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Sammanfattning 
 
Företaget Radius Control Systems AB sysslar huvudsakligen med utveckling och 
underhåll av SCADA applikationer. Radius hade önskemål om att kunna visa 
väderinformation från en väderstation i Radius egna övervakningssystem Uni-
View. Detta skulle ske via ABB: s styrsystem AC 800M/ 800xA, med en PM856 
processor. Arbetet handlar om att upprätta kommunikation mellan en PLC och 
väderstation, och från PLC vidare upp till Uni-View. Rapporten behandlar hela 
arbetsprocessen med början från en prototyp till ett fungerande system. Arbetet 
har bjudit på ett flertal utmaningar, bland annat seriekommunikation, 
programmering och protokollavkodning. Examensarbetet resulterade i att 
kommunikation mellan väderstationen och PLC: n upprättades, och att ett 
operatörsgränssnitt utvecklades. Operatörsgränssnittet utvecklades i Uni-View, 
där väderinformation som temperatur, lufttryck och luftfuktighet, visas på ett 
tydlig och strukturerat sätt. 
 
Nyckelord: Uni-View, Övervakningssystem, PLC, AC 800M, Styrsystem, 
Väderstation 
 



 
 

Abstract 
 
Radius Control Systems main business is development and maintenance of 
SCADA applications. Radius had a desire to show weather information from a 
weather station in their own supervisory system, Uni-View. This should occur via 
an ABB Controller System AC 800M/ 800xA, with a PM856 processor. The 
report is about establishing communication between a PLC and a weather 
station, from the PLC and up to Uni-View. The report covers the whole process, 
from the begining with a prototype, to a working system. Many challenges has 
come along the project, some of them are serial communication, programming 
and protocol decoding. The work resulted in an established communication link 
between the weather station and the PLC, and an user interface was developed. 
The userinterface was developed in Uni-View, where the weather information 
such as temperature, airpressure and humidity is shown in a clear and structured 
way.   
 
Keywords: Uni-View, Supervisory System , PLC, AC 800M, Control System, 
Weather Station 
 



 
 

Förord 
 
Examensarbetet har utförts på Radius Control Systems AB i Helsingborg, som 
även har varit min arbetsplats under arbetet. Det har varit en gynnsam miljö för 
att ta till sig kunskap. På Radius vill jag speciellt tacka Lennart Palm som 
möjliggjort mitt examensarbete och min handledare Rickard Lundh som varit 
ovärderlig med sin kunskap. Jag vill även rikta ett stort tack till övriga anställda 
på Radius som underlättat och hjälpt mig genom examensarbetet. 
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1 Inledning 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Radius Control Systems, Helsingborg. 
Arbetet utgör sista delen i min utbildning till högskoleingenjör i datateknik med 
inriktning mot elektroteknik. Arbetet omfattar 15 poäng. 

1.1 Bakgrund 

Företaget Radius Control Systems ingår i Radius gruppen och sysslar 
huvudsakligen med SCADA-applikationer samt utveckling och underhåll av 
produkten Uni-View. SCADA innebär, fritt översatt, övervakning, styrning och 
datainsamling. Uni-View är ett system, av typen SCADA, som ger användaren 
kontroll över sina anläggningar. 
 
Efter att ha varit i kontakt med företaget angående ett eventuellt examensarbete så 
meddelades att ett tänkbart arbete hade hittats. Vid ett möte med Radius så 
berättades att företagets egna kunder haft önskemål om att kunna få fram och visa 
väderdata från en väderstation, belägen i avlägsna pumpstationer. Väderdatan 
skulle bland annat bestå av information som temperaturer ute och inomhus, 
luftfuktighet och lufttryck. Förutsättningarna var att så mycket som möjligt av 
den befintliga utrustningen hos kunden skulle användas, på grund av ekonomiska 
och tekniska skäl. Kunden hade sedan tidigare en väderstation som var ur drift.  
 
Det bestämdes att en utredning över en lämplig väderstation för ändamålet skulle 
göras. Fabrikat och modell över den befintliga väderstationen undanhölls vid de 
inledande mötena. Detta för att en så objektiv utredning som möjligt skulle 
kunna göras. 
 
Den befintliga väderstationen som kunden hade meddelades. Till min 
förhoppning så fanns den befintliga väderstationen med i utredningen, bland de 
förslag på väderstationer som tagits fram. Detta gjorde att ett alltmer tydligt 
examensarbete växte fram på pappret. En specifik väderstation hade nu valts fram 
att jobba mot, vilket i sin tur gjorde att arbetet kunde börja på allvar. 

1.2 Syfte 

Syftet var att försöka integrera väderstationen med Uni-View via ett PLC system. 
Vid ett lyckat resultat skulle lösningen kunna användas i kundens befintliga 
övervakningssystem. Kommunikationen mellan väderstation och Uni-View 
system skulle upprättas och dokumenteras i en funktionsspecifikation (se referens 
12), så att företagets egna anställda skulle kunna återskapa systemet. 

1.3 Problemformulering 

Huvudproblematiken i arbetet består av att integrera en väderstation med ett 
befintligt driftövervakningssystem. Eftersom kunden vill kunna integrera 
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väderstationen i sitt befintliga system så måste väderstationen kunna 
kommunicera med övervakningssystemet Uni-View via en PLC. 
 
Rapporten skall försöka besvara följande frågeställningar: 
 
• Är det möjligt att presentera väderstationens väderdata i övervakningssystemet 

Uni-View via en AC 800M PLC? 
 
• Om möjligt, skapa en processbild i Uni-View med väderdatan representerad 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten behandlar inte de lokala inställningsmöjligheterna för väderstationen. 
Till dessa kan nämnas datum och tidsinställningar samt alarmnivåer. För 
information kring dessa hänvisas till användarmanualen för väderstationen. 
Vidare tas inte programvaran som medföljer väderstationen med i rapporten, 
utan hänvisas till användarguiden för mer information. En detaljerad bild av hur 
protokollen mellan PLC och överordnat system ser ut, ges ej i denna rapport. 
Den tekniska funktionsspecifikationen som togs fram för internt bruk presenteras 
inte, men finns med som referensmaterial (se referens 12) till rapporten. Endast 
de delar av programpaketet ABB 800xA som behövts för arbetet tas med i 
rapporten. Områden som behandlas i denna rapport beskrivs i kapitel 1.6. 

1.5 Metod 

Eftersom Radius Control Systems AB till en början hade en oklar bild om hur 
problemen skulle kunna lösas så gick metoden till stor del ut på att prova sig 
fram. Det blev en naturlig arbetsmetod att med hjälp av testning arbeta sig fram i 
små steg.  
 
Arbetet har försökt följa faserna i den tidplan som specificerats vid projektets 
start. I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet och hur de olika faserna 
genomfördes. 

1.5.1 Projektets olika faser 
Nedan presenteras projektets olika faser. Faserna står inte i någon kronologisk 
ordning utan går in i varandra under projektets gång. Hur arbetsgången för 
projektet sett ut, visas utförligt i kapitel 1.5.2. 

  



 3

• Utredning av väderstation 
En utredning av lämpliga väderstationer för projektet, med hänsyn tagen till 
ekonomiska och tekniska faktorer. 

• Inlärning 
Inlärning av styrsystemet ABB 800xA samt för projektet väsentliga områden. 

• Elektriskt montage 
Montage av elektrisk utrustning. Tillverkning av kablage för kommunikation. 

• Kommunikation 
Kommunikation upprättad mellan väderstation och styrsystemet ABB 800xA. 
Även kommunikation mellan Uni-View och ABB 800xA ingår här. 

• Programmering 
Först gjordes små demonstrationsprogram för att bli bekant med styrsystemet 
och utrustningen runt i kring. Därefter startades programmeringen av själva 
avkodningsrutinerna. 

• Operatörsgränssnitt 
Operatörsbild gjord i Uni-View med anslutna signaler. 

• Testning 
Återkommande fas som använts under hela projektets gång men som 
intensifierades under slutet av projektet. 

• Dokumentation 
Funktionsspecifikation togs fram för internt bruk i företaget, i slutskedet av 
projektet. 
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Utredning Inlärning 

Program-
mering 

Kommuni-
kation 

Elektriskt 
montage 

Operatörs-
gränssnitt 

Testning 

Dokumen-
tation 

1.5.2 Arbetsgång 
Figuren nedan visar hur arbetsgången sett ut med de olika faserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översiktsschema över arbetsgång. [Egen källa] 
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1.6 Disposition 

• Kapitel 1  
Inledning: Innehåller bakgrund till projektet men även syfte, problemformulering, 
avgränsning, metod och disposition. 
• Kapitel 2  
Teori: Detta kapitel sammanfattar de viktigaste kunskaperna kring de områden 
som projektet behandlar. Teori kring styrsystem, kommunikationslinjer och 
övervakningssystem.   
• Kapitel 3  
Systembeskrivning: Här presenteras systemet och dess komponenter. Läsaren får en 
inblick i hur systemet är uppbyggt. 
• Kapitel 4  
Processen från början till slut: Här beskrivs hur projektet genomfördes. 
• Kapitel 5 
Test: Här presenteras de tester som genomförts och diskussioner kring resultaten. 
• Kapitel 6  
Diskussion: Diskussion kring problem och utmaningar som uppstått under 
projektets gång. Även resultatet diskuteras och analyseras. 
• Kapitel 7  
Möjligheter till vidareutveckling: Här presenteras förslag till eventuella 
förbättringar.  
• Kapitel 8  
Slutord: Meningar kring huruvida projektets syfte har uppnåtts och personliga 
reflektioner. 
• Kapitel 9 
Terminologi: Korta förklaringar till termer och begrepp som behandlas i 
rapporten.  
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2 Teori 

En presentation av de viktigaste begreppen, för att ge läsaren förståelse och 
inblick i arbetet, och kan tillgodogöra sig rapporten på bästa sätt. 

2.1 ABB 800xA 

ABB: s 800xA System är ett automationssystem som möjliggör drift, styrning och 
konfigurering av både kontinuerliga processapplikationer och batchvis 
produktion. Några av de basfunktioner (Core Functional Areas) som system 
800xA är uppbyggt av specificeras nedan [6]: 
 
• Bassystem (Core System)  
• Operatörshantering (Operations)  
• Programmering och Konfigurering (Engineering)  
• Styrning (Control and I/O)  
• Informationshantering (Information Management)  
• Batchhantering (Batch Management)  
• Anläggningsoptimering (Asset Optimization)   
• Fältbuss (Fieldbus) 

[6] 
 

2.1.1 AC800M 
AC800M är en hårdvara (PLC) från 800xA systemet som tillsammans med andra 
enheter utgör ett styrsystem. Till 800xA systemet ansluts dessa enheter (PLC: er), 
via så kallade konnektivitetskomponenter. Dessa konnektivitetskomponenter 
ökar kompatibiliteten med 800xA systemet och gör det möjligt att ansluta äldre 
ABB controllers eller andra leverantörers PLC-system. Oavsett vilken 
konnektivitetskomponent som används så ger systemet åtkomst till realtidsdata, 
larm, händelsedata och historik i controller enheterna [6]. 
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AC800M kan kortfattat beskrivas som en hårdvaruplattform som utgör basen för 
andra hårdvaruenheter beroende på vad för styrsystem som skall konfigureras. 
När plattformen konfigurerats så bildas styrsystemet. De hårdvaruenheter som 
kan användas för att komponera ett AC800M styrsystem följer nedan [2]. 
 
