indikera de berörda 
cellerna på samma sätt som tidigare.   

Koden för denna funktion finns på två ställen i H- och V-ugn main 4.vi. Dels I huvud-case 
tre då provet ännu inte har startats. Detta är nödvändigt för att kunna säkerställa att T-
elementen fungerar som de ska innan prov. Vidare finns koden i huvud-case fyra när 
provningen är igång. 

5.3 Organiserade kryssrutor  

I provpar.vi får ungsoperatören välja provningens styrkurva (temp-börvärde). Den tidigare 
koden för detta möjliggjorde att det gick att kryssa i fler än en styrkurva. När man senare gick 
vidare i programmet kom varningsmeddelande ”du kan bara ha en styrkurva!” upp. En 
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funktion som uppdaterar kryssrutorna allt eftersom man bockar i dem var därför önskvärd. 
Koden från den gamla versionen av UGNET ses i bild 24. Kryssrutorna är samlade i klustret 
funktioner som går in i subVI-filen styrkurva.vi som innehåller styrkurveformlerna. 

 

                     

         

  Bild 24. Val av styrkurva i provpar.vi (tidigare)            Bild 25. Organiserade kryssrutor  

 

En funktion för uppdatering av kryssrutor i cluster togs fram enligt bild 25. Initialt ställs alla 
kryssrutor till false (ej förbockade). En tråd går vidare in i en while-loop med shift-register. I 
loopen jämförs det aktuella värdet med föregående loops värde. Om en förändring gjorts 
bockas den föregående kryssrutan av och en ny kurva ritas upp i grafen. 

5.4 Nollning av individuellt gaspådrag vid släckning av brännare 

Vid provning visades tidigare värdet för det individuella brännarpådraget trotts att vald 
brännare hade stoppats. Att pådraget istället nollas vid en sådan operation är mer logisk. Bild 
26 visar den kod som togs fram. 

Funktionen består av en loop som kontrollerar de 12 brännarkontrollernas start/stopp-knapp 
efter false-värde. Om värdet upptäcks plockas brännarens index in case-satserna varpå berörd 
brännarepådrag nollas.    
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Bild 26. Nollning av individuellt brännarpådrag vid stopp 

 

6. Avlägsnade och ändrade funktioner 

Eftersom styrprogrammet har varit i bruk under alla dessa år. Finns det mycket som är 
föråldrat.  

UGNET har varit bruksatt under flertalet år och mångt och mycket är därför föråldrat. 
Funktioner har glömts bort eller byggts till. En rad programmerare har varit delaktiga till 
koden och satt sin prägel på programmet. Detta betyder olika typer av logiskt tänkande och 
gammalt blandas med nytt. Gamla funktioner som inte används längre finns fortfarande kvar i 
koden, då de bara har inaktiverats (knappar har flyttats utanför användargränssnittet). Dessa 
inaktiva funktioner har letats upp och avlägsnats. Detta för en mer lättöverskådlig kod och en 
effektivare körning av styrprogrammet. I följande avsnitt följer de förändringar som gjorts.    

6.1 Ugnval.vi 

Valet av gas eller olja har helt avlägsnats, eftersom olja inte används i dagsläget. Även en rad 
annan logik har ändrats. Ring-menus har införts istället för kryssrutor. Omnämnda ändringar 
kan ses vid en jämförelse mellan bild 27 och 28 nedan.  
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Bild 27. Blockdiagram för tidigare ugnval.vi 

 

                

Bild 28. Blockdiagram för nya ugnval.vi 
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6.2 Oljefunktionen 

1. I huvudloopen har case 3, 4 och 7 tagits bort i Indloop.vi 

2. Ändringar har skett i case 14 och 15. I case 14 har property node På/Av oljepump 
tagits bort med kringliggande logik. Case 15 är indikeringen av oljepumpen borttagen. 

3. Knappen På/Av oljepump är borttagen i huvudlopen. Denna används bara i case 7, 
som inte finns kvar längre. 

4. Konstanten Clear ev fel är borttagen, hör till ett borttaget case.  

6.3 Polynomkurvan 

1. Kontroller och indikator koefficienter borttagen i provpar.vi  

2. Koll av kurva nr = 6 (dvs. plynomkurva) är borttagen i provpar.vi 

3. Array:en koeffecienter C1,C2, …, Cn är borttagen i styrkurva.vi 

4. Logik för Polynomkurva (case nr 7) borttagen i styrgraf.vi (kurva nr. förskjuts då 
neråt ett snäpp fr. 7-15 dvs. kurva nr. 7 blir efter ändringen nr. 6) Samtidigt har hela 
case-in-case strukturen ersatts av en enda case-sats (0-14). Vill man lägga till nya 
styrkurvor i programmet är det bara att lägga till en ny ruta på frame 15.  

5. SubVi-filen y= x^i.vi behövs inte längre och har raderats ur programmet. 

6. Array:en koeffecienter bortagen i init main serie 2.vi 

7. Tagit bort polynom-checkbox från kluster funktioner i init provpar.vi 

8. Polynomkurvalogik bortagen i ungslogg.vi och ur kluster ungsfakta IN 

9. Tagit bort logik i case 6 (Polynomkurva) i styr_grans kurvor.vi 

10. Array:en koeffecienter i kluster berakna underl borttagen i beräkna graf.vi 

11. Case 6 (Polynomkurva) i borvarde temp.vi borttaget. 

12. Array:en koeffecienter i kluster ungsfakta IN borttagen i Head Logg.vi 

13. Unbundle koeffecienter i huvud-case 1 i V-ugn main 4.vi och H- ugn main 4.vi 
borttagna. 

14. Unbundle koeffecienter i huvud-case 3 (gå till under-case 2) i V-ugn main 4.vi och H-
ugn main 4.vi borttagna. 

15. Ändring av kurvnummer i Provpar.vi Från 2, 3, 12, 15 till 2, 3, 11, 14. Detta för att 
rätt kylserkvens skall väljas till Bacten.  

