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EXAMENSARBETE

Svensk användarmanual till nytt styrsystem på
Scanraff

Funktionsblocken och dess parametrar

Sammanfattning
En manual till styrsystemet DeltaV:s funktionsblock har tagits fram. Den är skriven på
svenska och innehåller de mest användbara funktionsblocken på Scanraff i nuläget.
Först har en översättning av DeltaV:s online-manual [1] för funktionsblocken gjorts.
Därefter har det tillsammans med testkörningar utformats en förklaring och
parameterlista för varje block.

Genom manualen kan man konstatera att det går avsevärt mycket lättare att introducera
nya användare i detta system. Förslag på utvecklingsmöjligheter är följande:

� Tillägg av applikationsexempel

� Ytterligare förenklingar av förklaringstext

� Lägga till återstående funktionsblock
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DISSERTATION

Manual in Swedish to the new control system at
Scanraff

The function blocks and parameters

Summary
Manual for the function blocks in the DeltaV system has been constructed. It is written
in Swedish and contents the most useful function blocks at Scanraff at the moment. First
a translation of the online manual for the DeltaV system function blocks is done. After
that, at the same time as test-driving, an explanation and a list of the parameters for each
block is done.

The manual makes it easier to introduce the system to inexperience users. Suggestions
to improvement of the manual:

� Add application sample

� Further simplification of  the explanation text

� Add function blocks
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Förord
Examensarbetet har utförts för Scanraffs räkning och resulterat i en svensk manual till
funktionsblocken i styrsystemet DeltaV.

Jag vill tacka Scanraff som har låtit mig utföra examensarbetet, då speciellt Torkel
Thornadtsson och Bo Callenberg som gjorde det möjligt för mig att komma till Scanraff.
Ett stort tack också till min handledare Anders Klein som har bestämt uppgiften och
hjälpt mig igenom den.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Scanraff har börjat använda ett nytt styrsystem som heter DeltaV [3]. Det är ett komplett
system som kommer från Emerson Process Management. Programmen byggs upp av
funktionsblock till vilka det hör en mängd parametrar. För närvarande är det fyra
personer som programmerar systemet. Tre av dem ritar bilder till operatörsbordet som
övervakarna sedan använder. Då Scanraff arbetar i femskift är övervakarna två gånger
fem skiftlag,. Dessa använder sig av operatörslayouten för att övervaka systemet.

1.2 Syfte och mål
Målet med examensarbetet var att framställa en manual på svenska till ett urval av
funktionsblocken och parametrarna. Manualen skulle innehålla både förklaringar och
applikationsexempel. Syftet med den svenska manualen var att den skulle vara
lättillgänglig och lättförstålig så att man snabbt och lätt skulle kunna sätta sig in i
systemet.

1.3 Avgränsningar
Funktionsblocken är indelade i 6 kategorier. För att tillgodose Scanraffs nuvarande
behov och önskemål kunde två av dessa kategorier uteslutas helt i detta arbete. I de
andra valdes från ett par till flertalet av funktionsblocken. Det beslutades att manualen
skulle innehålla en allmän förklaring, samt en lista med förklaringar till de olika
parametrarna. Dessutom önskades att man någonstans kan se om parametrarna kan
ändras online och/eller offline.
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1.4 Tidplan
Examensarbetet påbörjades den 14 oktober 2002 och skulle vara avslutat efter 10
veckor, den 31 december 2002. Som ses i schemat nedan har arbetet gått så gott som
enligt planerna. På grund av sjukdom har avstämningen med examinatorn ej kunnat
genomföras som planerat, samt ytterligare en vecka har tagits i anspråk.