• Processorenheter 

(PM851/PM856/PM860/PM861/PM864/PM865) 
• Integritetssäkrad processorenhet 

(Består av PM865 och SM810) 
• Kommunikations-kort/enheter för olika protokoll 

(CI851/CI852/CI853/CI854/CI854A/CI855/CI856/CI857/CI858/CI860/ 
CI862) 

• CEX-Bus, kommunikationsenheter ansluts direkt till processorn  
(BC810)  
[2] 

• I/O-enheter, kan anslutas direkt till CPU: s eller via PROFIBUS-DP och 
FOUNDATION fältbussar 
(S800 I/O, exempelvis analog in AI801 och analog ut AO801) 
[7] 

• Strömkällor med olika strömnivåer 
(SD821/SD822/SD823/SS822/SS823) 

• Batteribackup 
(SB821) 
[2] 

 
När AC800M konfigurerats till ett styrsystem kan programmeringen påbörjas. All 
programmering görs i ABB verktyget Control Builder. Control Builder innehåller 
kompilator, programmeringseditor, konfigurerbara menyer för hårdvara och 
standardbibliotek, för utveckling av styrapplikationer. Tillgång till Control 
Builder verktyget sker via Project Explorer gränssnittet. Ett användargränssnitt 
som underlättar skapande, navigation och konfiguration av bibliotek, 
applikationer och hårdvara. Gränssnittet har en trädstruktur bestående av tre 
huvudmappar, Bibliotek, Applikationer och styrsystem. I Project Explorer skapas 
specifika projekt som kan laddas ner i processorenheten eller simuleras i Control 
Builder verktyget. Det är endast möjligt att arbeta med ett projekt åt gången. Det 
går dock bra att skapa flera applikationer med separata styrprogram i dessa. 
Simulatorfunktionen i Control Buildern gör det möjligt att testa applikationer 
utan den fysiska hårdvaran tillgänglig [1]. En vy över trädstrukturen kan ses i 
figur 2 nedan. 
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Figur 2. Vy över trädstrukturen i Project Explorer. [Egen källa] 
 

2.1.1.1 Bibliotek 
Här finns standardbibliotek innehållandes funktionsblockstyper, datatyper och 
controlmodultyper, som behövs för att skapa en applikation. Det går även att 
skapa egna bibliotek med specifika typer. Detta underlättar arbetet då man 
exempelvis kan skapa ett eget bibliotek och sedan återanvända detta i framtida 
applikationer [1]. 

2.1.1.2 Applikationer 
Det styrprogram som skapas ligger under applikationer. Här går att ansluta 
standard eller egendefinierade bibliotek, men det går även att skapa nya 
funktionsblockstyper. Samtliga variabler deklareras här antingen globalt i 
applikationen eller lokalt i funktionsblocken. Egna datatyper kan skapas för att 
får en översiktlig struktur i ett projekt. Exempelvis kan en datatyp som heter 
”Registreringsnummer” innehålla undervariabler med olika datatyper [1]. 

2.1.1.3 Styrsystem 
Här specificeras och konfigureras de hårvaruenheter som skall användas i 
styrsystemet, exempelvis processorenheter, kommunikationskort och I/O-kort. 
Här knyts även vilken applikation som hårdvaran skall kommunicera med. Så 
kallade Accessvariabler kan definieras här, för åtkomst från överordnat system. 
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2.2 Sattbus över TCP/IP 

Sattbus är ett robust kommunikationsnätverk som bland annat används för att 
länka ihop styrsystem, I/O-enheter och givare. Sattbusprotokollet är öppet och 
kan därför implementeras oberoende av tillverkare [3].  

2.2.1 Tjänster 
Några av de tjänster som Sattbus erbjuder är: 
 
• Variabelnamn 
• Hantering och åtkomst av variabler i avlägsna noder 
• COMLI transparenta meddelanden via Sattbus över TCP/IP 
[3] 

 
Kommunikationen sker med färdiga funktionsblock ur Sattbusbiblioteket, 
exempelvis SBConnect, SBRead och SBWrite. Även COMLI-funktionsblock kan 
användas med direktadresserad kommunikation via Sattbus, till exempel R100 
(Heltal i minnesarea 100) och X200 (Digital signal i minnesarea 200) [3]. 

2.3 COMLI 

COMLI (COMunication LInk) är ett standardprotokoll, designat av ABB 
automation, för kommunikation mellan styrsystem. Kommunikationslänken 
utgörs av ett seriellt gränssnitt med asynkron dataöverföring, där data endast kan 
sändas åt ett håll i taget med master/slav principen. COMLI används främst i 
point-to-point eller multidrop kommunikation, för läsning och skrivning av 
variabler mellan styrenheter. Protokollet kan användas för både seriell 
kommunikation (RS-232C och RS-485) och med Sattbus över TCP/IP [3]. 

2.3.1 Tjänster 
Tjänster tillhörande COMLI-protokollet: 
 
• Master 

o COMLI ReadPhys (Läser fysiskt värde) 
o COMLI WriteDT (Skriver datum och tid) 
o Read and Write in registers and bits (Läsning och skrivning i register 

och bitar) 
• Slav 

o Only Read and Write in registers and bits (Läsning och skrivning i 
register och bitar) 

[3] 
 
 
 
Funktionsblock ur kommunikationsbiblioteket, exempelvis COMLIWrite och 
COMLIRead, används för att skriva och läsa data mellan styrenheter. I ett 
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mastersystem kan kommunikationsprestandan påverkas då 
kommunikationsblocken upptar exekveringstid i applikationens program [3]. 
Detta innebär att om ett program upptar mycket CPU last i PLC: n så kommer 
detta att påverka kommunikationen till och från PLC: n. Om kommunikationen 
utgör en viktig del av ett program så bör man se till att CPU lasten i PLC: n hålls 
nere. 
 
COMLI via Sattbus över TCP/IP innebär förenklat att COMLI-meddelanden 
läggs in i Sattbus-meddelanden som i sin tur läggs in i TCP/IP-paket och skickas 
iväg över nätverket. 

2.4 OPC 

OPC Server för AC 800M används för läsning av exekverad, data och/eller alarm 
och händelser. OPC servern består av en dataaccesserver och en alarm och 
händelseserver. I figur 3 nedan visas hur en OPC serverkonfiguration kan se ut i 
ett system [8]. 
 
• Data Access Server 

Tillhandahåller samtliga variabler och parametrar i styrsystem som är 
programmerade med Control Buildern. 

• Alarm och händelseserver 
Genererar händelser som distribueras till alarm och händelseklienter. 

[8] 

Figur 3. OPC Server konfiguration i ett system. [8] 
 
I figur 3 ligger OPC Servern mellan klienten och MMS Servern. Alltså sker 
kommunikationen mellan Control Buildern och OPC servern via MMS servern 
som sedan kommunicerar med styrenheterna. Tredjeparts OPC klienter och 
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OPC servern bör, om möjligt, ligga på samma fysiska dator för att 
kommunikationen skall fungera så bra som möjligt [8]. 
 
Då ABB säljer OPC servern som enskild produkt men även tillsammans med 
Control Builder verktyget, så är informationen kring hur protokollet ser ut 
begränsad. 

2.5 Uni-View 

Uni-View är ett driftdatorsystem som är framtaget av Radius Control Systems 
AB. Systemet är konstruerat som ett klient/server system med en serverfunktion 
som bland annat sköter kommunikationen med undercentralerna, utvärderar 
larmtillstånd, loggar händelser, lagrar historik och en klientfunktion för 
presentation av bilder och manövrering [10]. Se figur 4, en systemskiss över ett 
typiskt Uni-View system. 
 

 
 
Figur 4. Uni-View Systemskiss. [10] 



 12

2.5.1 Klient 
För att kunna övervaka och styra anläggningen ansluts en eller flera arbetsplatser 
till systemet. Arbetsplatserna kan anslutas till Uni-View server via lokalt nätverk, 
fast eller uppringd seriell förbindelse [10]. 
 
På arbetsplatserna ligger själva hanteringen av gränssnittet mot operatören. 
Exempelvis funktioner för visning av processbilder, larmlistor, händelselistor och 
kurvor, samt funktioner för operatörsmanövrering [10]. 

2.5.2 Server 
Till Uni-View servern ansluts olika typer av kringutrustning, dels undercentraler 
för kommunikation med processen, och dels Uni-View arbetsplatser, för 
kommunikation med användare. I figur 4 på föregående sida så ligger Uni-View 
servern och arbetsplatserna i ett lokalt nätverk. Mellan nätverket och 
undercentralerna kan olika förbindelser utnyttjas beroende på önskat system [10]. 

2.5.3 Systemkonfigurationer 
Nedan följer två exempel på systemkonfigurationer som är möjliga med Uni-
View. I samtliga konfigurationer benämns PLC-system, som processorer och I/O-
kort, med undercentraler. Det är fullt möjligt att blanda olika fabrikat eller typer 
av PLC-system i samma Uni-View system. Till dessa undercentraler kan sedan, 
exempelvis givare, regulatorer och sensorer anslutas [10]. 

2.5.3.1 System med server och klient i samma dator 
 

 
 
Figur 5. Systemkonfiguration. Server och klient i samma dator. [10] 
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2.5.3.2 System med server, arbetsplatser och undercentraler 
 

 
 
Figur 6. Systemkonfiguration. Server, arbetsplatser och undercentraler. [10] 
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3 Systembeskrivning 

För en översikt av systemets uppbyggnad, se figur 7. Systemet har till uppgift att 
hämta registrerad väderdata från väderstationen, samt presentera denna i Uni-
View klienten, för exempelvis operatörer. Systemet består av en väderstation med 
tillhörande givare, en PLC-processorenhet och en dator med både Uni-View 
klient-och server på. På datorn finns även ABB: s utvecklingsverktyg Control 
Builder AC 800M Version 4.1.0/2 Build 4.1.5.4 samt OPC Server for AC 800M 
Version 4.1.0/2 Build 4.1.5.4 installerad. Väderstationen skickar regelbundet ut 
information som registrerats av givarna, via ett RS-232 gränssnitt. Denna 
information läses av i PLC: n som avkodar och omformar datan beroende på valt 
protokoll. Om COMLI skall nyttjas så sparas den färdiga datan undan i 
anpassade heltalsvariabler. Motsvarande sker om kommunikation sker via OPC 
server. Informationen sparas då i anpassade variabler för OPC. Då datan 
formaterats och anpassats så läser Uni-View upp den genom OPC server eller 
COMLI via Sattbus över TCP/IP. På driftdatorplatsen kan operatören via ett 
operatörsgränssnitt bland annat utläsa information som inom-och 
utomhustemperaturer, luftfuktighet och lufttryck. 
 

 
 
Figur 7. Systemöversikt. [Egen källa] 
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3.1 Programöversikt 

Här beskrivs kortfattat hur programmet i PLC: n byggts upp av Control Builder 
verktyget. Programmet är uppbyggt av funktionsblock i flera nivåer, se figur 8. 
Dessa funktionsblock innehåller i sin tur andra funktionsblock samt strukturerad 
text. Det funktionsblock som står i direkt kontakt med väderstationen och som 
har till uppgift att avlyssna denna kallas för WM. Detta block avlyssnar och 
avkodar datan som skickas från väderstationen och lägger resultatet i en datatyp 
som heter Väderdata. Denna datatyp innehåller variabler av olika typer, 
exempelvis integers och reella tal. Beroende av vilket kommunikationsprotokoll 
som tänker användas så knyts WM blocket ihop med något av WM_OPC eller 
WM_COMLI blocken, detta för att anpassa signalerna. För detaljerade listor 
över vilka signaler som datatyperna Väderdata, Väderdata_COMLI och 
Väderdata_OPC innehåller, se Bilaga 1, 2 och 3. 
 

 
 

Figur 8. Översikt över funktionsblock i programmet. [Egen källa] 
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4 Processen från början till slut 

Utifrån den bakgrund som presenteras i kapitel 1.2 så påbörjades en arbetsprocess 
som resulterade i det system som visas i figur 7. Processorenheten PM856 från 
ABB beställdes och väderstationen WM-918 från Oregon Scientific valdes att 
arbeta mot. 
 
