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Sammanfattning 
I det här projektet har ett mätsystem utvecklats för dimensionsmätning 

av brädor. Mätsystemet består av ett programmerbart styrsystem (PLC), 

ett människa‐maskin‐gränssnitt (HMI), en pulsgivare för breddmätning 

samt två avståndssensorer för tjockleksmätning. Målet med projektet var 

att  jämföra och välja  sensorer  som  lämpar  sig  för  tjockleksmätning,  ta 

fram konstruktionsunderlag för ett styrskåp samt elscheman för inkopp‐

ling av sensorer och pulsgivare, utveckla ett PLC‐program som samlar in 

och bearbetar data från mätningen samt skickar resultat till ett överordnat 

system, utveckla ett HMI för att visa resultat och göra inställningar samt 

testa mätsystemet för att verifiera dess mätnoggrannhet. En litteraturstu‐

die utfördes för att öka kunskapen om olika typer av pulsgivare och av‐

ståndssensorer. Litteraturstudien visade att det finns två huvudtyper av 

pulsgivare. Dessa  är  inkrementell  eller  absolut, där den  inkrementella 

pulsgivaren genererar en fyrkantsvåg av pulser medan den absoluta ge‐

nererar ett pulsvärde som motsvarar en absolut position. Lasersensorer 

som använder sig av time‐of‐flight (TOF) eller trianguleringsmetoden vi‐

sade sig ha hög precision och snabb svarstid. TOF‐metoden går ut på att 

mäta tiden det tar för ljuset att studsa mot ett objekt och tillbaka till en 

mottagare i sensorn medan trianguleringsmetoden går ut på att använda 

kända avstånd och reflektionsvinklar för att bestämma ett okänt avstånd. 

Konstruktionsunderlag gjordes  i programmet ELPROCAD och  tidigare 

kunskaper  låg  till grund  för hur programmet skulle användas och hur 

ritningarna skulle konstrueras. En litteraturstudie utfördes för att samla 

information om olika sensorer och  i  jämförelsen  jämfördes sensorernas 

pris och prestanda. Ett styrsystem från Siemens valdes och PLC‐program‐

met utvecklades i Simatic Step 7. Det HMI som valdes var Beijer X2 Pro 

4” från Beijer Electronics. Mätsystemet klarade med en konfidensgrad på 

95 % av att mäta brädor med en noggrannhet på ± 0.3 mm för tjocklek och 

± 0.6 mm för bredd. Projektets mål uppfylldes men det finns förbättrings‐

möjligheter. Det framtida arbete som finns är att utveckla ett filter som 

filtrerar bort änglavingar samt göra styrning för att med tryckluft blåsa 

ren sensorerna från smuts med jämna mellanrum.  

Nyckelord: PLC, HMI, TOF, Triangulering, Sensor, Pulsgivare, Tjocklek, 

Bredd. 
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Abstract 
In  this project a measurement system  for dimension measurements on 

boards have been developed. The measurement system consists of a pro‐

grammable logic controller (PLC), a human‐machine‐interface (HMI), an 

encoder for measuring width and two laser distance sensors for measur‐

ing thickness. The goal of the project is to compare between different dis‐

tance sensors suitable  for measuring  the  thickness of a board,  to create 

electrical drawings for the system, to develop a PLC‐program which col‐

lects and analyzes the measurement data and sends the results to a higher 

level system, to develop a HMI which will be used for monitoring and to 

change parameters and settings and test the measurement system at an 

sawmill in order to determine its accuracy. A literature study was made 

in order to increase the knowledge of different kinds of encoders and dis‐

tance sensor. The study showed that there are mainly two kind of encod‐

ers, the absolute and the incremental. The incremental encoder generates 

a square wave signal while the absolute encoder generates a signal that 

represents  the angular position of  the encoder. The study also showed 

that an optical laser sensors based on the time of flight (TOF) or the trian‐

gulation principle proved to have high precision and fast response time. 

The TOF‐principle is based on measuring the time it takes for a pulse of 

laser to travel to an object and reflect back to a receiver. By knowing the 

time difference between  the  transmitter and  receiver and  the  speed of 

light makes it possible to calculate the distance to the object. The triangu‐

lation principle is based on using known distances and reflection angles 

to calculate unknown distances. Electrical drawings was made in ELPRO‐

CAD and previous knowledge provided the basis for how the program 

was used and how the drawings were constructed. A literature study was 

made  to  gather  information  about different  types  of distance  sensors, 

which was later used to compare price and performance. A PLC‐system 

from Siemens was  chosen and  the PLC‐program was developed  in Si‐

matic Step 7. The HMI that was chosen in the project was Beijer X2 Pro 4” 

from Beijer Electronics. The measurement system was able to measure the 

thickness with an uncertainty of ± 0.3 mm and the width with an uncer‐

tainty of ± 0.6 mm with a confidence level of 95 %. The goal of the project 

was fulfilled but there is some work left for the future. That is making a 

filter for removing thin edges on the board and develop a pressurized air 

system that can clean the sensors from dust in a defined time interval. 

Keywords: PLC, HMI, TOF, Triangulation, Sensor, Encoder, Thickness, 

Width. 
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Förord 
I denna rapport redovisas resultatet av ett examensarbete på 10 veckor 

(15 hp) som utförts på RemaSawco AB i Sundsvall. Examensarbetet är det 

avslutande momentet i de studier som utförts på Automationsingenjörs‐

programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Jag vill rikta ett stort tack till främst Björn Bäckman som varit min hand‐

ledare på RemaSawco AB. Björn har bidragit med information, handled‐

ning, kontakter och stor hjälp under projektets gång. Ett stort tack riktas 

även till Callans Trä AB som lät mig testa mätsystemet på deras sågverk.
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Terminologi 
Förkortningar 
BCD  Ett sätt att representera tal i det decimala talsy‐

stemet med ettor och nollor. (Binary‐coded dec‐

imal). 

CCD  Teknik som mäter ljusstyrka med hjälp av halv‐

ledarbrickor och  som kan  användas  som bild‐

sensor. (Charged‐coupled device). 

CMOS  Konstruktionsteknik  för  integrerade  kretsar 

som  kan  användas  som  bildsensor.  (Comple‐

mentary metal oxide semiconductor). 

GUI  Grafiskt användargränssnitt (Graphical user in‐

terface). 

HMI  Människa‐maskin‐gränssnitt  (Human‐machine 

interface) 

I/O  Förkortning  för  in‐  och utgångar  (Inputs/Out‐

puts). 