16. Borttagen logik för polynomkurvan i Provpar.vi (Se bild 29!) 

 33 



 

 

Bild 29. Bortagen logik för polynomkurvan 

 

17. Case 4 i V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi i vänstra nedre hörn har kurvnummer 
10 ändrats till kurvnummer 9 för både H och V ugn. I V-ugnen finns även logik för 
kurva nummer 15, denna har nu ändrats till kurva nummer 14. (Kurvtyp >10 och < 15 
innebär EN 1363 Provstart när temp passerar 50 grader) 

18. Skapa tid_temp-par.vi har kurvtyps kontrollen för kurva nummer 7 ändrats till kurva 
nummer 6. 

6.4 V-gas 

1. Indloop.vi i case 11 är stringen V-gas ändrad till V 

2. I Ugnval.vi har case för att lägga till ändelsen -gas tagits bort. Även Gas Olja 
varieblen är borttagen med tillhörande logik. Den vänstra bilden är över den nya 
koden och den högra beskriver den gamla funktionen. Bild 30 (fr. vänster) visar 
gammal och ny kod.  

               

Bild 30. Blockdiagram för ugnval.vi 

 

3. V-ugn main 4.vi case 3, under-case 0 och under-case 1 har stringen V-gas ändrats till 
V 

6.5 M-ugnen (Modellugn) 

1. M-ugn logik bortaget i TC till NDA_NDB.vi  

2. Kluster TCM, TC och indikator M ugnen borttagna i ungskanaler.vi 
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3. Kluster tryck M och TC M med tillhörande logig bortaget i init provpar.vi 

4. Case för kontroll om M-ugnen valts är borttaget i init provpar.vi. tryck V,H har tagits 
ut ur caset och har länkats ihop med tryck klustret. 

6.6 Dialogrutor 

Alla standardmeddelandefönster i UGNET har bytts ut till dialogrutor som ingår i Windows 
standarden. Detta betyder att filerna std meddelande.vi och std meddelande T_F.vi  inte 
används längre och har därmed raderas från programmet. Det gamla och nya utseende på 
meddelandefönstren kan ses i bild 31 nedan. 

                                         

            

 

              

Bild 31. Gammal och ny dialogruta 

6.7 Styrkurva 

Koden för utskrivning till plot av vald styrkurva har ändrats från en komplicerad true/false 
logik till en enklare case-logik. Modifiering gjordes för att det ska vara enklare att lägga till 
nya styrkurvor i systemet och samtidigt ge bättre överblick av koden.  

Den gamla funktionen kollar av alla kryssrutorna samtidigt i varje loop-varv. Vid true skickas 
signal vidare in i en pyramidliknande struktur som upplevs onödigt komplicerad. Den nya 
funktionen använder sig av en indexsökning i true/false-klustret. Valet av kurva sker sedan 
med hjälp av detta index. Case-logiken gör att aktuell tid/temp-kurva lagras i variabeln. 
Blockdiagrammen för dessa funktioner återfinns i bild 32. 
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Bild 32 Gammal kodning (överst) Ny (underst)  

 

6.7.1 Styrkurvor nummer och namn 
Styrkurvor ligger lagrade som matematiska formler i programmet. Vill man lägga till en ny 
styrkurva måste man aktivt skapa en ny kryssruta i programmet med tillhörande case-sats enl. 
bild 32 (underst) ovan. Se även avsnitt 3.2.6 Lägga till nya styrkurvor (Börvärdeskurvor) för 
mer info. 

De lagrade styrkurvornas namn och nummer är efter att polynomkurvan tagits bort (enl. 
avsnitt 8.3 Polynomkurvan) följande: 

 Nr  Namn     Gammalt Nr 

0.      ISO 834 Steg  (0) 
1.      IMO/ISO 834 ABS  (1) 
2.      HC   (2) 
3.      RWS  (3) 
4.      Slow Heating Curve  (4) 
5.      External  (5) 
      Polynom (Raderad)  (6) 
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6.       Styrkurva enligt fil  (7) 
7.       Underwriters laboratory (8) 
8.       Avsvalning  (9) 
9.       Chock/fall  (10) 
10.       EN 1363-1 std  (11) 
11.       EN 1363 HC  (12) 
12.       EN 1363 External  (13) 
13.       EN 1363 Slow Heating (14) 
14.       HC Oljedir 1992  (15) 
 
 

6.8 Avlägsnad skräpkod 

Under arbetets gång har olika typer av skräpkod upptäckts. Det är sådana objekt eller kod som 
inte har någon funktion i programmet och som därför har eliminerats. Den inaktuella koden 
har uppstått vid uppdateringar av provugnssystem och vid andra modifieringar, likväl som 
kvarlevor från kodutveckling.   

 

• Checkbox 1A i provpar.vi 

• Indikatorlampa Avbryt? 2 i provpar.vi 

• Borttagen loop för kod av återstart, används förnärvarande inte, V-ugn main 4.vi och 
H-ugn main 4.vi 

• Case 4 i V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi i vänstra nedre hörn finns logik som 
inte används (Initialize array block med dimension 16). 

• Case 4, V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi vid det vänstra nedre hörnet i start/stop 
loop har ett case tagits bort. Detta fyller ingen funktion. 

• Lampindikering för avslutning är borttagen, V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi i 
huvud-case 5 (under-case 1). 

• 4 st radiobuttons som inte används är borttagna. Dessa har även logik som tagits bort i 
V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi Logiken fanns i en loop vid sidan av huvud-
casen. 

• Lösa indikatorer plot name A, plot name B, tryck A sgl, tryck B sgl, medel A och medel 
B är borttagna i V-ugn main 4.vi och H-ugn main 4.vi 

• V-ugn main 4.vi har indikatorn Log init tagits bort, med tillhörande logik. 

• Borttagna arrayer utan syfte som ligger löst i panel-fönstret i H-ugn main 4.vi 

• H-ugn main 4.vi har en lös button mät 2, denna har tagits bort. 

• Indikator Kom i Indloop.vi har tagits bort (case 2). 
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6.9 Avlägsnade eller modifierade filer 

Nedanstående filer har tagits bort från programmet eftersom de inte används längre. De fanns 
tidigare under \Ugnet\styrsystem subVI. 
 
PT_PID_M 
PID_V-olja 
PID_M 
PT_PID_V-olja 
 

 

Följande nedanstående filer har fått nytt namn eftersom gasol för närvarande är det enda 
alternativet. I pådragsformlerna lagras förhållandet mellan luft och gas och de återfinns under 
mappen \Ugnet\Ugnet Pådrag. 
 