I väntan på att processorenheten PM856 skulle anlända, så startade arbetet med 
inlärning på ABB: s utvecklingsverktyg Control Builder. I verktyget fanns en del 
tutorials som gjordes för att snabbt få en grov uppskattning av vad som gick, och 
inte gick att utföra. Detta utgjorde en viktig del i inlärningsdelen av processen, 
och underlättade övergången till programmeringsarbetet. 
 
Eftersom en viktig del av arbetsgången i den modell som användes var att kunna 
göra små ändringar och direkt kunna testa dessa mot verkligheten. Detta 
tillvägagångssätt med frekventa testningar visade sig vara mycket effektivt och 
tidsbesparande. När en ändring i exempelvis en strukturerad kodtext utfördes 
kunde detta testas direkt i utvecklingsverktyget, men även mot väderstationen. 
 
För att överhuvudtaget kunna programmera processorn så krävdes att en IP-
adress tilldelades enheten. För detta ändamål tillverkades en så kallad service 
kabel, som endast har till uppgift att mellan dator och PLC-processor sätta IP- 
adress. För mer detaljerad information om servicekabeln och dess 
pinkonfiguration se Bilaga 4. För att kommunikation mellan processorn och 
väderstationen skulle kunna ske så tillverkades en kommunikationskabel, se 
Bilaga 5 [2]. 
 
När den elektriska monteringen till PLC: n var gjord så utfördes 
kommunikationstester mellan PLC och Control Buildern för att säkerställa att 
kommunikationen var felfri. 

4.1 Avlyssning 

En stor del av inlärningen gick, som tidigare nämnts, ut på att bekanta sig med 
Control Buildern. Något som var ännu viktigare, var att komma underfund med 
vilket ”språk” som väderstationen talade. För detta ändamål användes en 
linjelyssnare som Radius disponerade över. Denna används av Radius för att 
lyssna av seriekommunikationslinjer. Linjelyssnaren består i stora drag av en 
bärbar dator som helt enkelt kopplas mellan väderstationen och exempelvis en 
dators com-port. Linjelyssnaren konverterar den binära koden som skickas från 
väderstationen och presenterar denna som strängar uppbyggda av hexadecimala 
tecken. I dessa strängar gick det tydligt att se samtliga byte som väderstationen 
skickade ut. Här uppstår nästa problem, nämligen att tolka dessa byten, som till 
en början tycktes vara helt slumpmässiga. Efter en tids avlyssning började ett 
återkommande mönster framträda. Samtliga strängar bestod nämligen av en 
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startbyte och en viss efterföljande längd med byte, som avslutades med en 
checksummebyte. Väderstationen använder sig av envägskommunikation. Den 
väntar alltså inte på kommando från exempelvis en dator utan skriver 
kontinuerligt data på serieporten. Det finns fem olika startbyte, 8F, 9F, AF, BF 
och CF. Dessa startbyte indikerar att efterföljande information tillhör en specifik 
grupp. Se figur 9 för exempel på hur en hexadecimal sträng från väderstationen 
ser ut i linjelyssnaren.  
 

 
 

Figur 9. Sträng från väderstationen i linjelyssnaren. [Egen källa] 
 
Som hjälpmedel för att kunna tolka informationen från väderstationen så 
användes en protokollbeskrivning över väderstationens 
kommunikationsprotokoll, se Bilaga 6 för ett utdrag ur beskrivningen [11]. 
Eftersom väderstationen endast kan skicka information och inte ta emot, så 
uppstår nästa steg i processen, nämligen att avkoda datan och strukturerat skicka 
denna vidare genom systemet. Detta leder oss in på programmeringsdelen i 
processen. 

4.2 Programmering 

All programmering av PLC: n har skett i ABB: s utvecklingsverktyg Control 
Builder. Ett nytt projekt skapades och första steget var att upprätta 
kommunikation mellan PLC och utvecklingsverktyget i datorn. Vanligtvis 
används fältbussar av olika slag mellan I/O-kort och CPU: s, exempelvis Profibus 
DP och ModBus. I detta fall används dock ingen fältbuss mellan PLC och I/O-
enheterna, utan väderstationen kopplas in direkt på processorns 
seriekommunikationsport. Nästa steg blev att upprätta kommunikation mellan 
PLC och väderstationen. Programmeringen utfördes i mindre delmoment 
varefter tester gjordes.  

4.2.1 Kommunikation 
En servicekabel tillverkades, se Bilaga 4, denna anslöts till datorns com-port och 
till PLC: ns com-port 4. Därefter användes ABB: s IPConfig programvara för att 
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sätta en IP-adress hos PLC: n. Servicekabeln kan därefter tas bort då den inte 
behövs längre. 
 
När en IP-adress tilldelats så kopplas PLC: n in på nätverket via CN1 porten på 
processorn. Det skall då gå att pinga PLC: n över nätverket. För att testa om 
kommunikationen fungerade så laddades det tomma projektet ner i PLC: n och 
startades. Om IP-adressen behöver konfigureras för det Ethernetuttag som 
används, så kan detta göras via hårdvaruinställningarna i Control Buildern. Se 
figur 10 som visar den hårdvara (PM856 processor) som finns inlagd i systemet 
och figur 11 som visar de konfigurationsmöjligheter som finns under Ethernet 
uttag 1. 
 

 
Figur 10. Hårdvara i systemet. [Egen källa] 

 
Figur 11. Inställningar för Ethernetuttag. [Egen källa] 
För kommunikationen med väderstationen tillverkades en kommunikationskabel, 
se Bilaga 5. Denna kabel kopplades mellan väderstationens serieport och PLC: ns 
com-port 3 som används för seriekommunikation. Därefter påbörjades en 
omfattande testning för att få kontakt med väderstationen via 
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utvecklingsverktyget. Olika standardfunktionsblock för seriekommunikation 
användes, däribland SerialListen, SerialConnect och SerialSetup. Dessa block är 
färdigskrivna och kan hämtas bland biblioteken i Control Buildern. Blocken har 
till uppgift att upprätta kommunikationen med com-port 3 på processorn, 
avlyssna informationen som skrivs på linjen samt skriva denna i en variabel (Rd) 
från funktionsblocket SerialListen. 
 
Väderstationen skickar data med följande parametrar: 9600,8,N,1. Detta måste 
konfigureras i Control Buildern under inställningar för com-port 3, se figur 12. 
 

 
 

Figur 12. Inställningar för Com-port 3 i Control Builder. [Egen källa] 
 
Arbetsprocessen med att avläsa serieporten i PLC: n bestod mestadels av trial and 
error, där PLC: n testkördes med väderstationen inkopplad och funktionsblocken 
aktiverade. Efter en rad försök så gick det att se hur innehållet i variabeln Rd 
ändrades regelbundet, vilket var ett tecken på att kommunikationen med 
väderstationen fungerade. Se Bilaga 7, en vy över kommunikationsdelen och de 
slutgiltiga inställningarna, inuti WM-blocket. 
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4.2.2 Kodning  
Programmet består av tre funktionsblock (se figur 8) som i sin tur har 
funktionsblock och strukturerad text i sig. Nedan följer en vy över 
programdelarnas struktur: 
 
• WM (FB) 

• Kommunikation (FB, se kapitel 4.2.1) 
• SerialConnect (FB, se Bilaga 7) 
• SerialSetup (FB, se Bilaga 7) 
• SerialListen (FB, se Bilaga 7) 

• Sortering (ST, se kapitel 4.2.2.1) 
• Kod (ST, se Bilaga 8) 

• Tid (ST, se kapitel 4.2.2.2) 
• Kod  

• Avkodning (ST, se kapitel 4.2.2.3) 
• Kod (ST, se Bilaga 9) 

 
• WM_COMLI (FB) 

• Konvertering (ST, se kapitel 4.2.2.4) 
• Kod (ST, se Bilaga 10) 

• Tid (ST, se kapitel 4.2.2.2) 
• Kod 

 
• WM_OPC (FB) 

• Konvertering (ST, se kapitel 4.2.2.4) 
• Kod (ST, se Bilaga 11) 

• Tid (ST, se kapitel 4.2.2.2) 
• Kod 

 
Inuti WM blocket sker som tidigare nämnts all kommunikation med 
väderstationen. Här ligger även all sortering, avkodning och tidshämtning. 
Funktionsblocket WM_COMLI har till uppgift att konvertera utdatan från 
WM-blocket (se Bilaga 1) till signaler som specificeras i Bilaga 2. 
Funktionsblocket WM_OPC har motsvarande uppgift att konvertera utdatan 
från WM-blocket (Bilaga 1) till signaler som listas i Bilaga 3. 

4.2.2.1 Sortering 
Sorteringen har till uppgift att läsa av byte för byte som skickas av väderstationen 
och placera dessa i en buffertarray. Varje gång det skickats något till SerialListen-
blocket så söker sorteringen i Rd variabeln efter de givna startbytena (se Bilaga 6). 
Om samtliga villkor uppfylls, däribland om något av startbytena hittas, så triggas 
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en inläsning av resterande byte tills att hela buffertarrayen är fylld. Se Bilaga 8 för 
koden över sorteringen. 

4.2.2.2 Tid 
Har endast till uppgift att hämta hårdvaruklockan i PLC: n. Från tiden som 
hämtas tas endast årtalet tillvara. Årtalet sparas i en variabel och skickas ut från 
WM-blocket på samma sätt som väderdatan. Konverteringsblocken kan därefter 
använda sig av hårdvaruklockans årtal. Tidfunktionen är skriven då 
väderstationen ej hanterar årtal utan endast månad, dag, timme, minut och 
sekund. Tidfunktionen är således inte kritisk för programmet, utan kan vid behov 
tas bort för att exempelvis avlasta processorn. 

4.2.2.3 Avkodning 
Här sker avkodningen av informationen som väderstationen skickat ut, och som 
fångats upp och lagts i buffertarrayen. Inuti buffertarrayen finns det fem olika 
strängvariabler, med en maximal storlek på 140 tecken, som datan läggs i (se 
Bilaga 8). 
 
• Buffer_8F 
• Buffer_9F 
• Buffer_AF 
• Buffer_BF 
• Buffer_CF 
 
Som namnet antyder på variablerna så ligger information tillhörande de olika 
grupperna (se Bilaga 6) i respektive variabel. Exempelvis innehåller variabeln 
Buffer_8F data om Tid och Luftfuktighet. Efter att datan avkodats och 
omformats så sparas den i olika variabler i datatypen Väderdata (se Bilaga 1). 
Uppdateringen av variablerna i Väderdata (se Bilaga 1) görs endast då någon 
ändring skett i informationen som väderstationen skickat ut. På så vis så avlastas 
processorn avsevärt då den inte uppdaterar om ingenting gjorts. I Bilaga 9 kan 
koden för avkodningen av Buffer_8F ses. 

4.2.2.4 Konvertering 
Konverteringens uppgift är att konvertera variablerna i Väderdata (se Bilaga 1) till 
antingen Väderdata_COMLI (se Bilaga 2) eller Väderdata_OPC (se Bilaga 3) 
variabler, beroende på hur variablerna skall hämtas upp av Uni-View. 
 
Väderdata_COMLI innehåller endast heltalsvariabler (uint) eftersom COMLI-
protokollet hanterar heltal. Väderdata_OPC innehåller dint och real variabler. 
Det finns dock ingen begränsning för vilka datatyper som kan användas i OPC, 
utan det är Uni-View som endast har stöd visning av real (analoga) och boolean 
(digitala) signaler. 
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Variablerna (se Bilaga 1) typkonverteras och innehållet kopieras över till någon av 
de anpassade datatyperna Väderdata_COMLI (se Bilaga 2) eller Väderdata_OPC 
(se Bilaga 3). De variabler (date_and_time) i Väderdata som innehåller datum 
konverteras först till strängar. Därefter kopieras månad, dag, timme, minut och 
sekund, var för sig över. Det skapas därmed fem nya variabler, i Väderdata_OPC 
eller Väderdata_COMLI, för varje datumvariabel i Väderdata. Se Bilaga 10 och 
Bilaga 11 för kod från konverteringen. 