INT  Integer. Datatyp  som  representerar heltal med 

värden mellan ‐32 768 och 32 767. 

PLC  Programmerbart styrsystem (Programmable lo‐

gic controller). 

TOF  Mätmetoder som använder sig av tid och ljusets 

hastighet för att beräkna avstånd till ett objekt. 

(Time of flight). 
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras projektets bakgrund, mål, omfattning och av‐

gränsningar. 

1.1 Bakgrund 
På ett sågverk förädlas varje år hundratusentals kubikmeter sågade trä‐

varor.  Innan  en  timmerstock  blir  till  färdiga  produkter  passerar  den 

många steg genom förädlingsprocessen. I alla delprocesser mäts dimens‐

ionen på virket för att kunna sortera och optimera. Det finns idag avan‐

cerade mätsystem som inte bara mäter det färdigsågade virkets dimens‐

ion utan även identifierar dess defekter för att optimera produktutbytet. 

Dessa system är dock dyra, och inte alltid nödvändiga. I vissa delproces‐

ser räcker det med att endast sortera virket efter dess dimension, vilket 

gör att det  finns behov  för  enklare och därmed mer kostnadseffektiva 

mätsystem. 

Ett sätt att mäta en brädas dimension är genom att använda kameratek‐

nik.  Två  vanligt  förekommande  tekniker  för  att  ta  digitala  bilder  är 

Charge‐Coupled Device (CCD) och complementary metal oxide semiconductor 

(CMOS) [1]. Med hjälp av bildbehandling går det att använda de digitala 

bilderna till att bestämma form och egenskaper hos det objekt som un‐

dersöks [2]. 

Företaget RemaSawco AB1 har idag ett avancerat mätsystem för brädor 

som baseras på kamerateknik. Mätsystemet används för automatisk kva‐

litetsbestämning  och  avkapsoptimering  och  baseras på  traditionell  di‐

mensionsmätning  kombinerat  med  defektdetektering.  Lasertriangule‐

ring ger information om dimension och form och med hjälp av Tracheid‐ 

och visionteknik går det hitta defekter som röta, blånad och kvistar som 

annars är svåra att upptäcka. Tracheidtekniken som detekterar fiberför‐

ändringar gör att mätsystemet kan skilja på smutsfläckar och kvistar. [3] 

                                                 
1 RemaSawco AB Västra Kvarngatan 62, 611 32 Nyköping Sverige. 

E‐post info@remasawco.se, hemsida www.remasawco.se  
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1.2 Övergripligt mål 
Genom att utveckla ett enkelt och prisvärt mätsystem för dimensionsmät‐

ning av brädor som baseras på ett programmerbart styrsystem (PLC) och 

ett människa‐maskin‐gränssnitt (HMI) hoppas RemaSawco att deras pro‐

duktportfölj blir mer konkurrenskraftig i de segment där mer avancerade 

mätsystem inte är en nödvändighet. 

1.3 Syfte 
Projektets  syfte  är  att  ta  fram  en PLC‐baserad dimensionsmätare med 

prisvärda  komponenter  från  RemaSawco’s  leverantörer.  Resultatet  av 

projektet är en prototyp och inte en färdig produkt. 

1.4 Teknisk kravspecifikation 
De prestandakrav som ställs på mätsystemet är: 

 Mätsystemet ska klara av att mäta bredd med en mätosäkerhet på 

högst ± 3 mm. 

 Mätsystemet ska klara av att mäta tjocklek med en mätosäkerhet 

på högst ± 1 mm. 

 Brädan ska kunna passera mätsystemet med en hastighet av 1,5 

m/s. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till 10 veckor. Under dessa 10 veckor ska följande 

aktiviteter utföras: förstudie, systemdesign, programmering, test och in‐

samling av data, rapportskrivning och presentation. Projektet är ytterli‐

gare avgränsat till att använda ett styrsystem från Siemens AG, ett HMI 

från Beijer Electronics AB  samt  lasersensorer  för  tjockleksmätning och 

pulsgivare för breddmätning. 

1.6 Konkreta och verifierbara mål 
Projektets mål är att: 

 Undersöka, utvärdera och välja lämpliga lasersensorer. 

 Göra en systemdesign. 
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 Utveckla PLC‐program för insamling av data, filtrering och beräk‐

ning av tjocklek och bredd. 

 Utveckla HMI med bilder för statusvisning och parameterinställ‐

ningar. 

 Testa mätsystemet. 

1.7 Rapportöversikt 
Kapitel två beskriver teorin bakom dimensionsmätning, metoder för att 

mäta bredd och tjocklek samt teori om mätosäkerhet. Kapitel tre beskri‐

ver metoden som använts  för att göra konstruktionsunderlag, utveckla 

PLC‐program och HMI samt hur data samlats in för att verifiera mätosä‐

kerheten  i mätsystemet. Kapitel 4 beskriver systemets design och upp‐

byggnad.  I kapitel 5 redovisas resultat och beräkningar över systemets 

mätosäkerhet. Diskussion och slutsatser redovisas i kapitel 6 respektive 

7.  

1.8 Bidrag 
Författaren  har  undersökt,  utvärderat  och  köpt  in  hårdvara,  gjort  en 

systemdesign, tagit fram konstruktionsunderlag samt utvecklat PLC‐pro‐

gram och HMI. RH Control Nord AB2 har monterat komponenter i mät‐

systemets styrskåp och Callans Trä AB3 monterade och lät mätsystemet 

testas på deras anläggning. 

                                                 
2 RH Control Nord AB Svarvarvägen 1, 861 36 Timrå Sverige. 

E‐post jorgen.hogberg@rhcontrol.se, hemsida www.rhcontrol.se  
3 Callans Trä AB Öhlingsholm, 841 97 Erikslund Sverige. 

E‐post: office@callanstra.se, hemsida www.callanstra.se  
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2 Teori 
Teorin bakom PLC‐baserad dimensionsmätning av brädor presenteras i 

detta kapitel. 

2.1 Mätmetoder för att bestämma en brädas bredd 
I detta delkapitel presenteras två vanliga mätmetoder som används för 

att bestämma en brädas bredd. Dessa två mätmetoder baseras på pulsgi‐

vare som antingen är av typen absolut eller inkrementell. Andra mättek‐

niker som kan användas för att bestämma en brädas bredd är till exempel 

kamerateknik. 