Pådragsformel Brännare V-gas1   Pådragsformel Brännare V1 
Pådragsformel Brännare V-gas2   Pådragsformel Brännare V2 
Pådragsformel Brännare V-gas3   Pådragsformel Brännare V3 
Pådragsformel Brännare V-gas4   Pådragsformel Brännare V4 
Pådragsformel Brännare V-gas5   Pådragsformel Brännare V5 
Pådragsformel Brännare V-gas6   Pådragsformel Brännare V6 
PID_V-gas    PID_V 
PT_PID_V-gas    PT_PID_V 

 

7. Test av styrprogrammet i skarpt läge   

För att kontrollera att uppdaterad programkod fungerar på ett tillfredställande sätt måste 
programmet testas i skarpt läge. Detta har gjorts vid fyra tillfällen. P.g.a. att ugnarna används 
regelbundet har det varit svårt att få möjlighet till att testa styrprogrammet oftare. Under de 
tester som gjorts har alla programfunktioner testats noggrant. Detta för att säkerställa att inget 
har slutat att fungera. Funktioner kan vara länkade till varandra och en ändring kan få 
konsekvenser genom hela programmet. Nedan följer info om varje testförsök: 

7.1 Test 1  

Upptäckta fel och önskvärda förändringar 2006-04-07: 

• Reset av klockan fungerar ej på ett tillfredställande sätt. 

• Knappen Man till Auto skall vara större och tydligare, detta för att lätt hitta denna 
funktion. Den är viktig om ett fel uppstår och skall snabbt kunna ställas. 

• Lampan till gaskranen tänds inte efter gaskranstest (gasläckagetest). Denna lampa 
indikerar att testen har gått igenom. 

• Ingen färg indikeras när brännarna startas (FLAMMA som text och orange färg i 
bakgrunden). 
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• Färgindikering på gaskranen saknas helt. (Röd till gul till grön indikering). 

• Pådraget till brännarna ska ske med halva procent inte med hela steg. (från 1% i varje 
klick till 0.5% ökning/minskning med varje klick). 

 

7.2 Test 2  

Upptäckta fel och önskvärda förändringar 2006-04-21: 

• Gaskranens färgindikering fungerar inte. 

• Ingen färg indikeras när brännarna startas (FLAMMA som text och orange färg i 
bakgrunden). 

• Går inte att stänga av brännarna (Max/Min indikering av t-elementen fastnar i sin 
loop)  

• Ingen uppdatering av temperaturer när provet går igång. (T-elementens temperatur 
indikeras ej). 

• Lampan jämte inviduella start knappen för brännare slocknar ej. Detta sker när 
brännaren släcks. 

• Reset loop som ska initiera klockan fungerar ej. 

• Lamporna till Man vent v-ugn indikerar ej någon färg. 

• Färgerna går inte igenom Max/Min temperaturindikering. Blå för lägsta temperatur, 
gul för högsta och röd när ett felvände ska indikeras. (Oändligt nummer eller när det 
inte är ett nummer). 

7.3 Test 3  

Upptäckta fel och önskvärda förändringar 2006-05-02: 

• Charten visas ej på ett korrekt sätt 

• Centrering av text för v-ugnen (V)och temperaturer. 

• Finns en fördröjning (blinkningar) när färgerna ska uppdateras i temperatur 
indikeringen 

• Ändra knapparnas logiska text i indloopen. Från På till Av och Av blir På, detta för att 
få en konsikvent logik som fungerar med de övriga knapparnas aktivering. 

• Finns en röd färg som indikeras vid uppstarta i meddelanderutan. Detta kan vara 
missvisande för att rött bara ska visas vid fel eller att inget får göras.  
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• Färg uppdatering i Max/Min indikeringen uppdateras inte när texten har blivit 
centrerad. Detta gäller bara den röda markeringen (trolig bugg i programmet).   

7.4 Test 4  

Upptäckta fel och önskvärda förändringar 2006-06-09: 

• Fönsterpassning och passningen mellan de olika objekten bör ses över en sista gång. I 
övrig fungerar programmet som det är tänkt. Se nästkommande avsnitt 9. Kvarstående 
förbättringar för mer info om kvarstående fel och brister i programmet. 

 

8. Kvarstående förbättringar 

Det har under arbetets gång dykt upp ett antal programbuggar som ligger kvar i koden. Trots 
ihärdig felsökning i kod och i programmenyer har problemen inte kunnat elimineras. Här 
följer information om dessa buggar samt vad som vad som troligen orsakar deras uppkomst.  

8.1 Dålig fönsterpassningen för H- och V-ugn main 4.vi  

Då huvudfönstret för ugnsstyrningen öppnas anpassas inte programfönstret till skärmen på 
önskvärt vis. Detta gäller för både H- och V-ugnen. Trots att man i inställningsmenyn sparar 
ner den önskvärda positionen och storleken för fönstret så vill informationen inte lagras, utan 
den gamla inställningen ligger på något sätt kvar. Man blir därför tvungen att manuellt dra i 
fönstret till rätt storlek då H- och V-ugn main 4.vi lägger sig över och skymmer indloop.vi. 
Problemet har sin troliga orsak i gamla övergångar till nyare versioner av LabVIEW™. 
Förhoppningsvis kan denna bugg avhjälpas med en kommande uppdatering av LabVIEW™ 6 
till version 9. 

8.2 Blinkande indikeringsfärger 

I den nyutvecklade funktionen som indikerar max-, min- och fel-värde från NetDAQ:arna i 
ugnsstyrningens huvudfönster uppstår ibland ”blinkningar”. Detta beror troligtvis på 
programlooparnas fördröjning. När loopen har körts ett varv och ska börja om på nytt, uppstår 
dessa blinkningar i färgindikeringen. Laboration med olika looptider har genomförts och visat 
förbättringar, men problemet har inte kunnat elimineras helt. För att minska effekten av detta, 
har färgerna som indikeras tonats ned för att inte verka störande.  

8.3 Felindikering av brännare vid avslutat prov 

När prov avslutas med hjälp av stop knappen i indloop.vi indikeras individuellt pådragsvärde 
-101 (dvs. absolut noll) och röd varningsfärg för brännare nummer ett och fyra i både H- och 
V-ugn main 4.vi. Felet ligger kvar sedan tidigare versioner av UGNET och orsaken har man 
inte kunnat upptäcka. Tiderna för programmets berörda loopar är en trolig orsak då 
pådragsvärde och färgindikering inte hinner med att avslutas på korrekt vis. Systemet 
påverkas inte negativt på något sätt, men kan verka störande. 
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Bilaga 1 

 

Arbetsgång veckovis  

     

V.6 Genomgång av befintlig systemdokumentation (två pärmar) på skolan. Veckan ägnades 
till all förstå hur systemet är uppbyggt och fungerar. 