4.3 Integrering i Uni-View 

Med integrering i Uni-View menas att den information som Väderdata innehåller 
transporteras upp till Uni-View klienten via Uni-View servern. För detta ändamål 
har systemet stöd för kommunikation från PLC till Uni-View via COMLI eller 
OPC. Om COMLI kommunikation används så behöver ingen fast förbindelse, 
utan PLC: n kan då ringas (telelinje) upp vid enstaka tillfällen för att hämta hem 
historik och data (se Bilaga 10 och 11). Om OPC används så krävs en fast 
förbindelse (ethernet). 

4.3.1 COMLI 
För att simulera COMLI kommunikation så har COMLI via Sattbus använts. 
COMLI protokollet bakas då in transparent i Sattbusmeddelanden och skickas 
via TCP/IP över ethernet. Simuleringen har utförts för att komma så nära en 
verklig COMLI överföring som möjligt. Om Sattbus över TCP/IP skall användas 
så måste detta konfigureras i processorns hårdvaruinställningar i Control 
Buildern, se den markerade raden i figur 13. 
 

 
 

Figur 13. Inställningar för Sattbus. [Egen källa] 
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Det som återstår för att Uni-View skall kunna ta emot COMLI variablerna är en 
knytning av dessa till accessvariabler i Control Buildern, samt konfigurering av 
Uni-Views kommunikationstabeller. 

4.3.1.1 Accessvariabler 
Här knyts samtliga variabler som man vill ska vara åtkomliga utåt. Variablerna 
knyts till ett registervärde som sedan läses av i Uni-View. Analoga heltalsvärden 
adresseras med R följt av ett nummer och digitala signaler med ett X följt av ett 
nummer. Knytningen sker genom att ett register anges (exempelvis R100, se figur 
14) och signalens sökväg (exempelvis 
App.Prog2.WM_Comli_1.Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_År, se figur 14) i PLC: n 
läggs in. 
 

 
 

Figur 14. Knytning av accessvariabler. [Egen källa] 

4.3.1.2 Kommunikationstabeller i Uni-View 
I Uni-View klientens serverkonfigurationsinställningar ställs 
kommunikationsparametrarna mot PLC: n in. De variabler som går att hämta är 
de som knutits i acccessvariablerna. Registeradressen som knyts i accessvariablerna 
speglas över i Uni-View till MO följt av ett nummer. Exempelvis så kommer 
register R100 att kunna nås i register MO100 i Uni-View. I 
kommunikationstabellerna bestäms även hur ofta dessa variabler skall uppdateras. 
Hur kommunikationstabellerna kan fyllas i ses i Bilaga 12. 

4.3.2 OPC 
För OPC kommunikation krävs en OPC server som normalt följer med ABB: s 
Control Builder verktyg, samt en klient som i detta fall representeras av Uni-
View. OPC servern sköter all kommunikation med PLC: n och sparar samtliga 
variabler i serverns databas. Det är från denna databas som Uni-View server sedan 
kommunicerar. Kommunikationen är händelsestyrd, vilket innebär att Uni-View 
servern endast hämtar data från OPC serverns databas då någon ändring skett. 
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4.3.2.1 Kommunikationstabeller i Uni-View 
Samtliga variabler i PLC: n går att hämta, förutsatt att de är av heltalstyp, real 
eller boolean typ. Till skillnad från COMLI kommunikation där varje signal läses 
från PLC: ns minnesarea så sker uppläsningen från OPC serverns databas istället. 
Startadress och antal signaler anges i kommunikationstabellerna i Uni-View 
klienten, som sedan allokerar en minnesrymd i serverns databas. Hur 
kommunikationstabellerna för OPC kommunikation kan fyllas i ses i Bilaga 13. 

4.3.3 Operatörsgränssnitt 
När kommunikation upprättats mellan Uni-View och PLC: n, och samtliga 
Väderdata variabler går att läsa i Uni-View, så återstår endast ett gränssnitt mot 
operatören i form av en processbild. Processbilden byggs i Uni-View där 
signalerna läses av cykliskt. Status för signalerna visas med hjälp av dynamiska 
objekt i bilden, som symboler, knappar, kurvor och texter. En scriptmotor för VB 
script finns även inbyggd för varje bild som byggs, där händelser kan övervakas i 
bilden [10].  
 
Då arbetet med processbilden startade var kunskapen inom Uni-View fortfarande 
begränsad. Arbetet var till stor del en inlärningsprocess samtidigt som mindre 
prototypbilder arbetades fram. Den slutliga operatörsbilden kan ses i Bilaga 14. 
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5 Test 

Det kan vara intressant att veta hur mycket de olika funktionsblocken belastar 
processorn vid en eventuell drifttagning. Därför har ett test utförts för att utreda 
hur funktionsblocken påverkar varandra och processorn.  

5.1 Cyklisk last 

Testet visar hur olika funktionsblockskombinationer påverkar den cykliska lasten 
i processorn. Testet har genomförts med intervalltider mellan 20 och 60 
millisekunder. Testet har utförts i Control Buildern under körning, där värden 
för cykliskt last samt aktuell och maximal exekveringstid lästs av under 
hårdvaruinställningarna.  
 
Cyklisk last, intervalltid och exekveringstid har följande samband: 
 
Cyklisk last = Exekveringstid / Intervalltid [1] 
 
Enligt ABB: s riktlinjer så bör inte processorn belastas mer än 55-65% i cyklisk 
last och helst mindre än så [1]. 
 
I figur 15 visas testresultat för olika funktionsblockskombinationer. I varje 
kombination visas testresultat för intervalltider mellan 20 och 60 millisekunder. 
Anledning till att just 20 och 60 millisekunder valts är att vid dessa områden 
uppnås gränsvärden för de olika kombinationerna. Vid 60 millisekunders 
intervalltid och uppåt, så klarar inte seriekommunikationsblocken av att läsa 
tecken för tecken längre. Vartannat eller färre tecken läses in vilket leder till 
felaktig information. Alltså är 60 millisekunder ett övre gränsvärde för vad 
seriekommunikationsblocken klarar. 20 millisekunder har valts för att den 
cykliska lasten blir för hög för de flesta kombinationerna. 
 
De funktionsblockskombinationer som tas med i testet är följande: 
 
• WM 
• WM + WM_COMLI 
• WM + WM_OPC 
• WM + WM_COMLI + WM_OPC 
 
Att WM_OPC och WM_COMLI inte testas var för sig eller tillsammans beror 
på att dessa inte fungerar ensamma utan endast i kombination med WM blocket.  
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5.2 Resultat 

De rödmarkerade cellerna i figur 15 representerar gränsvärden för processorn. 
Om dessa över eller underskrids så kan inte funktionaliteten hos 
funktionsblocken garanteras. 
 
Funktionsblock Intervalltid Cyklisk last Exekveringstid   

- Aktuell            - Max 
20ms 11% 2ms 12ms 
30ms 8% 2ms 12ms 
40ms 6% 2ms 12ms 
50ms 4% 2ms 12ms 

WM 
 

60ms 4% VARNING! 2ms 12ms 
20ms 52% 10ms 20ms 
30ms 35% 10ms 20ms 
40ms 27% 12ms 20ms 
50ms 21% 12ms 20ms 

WM 
WM_Comli 

60ms 18% VARNING! 12ms 20ms 
20ms 46% 10ms 20ms 
30ms 31% 10ms 20ms 
40ms 24% 10ms 20ms 
50ms 19% 10ms 20ms 

WM 
WM_OPC 

60ms 17% VARNING! 10ms 20ms 
20ms 70% VARNING! 18ms 26ms 
30ms 57% 18ms 24ms 
40ms 44% 18ms 24ms 
50ms 35% 18ms 24ms 

WM 
WM_Comli 
WM_OPC 

60ms 30% VARNING! 18ms 24ms 

 

Figur 15. Resultattabell över cykliskt lasttest. [Egen källa] 
 
Exempel: 
Om WM blocket körs tillsammans med WM_COMLI blocket i en intervalltid 
på 40 millisekunder så går det att avläsa en cyklisk last på 27% i processorn, 
vilket är fullt godtagbart. 

5.3 Diskussion 

De vanligaste kombinationerna vid drift är WM + WM_COMLI och WM 
+WM_OPC. Testet visar att då dessa kombinationer körs mellan 20 och 50 
millisekunders intervalltid så erhålls en godtagbar cyklisk last.  
 
Den cykliska lasten går att minska med en rad olika tekniker. Genom att se över 
koden och inte exekvera kod i onödan kan lasten minskas. Det exempelvis går att 
knyta ett visst kodavsnitt till en enskild intervalltid och samtidigt köra annan kod 
med en annan intervalltid. Att minska användningen av strängar och 
strängkonkateneringar har en mycket positiv effekt, då detta är extra krävande för 
processorn. Det går att flytta exempelvis strängkonkateneringsoperationer utanför 
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processorn till ett HSI gränssnitt, för att på så sätt minska användningen. Man 
bör använda sig av 32-bitars variabler och inte 16-bitars, då processorn arbetar 
med 32 bitars värden och slipper ändra om dessa vid beräkningar. Detta är några 
metoder för att minska processorlasten och därmed öka driftsäkerheten hos 
funktionsblocken [1]. 
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6 Diskussion 

Vid arbetet med projektet lades störst vikt vid att en fungerande systemprototyp 
skulle tas fram, där väderdatan kunde läsas in i Uni-View.  
Det var viktigt att systemet dokumenterades väl med en funktionsspecifikation så 
att Radius skulle kunna återupprätta systemet vid ett senare tillfälle. 
 
Ett första system togs fram redan efter ett par veckor. Systemet bestod då av en 
väderstation, PLC, dator och Control Builder verktyget. Systemet blev en grund 
för en iterativ arbetsprocess, där störst fokus lades på testning och 
programmering. Processen visade sig fungera bra då den snabbt gav mätbara 
resultat, i form av små testbara delar. En stor nackdel var dock att 
dokumentationen blev lidande för det mer praktiska arbetet. I stället för att 
dokumentera efterhand som projektet fortskred så sköts denna del upp till 
förmån för det praktiska, vilket ledde till att dokumentationen tog mycket längre 
tid än planerat. En tänkbar lösning här hade varit att, om möjligt, skriva dagbok 
för att på så sätt dokumentera arbetets framsteg. 
 
En hel del testning har skett av systemet för att säkerställa kvaliteten. Några av 
dessa tester har bestått av att PLC: n testkörts och väderdatan lästs upp i Uni-
View, där signalerna iakttagits. Informationen på operatörsdatorn har därefter 
jämförts med den information som väderstationen visar på sin display. Testerna 
lyckades då informationen överensstämde och uppdaterades regelbundet. Någon 
testperiod som sträcker sig över flera dygn har inte utförts, vilket hade varit 
önskvärt om systemet skulle sättas i drift. Som en följd av tidsbrist i slutet av 
arbetet så övergavs en utökad testning mot en mer omfattande dokumentation i 
form av rapporten och funktionsspecifikationen. 
Jag anser därför att vid en eventuell drifttagning hos kund hade ytterligare tester 
fått utföras. Eftersom lösningen då skulle komma att representera både kunden 
och Radius Control Systems AB, så är därmed behovet av en driftsäker produkt 
extra stor. 
 
Sammantaget har ett lyckat slutresultat uppnåtts där informationen från 
väderstationen läses upp i Uni-View via den programmerade PLC: n, och visas i 
en operatörsbild enligt bilaga 14. De delar som utgör systemet, och som beskrivs i 
kapitel 3, bidrar till det lyckade slutresultatet. 

6.1 Felkontroll 

För att säkerställa att informationen som samlas in i PLC och som skickats från 
väderstationen är korrekt, så utförs en rad felkontroller på vägen fram till 
avkodningsdelen. Eftersom varje informationsgrupp har olika längd (se Bilaga 6) 
så sker inledningsvis en kontroll av teckensträngens startbyte och dess längd. 
Därefter sker en kontroll av teckensträngens checksumma, som är summan av alla 
byte i teckensträngen. Checksumman som räknas fram jämförs sedan med den 
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checksumma som väderstationen skickat ut. Om dessa stämmer så godkänns 
kontrollen. 