Figur 1 visar en bild på en medbringarkedja som används för att trans‐

portera brädor. Mellan två medbringare transporteras en bräda på tvären 

och längs med kedjan sitter olika maskiner som bedömer brädans egen‐

skaper. På motoraxeln som driver medbringarkedjan sitter en pulsgivare 

som håller reda på medbringarkedjans position, vilket möjliggör att flera 

medbringarkedjor kan köras synkroniserat och att brädans bredd går att 

bestämma. 

 

Figur 1 – Skiss över en medbringarkedja som transporterar brädor. 

Breddmätningen utförs med hjälp av en pulsgivare och en digital signal 

från den övre avståndssensorn (DM1), se Figur 2. Pulsgivaren monteras 

på medbringarkedjans motoraxel med en utväxling så att pulsgivaren gör 

ett varv per medbringare. En principskiss över en medbringarkedja och 

sensorernas och pulsgivarens placering visas i Figur 2. 
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Figur 2 – Skiss över sensorernas placering i förhållande till medbringarkedjan. 

Avståndet mellan två medbringare är samma längs hela kedjan vilket gör 

att detta avstånd kan användas som referens. Brädans bredd fås då som: 

∙   (2.1.1) 

Där   är antalet pulser som sensorn  1 varit påverkad av en bräda 
som passerar,   är avståndet mellan två medbringare,   är puls‐

givarens upplösning och   är en konstant som används vid ka‐

librering och för att kompensera för systematiska fel. 

2.1.1 Absolut pulsgivare 

En absolut pulsgivare genererar ett pulsvärde som motsvarar en absolut 

position. En av de största fördelarna med att använda absoluta pulsgivare 

är att pulsgivaren håller reda på sin position vid strömavbrott, även om 

axeln roterat under avbrottet. Till skillnad mot en  inkrementell pulsgi‐

vare behövs inga referenskörningar eftersom ett absolut värde genereras 

i  takt med att pulsgivaren  roterar. För  envarviga pulsgivare upprepas 

pulsvärdet för varje varv. Detta betyder för en 8‐bitars pulsgivare att när 

pulsgivaren räknat från 0‐255dec så börjar den om på 0 igen. [4] 

På  absoluta  pulsgivare  finns  ofta  olika  kommunikationsgränssnitt  att 

välja mellan. Två vanliga gränssnitt är parallellt och analogt. Det paral‐

lella gränssnittet ger en signal per bit medan det analoga gränssnittet ger 

en signal mellan 0‐20‐ eller 4‐20 mA. [4] 
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I Figur 3 visas ett exempel på en absolut pulsgivares kodskiva. Kodskivan 

har en unik kod för varje vinkelposition och kan vara baserad på vilken 

digital kod som helst, som till exempel binär kod, BCD (binärkodat dec‐

imalt)  eller  graykod  som  är  den  mest  förekommande.  [5] 

 

 

Figur 3 – Exempel på kodskiva som används i absoluta pulsgivare [4] 

2.1.2 Inkrementell pulsgivare 

En  inkrementell pulsgivare ger  ifrån  sig pulser vid en  linjär eller  rote‐

rande  rörelse. Dessa pulser kan kopplas  till ett  räknarkort  för att hålla 

reda på relativa positioner eller för att mäta hastighet, pulsbredd, varvtal 

med mera. Signalerna från en inkrementell pulsgivare är elektriska fyr‐

kantsvågor med varierande  frekvens beroende på  rotationshastigheten 

av pulsgivaraxeln. [4] 

I en inkrementell pulsgivare sitter en kodskiva, se Figur 4, med en viss 

struktur beroende på upplösningen på pulsgivaren. När pulsgivaren ro‐

terar detekterar  sensorer  inuti pulsgivaren mönstret på kodskivan och 

skickar ut signaler. På en inkrementell pulsgivare finns det oftast 3 sen‐

sorer, där två används för att detektera pulser och den tredje för nollrefe‐

rens. När givarna blir påverkade ger de signal. Dessa signaler kallas oftast 

S00, S90 och Sref. Andra beteckningar som används är A, B och N eller K1, 

K2 och K0. Signalen S90 är fasförskjuten 90 elektriska grader efter S00 då 

pulsgivaren roterar medurs, detta för att kunna identifiera rotationsrikt‐

ning. [4]  
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Figur 4 – Exempel på kodskiva som används i inkrementella pulsgivare [4] 

2.2 Mätmetoder för att bestämma en brädas tjocklek 
Det finns flera typer av sensorer för att mäta avstånd. Vilken som lämpar 

sig bäst beror på förutsättningarna och kraven. I detta delkapitel redovi‐

sas några mätmetoder som är vanligt förekommande för att mäta avstånd 

inom sågverksindustrin. Gemensamt för dessa är att de använder  laser 

som ljuskälla samt att de är beröringsfria. Andra sensorer som lämpar sig 

för mätningar med lägre krav på precision är ultraljudsgivare, fotocellri‐

dåer eller töjningsgivare. 

För att mäta en brädas  tjocklek används  två stycken avståndssensorer. 

Den ena sensorn monteras under brädan för att mäta avståndet mellan 

medbringarkedjans topp och brädan. Den andra sensorn monteras ovan‐

för brädan för att mäta avståndet från brädans topp ner till medbringar‐

kedjans  topp. Se Figur 5  för en  skiss av  sensorernas placering. Anled‐

ningen till att det är två avståndssensorer är för att kunna mäta tjockleken 

korrekt även i de fall då brädorna är böjda. 
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Figur 5 – Skiss över avståndssensorernas mätområde 

Då avståndet från respektive sensor till medbringarkedjans topp är känt 

fås tjockleken som: 

_ _   (2.2.1) 

Där  _  är avståndet från  1 till kedjans topp,  _  är avståndet 

från  2 till kedjans topp,   är avståndet från  1 till brädans över‐
kant,   är avståndet från  2 till brädans underkant och   är 

en konstant som kan används vid kalibrering och för att kompensera för 

systematiska fel. 

2.2.1 Optisk triangulering med hjälp av laser 

En lasertrianguleringssensor består av en laserkälla, en mottagarlins och 

en mottagare. Principen bygger på att laserkällan sänder ut en laserstråle 

som reflekteras på ett objekt och fångas upp av mottagarlinsen. Motta‐

garlinsen projicerar  sedan  en bild  av det  reflekterade  ljuset på motta‐

garen. När objektet rör sig längre från eller närmare mot sensorn ändras 

ljusstrålens träffpunkt på mottagaren och genom att identifiera var ljuset 

projiceras på mottagaren och beräkna vinkeln mellan laserkälla och mot‐

tagare kan avståndet till objektet bestämmas. [5], [6], [7], [8] 

Figur 6 visar en grov skiss på en optisk trianguleringssensor och dess inre 

komponenter. 
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Figur 6 – Skiss av optisk trianguleringssensor 

2.2.2 Time-of-flight pulslaser 

En time‐of‐flight (TOF) pulslaser baseras på laserpulser som sänds ut av 

en sändare, reflekteras mot ett objekt för att sedan studsa tillbaka till en 

mottagare [9]. Figur 7 visar en principskiss över hur en TOF‐laser arbetar. 