V.7 Inlärning av LabVIEW™ funktioner och programsyntax. Läsning och exempelskrivning 
från boken LabVIEW™ från början Version 7. Anteckningar gjordes under skarpa prov, för 
att få en praktisk genomgång över hur systemet fungerar i sin helhet. Visning och 
rundvandring i ugnshallen gjordes också. 

V.8 Fortsatt genomgång om hur LabVIEW™ används och implementeras i systemet, samt 
dess inbyggda programmerings funktioner. Analysering av UGNET:s brister, buggar och 
förslag på hur det nya systemets uppbyggnad, dess design och möjliga funktions förbättringar. 

V.9 Mer ingående genomgång av UGNET. Djupare förståelse över dess funktion och 
användning. Börjar skrivandet av egna funktioner för senare implementera dessa i den nya 
versionen.  

V.10 Flyttar över ny design till den senaste versionen av UGNET. Kontrollera att inga 
funktioner slutar att fungera, felsökning och omskrivning av ej fungerande kod. Utveckling av 
egna funktioner, ringmenyer, reset av klocka, att dubbelval inte ska kunna göras. 

V.11 Förslag på ny design för samtliga vi-filer gjordes. Vidare utveckling av nya funktioner 
och implementering av dessa i systemet. Börjar skriva funktionen som ska hantera temperatur 
indikeringen för temperaturelementens värden. 

V.12 Möte där systemet visas och tar emot synpunkter om dess design och funktion. Nya 
uppgifter fås och ändringar görs på dålig design och ej fungerande funktioner. 

V.13 Möte med Benima förbereds och hålls. Går igenom hur skarpa tester ska göras och tester 
av det nya programmet genomförs i ugnshallen. Fel och brister antecknas och åtgärdas inför 
nästa test. 

V.14 Funktioner och design förbättras fortlöpande, brister hittas fortlöpande. 

V.15 Börjar leta efter funktioner som inte fyller någon funktion i programmet, för att senare 
kunnas ta bort. Men först se om de verkligen inte används innan de tas bort. Fortsatt 
utveckling av nyskrivna funktioner.  

V.16 Rensning av onödig kod och ej aktiva funktioner, se under 7. borttagna och rensade 
funktioner.  

V.17 Test att programmet fortfarande fungerar och felsökning av fel som uppstått när 
borttaganden har skett. Fortsatt rensning och ändring av befintlig kod samt finslipning av den 
gällande designen. 
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V.18 Genomgång över hur rapporten ska se ut och vad som skall vara med i den. Små 
ändringar gjorda i UGNET. 

V.19 Påbörjat rapportskrivning och förberedande av en slutlig kopia av UGNET. Lite i 
designen ändrat, samt små fel i koden.   

V.20 Färdigställning av en slutgiltig version av UGNET, rapportskrivning. 

V.21 Finjusteringar av UGNET, rapportskrivning. 

V.22 Finjusteringar av UGNET, rapporsskrivning, redovisningsförberedande (PowerPoint). 

V.23 Rapporsskrivning, exjobbsredovisning SP, ett sista test av UGNET samt överlämning av 
programkod till Benima. 
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9. Uppstart 

Provugnarna styrs av styrprogrammet UGNET, detta program finns installerat på styrdatorn i 
kontrollrummet. För att kunna starta ugnsstyrningen måste datorn startas och en inloggning 
ske.  

Därefter startas styrprogrammet UGNET genom att dubbelklicka på UGNET main 4.0. 
Genvägen finns placerad på skrivbordet. 

Det finns några tvingande val som måste göras för att kunna komma vidare i programmet. 
Utöver dessa tvingande val finns andra val som kan göras men de är inte tvunget att göra dem. 
för att komma vidare. Alla dessa olika val finns noggrant beskrivet i manualen. 

9.1  Starta datorn och logga in 

Skrivbordet visas.  

 

9.2 Starta programmet 

Starta programmet genom att dubbelklicka på UGNET main 4.0.vi längst upp till vänster på 
skrivbordet. Genvägen kan även vara placerad någon annan stans på skrivbordet, beroende på 
var operatören valt att lägga start filen. 
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Labview startar nu automatiskt och det kommer upp ett programfönster där uppgifter måste 
fyllas i för att komma vidare i programmet. 

10. H-ugnen 

 

10.1 Tvingande val 

Välj vilken ugn som provningen ska utföras i. Skriv sedan in ditt namn under ”Ugnsoperatör:” 
Det sista tvingande valet är ”Start av mätdatorn”, om det ska vara manuellt eller inte. 

Det går endast att välja en ugn. Väljs ingen ugn kommer man inte vidare i 
programmet. Ett felmeddelande skrivs ut i en meddelanderuta, där uppmanas 
operatören att välja ugn. Det samma gäller om man inte anger något 
operatörsnamn eller om inget val av ”start av mätdatorn” har gjorts (Manuellt 
eller automatiskt). 

Om du 
gjort fel 

10.1.1 Avbryt.  
Trycker operatören på ”Avbryt” avslutas programmet. Det finns en viss laddtid i programmet. 
Det tar ett tag innan programmet avslutas helt.  

10.1.2 Klar. 
Trycker operatören på ”Klar” går programmet vidare, förutsatt att alla tvingande val har 
gjorts. Programbilden på nästa sida visas. 
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Rutan ovanför visas en kortare stund tills nästa del i programmet har laddats. Det ”klickar” till 
i KRR-skåpet (ett klick ljud) och följande bild nedanför kommer upp på skärmen. 

 

I denna del av programmet visas längst till vänster högst upp aktuella mätvärden från 
ugnsnetdaqarna. På vänster sida finns också ett loggningsintervall, initiering av klockan och 
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spara prov. Till höger visas information om vald styrkurva, manuellt val av kylsekvens och 
hämta styrkurva enligt fil. 

För att komma vidare i programmet måste styrkurva och provnamn anges. Även en initiering 
av provklockan måste göras. Detta gör man genom att starta den, stoppa den och till sist 
reseta. Hur allt detta görs mer ingående beskrivs nedanför.  

10.2 Välj styrkurva 

Välj styrkurva genom att klicka i någon av de vita rutorna till vänster om aktuellt kurvnamn. 
Rutan kryssmarkeras och styrkurvan visas grafiskt i grafen. Textfältet ”Styrkurva : Ingen 
kurva vald” under grafen ändras till ”Styrkurva : Aktuellt kurvnamn”. Om valet ”styrkurva 
enligt fil” aktiveras kan man importera en kurva från fil genom att trycka på ”Importera”. I 
textfältet ”Hämta styrkurva från fil” skrivs den valda kurvans namn ut.  