6.1.1 Problembeskrivning 
Eftersom checksummebyten kan anta samma värde som något av startbyten kan 
detta leda till feltolkning. En checksummebyte kan tas för att vara startbyte 
istället och efterföljande byte blir felaktiga, vilket leder till att 
checksummejämförelsen ej godkänner teckensträngen. Värdena som skickas till 
Uni-View är visserligen korrekta men uppdateringen blir oerhört långsam. 

6.1.2 Lösning 
Den buffertlösning som inledningsvis användes övergavs mot en 
sorteringslösning. Även checksummejämförelsen övergavs och resterande 
felkontroll bakades in i den nya sorteringslösningen. Sorteringslösningen gick ut 
på att sortera tecken från väderstationen direkt istället för att först lägga dem i en 
buffert. Så fort sorteringen hittade en startbyte så triggades en inläsning av 
efterföljande tecken tills att paketet är fullt, förutsatt att samtliga villkor uppfyllts, 
däribland en kontroll av föregående startbyte (se Bilaga 8). Lösningen har 
bieffekten att processorn belastas oregelbundet istället för konstant, dock utan att 
överbelasta.   

6.2 Brist på com-port 

Ett problem som gjorde sig gällande vid ett tidigt stadium. Problemet kringgicks 
genom att kommunikationen med Uni-View kunde ske via OPC eller sattbus 
som båda använder sig av fast förbindelse. 

6.2.1 Problembeskrivning 
Kundens processorenhet har endast en port för seriekommunikation som redan 
används för annan verksamhet. Denna port var tänkt att väderstationen skulle 
kopplas in på. 

6.2.2 Lösning 
Ett kommunikationskort av typen CI853 och TP853 måste anförskaffas hos 
kunden om väderstationen skall integreras. Alternativt så får kommunikationen 
med processorn bytas från nuvarande seriekommunikation till 
ethernetkommunikation. 
 

6.3 CPU last 

Ett problem som är ytterst viktigt. Eftersom de funktionsblock som arbetats fram 
kommer att implementeras i befintliga system, så krävs att koden inte belastar 
processorn för mycket.  

6.3.1 Problembeskrivning 
Till en början skrev avkodningen över väderdatan även om ingenting förändrats i 
informationen. Varje exekveringscykel skrevs ”ny” information i ett femtiotal 
variabler, vilket påverkar processorlasten negativt.  
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6.3.2  Lösning 
Avkodningsdelen (se Bilaga 9) fick genomgå omfattande ändringar. I varje 
gruppavsnitt så lades in kontroller om paketet hade ändrats. Om ingen ändring 
skett så skrevs inte väderdatan om på nytt vilket ledde till en avsevärd minskning 
av lasten på processorn. Se kapitel 5.3 för ytterliggare möjligheter att minska 
processorlasten. 

6.4 Årtal 

Väderstationen kan komma att vara i drift under en lång tid, förmodligen över ett 
år. Om väderstationen skickar ut information i flera år så uppstår ett behov av att 
kunna skilja på vilken data som hör till vilket år. 

6.4.1 Problembeskrivning 
Väderstationen skickar ej ut årtal i datuminformationen, utan endast månad, dag, 
timme, minut och sekund. Det går exempelvis inte att utläsa vilket år en 
maxtemperatur är registrerad.  

6.4.2 Lösning 
Ett funktionsblock som hämtar fram datum ur hårdvaruklockan i PLC: n 
implementerades. Från datumet används endast årtal som skickas vidare via en 
separat parameter från WM blocket (se kapitel 4.2.2.2). 
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7 Möjligheter till vidareutveckling 

Det finns en rad olika framtida utvecklingsmöjligheter, några av dem presenteras 
nedan: 
 
• Nytt PLC fabrikat 
En implementation av arbetet på ett annat PLC fabrikat, exempelvis Siemens, 
skull kunna tjäna som ett helt nytt examensarbete, eftersom 
programmeringsverktygen skiljer sig åt. 
 
• Ny väderstation 
En implementation av arbetet på en annan väderstation innebär en avkodning av 
ett annat protokoll. Även här skulle det kunna tjäna som ett nytt examensarbete. 
 
• Operatörsgränssnitt 
En vidareutveckling av operatörsgränssnittet kan utföras. Bara fantasin kan sätta 
gränser för vad som går att göra i Uni-View. Exempelvis så skulle kurvdiagram 
över dygnstemperaturer och dylikt kunna visas. 
 
• Interaktion med annan programvara 
En utredning om hur funktionsblocken påverkar andra programdelar skulle 
kunna utföras. Detta är en vikig del då drifttagning hos en kund sker. 
 
• Utökad testning 
En utökad testning måste utföras innan väderstationen är redo för drift för att 
säkerställa en hög driftsäkerhet. 
 
• Kodoptimering 
En optimering av koden i funktionsblocken kan leda till att processorn avlastas 
ytterligare. Se kapitel 5.3 för exempel på hur detta kan gå till.  
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8 Slutord 

Jag anser att syftet att integrera väderstationen med Uni-View via ett PLC system 
är uppnått, och den slutgiltiga lösningen är funktionell för två olika 
kommunikationslösningar, COMLI via Sattbus och OPC. Jag känner även att 
Radius önskemål om en väl dokumenterad funktionsspecifikation över 
kommunikationen har uppfyllts. Vidare har rapporten en tydlig struktur och tråd 
över arbetsprocessen, vilket gör att läsaren snabbt kan sätta sig in i arbetet. 
 
Arbete med programmeringen hade högsta prioritet i inledningen av projektet, 
för att så snabbt som möjligt få fram en grund att testa med. Jag kan nu i 
efterhand känna att ett mer organiserat och strukturerat tillvägagångssätt, i början 
av projektet, hade gynnat arbetet. Förmodligen hade inte så snabba resultat 
uppnåtts, men i gengäld hade kvaliteten säkerställts på ett bättre sätt genom hela 
processen. Detta är en av många lärdomar som jag tar med mig från arbetet.  
 
Slutligen så har jag uppskattat att få ta del av en arbetsprocess som behandlat allt 
från planering till ett fungerande system. Det har varit oerhört lärorikt och 
intressant, samtidigt som jag har haft förmånen att vistas bland trevliga 
människor. 
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9 Terminologi 

Ord Förklaring 
Väderstation Oregon Scientific WM-918 
PLC Programmable Logic Controller; 

ABB AC 800M 
Processor ABB processorenhet PM856 
Control Builder ABB:s utvecklingsverktyg 

Control Builder AC 800M 
Version 4.1.0/2, Build 4.1.5.4, 
System Version 4.1 

I/O-enhet Input/Output-enhet, t.ex. givare, 
sensorer och regulatorer. 

Funktionsblock Förprogrammerade block som 
med fördel kan återanvändas 

Teckensträng En sträng med tecken, 
exempelvis 8F0240EFA510…se 
figur 9.  

Startbyte En byte, dvs 8 bitar som avgör 
vilket typ av meddelande som 
sänts 

Checksummebyte En byte för att avgöra om 
meddelandet som kommit fram 
är korrekt och inte ändrats på 
vägen 

CPU Central Processing Unit, PM856 
Processor 

Pinga Använder sig av ICMP-
protokollet för att göra en 
förfrågan om en IP-adress. 

Trial and Error Försök och misstag, 
inlärningsförlopp där felaktiga 
beteende elimineras undan för 
undan 

Array Fält, vektor med flera 
minnesplatser där variabler av 
olika slag kan placeras. 

FB FunktionsBlock 
ST Strukturerad Text 
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Typkonvertering En datatyp konverteras till en 
annan, exempelvis integer till 
real:  
Real datatyp := int_to_real(int 
datatyp) 

Paket En sträng med tecken (binär 
data), tillhörandes någon av 
informationsgrupperna (se Bilaga 
6) 

HSI Human System Interface – 
Människa System Gränssnitt, 
exempelvis ett SCADA system. 

Strängkonkatenering Då flera delsträngar sätts samman 
till en sträng. Exempelvis två 
strängar “Hej” och “du” blir till 
en “Hej du”. 
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Bilaga 1 Väderdata signaler 
Namn Datatyp Attribut Initialvärde Kommentar 
Fukt_Tid_Datum date_and_time retain  Färdig variabel att skicka ut, innehåller: YYYY-MM-DD-HH:MI:SS 
Fukt_Inne_Aktuell uint retain  Aktuell fuktighet inne, mellan 10 och 97 % 
Fukt_Inne_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta fuktighetsvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta fuktighetsvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde inne 
Fukt_Inne_Larm bool retain false Om fukt inne under/över-stiger satta gränsvärdet 
Fukt_Ute_Aktuell uint retain  Aktuell fuktighet ute, mellan 10 och 97 % 
Fukt_Ute_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta fuktighetsvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta fuktighetsvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde ute 
Fukt_Ute_Larm bool retain false Om fukt ute under/över-stiger satta gränsvärdet 
Temp_Inne_Aktuell real retain  Aktuell temperatur inne, mellan -50.0 och 50.0 grader Celcius 
Temp_Inne_Maxvärde real retain  Högsta uppmätta temperaturvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde real retain  Lägsta uppmätta temperaturvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde inne 
Temp_Inne_Larm bool retain false Om temp inne under/över-stiger satta gränsvärdet 
Temp_Ute_Aktuell real retain  Aktuell temperatur ute, mellan -50.0 och 50.0 grader Celcius 
Temp_Ute_Maxvärde real retain  Högsta uppmätta temperaturvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde real retain  Lägsta uppmätta temperaturvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde ute 
Temp_Ute_Larm bool retain false Om temp ute under/över-stiger satta gränsvärdet 
Tryck_Lokalt dint retain  Lufttryck lokalt mellan 795 och 1050 mb 
Tryck_Havsnivå real retain  Lufttryck vid havsnivå mellan 795,0 och 1 050,0 mb 
Tryck_Trend dint retain  Lufttryckstrend (1=Stigande, 2=Stadig, 4=Sjunkande) 
Tryck_Prognos dint retain  Prognos (1=Sol, 2=Moln, 4=Delvis, 8=Regn) 
DaggP_Inne_Aktuell dint retain  Aktuell daggpunkt inne, mellan 0 och 47 grader Celcius 
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DaggP_Inne_Maxvärde dint retain  Högsta uppmätta daggpunkten inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta daggpunkten inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde inne 
DaggP_Ute_Aktuell dint retain  Aktuell daggpunkt ute, mellan 0 och 56 grader Celcius 
DaggP_Ute_Maxvärde dint retain  Högsta uppmätta daggpunkten ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta daggpunkten ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde ute 
DaggP_Larm bool retain false Om daggpunkt ute eller inne under/över-stiger satta gränsvärdet 
Regn_Per_Timme dint retain  Regnmängd per timme mellan 0 och 998 mm/timme 
Regn_Mängd_Igår dint retain  Gårdagens regnmängd mellan 0 och 9999 mm 
Regn_Mängd_Totalt dint retain  Total regnmängd mellan 0 och 9999 mm 
Regn_Återställd_Datum date_and_time retain  Datum då regnmätare återställts 
Vind_Aktuell_Hastighet real retain  Aktuell vindhastighet mellan 0.0 och 56.0 m/s 
Vind_Aktuell_Riktning dint retain  Aktuell vindriktning mellan 0 och 359 grader 
Vind_Medel_Hastighet real retain  Medelhastighet mellan 0 och 56 m/s 
Vind_Medel_Riktning dint retain  Medelriktning mellan 0 och 359 grader 
Vind_Maxvärde_Hastighet real retain  Högsta uppmätta vindhastigheten, m/s 
Vind_Maxvärde_Riktning dint retain  Högsta uppmätta vindriktning, grader 
Vind_Maxvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för maxvärde 
Kyleffekt_Aktuell dint retain  Aktuell kyleffekt mellan -85 och 60 grader Celsius 
Kyleffekt_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta kyleffekten 
Kyleffekt_Minvärde_Datum date_and_time retain  Datum/Tid för minvärde 
Status_Strömkälla dint retain  Strömkälla (0=AC, 1=DC) 
Status_Batteri dint retain  Batterinivå (0=Normalt, 1=Låg batterinivå) 