Lasern skickar ut en puls vid tiden T1 som studsar mot ett reflekterande 

objekt och tas emot av mottagaren vid tiden T2. Med vetskap om ljusets 

hastighet och tidsskillnaden mellan mottagare och sändare (T2‐T1) kan 

då avståndet, D, till objektet bestämmas. 

För mer information om en TOF pulslaser’s grundläggande principer och 

dess fundamentala begränsningar hänvisas läsaren till [6]. 
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Figur 7 – Enkel skiss över mätprincipen med TOF‐laser. 

2.3 Mätosäkerhet 
En viss mätosäkerhet finns i allt som mäts. För en vanlig linjal är osäker‐

heten  i en mätning en millimeter medan ett mer avancerat mätverktyg 

kan mäta med en osäkerhet som är betydligt lägre än så. Noggrannheten 

i en mätning definieras som hur långt ifrån det riktiga värdet som mät‐

värdet troligen ligger. Noggrannheten anges ofta med mätvärdet följt av 

symbolen ± och ett andra värde som anger osäkerheten i mätningen. Nog‐

grannheten kan även anges med hur många procent som det riktiga vär‐

det kan skilja sig från mätvärdet eller genom att ange rätt antal signifi‐

kanta siffror i mätetalet. [10] 

En metod för att bestämma osäkerheteten i en mätning är genom att be‐

räkna ett konfidensintervall. Det första steget för att bestämma ett konfi‐

densintervall är att beräkna medelvärdet,  ̅, för de insamlade mätvärdena 

enligt Formel (2.3.1). Sedan beräknas standardavvikelsen,  , med hjälp av 

Formel (2.3.2). För att slutligen bestämma ett konfidensintervall,  ̅ , an‐

vänds Formel (2.3.3) där  ⁄  är ett värde som används för en viss konfi‐

densgrad. Värdet  för en konfidensgrad på 95 % är alltid 1.96. Mer om 

detta värde och hur det beräknas finns att läsa om i [11]. 

̅
1

    (2.3.1) 

 

1
̅     (2.3.2) 
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̅ ̅
⁄ ∙

√
, ̅

⁄ ∙

√
    (2.3.3) 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts i förstudien, för kon‐

struktionsunderlag, PLC‐program och HMI samt hur mätningar utförts 

för att samla data och bestämma mätsystemets mätosäkerhet. 

I förstudien jämfördes olika sensorer i prestanda och pris. En litteratur‐

studie som bestod av manualer gjordes för att samla information om olika 

sensorer. Studien avgränsades först till lasersensorer och sedan till laser‐

sensorer som använder trianguleringsprincipen då det är en vanligt före‐

kommande och pålitlig mätmetod  för att mäta avstånd med hög nog‐

grannhet. Förutom pris och prestanda jämfördes även sensorernas mät‐

område och uppdateringsfrekvens. Andra viktiga kriterier var: 

 Sensorernas kapslingsklass. Sensorerna  ska klara  av  att  arbeta  i 

tuffa miljöer. 

 Att sensorn har en digital signal för att indikera att ett objekt be‐

finner sig inom mätområdet. 

 Att laserkällan går att stänga av, utan att bryta strömförsörjningen 

till hela sensorn. 

För att göra konstruktionsunderlag användes programmet ELPROCAD 

ic 5 Pro [12]. Tidigare erfarenheter låg till grund för hur programmet och 

dess ritverktyg skulle användas. I programmet ritades styrskåpets layout 

samt anslutningsscheman för dess inre‐ och yttre kopplingar. En littera‐

turstudie genomfördes för att samla information om hur sensorerna och 

pulsgivaren skulle anslutas till styrsystemets in‐ och utgångskort. Litte‐

raturstudien bestod av manualer till sensorer, pulsgivare och in‐ och ut‐

gångskorten som dessa skulle kopplas till.  

För att samla mätdata och göra beräkningar användes ett PLC från Sie‐

mens  tillsammans med  lämpliga moduler.  Siemens  programmerings‐

verktyg Simatic Step 7 [13] användes för att konstruera programmet som 

används i PLC‐systemet. I programmet gjordes en struktur med block för 

att dela upp programkoden och på så vis förenkla vid felsökning. I pro‐

jektet valdes kommunikationsgränssnittet I‐Device [14] över PROFINET 

[15] mot ett överordnat styrsystem som hanterar resultatet av mätning‐

arna. En fullständig I/O‐lista över signalutbytet mellan mätsystemets PLC 

och det överordnade styrsystemet redovisas i Bilaga A. 
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I  PLC‐programmet  gjordes  ett  funktionsblock  som  hanterar  normali‐

sering,  skalning,  konvertering,  kalibrering,  insamling  av  tjockleksdata 

och  beräkning  av  tjocklek. Normalisering  och  skalning  av mätvärden 

gjordes enligt formel (3.1). 

	 ∙   (3.1) 

Där VALUE är mätvärdet som tas in till styrsystemet, Nmin är det minsta 

värdet som VALUE kan anta, Nmax är det största värdet som VALUE kan 

anta, Smax är det största värdet som OUT kan anta, Smin är det minsta värdet 

som OUT kan anta och OUT är resultatet av normaliseringen och skal‐

ningen. 

Kalibrering av tjocklek utförs då ett referensobjekt ligger stilla vid mätsy‐

stemet. Vid kalibrering antas kalibreringsobjektet ligga mot kedjan, utan 

böjning, vilket gör att det skalade värdet från den undre sensorn, DM2, 

kan användas som en nollreferens. Vid kalibrering av tjocklek fås då Off‐

setTj som: 

1 1   (3.2) 

Där Tjang är den angivna tjockleken på referensobjektet i mm, DM1Max är 

den övre sensorns maximala mätavstånd och DM1s är den övre sensorns 

skalade värde då sensorn påverkas av referensobjektet. 

Efter att mätvärdena normaliserats och skalats om till ett avstånd i mm 

konverterades de till tjocklek med hjälp av formel (2.2.1), varefter de lag‐

rades i ett datablock. Efter att all data samlats in från en bräda beräknades 

tjockleken med en av följande beräkningsmetoder: medelvärde, median‐

värde eller största värde. 