Om ingen styrkurva valts kommer ett felmeddelande upp när man trycker på 
Klar-knappen, ”Du måste ange en styrkurva”. Det går inte att komma vidare i 
programmet utan att ange en styrkurva.  

Om du 
gjort fel 

10.3 Ange provnamn 

Ange ett provnamn genom att ställa markören i rutan och skriva in namnet på provet. Använd 
alltid unika namn. Detta för att de olika provfilerna inte ska blandas ihop. Finns det redan en 
prov/fil med samma namn kommer ett felmeddelande upp, detta beskrivs nedanför. 

Om inget provnamn är ifyllt kommer ett felmeddelande när man trycker på 
klar-knappen, ”Du måste ange ett provnamn”. Det går inte att komma vidare i 
programmet om provnamn inte anges. Om ett provnamn redan finns i 
katalogen där ugnsfilerna förvaras kommer nedanstående meddelanderuta 
fram. 

Om du 
gjort fel 

 

Och senare även nedanstående meddelanderuta. Dyker nedanstående ruta upp ska man välja 
alternativet ”Stop” som innebär att programmet avlutas. Om man väljer ”Continue” kommer 
mätvärdena under provet inte att sparas till filen, eventuellt förstörs även den tidigare filen 
med samma provnamn.  
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10.4 Initiering av klockan 

För att initiera klockan trycker operatören först på ”start/stop”, därefter tryck in ”reset”. 
Skulle klockan starta när ”start/stopp” knappen trycks in, tryck en gång till på ”start/stopp” 
knappen och sedan ”reset”. Provklockan måste visa ett nollvärde. Även om den är resetad från 
början måste initieringen genomföras ändå. Detta för att säkerställa att klockan visar rätt tid. 

Om ingen initiering av klockan sker kommer ett felmeddelande upp när klar-
knappen trycks in ”Du måste initiera klockan”. Det går inte att komma vidare i 
programmet utan att initiera klockan. 

Om du 
gjort fel 

10.5 Kontrollera mätvärden 

Kontrollera mätvärdena i tabellerna med rubrikerna ND A respektive ND B. Är de rimliga? 
Uppdateras de? Om inte, kontrollera netdaqar och inkopplingar på frontpanelen på skåp HUL 
alternativt VUL. Om inga värden visas kan detta bero på att NerDAQ:arna är strömlösa, till 
exempel på grund av att strömbrytaren på NetDAQ:ens baksida slagits från. 

När operatören trycker på ”Klar” kan det komma ett felmeddelande 
”Kontrollera T-elementen”. Detta meddelande visas om NetDAQ:en 
inte får signal från något T-element. Trycks felmeddelandet bort går det 
att trycka på klar-knappen och komma vidare i programmet. 

Om det inte finns 
signaler från T-
element 

10.6 Välj lagringsplats för filen 

Funktionen ”Spara fil” utnyttjas för att välja lagringsplats för ugnsfiler. Om inget val görs 
lagras filerna automatiskt i katalogen \Senaste nytt. Om annan lagringsplats önskas väljs plats. 
OBS! Filerna måste lagras i en mapp, de får inte ligga i roten (inte direkt i C:\). 

10.7 Välj Loggningsintervall 

Genom funktionen ”Loggningsintervall” kan man välja hur ofta mätvärden skall redovisas i 
ugnsfilerna. Om inget val görs redovisas mätvärden 60 ggr/minut. Om annan tid önskas kan 
man välja mellan 1 och 60 ggr/minut. 
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Till vänster under grafen för styrkurvan finns knappar för att förändra skalorna i grafen och 
för att förflytta sig i grafen. Dessa knappar används normalt inte. 

10.8 Gå vidare med provningen 

10.8.1 Avbryt  
Om knappen ”Avbryt” aktiveras kommer nedanstående programbild upp och det blir 
hängande. 

 

 

 

10.8.2 Klar 
När alla inställningar är gjorda tryck på ”Klar” detta medför att programmet går vidare i 
exekveringen och nästa programdel blir synlig för operatören. 
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Överst till vänster på denna bild visas vald ugn, H-ugnen i detta fall. Därunder finns en lampa 
som tänds när provet startar och den är tänd så länge provet är igång. Därunder, i fallande 
ordning: provnamn, operatör, dagens datum, vald styrkurva, valt styrtryck och vald 
stryrtrycksgivare. 

Till höger om grafen under graf finns knappen ”T – Medel”. T innebär att de termoelement 
som är förkryssade längst till höger visas i diagrammet tillsammans med vald styrkurva och 
tillåten avvikelsekurva (röd). Termoelement 1-6 och 11-16 är ikryssade som default. Medel 
innebär att medelvärdet av de termoelement som är förkryssade under rubriken ”ingår i 
medel” näst längst till höger visas tillsammans med styrkurva, medelavvikelsen och tillåten 
medelavvikelse. Termoelement 1-6 och 11-16 är ikryssade som default. 

Xy-chart används för närvarande inte. 

Gaspådrag ”Automatik - Manuell”. Manuell är default. Manuell innebär att pådraget på 
brännarna påverkas endast manuellt. Automatik innebär att programmet styr pådraget 
automatiskt efter styrkurvan. 

Ärvärde är aktuellt ärvärde och börvärde är börvärdet för medeltemperaturen enligt vald 
styrkurva. 

För varje brännare (för H-ugnen 12 st) finns en startknapp, en indikator kallad lilla indikatorn 
för om brännaren är av, igång eller om startförsök pågår, en regulator för pådrag utöver eller 
under det allmänna pådraget, en indikator kallad stora indikatorn för brännare igång/avstängd 
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samt en indikator för aktuellt totalt pådrag. Om man trycker på en brännares startknapp innan 
provet har startat så tänds inte brännaren förrän man trycker på starta prov, trycker man 
däremot på brännarens startknapp medan provet är igång görs tändningsförsök direkt. Vid 
tändning visar lilla indikatorn grönt och den stora orange, det står även ”FLAMMA” på den 
stora indikatorn. Om ett tändningsförsök misslyckas färgas den stora indikatorn rött samtidigt 
som en klingande signal hörs, nytt startförsök kan göras först när signalen upphör. Den övre 
raden med brännare är de brännare som sitter på den långsida av H-ugnen som är närmast 
kontoren (O), undre raden är brännarna på långsidan närmast kontroll rummet (V). De båda 
brännarna längst till vänster sitter närmast BRs hallen (N). 