 

 3

Bilaga 2 Väderdata_COMLI signaler 
Namn Datatyp Attribut Initialvärde Kommentar 
Fukt_Tid_Datum_År uint retain  Årtal från systemklocka 
Fukt_Tid_Datum_Månad uint retain  Månad 
Fukt_Tid_Datum_Dag uint retain  Dag 
Fukt_Tid_Datum_Timme uint retain  Timme 
Fukt_Tid_Datum_Minut uint retain  Minut 
Fukt_Tid_Datum_Sekund uint retain  Sekund 
Fukt_Inne_Aktuell uint retain  Aktuell fuktighet inne, mellan 10 och 97 % 
Fukt_Inne_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta fuktighetsvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta fuktighetsvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_År uint retain  År för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Larm uint retain 0 Om fukt inne under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Fukt_Ute_Aktuell uint retain  Aktuell fuktighet ute, mellan 10 och 97 % 
Fukt_Ute_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta fuktighetsvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta fuktighetsvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_År uint retain  År för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för fukt minvärde ute 
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Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Larm uint retain 0 Om fukt ute under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Temp_Inne_Aktuell uint retain  Aktuell temperatur inne, mellan -50.0 och 50.0 grader Celcius 
Temp_Inne_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta temperaturvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta temperaturvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_År uint retain  År för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Larm uint retain 0 Om temp inne under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Temp_Ute_Aktuell uint retain  Aktuell temperatur ute, mellan -50.0 och 50.0 grader Celcius 
Temp_Ute_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta temperaturvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta temperaturvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_År uint retain  År för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Larm uint retain 0 Om temp ute under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Tryck_Lokalt uint retain  Lufttryck lokalt mellan 795 och 1050 mb 
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Tryck_Havsnivå uint retain  Lufttryck vid havsnivå mellan 795.0 och 1050.0 mb 
Tryck_Trend uint retain  Lufttryckstrend (1=Stigande, 2=Stadig, 4=Sjunkande) 
Tryck_Prognos uint retain  Prognos (1=Sol, 2=Moln, 4=Delvis, 8=Regn) 
DaggP_Inne_Aktuell uint retain  Aktuell daggpunkt inne, mellan 0 och 47 grader Celcius 
DaggP_Inne_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta daggpunkten inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta daggpunkten inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_År uint retain  År för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för daggp. minvärde inne 
DaggP_Ute_Aktuell uint retain  Aktuell daggpunkt ute, mellan 0 och 56 grader Celcius 
DaggP_Ute_Maxvärde uint retain  Högsta uppmätta daggpunkten ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta daggpunkten ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_År uint retain  År för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för daggp. minvärde ute 
DaggP_Larm uint retain 0 Om daggpunkt under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Regn_Per_Timme uint retain  Regnmängd per timme mellan 0 och 998 mm/timme 
Regn_Mängd_Igår uint retain  Gårdagens regnmängd mellan 0 och 9999 mm 
Regn_Mängd_Totalt uint retain  Total regnmängd mellan 0 och 9999 mm 
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Regn_Återställd_Datum_År uint retain  År för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Månad uint retain  Månad för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Dag uint retain  Dag för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Timme uint retain  Timme för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Minut uint retain  Minut för återställningsdatum 
Vind_Aktuell_Hastighet uint retain  Aktuell vindhastighet mellan 0.0 och 56.0 m/s 
Vind_Aktuell_Riktning uint retain  Aktuell vindriktning mellan 0 och 359 grader 
Vind_Medel_Hastighet uint retain  Medelhastighet mellan 0.0 och 56.0 m/s 
Vind_Medel_Riktning uint retain  Medelriktning mellan 0 och 359 grader 
Vind_Maxvärde_Hastighet uint retain  Högsta uppmätta vindhastigheten, m/s 
Vind_Maxvärde_Riktning uint retain  Högsta uppmätta vindriktning, grader 
Vind_Maxvärde_Datum_År uint retain  År för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för vind maxvärde 
Kyleffekt_Aktuell uint retain  Aktuell kyleffekt mellan -85 och 60 grader celsius 
Kyleffekt_Minvärde uint retain  Lägsta uppmätta kyleffekten 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_År uint retain  År för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Månad uint retain  Månad för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Dag uint retain  Dag för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Timme uint retain  Timme för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Minut uint retain  Minut för kyleffekt minvärde 
Status_Strömkälla uint retain  Strömkälla (0=AC, 1=DC) 
Status_Batteri uint retain  Batterinivå (0=Normalt, 1=Låg batterinivå) 
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Bilaga 3 Väderdata_OPC signaler 
Namn Datatyp Attribut Initialvärde Kommentar 
Fukt_Tid_Datum_År dint retain  Årtal från systemklocka 
Fukt_Tid_Datum_Månad dint retain  Månad 
Fukt_Tid_Datum_Dag dint retain  Dag 
Fukt_Tid_Datum_Timme dint retain  Timme 
Fukt_Tid_Datum_Minut dint retain  Minut 
Fukt_Tid_Datum_Sekund dint retain  Sekund 
Fukt_Inne_Aktuell dint retain  Aktuell fuktighet inne, mellan 10 och 97 % 
Fukt_Inne_Maxvärde dint retain  Högsta uppmätta fuktighetsvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för fukt maxvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta fuktighetsvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_År dint retain  År för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för fukt minvärde inne 
Fukt_Inne_Larm dint retain 0 Om fukt inne under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Fukt_Ute_Aktuell dint retain  Aktuell fuktighet ute, mellan 10 och 97 % 
Fukt_Ute_Maxvärde dint retain  Högsta uppmätta fuktighetsvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för fukt maxvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta fuktighetsvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_År dint retain  År för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för fukt minvärde ute 
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Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för fukt minvärde ute 
Fukt_Ute_Larm dint retain 0 Om fukt ute under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Temp_Inne_Aktuell real retain  Aktuell temperatur inne, mellan -50.0 och 50.0 grader Celcius 
Temp_Inne_Maxvärde real retain  Högsta uppmätta temperaturvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för temp. maxvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde real retain  Lägsta uppmätta temperaturvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_År dint retain  År för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för temp. minvärde inne 
Temp_Inne_Larm dint retain 0 Om temp inne under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Temp_Ute_Aktuell real retain  Aktuell temperatur ute, mellan -50.0 och 50.0 grader Celcius 
Temp_Ute_Maxvärde real retain  Högsta uppmätta temperaturvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för temp. maxvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde real retain  Lägsta uppmätta temperaturvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_År dint retain  År för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för temp. minvärde ute 
Temp_Ute_Larm dint retain 0 Om temp ute under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Tryck_Lokalt dint retain  Lufttryck lokalt mellan 795 och 1050 mb 
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Tryck_Havsnivå real retain  Lufttryck vid havsnivå mellan 795.0 och 1050.0 mb 
Tryck_Trend dint retain  Lufttryckstrend (1=Stigande, 2=Stadig, 4=Sjunkande) 
Tryck_Prognos dint retain  Prognos (1=Sol, 2=Moln, 4=Delvis, 8=Regn) 
DaggP_Inne_Aktuell dint retain  Aktuell daggpunkt inne, mellan 0 och 47 grader Celcius 
DaggP_Inne_Maxvärde dint retain  Högsta uppmätta daggpunkten inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för daggp. maxvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta daggpunkten inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_År dint retain  År för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för daggp. minvärde inne 
DaggP_Inne_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för daggp. minvärde inne 
DaggP_Ute_Aktuell dint retain  Aktuell daggpunkt ute, mellan 0 och 56 grader Celcius 
DaggP_Ute_Maxvärde dint retain  Högsta uppmätta daggpunkten ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för daggp. maxvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta daggpunkten ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_År dint retain  År för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för daggp. minvärde ute 
DaggP_Ute_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för daggp. minvärde ute 
DaggP_Larm dint retain 0 Om daggpunkt under/över-stiger satta gränsvärdet (0=Normal, 1=Larm) 
Regn_Per_Timme dint retain  Regnmängd per timme mellan 0 och 998 mm/timme 
Regn_Mängd_Igår dint retain  Gårdagens regnmängd mellan 0 och 9999 mm 
Regn_Mängd_Totalt dint retain  Total regnmängd mellan 0 och 9999 mm 
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Regn_Återställd_Datum_År dint retain  År för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Månad dint retain  Månad för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Dag dint retain  Dag för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Timme dint retain  Timme för återställningsdatum 
Regn_Återställd_Datum_Minut dint retain  Minut för återställningsdatum 
Vind_Aktuell_Hastighet real retain  Aktuell vindhastighet mellan 0.0 och 56.0 m/s 
Vind_Aktuell_Riktning dint retain  Aktuell vindriktning mellan 0 och 359 grader 
Vind_Medel_Hastighet real retain  Medelhastighet mellan 0.0 och 56.0 m/s 
Vind_Medel_Riktning dint retain  Medelriktning mellan 0 och 359 grader 
Vind_Maxvärde_Hastighet real retain  Högsta uppmätta vindhastigheten, m/s 
Vind_Maxvärde_Riktning dint retain  Högsta uppmätta vindriktning, grader 
Vind_Maxvärde_Datum_År dint retain  År för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för vind maxvärde 
Vind_Maxvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för vind maxvärde 
Kyleffekt_Aktuell dint retain  Aktuell kyleffekt mellan -85 och 60 grader celsius 
Kyleffekt_Minvärde dint retain  Lägsta uppmätta kyleffekten 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_År dint retain  År för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Månad dint retain  Månad för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Dag dint retain  Dag för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Timme dint retain  Timme för kyleffekt minvärde 
Kyleffekt_Minvärde_Datum_Minut dint retain  Minut för kyleffekt minvärde 
Status_Strömkälla dint retain  Strömkälla (0=AC, 1=DC) 
Status_Batteri dint retain  Batterinivå (0=Normalt, 1=Låg batterinivå) 
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Bilaga 4 Servicekabel 

 
Pinkonfiguration 
AC 800M 
RJ45 kontakt hane 

PC 
9-pin D-typ. kontakt hona 

Pinnummer: Pinnamn: Pinnummer: Pinnamn: 
1 RTS 8 CTS 
2 DTR 6 DSR 
2 DTR 1 DCD 
3 TD 2 RD 
4 0V 5 0V 
5 0V 5 0V 
6 RD 3 TD 
7 DCD 4 DTR 
8 CTS 7 RTS 
Jord Jord 
 



 

 12

Bilaga 5 Kommunikationskabel 

 
Pinkonfiguration 
AC 800M 
RJ45 kontakt hane 

Modem 
9-pin D-Sub kontakt hane 

Pinnummer: Pinnamn: Pinnummer: Pinnamn: 
1 RTS 7 RTS 
2 DTR 4 DTR 
3 TD 3 TD 
4 0V 5 0V 
5 0V 5 0V 
6 RD 2 RD 
7 DCD 1 DCD 
8 CTS 8 CTS 
Jord Jord 
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Bilaga 6 Del av protokollbeskrivningen för WM-918 

 
Gruppinformation  
Grupp 
(Nummer) 

Längd 
(Byte) 

Skriv intervall 
(Sekund) 

Innehåll 

8F 35 10 Tid, Luftfuktighet 
9F 34 10 Temperatur 
AF 31 10 Lufttryck, Daggpunkt 
BF 14 10 Regn 
CF 27 5 Vind, Kylfaktor, Generellt 