I PLC‐programmet gjordes även ett separat funktionsblock för breddmät‐

ning. Detta block  innefattade  insamling av pulsvärden, kalibrering och 

beräkning av bredd enligt formel (2.1.1). Vid kalibrering av bredd körs ett 

referensobjekt förbi mätsystemet och OffsetBr fås då som: 

∙   (3.3) 
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Där Brang är den angivna bredden i mm, PGval är pulsgivarvärdet som lag‐

rades då kalibreringsobjektet kördes förbi mätsystemet, D2mbr är avståndet 

mellan två medbringare och PGres är pulsgivarens upplösning.  

Ett HMI från Beijer Electronics AB användes för att skapa ett grafiskt an‐

vändargränssnitt  (GUI). Användargränssnittet  utvecklades  i  program‐

met iX Developer [16]. Olika bilder lades till med olika objekt för att visa 

inmätt dimension eller för att ändra parameterinställningar. 

För att bestämma mätosäkerheten i mätningen kördes en referensbräda 

genom mätsystemet ett antal gånger. Varje gång brädan passerade mät‐

systemet noterades verklig och inmätt dimension. Mätdatat användes se‐

dan för att bestämma ett konfidensintervall för mätningen. 
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4 Design 
I detta kapitel redovisas hur mätsystemet har designats hårdvarumässigt 

och hur ett grafiskt användargränssnitt byggts upp för att underlätta un‐

derhåll samt förse driftspersonal med  information och  inställningar för 

mätsystemet.  

Figur 8 visar en bild av det  färdiga styrskåpet  (1) samt hur sensorerna 

monterades vid medbringarbanan (2). Standardkablar med 8 ledare från 

SICK AB användes för att koppla samman sensorerna med styrsystemet. 

Se Bilaga B för fullständig dokumentation kring anslutning av sensorer 

och pulsgivare. 

 

Figur 8 – (1) Styrskåpet                                        (2) Placering av sensorer 

4.1 Hårdvara 
Avståndssensorerna som jämfördes var: 

 Latronix (M7) [17] 

 Panasonic (HG‐C1400‐P) [18] 

 SICK OD Value (OD2‐P250W150IO) [19] 

 MICRO‐EPSILON (optoNCDT 1420) [20] 
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Den avståndssensor som användes i projektet var SICK OD Value OD2‐

P250W150I0  [19]. Avståndssensorn valdes då RemaSawco har bra erfa‐

renhet av sensorer från denna leverantör samt att prestanda och pris var 

lämpligt för uppgiften. Avståndssensorn använder trianguleringsprinci‐

pen och har ett mätområde på 100‐400 mm. Mätnoggrannheten är ± 0.75 

mm och uppdateringsfrekvensen är 500 Hz, medan samplingsfrekvensen 

är  1.3  kHz.  Avståndssensorn  kommunicerar  via  ett  analogt  4‐20 mA 

gränssnitt och två digitala signaler som indikerar om sensorn är påver‐

kad. Sensorn har även stöd för av‐ och påslagning av laserkällan eller en 

extern triggsignal för att möjliggöra synkroniserade mätningar. Det finns 

även möjlighet att ställa in om sensorn ska göra medelvärdesberäkningar, 

där alternativen är medelvärde över 1, 16 eller 64 mätvärden. Sensorn 

ställdes in på 1x medelvärde för att få så snabb responstid som möjligt. 

Pulsgivaren som användes i projektet var modellen RSI 503 63 [21] från 

företaget Leine & Linde AB. Pulsgivaren är av typen inkrementell och har 

en upplösning på 2000 pulser/varv. RemaSawco AB har sedan länge an‐

vänt denna pulsgivare som en standardkomponent vid positioneringar, 

vilket  låg  till  grund  för  att  just  denna  pulsgivare  valdes.  Pulsgivaren 

kopplades till en modul som räknar pulser, vilket beskrivs mer noggrant 

i kapitel 4.2. 

4.2 PLC 
RemaSawco AB har sedan länge använt Siemens styrsystem. Därför av‐

gränsades projektet till att endast undersöka och köpa styrsystem från Si‐

emens. Följande moduler från Siemens valdes till mätsystemet: 

 IM151‐8F PN/DP CPU (6ES7 151‐8FB01‐0AB0) V3.2: Processor [22] 

 

 PM‐E DC24V (6ES7 138‐4CA01‐0AA0): Spänningsmatningsmodul 

till övriga komponenter i noden [23] 

 

 1  Count  24V/100  kHz  C  (6ES7 138‐4DA04‐0AB0  C)  V1.0: 

Pulsräknarmodul med hög frekvens [24] 

 

 2AI 4Wire HS (6ES7 134‐4GB62‐0AB0) V2.0: Två analoga ingångar 

med extra hög samplingsfrekvens [25] 
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 4DO  DC24V/0,5A  ST  (6ES7 132‐4BD02‐0AA0):  Fyra  digitala 

utgångar [26] 

 

 1 SI ASCII  (6ES7 138‐4DF01‐0AB0): Kommunikationsmodul med 

gränssnitten RS232/422/485 [27] 

 

Processorn används för att hantera data, filtrera och beräkna tjocklek och 

bredd samt skicka resultat till HMI och överordnat system. Matningsmo‐

dulen används i noden för att mata de andra modulerna samt HMI med 

24 VDC. 

Pulsräknarmodulen används för att räkna pulser från den inkrementella 

pulsgivaren. Till pulsgivarmodulen är en digital signal kopplad från den 

övre avståndssensorn. Då sensorn blir påverkad av en bräda skickar den 

en digital signal till pulsräknarkortet som triggar en mätning. Pulsräknar‐

kortet nollställer då det befintliga pulsvärdet och börjar räkna pulser från 

noll. Då lasersensorn inte är påverkad längre släpps den digitala signalen 

och pulsvärdet lagras. Pulsräknarmodulen ställdes in för att räkna pulser 

på varje positiv och negativ flank av fyrkantsvågen. Istället för att ge 2000 

pulser/varv  gav  då  pulsgivaren  8000  pulser/varv,  vilket  ökar  mät‐

noggrannheten ytterligare. 

Den analoga modulen används för att ta in analoga signaler från laser‐

sensorerna. De analoga signalerna kommer i form av en strömloop med 

ett värde mellan 4‐20 mA. Upplösningen i modulen är 16 bitar och tas in 

i styrsystemet som ett heltal med värden som varierar  från 0  till 27648 

enligt Siemens standard för analoga moduler. Värdet lagras i ett minnes‐

ord av datatypen INT i PLC‐programmet. 