Aktiviteter: A = Genomgång av systemet och mjukvaran

B = Strukturering i ” Microsoft Word”

C = Körning av programmen för att göra funktionsbeskrivningar

D = Rapportskrivning

= Avstämning enligt delmål = genomfört

A [__________]

B [_______]

C [___________________________________]

D [_______________________________________________]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 veckor

Figur 1 Tidplan

2 Förutsättningar

2.1 Utgångsläge
Vid starten av examensarbetet gick handledaren igenom mjukvaran DeltaV version 6.3
med alla sina delar. Den är uppbyggd av flera verktyg såsom utforskare (DeltaV
Explorer), arbetsarea (Control Studio), operatörsbord (Operater), historiköversikt
(Process History view) m.fl. För att utföra detta arbete har i huvudsak DeltaV Explorer
och Control Studio använts då det är där man bygger upp programmen. Det bestämdes
att manualen skulle skrivas i Microsoft Word –97 då det är ett lättåtkomligt och
lätthanterligt verktyg.
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2.2 Kategorier
De grupper av funktionsblock som behandlades var följande:

1. Analog Control Blocks - utför enkla och komplexa algoritmer

2. Logical Blocks - utför logiska funktioner

3. Math Blocks - utför matematiska funktioner

4. Timer/Counter Blocks - utför tids- och räknefunktioner

Dessutom finns en specialsamling Special Items Palette där det i denna manual endast
har tagits med blocken för in- och ut-parametrar. Utöver dessa kategorier finns
Advanced Control och IO. Dessa kan tas med senare vid en eventuell utveckling av
manualen, liksom de överhoppade blocken i de andra kategorierna.

2.3 Hårdvaran
Det har ej lagts ned någon nämnvärd tid på hårdvaran, men här nämns lite av vad den
består av. Denna uppbyggnad visar hur Scanraffs system ser ut förutom att de har optisk
kabel i stället för  STP Cat.5-kabel.

Figur 2 DeltaV:s hårdvara

Systemets hårdvara består av följande:

� Ett antal arbetsstationer.

� Ett nätverk för kommunikation mellan systemets noder. På scanraff används optisk
kabel.

� Elförsörjning.
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� En eller fler av DeltaV:s controllers som utför lokal övervakning och leder data och
kommunikation mellan subsystemen och övervakningsnätet.

� Ett I/O subsystem per controller som bearbetar information från fältutrustningar.

� Systemidentifierare. Detta är en anslutning som pluggas in i parallellskrivarens port
på ProfessionalPLUS. Detta ger varje DeltaV-system en unik identifikation.

2.4 DeltaV Explorer (utforskaren)
I utforskaren kan man se programmets hierarki. Från utforskaren kommer man sedan
vidare till många av DeltaV:s verktyg, såsom arbetsarea, operatörsbord, historik m.m.
Den är ganska omfattande, men för att öppna eller bygga program går man följande,
med fetstil markerade ”väg”:

� Library

� System Configuration - innehåller verktyg för setup, kontrollmoduler och den
definierade hårdvaran. Där väljer man…

� Setup

� Physical Network

� Control Strategies - varifrån man kan skapa en area att arbeta på eller öppna en
befintlig sådan. Detta är själva databasen där de olika programdelarna ligger. Det
är härifrån man skriver sina program.

� Arbetsarea - På denna area skapar man sina…

� Moduler - som innehåller de olika länkarna, algoritmerna, tillstånden,
alarmen mm som används för en speciell del av utrustningen.

För att köra en modul måste den vara knuten till någon hårdvara. Detta görs genom att
gå in under…

� Physical Network - som innehåller övervakningsutrustning och arbetsstationer
och vidare till…

� Control Network – där de olika hårdvarorna ligger eller kan skapas. Härifrån
kan en modul också öppnas och köras.
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2.5 Control Studio (arbetsarean)
Då man skriver program i DeltaV använder man sig av arbetsarean Control Studio och
bygger upp programmet med funktionsblocken. Arbetsarean har följande utseende:

Figur 3 Control Studio

Fönstren är arrangerade i ett visst normalläge, men kan göras både större och mindre
genom att klicka och dra i kanterna.

� I mitten visas diagramfönstret där man grafiskt skapar modulens algoritmer med
hjälp av funktionsblocken.

� Längst till höger ses paletten med ikonerna för de olika funktionsblocken. För att
använda sig av en funktion, markerar man, drar och släpper den i diagramfönstret.
Då får man blocket i dess grundläge. Man kan sedan välja att visa flera parametrar.