Till höger om brännarpanelerna finns det allmänna pådraget (%) som påverkar samtliga 
brännare (oavsett om de är tända eller inte). 

Till höger om pådraget finns en meddelande ruta, en indikator Status, indikator för tiden, 
startknapp, avslutningsknapp samt en ruta där omgivningstemperaturen enligt SS-EN 1363-
1:1999 visas. 

Längst ner på sidan finns tryck och rökgaspanelen. Längst till vänster på denna finns fyra 
visningsskalor att välja mellan. Därefter en tryckgraf som visar valt tryck, aktuellt styrtryck 
samt tillåten avvikelse. Sedan indikering för att välja styrtrycksgivare och styrtryck. Aktuellt 
rökgasflöde visas även. 

Stop-knappen aktiveras inte innan prov har startats. 

10.9 Välj styrtryck och styrtrycksgivare 

Innan provet kan startas skall styrtryck och styrtrycksgivare väljas. Det går inte att starta 
provet innan styrtrycket ändras, dvs. detta är ett tvingande val. default-värdet 0,01 ändras till 
aktuellt styrtryck. Om styrtrycket skulle råka vara 0,01 , klicka in ett nytt tryck och klicka 
sedan tillbaks till 0,01. 

Styrtrycksgivare väljs genom att klicka i vita cirkeln framför respektive givare. Styrtryck väljs 
genom att klicka på pilarna längst ner vid ”Börvärde” alternativt skriva in värdena i rutan.  

10.10 Termoelementsval 

Man bör även välja vilka termoelement som ska ingå i medelvärdet samt vilka som ska visas i 
temperaturdiagrammet. Färgindikeringen på T-elementen uppdateras hela tiden och de 
indikerar högsta- (gult), lägsta-temperatur (blått) samt felvärde (rött). Rödmarkerade T-
element bör antigen åtgärdas eller tas bort ifrån medelvärdesberäkningen. 

10.11 Kontrollera Rökgasspjäll, Man vent H-ugn 

Dessutom kontrolleras så att indikatorn rökgasspjäll lyser grönt samt att indikatorn Man vent 
H-ugn längst ner på skärmen lyser grönt. Spjället och ventilen måste vara öppna, annars går 
det inte att starta ugnen. Om indikatorerna inte lyser grönt öppnas spjället via ratt på väggen 
mot BACT-huset respektive kulventil på huvudledningen till ugnen, annars går det inte att 
starta ugnen. Det går att starta ugnen om Man vent V-ugn är öppen, detta visas genom att 
indikatorn längst ner på skärmen lyser grönt. 
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Därefter följs anvisningar enligt instruktionsrutan till höger på skärmen, dvs  

10.11.1 Starta rökgasrening  på Bactdatorn 
Starta Bacts rökgasrening som görs på BACT-datorn, och vänta på klarsignal på BACT-
datorn 

10.11.2 Starta rökgasrening i UGNET 
Initiera rökgasreningen från UGNET, detta görs genom att trycka på knappen ”På” under 
rökgasrening längst ner på skärmen. När rökgasreningen har gått igång blir lampan till vänster 
om knappen grön. 

10.11.3 Starta primärluft och öppna gaskran 
Starta primärluft och öppna gaskran genom att klicka på respektive På-knapp längst ner på 
skärmen, lamporna blir gröna. Det går att trycka på knapparna i valfri ordning. Det går att 
trycka på båda knapparna utan att vänta på att den andra blivit grön.  

När detta är gjort ändras texten i Status rutan till ”Läckagetest pågår”. Denna text står kvar i 
rutan tills läckagetesten genomförts. OBS! För att skynda på läckagetesten bör brännare 2 och 
8 ges ett pådrag på tex 5%, annars riskerar testen att bli hängande eftersom systemet under 
testen tappas på gas genom dessa brännare. 

Vänta på klart för start och rökgasrening stabil. 

När meddelandet ”Klart för start” står i Status rutan samt tilluftfläkten i BACT-kanalen har 
stegat upp till 40% (detta syns på BACT-datorn) och därefter stabiliserat sig på en nivå är 
systemet redo för start. 

10.12 Välj brännare 

Välj vilka brännare som ska startas och vilket pådrag. 

10.12.1  Starta prov 
Därefter tryck på knappen ”Starta prov” längst till höger. (Se bilden nedan) 
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När man trycker på knappen starta skrivs texten ”Startförsök pågår” i Status rutan. Om någon 
brännare ger flamindikering så visas texten ”Prov pågår”, tiden börjar ticka och den gröna 
lampan uppe till vänster på skärmen tänds. Efter en kort stund blir rutan textlös. 

Under prov kan man tända och släcka brännare, ändra pådrag och styrtrycksgivare och 
styrtryck. OBS! brännare som inte är tända och har pådrag blåser in kalluft i ugnen. Man kan 
även ändra mellan manuell och automatisk pådragsstyrning samt vilken kurvuppsättning som 
visas i diagrammet ”T” och vilka termoelement som ingår i medelvärdet. Även skalor för 
temperatur och tryck kan ändras. 

10.12.2 Avsluta prov 
När provet är slut så kan man antingen först släcka brännarna och sedan trycka på ”Avsluta 
prov” eller trycka på ”Avslut prov” direkt. Man får en chans att ångra sig när man har tryckt 
”Avsluta prov” (se bild nedan). 
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När man har avslutat provet stänger man av Gaskranen, primärluften och rökgasreningen. 
Rökgasreningen ska även stängas av på BACT-datorn alternativt aktiveras funktionen 
Kylning / Frysning. För att stänga av programmet tryck på ”Stop” knappen längst ner till 
höger. 

 

 

Om ”Ja” trycks in, avslutas programmet och programfönstren stängs ned. Den sista delen man 
ser är nedanstående ruta. Denna visas tills programmet är helt avslutat. Det kan ta några 
sekunder innan hela programmet är avslutat. Detta för att en slutlig kontroll/ställning av 
givare utförs, för att säkerställa att inget på provugnarna är igång. 
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11. V-ugnen 

 

11.1 Välj ugn och skriv in ditt namn.  

Det går endast att välja en ugn, väljs ingen ugn kommer man inte vidare utan ett 
felmeddelande ges, det samma gäller om man inte anger något operatörsnamn eller inget val 
”Start av mätdatorn” har gjorts (Manuellt eller automatiskt). 