Utgångsmodulen används för att slå av eller på respektive laser samt in‐

dikera på driftlampan att spänningen är påslagen. Kommunikationsmo‐

dulen används för att kommunicera med ett överordnat system i de fall 

kommunikationsgränssnitten RS232/422/485 önskas. 

4.3 HMI 
Ett GUI skapades för att visa status och göra parameterinställningar. Det 

HMI som valdes var Beijer X2 Pro 4” [28]. Figur 9 visar en mall som inne‐

håller: 

 En layout med blå bakgrund och vita block 
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 Den aktuella menyns namn uppe i det vänstra vita blocket 

 En företagslogo i det övre högra hörnet 

 En larmlista längst ned samt en kvitteringsknapp (med en bock) 

 Knappar för att komma till huvudmenyn eller för att gå tillbaka till 

föregående meny 

 Denna mall användes sedan till de övriga bilderna som en bakgrund. 

 

Figur 9 – Mall som används som bakgrund i GUI 

Knappar för navigering lades till på vänster sida och i mitten av menyn 

placerades de bildspecifika objekten. Dessa objekt var bland annat knap‐

par för att slå av/på mätningen, analoga numreringar för att visa/ändra 

parametrar samt välja beräkningsmetod för tjockleken.  

I Figur 10 visas en bild över den navigeringsstruktur som användes i det 

grafiska användargränssnittet. 
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Figur 10 – Navigeringsstruktur i HMI‐projektet. 

De bilder som konstruerats i HMI:t är: 

 Huvudmeny. 

 Kalibreringsmeny. 

 Generell inställningsmeny. 

 Meny för monitorering. 

 Meny för underhåll och service. 

 Meny för tjockleksinställningar 

 Meny för breddinställningar 

 Meny med larmlista 

I Bilaga C redovisas bilder på de menyer som konstruerats till HMI:t. 
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5 Resultat 
Mätsystemet som konstruerats monterades ute hos en kund, varefter det 

testades i drift och jämfördes mot kundens befintliga mätsystem. Mätre‐

sultatet från det nyutvecklade mätsystemet och det befintliga mätsyste‐

met bedömdes ha en rimlig överensstämmelse. På grund av att anlägg‐

ningen var i drift kunde verklig dimension inte mätas på de brädor som 

passerade mätsystemen, vilket gjorde det omöjligt att bestämma vilket 

som presterade bäst. 

Vid ett senare  tillfälle utfördes 15 mätningar  för att  jämföra verklig di‐

mension och det nyutvecklade mätsystemets  inmätta dimension, vilket 

låg till grund för att bestämma ett konfidensintervall för mätningen. I Ta‐

bell 1 redovisas inmätta och verkliga värden av en bräda som kördes ge‐

nom mätsystemet upprepade gånger. 

Tabell 1 – Mätresultat från när en bräda kördes igenom mätsystemet 15 gånger 

Mätning,    Verklig dimension, 

(mm) 

Inmätt dimension,  

 (mm) 

1  50,3 x 100,3  50,3 x 100,7 

2  50,3 x 100,3  50,4 x 100,3 

3  50,3 x 100,3  50,1 x 100,6 

4  50,3 x 100,3  50,4 x 100,5 

5  50,3 x 100,3  50,4 x 100,4 

6  50,3 x 100,3  50,5 x 101,0 

7  50,3 x 100,3  50,3 x 100,3 

8  50,3 x 100,3  50,1 x 100,5 

9  50,3 x 100,3  50,3 x 100,9 

10  50,3 x 100,3  50,5 x 100,5 

11  50,3 x 100,3  50,3 x 100,3 

12  50,3 x 100,3  50,4 x 100,3 

13  50,3 x 100,3  50,4 x 99,9 

14  50,3 x 100,3  50,4 x 100,4 

15  50,3 x 100,3  50,4 x 100,4 

 

Formel (2.3.1) användes för att beräkna medelvärdet av den inmätta tjock‐

leken och bredden. 
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̅
1
15

50,3467 mm    (5.1) 

 

̅
1
15

100,4625 mm    (5.2) 

För att beräkna standardavvikelsen användes Formel (2.3.2). 

̅ 0,1187 mm  (5.3) 

 

̅ 0,2579 mm  (5.3) 

Med en konfidensgrad på 95 % beräknades slutligen konfidensintervallet 

med hjälp av Formel (2.3.3) till: 

̅ ̅
1.96 ∙

√15
, ̅

1.96 ∙

√15
50.11, 50.59 mm  (5.4) 

 

̅ ̅
1.96 ∙

√15
, ̅

1.96 ∙

√15
99.94, 100.98 mm  (5.5) 

 

Resultatet av mätningarna summeras till: 

50,3 0,3 mm, 95%  

100,5 0,6 mm, 95%  

(5.6) 

(5.7) 
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6 Diskussion 
Projektets syfte och konkreta och verifierbara mål har uppnåtts. En jäm‐

förelse har gjorts mellan lämpliga sensorer för tjockleksmätning. Jämfö‐

relsen avgränsades till  lasersensorer, och därefter till  lasersensorer som 

använder  trianguleringsprincipen då  litteraturstudien  visade  att dessa 

avståndssensorer var lämpliga för tjockleksmätning där hög noggrannhet 

och snabb responstid är en  förutsättning. En systemdesign utformades 

med hjälp  av programmet ELPROCAD där  layouter  och  inkopplings‐

scheman konstruerades. Ett PLC‐program har utvecklats som tar in data, 

normaliserar och skalar om värden, lagrar, beräknar och vidarebefordrar 

resultatet  till ett överordnat  system. Ett  lättanvänt HMI har utvecklats 

med menyer för visning av resultat, inställningar för tjocklek‐ och bredd‐

mätning, kalibrering, service och monitorering. Slutligen har mätsyste‐

met testats i verkligheten ute hos en kund åt RemaSawco AB där en bräda 

kördes igenom mätsystemet 15 gånger för att bestämma mätosäkerheten. 

Mätsystemet som utvecklats visade sig prestera med bättre precision än 

som angavs i den tekniska kravspecifikationen. Det som gör mätsystemet 

unikt jämfört mot andra mätsystem på marknaden är att mätningen han‐

teras av ett PLC istället för en dator och ett lättanvänt HMI istället för en 

display. Detta gör att om någon komponent skulle gå sönder, eller om 

mätsystemet utvecklas vidare så är det enkelt att komplettera ett befint‐

ligt mätsystem med nya moduler eller sensorer. Mätsensorerna kan dess‐

utom beställas från vilken leverantör som helst vilket kan anses vara en 

konkurrensfördel, då andra konkurrenter ofta levererar en specifik sen‐

sor som utvecklats av dem själva. 