� I parameterfönstret längst ner i vänstra hörnet kan man se alla parametrarna som
hör till modulen. Då modulen innehåller funktionsblock, kan man se varje blocks
parameter genom att markera dess diagram i diagramfönstret.

� Längst upp i vänster hörn är det hierarkiska fönstret. Där visas modulen och de
olika funktioner som den byggts upp av.

� I alarmfönstret längst ned kan man se de olika larmen som  finns med, deras
gränser, prioriteter och annan information.
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3 Strukturering
Vid starten av examensarbetet gällde det att komma fram till hur manualen skulle
presenteras. Önskan var att den skulle vara utskriven och kunna användas som
pappersversion, varför inga hyperlänkar förekommer. Den önskades även kunna
användas direkt på datorn, och då sidbrytningar orsakade bortfall av kapitelsiffror i
dokumentöversikten så skapades en särskild version för att användas i online-layout.
Från den versionens första sida kan man länka sig till den utskriftsvänliga versionen.

Det som hör till varje block finns i anslutning till detta. Däremot finns vissa
gemensamma detaljer som ligger i en avdelning för sig.

Manualen är tänkt att vara så lättläst som möjligt, utan att något väsentligt saknas på de
utvalda blocken. Den delades in i nio kapitel. Efter det första inledande kapitlet som
innehåller några allmänna punkter för funktionsblocken, följer tre kapitel som förklarar
en del som är gemensamt för några av blocken. De innehåller förklaringar på en del
definitioner och förkortningar, de olika övervakningsalternativen (Options) samt
larmparametrarna. Därefter kommer de fem kapitlen med de olika kategorierna.

Kapitlen uppdelades sedan i sin tur på de olika funktionsblocken, där varje block har
dels en förklaring på dess funktion samt en lista på alla parametrarna med förklaring till
var och en.

4 Utförande
Från DeltaV:s egna onlinemanual [1] har först en översättning gjorts. Tillsammans med
den och testkörningar, har sedan den svenska manualen vuxit fram.

4.1 Funktionsblocken
Varje funktionsblock har byggts upp som ett litet program i ett diagramfönster. Med
hjälp av en emulerad controller på PC:n har programmet laddats ned och körts med
olika värden på parametrarna, för att se hur de fungerar. En del block har man behövt
koppla ihop med flera andra för att se dess funktion. Det är sådana block som är
beroende av antingen överliggande eller underliggande funktioner för att man skall se
hur de uppträder i de olika operationslägena.
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Varje funktionskapitel visar ikonen för blocket i dess överskrift och börjar sedan kapitlet
med grundutseendet på funktionsdiagrammet enligt följande:

Control Selector   

Figur 4 Kapitlets inledning

Där ses insignalerna på vänster sida och utsignalerna på den högra. De parametrar som
man ej kan se i diagrammet, visas i parameterfönstret. Man kan sedan välja om man vill
visa flera.

4.2 Utdrag ur manual
Efter diagrambilden följer sedan förklaringen till blocket. Där förklaras övergripande
vad funktionsblocket gör och en del av parametrarnas funktion. Följande utdrag är
hämtat ur manualen och visar beskrivningen av funktionsblocket Control Selector:

” Funktionsblocket Control Selector väljer en av tre PID-blocks styrsignaler som skall
styra ett underliggande block.

I parametern SEL_TYPE anger man om blocket skall ta den styrsignal som har det
högsta, lägsta eller mellersta värdet och lägga på OUT.

Blocket har tre tillåtna operationslägen (MODE):

� Man – då kan man modifiera utsignalen manuellt.

� Auto – blocket väljer SEL_1, SEL_2 eller SEL_3 utifrån SEL_TYPE och lägger ut
på OUT. Om någon av insignalerna har dålig status under exekveringen, övergår
blocket till läget Man. Då insignalerna går tillbaks till god status, återgår blocket till
Auto.
Blocket sänder värdena på BKCAL_SEL1, BKCAL_SEL2 och BKCAL_SEL3
vidare till överliggande PID-block för kalkylering bakåt.