 
Grupp 8F 
Group 8 - Time and Humidity 
Byte    Nibble  Bit(s)  Datum   Description 'part' of lo<59 @ 1 
 2      DD      all     Time    Minute 0<59 @ 1 

 3      DD      all     Time    Hour   0<23 @ 1 

 4      DD      all     Time    Day    1<31 @ 1 

 5      Bx      0       Time    Format: 0=12 Hour,  1=24 Hour    

 5      Bx      1       Time    Format: 0=Day-Month, 1=Month-Day         

 5      Bx      2,3 

 5      xH      all     Time    Mont: 1=Jan, 2=Feb, ... B=Nov, C=Dec 

 6      DD      all     Time    Alarm: Minute 

 7      DD      all     Time    Alarm: Hour 

 8      DD      all     Humid   Indoor:    10<97 % @ 1 

 9      DD      all     Humid   Indoor Hi:  % 

10      DD      all     Humid   Indoor Hi: Minute 

11      DD      all     Humid   Indoor Hi: Hour 

12      DD      all     Humid   Indoor Hi: Day 

13      Dx      all     Humid   Indoor Lo: 'b'  % 

13      xH      all     Humid   Indoor Hi: Month 

14      Dx      all     Humid   Indoor Lo: Minute 'b' of         

14      xD      all     Humid   Indoor Lo: 'a' of  %     

15      Dx      all     Humid   Indoor Lo: Hour   'b' of         

15      xD      all     Humid   Indoor Lo: Minute 'a' of  

16      Dx      all     Humid   Indoor Lo: Day    'b' of  

16      xD      all     Humid   Indoor Lo: Hour   'a' of  

17      Hx      all     Humid   Indoor Lo: Month 

17      xD      all     Humid   Indoor Lo: Day    'a' of  

18      DD      all     Humid   Indoor Alarm Hi:  % 

19      DD      all     Humid   Indoor Alarm Lo:  % 

20      DD      all     Humid   Outdoor:    10<97 % @ 1 

21      DD      all     Humid   Outdoor Hi:  % 

22      DD      all     Humid   Outdoor Hi: Minute 
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23      DD      all     Humid   Outdoor Hi: Hour 

24      DD      all     Humid   Outdoor Hi: Day 

25      Dx      all     Humid   Outdoor Lo: 'b' of  % 

25      xH      all     Humid   Outdoor Hi: Month 

26      Dx      all     Humid   Outdoor Lo: Minute 'b' of  

26      xD      all     Humid   Outdoor Lo: 'a' of  % 

27      Dx      all     Humid   Outdoor Lo: Hour   'b' of  

27      xD      all     Humid   Outdoor Lo: Minute 'a' of  

28      Dx      all     Humid   Outdoor Lo: Day    'b' of  

28      xD      all     Humid   Outdoor Lo: Hour   'a' of  

29      Hx      all     Humid   Outdoor Lo: Month 

29      xD      all     Humid   Outdoor Lo: Day    'a' of  

30      DD      all     Humid   Outdoor Alarm Hi:  % 

31      DD      all     Humid   Outdoor Alarm Lo:  % 

32      Bx      0       Humid   Outdoor: O.R. (out of range) = 1 

32      Bx      1 

32      Bx      2       Humid   Indoor Hi: O.R. = 1 

32      Bx      3       Humid   Indoor: O.R. = 1 

32      xB      0-2 

32      xB      3       Humid   Outdoor Hi: O.R. = 1 

33      Bx      0,1     Humid   Humidity Outdoors Alarm Set when both bits = 1 

33      Bx      2,3     Humid   Humidity Indoors Alarm Set when both bits = 1 

33      xB      0-2 

33      xB      3       Time    Alarm Set = 1 

34      HH      all     Cksum   Unsigned sum of first 34 bytes 
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Övrigt 
Nibble Column: 
  D-> 4 bit decimal number Range: 0-9 

  H-> 4 bit hex number Range: 0-15 

  B-> Bit encoded value Range: Variable 

  x-> Not defined in this entry 
 

Bits Column: 
  Bits within defined Nibbles 

  0 - Lo order 

  3 - Hi order 
 

General: 
All data is sent in the units shown and is independent of the units selected. 

Data is sent 9600 baud 8n1. 

Sensors that are not functioning or are out of range will return 'EE' as 

the measurement. 
 

Checksum: 
The last byte in each group is a checksum of that group. It is 

calculated by performing an unsigned add of all the bytes in the 

group, including the group number but not the checksum byte. The 

checksum is the lo-order byte of the sum. 
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Bilaga 7 Vy över seriekommunikationen inuti WM-Blocket 
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Bilaga 8 Kodavsnitt från sorteringen 

 
(##########ARRAY SKAPAS##########) 
IF Go_Create_Array THEN 
CreateArray(Array := Min_Array, FirstIndex := 1, LastIndex := 5, ArrayElement := Init_Create_Array, Status := 
Status_Create_Array );  
Go_Create_Array := false; 
END_IF; 
 
(##########SORTERING##########) 
IF SerialListen_1.Ndr = true THEN 
   Utdata_Dword_To_String := dword_to_string(Utdata_Dint_To_Dword); 
   Utdata_Dword_To_String := delete(Utdata_Dword_To_String, 1, 3); 
   IF len(Utdata_Dword_To_String) = 1 THEN 
      Utdata_Dword_To_String := Noll + Utdata_Dword_To_String; 
   END_IF; 
 
IF ((Utdata_Dword_To_String = F_8) OR (Trig8 = true)) AND (len(Buffer_8F) <= 68) AND (Förra_Start_Bit = 
F_C) THEN 
   Buffer_8F := Buffer_8F + Utdata_Dword_To_String; 
   Trig8 := true; 
   Trig9 := false; 
   TrigA := false; 
   TrigB := false; 
   TrigC := false; 
   IF len(Buffer_8F) = 70 THEN 
      PutArray(Array := Min_Array, Index := 1, ArrayElement := Buffer_8F, Status := Status_Put_Array ); 
      Buffer_8F := delete(Buffer_8F, 1, 140); 
      Trig8 := false; 
      Förra_Start_Bit := F_8; 
   END_IF; 
END_IF; 
 
IF ((Utdata_Dword_To_String = F_9) OR (Trig9 = true)) AND (len(Buffer_9F) <= 66) AND (Förra_Start_Bit = 
F_8) THEN 
   Buffer_9F := Buffer_9F + Utdata_Dword_To_String; 
   Trig8 := false; 
   Trig9 := true; 
   TrigA := false; 
   TrigB := false; 
   TrigC := false; 
   IF len(Buffer_9F) = 68 THEN 
      PutArray(Array := Min_Array, Index := 2, ArrayElement := Buffer_9F, Status := Status_Put_Array ); 
      Buffer_9F := delete(Buffer_9F, 1, 140); 
      Trig9 := false; 
      Förra_Start_Bit := F_9; 
   END_IF; 
END_IF; 
 
IF ((Utdata_Dword_To_String = F_A) OR (TrigA = true)) AND (len(Buffer_AF) <= 60) AND (Förra_Start_Bit 
= F_9) THEN 
   Buffer_AF := Buffer_AF + Utdata_Dword_To_String; 
   Trig8 := false; 
   Trig9 := false; 
   TrigA := true; 
   TrigB := false; 
   TrigC := false; 
   IF len(Buffer_AF) = 62 THEN 
      PutArray(Array := Min_Array, Index := 3, ArrayElement := Buffer_AF, Status := Status_Put_Array ); 
      Buffer_AF := delete(Buffer_AF, 1, 140); 
      TrigA := false; 
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      Förra_Start_Bit := F_A; 
   END_IF; 
END_IF; 
 
IF ((Utdata_Dword_To_String = F_B) OR (TrigB = true)) AND (len(Buffer_BF) <= 26) AND (Förra_Start_Bit 
= F_A) THEN 
   Buffer_BF := Buffer_BF + Utdata_Dword_To_String; 
   Trig8 := false; 
   Trig9 := false; 
   TrigA := false; 
   TrigB := true; 
   TrigC := false; 
   IF len(Buffer_BF) = 28 THEN 
      PutArray(Array := Min_Array, Index := 4, ArrayElement := Buffer_BF, Status := Status_Put_Array ); 
      Buffer_BF := delete(Buffer_BF, 1, 140); 
      TrigB := false; 
      Förra_Start_Bit := F_B; 
   END_IF; 
END_IF; 
 
IF ((Utdata_Dword_To_String = F_C) OR (TrigC = true)) AND (len(Buffer_CF) <= 52) AND 
((Förra_Start_Bit = F_B) OR (Förra_Start_Bit = F_C)) THEN 
   Buffer_CF := Buffer_CF + Utdata_Dword_To_String; 
   Trig8 := false; 
   Trig9 := false; 
   TrigA := false; 
   TrigB := false; 
   TrigC := true; 
   IF len(Buffer_CF) = 54 THEN 
      PutArray(Array := Min_Array, Index := 5, ArrayElement := Buffer_CF, Status := Status_Put_Array ); 
      Buffer_CF := delete(Buffer_CF, 1, 140); 
      TrigC := false; 
      Förra_Start_Bit := F_C; 
   END_IF; 
END_IF; 
 
END_IF; 
 
 
(##########ELEMENT I ARRAY SPARAS UNDAN##########) 
GetArray(Array := Min_Array, Index := 1, ArrayElement := Min_Array_1, Status := Status_Get_Array );   (#01#) 
GetArray(Array := Min_Array, Index := 2, ArrayElement := Min_Array_2, Status := Status_Get_Array );   (#02#) 
GetArray(Array := Min_Array, Index := 3, ArrayElement := Min_Array_3, Status := Status_Get_Array );   (#03#) 
GetArray(Array := Min_Array, Index := 4, ArrayElement := Min_Array_4, Status := Status_Get_Array );   (#04#) 
GetArray(Array := Min_Array, Index := 5, ArrayElement := Min_Array_5, Status := Status_Get_Array );   (#05#) 
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Bilaga 9 Kodavsnitt från avkodningen 

 
(********** OM PAKETTYP ÄR "8F" OCH PAKETET ÄR NYTT/HAR ÄNDRATS, GÅ TILL NÄSTA 
KONTROLL **********) 
IF (Fuktighet = left(Min_Array_1, 2)) AND (Min_Array_1 <> Min_Array_11) THEN 
   Min_Array_11 := Min_Array_1; 
 
(********** DATUM OCH TID I FORMATET DATE_AND_TIME **********) 
Fukt_Tid_Sekund := mid(Min_Array_1, 3, 2); 
Fukt_Tid_Minut := mid(Min_Array_1, 5, 2); 
Fukt_Tid_Timme := mid(Min_Array_1, 7, 2); 
Fukt_Tid_Dag := mid(Min_Array_1, 9, 2); 
Fukt_Tid_Månad := mid(Min_Array_1, 12, 1); 
Fukt_Tid_Månad := Noll + Fukt_Tid_Månad; 
   IF Fukt_Tid_Månad = Noll_A THEN 
      Fukt_Tid_Månad := Tio; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Tid_Månad = Noll_B THEN 
      Fukt_Tid_Månad := Elva; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Tid_Månad = Noll_C THEN 
      Fukt_Tid_Månad := Tolv; 
   END_IF; 
Fukt_Tid_Total := WM_LocalÅrtal + Fukt_Tid_Månad + Fukt_Tid_Dag +  
Fukt_Tid_Timme + Fukt_Tid_Minut + Fukt_Tid_Sekund; 
Data.Fukt_Tid_Datum := string_to_date_and_time(Fukt_Tid_Total, Format); 
 
(********** AKTUELL LUFTFUKTIGHET INNE (10-97)% **********) 
Data.Fukt_Inne_Aktuell := string_to_uint(mid(Min_Array_1, 17, 2)); 
 
(********** MAX LUFTFUKTIGHET UPPMÄTT INNE **********) 
Data.Fukt_Inne_Maxvärde := string_to_uint(mid(Min_Array_1, 19, 2)); 
 