Ett orosmoment som fanns innan mätsystemet hade testats i verkligheten 

var att cykeltiden skulle bli för lång i PLC‐systemet. Detta visade sig dock 

inte vara ett problem. Under programutvecklingen testades vissa sorte‐

ringsalgoritmer som gav en cykeltid på närmare 150 ms. Dessa algoritmer 

byggdes sedan om och förenklades vilket minskade antalet operationer 

och därmed cykeltiden. Under drift noterades den längsta cykeltiden till 

8 ms vilket var klart bättre än väntat. Cykeltiden är som längst då brädan 

har passerat mätsystemet och all data ska analyseras. Under själva inmät‐

ningen av brädan noterades cykeltiden till 1 ms, vilket är en förutsättning 

för att hinna samla ett antal mätvärden på varje bräda. För att se hur lång 

cykeltiden får vara efter att brädan passerat mätsystemet måste den max‐

imala farten av medbringarkedjan tas i beaktande. Den maximala farten 
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angavs i den tekniska kravspecifikationen till 1,5 m/s. Om en medbringar‐

delning är 600 mm ger detta att en bräda passerar mätsystemet varje 400 

ms. Bredd‐ och tjockleksberäkningar görs först då hela brädan har passe‐

rat, och beräkningarna måste vara klar  innan nästa bräda mäts  in. Om 

den bredaste brädan är 300 mm bred så betyder detta att cykeltiden max‐

imalt får vara 200 ms för att mätsystemet ska hinna mäta in varje bräda. 

Om cykeltiden skulle vara längre än 200 ms skulle det finnas risk för att 

en del brädor inte mäts in. 

Innan mätsystemet testades i verkligheten var förväntningen att bredd‐

mätningen  skulle  mäta  med  en  högre  noggrannhet  än  tjockleksmät‐

ningen. På grund av mekanisk osäkerhet gjorde den dock inte det. I det 

grafiska  användargränssnittet  är  operatören  tvungen  att  ange  vissa 

grundinställningar. Två vitala inställningar är avståndet mellan två med‐

bringare och antalet pulser som pulsgivaren ger per medbringare. Om 

dessa anges felaktigt blir breddmätningen olinjär vilket resulterar i ett fel 

som  ökar med  linjärt med  bredden,  se  formel  (2.1.1). Under  testmät‐

ningen mättes antalet pulser per medbringare till cirka 7600 pulser/med‐

bringare och avståndet mellan två medbringare mättes till cirka 800 mm. 

Då en bräda kördes igenom mätsystemet flera gånger beräknades medel‐

värdet av alla breddmätningar till 100,5 mm istället för 100,3 mm som var 

brädans verkliga bredd. Detta är troligen ett systematiskt fel som skulle 

kunna elimineras med hjälp av en offset (OffsetBr) som går att justera via 

det grafiska användargränssnittet. 

6.1 Samhälleliga aspekter 
Styrskåpet konstruerades för en matningsspänning på 24 VDC. Detta gör 

skåpet ofarligt för elektriska stötar. Om obehöriga skulle öppna skåpet av 

misstag skulle de ändå inte kunna skadas av en elektrisk stöt. 

HMI:t konstruerades för att vara lättanvänt. Symboler användes på knap‐

parna för att underlätta navigering för de som har begränsade språkkun‐

skaper. I huvudmenyn maximerades siffrorna som visar mätresultatet för 

att operatörer ska kunna se  från ett  längre avstånd. Förklarande  texter 

placerades ut så att knappar och andra objekt inte skulle kunna tolkas på 

fel sätt. 

Lasrarna som används i avståndssensorerna är av klass 2. Detta innebär 

att de inte är farliga om de inte avsiktligt används för att skada. I normala 
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fall stängs ögat av ren reflex då det utsätts för ljuset av laser. Under den 

korta tid som lasern träffar ögat är den ofarlig. Lasrarna är dessutom pla‐

cerade så att det inte av misstag ska gå att kolla in i dem och via en knapp 

i HMI:t går det att stänga av lasrarna vid till exempel service och under‐

håll. 

6.2 Etiska aspekter 
Genom noggrann mätning och  sortering går det  att maximera utbytet 

från varje  sågad  stock. Detta  innebär  att  råvaruspillet minskar och  att 

mindre skog behöver avverkas  för samma mängd virke vilket minskar 

påverkan på miljön. 

En viktig etisk aspekt är personlig integritet och övervakning. Varken i 

styrsystemet eller i HMI:t finns någon övervakning över de inställningar 

som operatörerna gör. Servicemenyn i HMI:t är lösenordskyddad och lö‐

senorden som används är inte kopplade till personnummer, vilket annars 

skulle kunna anses vara inkräktande på den personliga integriteten. 
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7 Slutsatser 
Projektarbetet har visat att ett PLC‐baserat mätsystem går att använda till 

att mäta bredd och tjocklek på brädor. Under ett test ute hos en kund åt 

RemaSawco AB mättes en bräda in 15 gånger och ett konfidensintervall 

bestämdes. För breddmätningen blev osäkerheten cirka ± 0.6 mm och för 

tjockleksmätningen cirka ± 0.3 mm. Kravet som fanns på mätsystemet i 

den  tekniska kravspecifikationen var att breddmätningen  skulle ha  en 

osäkerhet på max ± 3 mm och tjockleksmätningen en osäkerhet på max ± 

1 mm. Mätsystemet visade sig ha klart lägre osäkerhet än så. Med en så 

pass noggrann mätning går det att använda mätsystemet till att sortera 

brädor i såväl råsorteringar som justerverk och hyvlerier. 

För att få en så bra mätning som möjligt bör en grundlig förstudie göras 

över de mekaniska  förutsättningarna. De  faktorer som visade sig spela 

stor roll för noggrannheten i mätningen var: 

 Avståndet mellan två medbringare. 

 Antalet pulser per medbringare. 

 Vibrationer på medbringartransportören som gör att brädorna rör 

på sig under mätningen. 

7.1 Framtida arbete 
I Figur 11 visas en bild på en felsågad bräda. Kanterna på sidorna av brä‐

dan kallas för änglavingar och är inget som ska mätas in. I PLC‐program‐

met finns idag inget filter som tar bort dessa kanter, vilket gör att bredden 

blir inmätt felaktigt då en bräda, likt den i Figur 11 mäts in. 