11.1.1  Klar. 
När du tryckt på ”Klar” visas följande programmfönster. 
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Fönstret visas en kort stund, det klickar till i KRR-skåpet (klickande ljud) och 
programfönstret nedanför laddas. 

 

På denna bild visas längst till vänster högst upp aktuella mätvärden från ugnsnetdaqarna. På 
vänster sida finns också loggningsintervall, initiering av klockan och spara prov. Till höger 
visas information om vald styrkurva, manuellt val av kylsekvens samt hämta styrkurva enligt 
fil. 

För att komma vidare i programmet måste man välja styrkurva och ange provnamn. Initiering 
av klockan måste också göras. Detta gör man genom att starta den, stoppa den och till sist 
reseta. Detta beskrivs mer ingående nedanför under, Initiering av klockan. 

11.2 Välj en styrkurva 

Välj styrkurva genom att klicka i någon av de vita rutorna till höger om aktuellt kurvnamn. 
Rutan kryssmarkeras och styrkurvan visas i grafen samt textfältet ”Styrkurva : Ingen kurva 
vald” ändras till ”Styrkurva : Aktuellt kurvnamn”. Väljs ”styrkurva enligt fil” aktiveras 
”Hämta styrkurva från fil” längst ner i fönstret och det går att välja egenskapade styrkurvor. 
Dessa importeras med hjälp av ”Importera” knappen. 
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Om ingen styrkurva valts kommer ett felmeddelande. Detta kommer i så fall 
fram när man trycker på klar-knappen, ”Du måste ange en styrkurva”. Det går 
inte att komma vidare i programmet utan att ange en styrkurva.  

Om du 
gjort fel 

11.3 Ange provnamn 

Ange ett provnamn genom att ställa markören i rutan och skriva in namnet. Provnamnet måste 
vara unikt. Detta för att förhindra överskrivning av gamla provfiler. 

Om inget provnamn är ifyllt kommer ett felmeddelande efter att man har tryckt på ”klar”. ”Du 
måste ange ett provnamn”kommer upp i ett meddelandefönster, om inget skrivs in. Det går 
inte att komma vidare i programmet om inget provnamn anges. Om ett provnamn redan finns 
i katalogen där ugnsfilerna förvaras kommer nedanstående meddelande upp. Denna ruta 
kommer fram när man tryckt på ”klar” i detta fallet.  

 

Och senare även nedanstående meddelanderuta. När denna rutan kommer fram ska man välja 
alternativet ”stop”. Om detta valet görs innebär det att programmet avlutas. Om man väljer 
”Continue” kommer mätvärdena under provet inte att sparas till fil, eventuellt förstörs även 
den tidigare filen med samma provnamn.  

 

11.4 Initiering av klockan 

För att initiera klockan trycker man först på ”start/stop”, därefter tryck in ”reset”. Skulle 
klockan starta när ”start/stopp” knappen trycks in, tryck en gång till på ”start/stopp” knappen 
och sedan på ”reset”. Provklockan måste visa ett nollvärde, även om den är resetad från 
början måste initieringen genomföras ändå. Detta för att säkerställa att klockan visar rätt 
värde. 

Om ingen initiering av klockan sker kommer ett felmeddelande upp. Detta 
visas när klar-knappen trycks in, ”Du måste initiera klockan”. Det går inte att 
komma vidare i programmet utan att initiera klockan. 

Om du 
gjort fel 
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11.5 Kontrollera mätvärden 

Kontrollera mätvärdena i tabellerna med rubrikerna ND A respektive ND B. Är de rimliga? 
Uppdateras de? Om inte, kontrollera netdacar och inkopplingar på frontpanelen på skåp HUL 
alternativt VUL. Om inga värden visas kan detta bero på att netdaqarna är strömlösa, till 
exempel på grund av att strömbrytaren på NetDAQ:ens baksida slagits från. 

När man trycker på ”klar” kan det komma ett felmeddelande 
”Kontrollera T-elementen”. Detta meddelande visas om netdaqen inte 
får signal från något T-element. Trycks felmeddelandet bort går det att 
trycka på ”klar” knappen och därmed komma vidare i programmet. 

Om det inte finns 
signaler från T-
element 

11.6 Välj lagringsplats för filen 

Funktionen ”Spara fil” utnyttjas för att välja lagringsplats för ugnsfiler. Om inget val görs 
lagras filerna automatiskt i katalogen \Senaste nytt. Om annan lagringsplats önskas väljs plats. 
OBS, filerna måste lagras i en mapp, de får inte ligga i roten (ej direkt i C:\). 

11.7 Välj Loggningsintervall 

Genom funktionen ”Loggningsintervall” kan man välja hur ofta mätvärden skall redovisas i 
ugnsfilerna. Om inget val görs redovisas mätvärden 60 ggr/minut. Om annan tid önskas kan 
man välja mellan 1 och 60 ggr/minut. 

Till vänster under grafen för styrkurvan finns knappar för att förändra skalorna i grafen och 
för att förflytta sig i grafen. Dessa knappar används normalt inte. 

11.7.1 Avbryt  
Om knappen ”Avbryt” aktiveras kommer rutan nedanför fram och programmet blir hängande. 
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11.7.2  Klar 
När alla inställningar är klara, tryck på ”Klar” då kommer nästa programfönster fram enligt 
nedan. 

 

Överst till vänster på denna bild visas vald ugn, V-ugnen i detta fall. Därunder finns en lampa 
som tänds när provet startar och är tänd så länge som provet pågår. Vidare under i fallande 
ordning visas; provnamn, operatör, dagens datum, vald styrkurva, valt styrtryck och vald 
stryrtrycksgivare. 

Till höger om grafen under ”graf” finns knappen ”T – Medel”. T innebär att de termoelement 
som är förkryssade längst till höger visas i diagrammet tillsammans med vald styrkurva och 
tillåten avvikelse (röda kurvorna i grafen). Termoelement 1-6 och 11-16 är ikryssade som 
default. Medel innebär att medelvärdet av de termoelement som är förkryssade, under 
rubriken ”ingår i medel”. Näst längst till höger visas tillsammans med styrkurva, 
medelavvikelsen samt tillåten medelavvikelse. Termoelement 1-6 och 11-16 är ikryssade som 
default. 

Xy-chart används för närvarande inte. 