� Out of service

Om blocket försätts i Initialization Manual genom att t.ex. efterföljande block sätts i
Manual, är OUT oförändrad och värdena på BKCAL_SEL1, BKCAL_SEL2 och
BKCAL_SEL3 passerar till de överliggande funktionsblocken. ”
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4.3 Parametrarna
Alla funktionsblock har en underrubrik för dess parametrar, där det beskrivs vad var och
en har för funktion.

Control Selectors parameterlista ser ut enligt följande:

Parameter Beskrivning

BKCAL_IN Det analoga ingångsvärdet och status från ett underliggande blocks
utgång BKCAL_OUT.
Används för bakåtriktad tracking för att få en jämn överföring.

BKCAL_SEL1
BKCAL_SEL2
BKCAL_SEL3

Blockets utsignaler som är kopplade till SEL_1 - SEL_3 för
bakåtriktad tracking.

MODE Parameter som används för att visa och bestämma blockets
operationsläge i drift. Innehåller det aktuella, önskade, tillåtna och
normala läget.

OUT Den analoga utsignalen och status.

OUT_HI_LIM Det största tillåtna värdet på utsignalen.

OUT_LO_LIM Det minsta tillåtna värdet på utsignalen.

OUT_SCALE Utsignalens högsta och minsta värde, ingenjörsenhet och antalet
decimaler.

SEL_1, SEL_2
och SEL_3

De tre insignalerna till väljaren

SEL_TYPE Typ av val. Högsta, Lägsta eller Mittenvärde. Går ej att ändra online
i läget Auto samt offline i läget Man.

En stor del av tiden har ägnats åt att undersöka om det går att ändra
konfigurationsparametrarna online och/eller offline och få med det i manualen. Detta är
olika för blocken, och beroende på vilket operationsläge det är i, t.ex. automatiskt,
manuellt eller kaskad. Noteringar har gjorts under arbetets gång och har slutligen
skrivits med, dels i inledningen under Allmänt eller vid respektive parameter. Denna
hjälp finns inte med i programmets egen manual [1], men har önskats finnas med då det
befunnits vara användbart.
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5 Resultat
Resultatet av arbetet har utmynnat i en manual som är tänkt att användas då man sätter
in nytt folk i arbetet med DeltaV-systemet.  Den är lagom stor att bläddra och hitta i,
både som papperskopia och på datorn i online-layout. Funktionsblocken som behandlats
är som tidigare nämnts i rapporten, de mest användbara på Scanraff i nuläget. Resten av
blocken kan komma att innefattas vid senare utveckling av manualen.

6 Slutsats
Arbetet med manualen har visat sig vara mycket väl kopplat till de kurser som
utbildningen till elektroingenjör med inriktning mot informationssystem utmynnat i.
Främst har jag använt mig av det jag läst inom styr- och reglerteknik [2]. De flesta
funktionsblock har jag själv funnit förklaring till, med hjälp av den befintliga manualen
[1] samt testkörningar av blocken med hjälp av den emulerade controllern i min PC. Då
jag stött på problem har min handledare hjälpt mig att hitta en lösning, med hjälp av
exempel från ”verkligheten” och testkörning av ett simulerat system. Detta har gett mig
en reell insyn i var de olika blocken används till.

I dagsläget har ingen använt denna manual, då de som arbetar med systemet för
närvarande redan är insatta i det. Först när någon ny användare finns kan en utvärdering
av manualen komma till stånd.

Genom manualen kan man konstatera att det går avsevärt mycket lättare att introducera
nya användare i detta system. Detta gör att jag hoppas att denna manual skall bli väl
nyttjad i framtiden.

7 Rekommendationer till fortsatt arbete
Eftersom manualen som den presenteras här kan ses som en utgångsversion, där t.ex.
inte alla funktionsblock finns med, finns det stora möjligheter att utveckla och förbättra
manualen. Förslag på utvecklingsmöjligheter som kan göras kan vara följande:

� Tillägg av applikationsexempel

� Ytterligare förenklingar av förklaringstext

� Lägga till återstående funktionsblock
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Bilaga
Manualen ”Funktionsblocken i DeltaV”.

Denna tillhandahålls av Scanraff.