 

Figur 11 – Bräda med oönskade ”änglavingar”. 

Ett filter i PLC‐programmet som lagrar pulsgivarvärdet varje cykel då en 

bräda finns inom avståndssensorns mätområde bör konstrueras. Då hela 

brädan mätts in går det att filtrera bort breddvärden där tjockleken är un‐

der en inställd gräns, vilket skulle eliminera felet med änglavingar som 
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mäts in som en del av bredden. Nackdelen med den metoden är att pro‐

cessorn  i PLC:t måste arbeta med att  lagra pulsvärden. Eftersom PLC:t 

inte är tillräckligt snabbt för att hinna detektera varje puls kommer det att 

finnas ett variabelt fel som inte går att kompensera för. I pulsgivarmodu‐

len, beskriven mer noggrant i avsnitt 4.2, finns en separat processor som 

räknar pulser med en frekvens på 100 kHz, vilket gör att varje puls de‐

tekteras. 

Ett exempel på mätfel med bestämda förutsättningar redovisas i Tabell 2: 

Medbringardelning  600 mm/medbringare 

Pulsgivarens upplösning  2000 pulser/medbringare 

PLC‐systemets cykeltid  1 ∙ 10 s

Fart på medbringarkedja  100 medbringare/min 

Mätfel  1 ∙ 10 ∙
100
60

∙ 2000 ∙
600
2000

	1	mm 

Tabell 2 – Räkneexempel på mätfel då PLC‐systemet inte hinner detektera alla pulser 

Ett annat fel som kan uppkomma är om det är kvisthål i en bräda. Om 

kvisthålet är där laserstrålen lyser så kommer mätningen att avslutas ef‐

tersom den digitala  signalen  från  sensorn  släpps. En  lösning på detta 

hade varit att fortsätta mätningen i ett antal pulser även efter att den di‐

gitala signalen släppts. Om den digitala signalen kommer tillbaka inom 

detta pulsintervall så fortsätter mätningen. 

Med tiden hamnar det damm och sågverksspån på sensorerna på en såg‐

verksanläggning. Sensorer som monteras med linsen uppåt blir extra på‐

verkade av damm och sågspån medan sensorer som monteras med linsen 

nedåt  klarar  sig  bättre.  I  projektet  gjordes  ingenting  för  att  förhindra 

damm‐  och  sågspånsbildning  på  sensorerna.  En  lösning  som  ofta  an‐

vänds för dessa problem är att montera tryckluft som med jämna mellan‐

rum blåser ren sensorerna från smuts. Ett framtida arbete är att montera 

tryckluft vid sensorerna och göra tidsstyrning för det med hjälp av mät‐

systemets PLC. 
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Bilaga A: I-Device signalutbyte 
I Tabell 3 redovisas signalutbytet mellan mätsystemets PLC och det 

överordnade styrsystemet.  

I/O Mätsystem I/O Överordnat system Datatyp I/O‐Kommentar 

Q200.0  I200.0  BOOL  Keep‐Alive 

Q200.1  I200.1  BOOL  Laser påslagen 

Q200.2  I200.2  BOOL  Summalarm 

Q200.3  I200.3  BOOL  Läs mätdata 

Q200.4  I200.4  BOOL  Reserv 

Q200.5  I200.5  BOOL  Reserv 

Q200.6  I200.6  BOOL  Reserv 

Q200.7  I200.7  BOOL  Reserv 

Q201.0  I201.0  BOOL  Reserv 

Q201.1  I201.1  BOOL  Reserv 

Q201.2  I201.2  BOOL  Reserv 

Q201.3  I201.3  BOOL  Reserv 

Q201.4  I201.4  BOOL  Reserv 

Q201.5  I201.5  BOOL  Reserv 

Q201.6  I201.6  BOOL  Reserv 

Q201.7  I201.7  BOOL  Reserv 

QW202  IW202  INT  Tjocklek 

QW204  IW204  INT  Bredd 

QW206  IW206  INT  Reserv 

QW208  IW208  INT  Reserv 

       

I200.0  Q200.0  BOOL  Keep‐Alive 

I200.1  Q200.1  BOOL  Manöver till 

I200.2  Q200.2  BOOL  Reserv 

I200.3  Q200.3  BOOL  Reserv 

I200.4  Q200.4  BOOL  Reserv 

I200.5  Q200.5  BOOL  Reserv 

I200.6  Q200.6  BOOL  Reserv 

I200.7  Q200.7  BOOL  Reserv 

I201.0  Q201.0  BOOL  Reserv 

I201.1  Q201.1  BOOL  Reserv 

I201.2  Q201.2  BOOL  Reserv 

I201.3  Q201.3  BOOL  Reserv 

I201.4  Q201.4  BOOL  Reserv 

I201.5  Q201.5  BOOL  Reserv 

I201.6  Q201.6  BOOL  Reserv 

I201.7  Q201.7  BOOL  Reserv 

IW202  QW202  INT  Klocka 

IW204  QW204  INT  Reserv 

IW206  QW206  INT  Reserv 
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IW208  QW208  INT  Reserv 

Tabell  3  –  I/O‐lista  över  signalutbyte  mellan  mätsystemets  PLC  och  överordnat 

styrsystem 
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Bilaga B: Konstruktionsunderlag 
Figur 12 visar en bild på spänningsmatningen internt i skåpet. 

 

Figur 12 – Spänningsmatning till och internt i skåpet 

Figur 13 visar en bild på hur pulsgivaren, PG1, samt avståndssensorerna 

DM1 och DM2 anslutits till modulerna som används till styrsystemet.  
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Figur 13 – Anslutningsschema till sensorer och pulsgivare 
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Bilaga C: HMI-bilder 
I denna bilaga redovisas det grafiska användargränssnittet som konstru‐

erats till HMI:t. 

   

Figur 14 – Huvudmeny och startsida i HMI 

 

Figur  15  –  Service  och  underhållsmeny  i  HMI  som  visar  oskalade  värden  från 

pulsgivaren och avståndssensorerna 
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Figur 16 – Monitormeny i HMI som visar de 16 senast inmätta brädorna 

 

Figur 17 – Larmmeny som visar aktuella larm 
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Figur 18 – Meny för generella inställningar 

 

Figur 19 ‐ Kalibreringsmeny 
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Figur 20 – Meny för breddinställningar 

 

Figur 21 – Meny för tjockleksinställningar 