Gaspådrag, ”Automatik - Manuell”. Manuell är valt default. Manuell innebär att pådraget på 
brännarna påverkas endast manuellt. Automatik innebär att programmet styr pådraget 
automatiskt efter styrkurvan. 
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Ärvärde är det aktuella ärvärdet och Börvärde är börvärdet för medeltemperaturen enligt vald 
styrkurva. 

För varje brännare (för V-ugnen 6 st) finns en ”start” knapp, en indikator kallad lilla 
indikatorn. Denna indikerar om brännaren är av, igång eller om startförsök pågår. En 
regulator för pådrag utöver eller under det allmänna pådraget. En indikator kallad stora 
indikatorn.  Denna är till för att visa om brännaren är igång/avstängd. Det finns även en 
indikator för aktuellt totalt pådrag. Om man trycker på en brännares startknapp innan provet 
har startat tänds inte brännaren förrän man trycker på ”starta prov”. Trycker man däremot på 
brännarens startknapp medan provet är igång görs tändningsförsök direkt. Vid tändning visar 
lilla indikatorn grönt och den stora orange, det står även ”FLAMMA” i den stora indikatorn. 
Om ett tändningsförsök misslyckas färgas den stora indikatorn röd samtidigt som en 
klingande signal hörs, nytt startförsök kan göras först när signalen upphör. Den vänstra raden 
av brännare är de som sitter närmast kontrollrummet, den översta brännaren sitter överst. 

Till höger om brännarpanelerna finns det allmänna pådraget (%) som påverkar samtliga 
brännare (oavsett om de är tända eller inte).  

Till höger om Gaspådraget finns en meddelanderuta, en indikator ”status”, indikator för tiden, 
startknapp, avslutningsknapp samt en ruta där omgivningstemperaturen enligt SS-EN 1363-
1:1999 visas. 

Längst ner på sidan finns tryck och rökgaspanelen. Där finns längst till vänster fyra 
visningsskalor att välja mellan. Därefter en tryckgraf som visar valt tryck, aktuellt styrtryck 
samt tillåten avvikelse. Sedan indikering för att välja styrtrycksgivare och styrtryck. Till höger 
om detta visas aktuellt rökgasflöde. 

Stop-knappen aktiveras inte innan prov har startats. 

11.8 Välj styrtryck och styrtrycksgivare 

Innan provet kan startas skall styrtryck och styrtrycksgivare väljas. Styrtryck är tvingande val 
för att komma vidare i programmet. Styrtrycksgivare väljs genom att klicka i vita cirkeln 
framför respektive givare. Styrtryck väljs genom att klicka på pilarna längst ner vid 
”Börvärde” alternativt kan operatören skriva in värdet i rutan.  

11.9 Termoelementsval 

Man bör även välja vilka termoelement som ska ingå i medelvärdet samt vilka som ska visas i 
temperaturdiagrammet. Färgindikeringen på T-elementen uppdateras hela tiden och de 
indikerar högsta- (gult), lägsta-temperatur (blått) samt felvärde (rött). Rödmarkerade T-
element bör antigen åtgärdas eller tas bort ifrån medelvärdesberäkningen. 

11.10 Kontrollera Rökgasspjäll, Man vent V-ugn 

Dessutom kontrolleras att indikatorn rökgasspjäll lyser grönt samt att indikatorn Man vent V-
ugn längst ner på skärmen lyser grönt. Om de inte lyser grönt så öppnas spjällen via rattar på 
väggen mot BACT-huset respektive kulventil på huvudledning.  
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Därefter följs anvisningar enligt den blåa meddelande till höger på skärmen, dvs  

11.10.1 Starta rökgasrening på Bactdatorn 
Starta Bacts rökgasrening detta görs på BACT-datorn. Vänta sedan på klarsignal, detta visas i 
BACT-datorn 

11.10.2 Starta rökgasrening i UGNET 
Initiera rökgasreningen från UGNET, detta görs genom att trycka på knappen ”På” under 
rökgasrening längst ner på skärmen. När rökgasreningen har gått igång blir lampan till vänster 
om knappen grön. 

11.10.3  Starta primärluft och öppna gaskran 
Starta primärluft och öppna gaskran genom att klicka på respektive På-knapp längst ner på 
skärmen, lamporna blir gröna.  

När detta är gjort ändras texten i meddelanderutan till ”Läckagetest pågår”. Vänta på klart för 
start och rökgasrening stabil. 

När meddelandet ”Klart för start” står i meddelanderutan samt tilluftfläkten i BACT-kanalen har stegat 
upp till 40% (detta syns på BACTdatorn) och stabiliserat sig på en jämn nivå. Är systemet redo för 
start. 

11.11 Välj brännare 

Välj vilka brännare som ska startas och vilket pådrag.  

11.11.1 Starta prov 
Därefter tryck på knappen ”Starta prov” längst till höger. (Se bilden nedan) 
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När man trycker på knappen starta kommer texten ”startförsök pågår” i meddelanderutan. Om 
någon brännare ger flamindikering så visas texten ”prov pågår” i meddelanderutan. Tiden 
börjar ticka och den gröna lampan uppe till vänster på skärmen tänds. Efter en kort stund blir 
meddelanderutan utan text. 

Under prov kan man tända och släcka brännare, ändra pådrag, styrtrycksgivare och styrtryck. 
OBS! brännare som inte är tända och har pådrag blåser in kalluft i ugnen. Man kan även ändra 
mellan manuell och automatisk pådragsstyrning samt vilken kurvuppsättning som ska visas 
och vilka termoelement som ingår i medelvärdet. Även skalor för temperatur och tryck kan 
ändras. 

11.11.2 Avsluta prov 
När provet är slut kan man antingen först släcka brännarna och sedan trycka på ”Avsluta 
prov” eller trycka på ”Avsluta prov” direkt. Man får en chans att ångra sig när man har tryckt 
på ”Avsluta prov”. 

När man har avslutat provet stänger man av Gaskranen, primärluften och rökgasreningen. 
Rökgasreningen ska även stängas av på BACTdatorn Kylning / Frysning. För att stänga av 
programmet tryck på Stop-knappen längst ner till höger. Nedanstående ruta kommer upp. 
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Om ”Ja” trycks in, avslutas programmet och programfönstren stängs ned. Den sista delen man 
ser är nedanstående ruta. Denna visas tills programet är helt avslutat. Det kan ta några 
sekunder innan hela programmet är avslutat. Detta för att en slutlig kontroll/ställning av 
givare utförs, för att säkerställa att inget på provugnarna är igång. 
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