(********** DATUM OCH TID I FORMATET DATE_AND_TIME **********) 
Fukt_Inne_Maxvärde_Minut := mid(Min_Array_1, 21, 2); 
Fukt_Inne_Maxvärde_Timme := mid(Min_Array_1, 23, 2); 
Fukt_Inne_Maxvärde_Dag := mid(Min_Array_1, 25, 2); 
Fukt_Inne_Maxvärde_Månad := mid(Min_Array_1, 28, 1); 
Fukt_Inne_Maxvärde_Månad := Noll + Fukt_Inne_Maxvärde_Månad; 
   IF Fukt_Inne_Maxvärde_Månad = Noll_A THEN 
      Fukt_Inne_Maxvärde_Månad := Tio; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Inne_Maxvärde_Månad = Noll_B THEN 
      Fukt_Inne_Maxvärde_Månad := Elva; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Inne_Maxvärde_Månad = Noll_C THEN 
      Fukt_Inne_Maxvärde_Månad := Tolv; 
   END_IF; 
Fukt_Inne_Maxvärde_Total := WM_LocalÅrtal + Fukt_Inne_Maxvärde_Månad + Fukt_Inne_Maxvärde_Dag + 
Fukt_Inne_Maxvärde_Timme + Fukt_Inne_Maxvärde_Minut + Fukt_Inne_Maxvärde_Sekund; 
Data.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum := string_to_date_and_time(Fukt_Inne_Maxvärde_Total, Format); 
 
(********** MIN LUFTFUKTIGHET UPPMÄTT INNE **********) 
Data.Fukt_Inne_Minvärde := string_to_uint(mid(Min_Array_1, 30, 1) + mid(Min_Array_1, 27, 1)); 
 
(********** DATUM OCH TID I FORMATET DATE_AND_TIME **********) 
Fukt_Inne_Minvärde_Minut := mid(Min_Array_1, 32, 1) + mid(Min_Array_1, 29, 1); 
Fukt_Inne_Minvärde_Timme := mid(Min_Array_1, 34, 1) + mid(Min_Array_1, 31, 1); 
Fukt_Inne_Minvärde_Dag := mid(Min_Array_1, 36, 1) + mid(Min_Array_1, 33, 1); 
Fukt_Inne_Minvärde_Månad := mid(Min_Array_1, 35, 1); 
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Fukt_Inne_Minvärde_Månad := Noll + Fukt_Inne_Minvärde_Månad; 
   IF Fukt_Inne_Minvärde_Månad = Noll_A THEN 
      Fukt_Inne_Minvärde_Månad := Tio; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Inne_Minvärde_Månad = Noll_B THEN 
      Fukt_Inne_Minvärde_Månad := Elva; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Inne_Minvärde_Månad = Noll_C THEN 
      Fukt_Inne_Minvärde_Månad := Tolv; 
   END_IF; 
Fukt_Inne_Minvärde_Total := WM_LocalÅrtal + Fukt_Inne_Minvärde_Månad + Fukt_Inne_Minvärde_Dag + 
Fukt_Inne_Minvärde_Timme + Fukt_Inne_Minvärde_Minut + Fukt_Inne_Minvärde_Sekund; 
Data.Fukt_Inne_Minvärde_Datum := string_to_date_and_time(Fukt_Inne_Minvärde_Total, Format);   
 
(********** AKTUELL LUFTFUKTIGHET UTE (10-97)% **********)  
Data.Fukt_Ute_Aktuell := string_to_uint(mid(Min_Array_1, 41, 2)); 
 
(********** MAX LUFTFUKTIGHET UPPMÄTT UTE **********) 
Data.Fukt_Ute_Maxvärde := string_to_uint(mid(Min_Array_1, 43, 2)); 
 
(********** DATUM OCH TID I FORMATET DATE_AND_TIME **********) 
Fukt_Ute_Maxvärde_Minut := mid(Min_Array_1, 45, 2); 
Fukt_Ute_Maxvärde_Timme := mid(Min_Array_1, 47, 2); 
Fukt_Ute_Maxvärde_Dag := mid(Min_Array_1, 49, 2); 
Fukt_Ute_Maxvärde_Månad := mid(Min_Array_1, 52, 1); 
Fukt_Ute_Maxvärde_Månad := Noll + Fukt_Ute_Maxvärde_Månad; 
   IF Fukt_Ute_Maxvärde_Månad = Noll_A THEN 
      Fukt_Ute_Maxvärde_Månad := Tio; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Ute_Maxvärde_Månad = Noll_B THEN 
      Fukt_Ute_Maxvärde_Månad := Elva; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Ute_Maxvärde_Månad = Noll_C THEN 
      Fukt_Ute_Maxvärde_Månad := Tolv; 
   END_IF; 
Fukt_Ute_Maxvärde_Total := WM_LocalÅrtal + Fukt_Ute_Maxvärde_Månad + Fukt_Ute_Maxvärde_Dag + 
Fukt_Ute_Maxvärde_Timme + Fukt_Ute_Maxvärde_Minut + Fukt_Ute_Maxvärde_Sekund; 
Data.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum := string_to_date_and_time(Fukt_Ute_Maxvärde_Total, Format); 
 
(********** MIN LUFTFUKTIGHET UPPMÄTT UTE **********) 
Data.Fukt_Ute_Minvärde := string_to_uint(mid(Min_Array_1, 54, 1) + mid(Min_Array_1, 51, 1)); 
 
(********** DATUM OCH TID I FORMATET DATE_AND_TIME **********) 
Fukt_Ute_Minvärde_Minut := mid(Min_Array_1, 56, 1) + mid(Min_Array_1, 53, 1); 
Fukt_Ute_Minvärde_Timme := mid(Min_Array_1, 58, 1) + mid(Min_Array_1, 55, 1); 
Fukt_Ute_Minvärde_Dag := mid(Min_Array_1, 60, 1) + mid(Min_Array_1, 57, 1); 
Fukt_Ute_Minvärde_Månad := mid(Min_Array_1, 59, 1); 
Fukt_Ute_Minvärde_Månad := Noll + Fukt_Ute_Minvärde_Månad; 
   IF Fukt_Ute_Minvärde_Månad = Noll_A THEN 
      Fukt_Ute_Minvärde_Månad := Tio; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Ute_Minvärde_Månad = Noll_B THEN 
      Fukt_Ute_Minvärde_Månad := Elva; 
   END_IF; 
   IF Fukt_Ute_Minvärde_Månad = Noll_C THEN 
      Fukt_Ute_Minvärde_Månad := Tolv; 
   END_IF; 
Fukt_Ute_Minvärde_Total := WM_LocalÅrtal + Fukt_Ute_Minvärde_Månad + Fukt_Ute_Minvärde_Dag + 
Fukt_Ute_Minvärde_Timme + Fukt_Ute_Minvärde_Minut + Fukt_Ute_Minvärde_Sekund; 
Data.Fukt_Ute_Minvärde_Datum := string_to_date_and_time(Fukt_Ute_Minvärde_Total, Format); 
 
Fukt_Larm := string_to_dint(Hexa + mid(Min_Array_1, 67, 1)); 
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   (********** FUKTIGHET UTE HAR ÖVER/UNDER-STIGIT GRÄNSVÄRDE **********) 
   IF Fukt_Larm = 3 OR Fukt_Larm = 7 OR Fukt_Larm = 11 OR Fukt_Larm = 15 THEN 
      Data.Fukt_Ute_Larm := true; 
   ELSE 
      Data.Fukt_Ute_Larm := false; 
   END_IF; 
 
   (********** FUKTIGHET INNE HAR ÖVER/UNDER-STIGIT GRÄNSVÄRDE **********) 
   IF Fukt_Larm = 12 OR Fukt_Larm = 13 OR Fukt_Larm = 14 OR Fukt_Larm = 15 THEN 
      Data.Fukt_Inne_Larm := true; 
   ELSE 
      Data.Fukt_Inne_Larm := false; 
   END_IF; 
 
END_IF; 
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Bilaga 10 Kodavsnitt från COMLI konverteringen 

 
(#INNE#) 
 
(* TID DATUM *) 
Fukt_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Tid_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_År := Comli_LocalÅrtal; 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Månad := string_to_uint(mid(Fukt_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Dag := string_to_uint(mid(Fukt_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Timme := string_to_uint(mid(Fukt_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Minut := string_to_uint(mid(Fukt_Datum, 15, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Sekund := string_to_uint(mid(Fukt_Datum, 18, 2)); 
 
(* INNE AKTUELL *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Aktuell := Data_In.Fukt_Inne_Aktuell; 
 
(* INNE MAXVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde := Data_In.Fukt_Inne_Maxvärde; 
 
(* INNE MAXVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_År := Comli_LocalÅrtal; 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Månad := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Dag := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Timme := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Minut := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* INNE MINVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde := Data_In.Fukt_Inne_Minvärde; 
 
(* INNE MINVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Inne_Minvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_År := Comli_LocalÅrtal; 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Månad := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Dag := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Timme := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Minut := string_to_uint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* INNE LARM *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Larm := bool_to_uint(Data_In.Fukt_Inne_Larm); 
 
(#UTE#) 
 
(* UTE AKTUELL *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Aktuell := Data_In.Fukt_Ute_Aktuell; 
 
(* UTE MAXVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde := Data_In.Fukt_Ute_Maxvärde; 
 
(* UTE MAXVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_År := Comli_LocalÅrtal; 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Månad := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Dag := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Timme := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Minut := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* UTE MINVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde := Data_In.Fukt_Ute_Minvärde; 
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(* UTE MINVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Ute_Minvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_År := Comli_LocalÅrtal; 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Månad := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Dag := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Timme := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Minut := string_to_uint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* UTE LARM *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Larm := bool_to_uint(Data_In.Fukt_Ute_Larm); 
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Bilaga 11 Kodavsnitt från OPC konverteringen 

 
(#INNE#) 
 
(* TID DATUM *) 
Fukt_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Tid_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_År := OPC_Årtal; 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Månad := string_to_dint(mid(Fukt_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Dag := string_to_dint(mid(Fukt_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Timme := string_to_dint(mid(Fukt_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Minut := string_to_dint(mid(Fukt_Datum, 15, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Tid_Datum_Sekund := string_to_dint(mid(Fukt_Datum, 18, 2)); 
 
(* INNE AKTUELL *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Aktuell := Data_In.Fukt_Inne_Aktuell; 
 
(* INNE MAXVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde := Data_In.Fukt_Inne_Maxvärde; 
 
(* INNE MAXVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Inne_Maxvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_År := OPC_Årtal; 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Månad := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Dag := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Timme := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Maxvärde_Datum_Minut := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Maxvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* INNE MINVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde := uint_to_dint(Data_In.Fukt_Inne_Minvärde); 
 
(* INNE MINVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Inne_Minvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Inne_Minvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_År := OPC_Årtal; 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Månad := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Dag := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Timme := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Inne_Minvärde_Datum_Minut := string_to_dint(mid(Fukt_Inne_Minvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* INNE LARM *) 
Data_Ut.Fukt_Inne_Larm := bool_to_dint(Data_In.Fukt_Inne_Larm); 
 
(#UTE#) 
 
(* UTE AKTUELL *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Aktuell := uint_to_dint(Data_In.Fukt_Ute_Aktuell); 
 
(* UTE MAXVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde := uint_to_dint(Data_In.Fukt_Ute_Maxvärde); 
 
(* UTE MAXVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Ute_Maxvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_År := OPC_Årtal; 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Månad := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Dag := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Timme := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Maxvärde_Datum_Minut := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Maxvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* UTE MINVÄRDE *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde := uint_to_dint(Data_In.Fukt_Ute_Minvärde); 
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(* UTE MINVÄRDE DATUM *) 
Fukt_Ute_Minvärde_Datum := date_and_time_to_string(Data_In.Fukt_Ute_Minvärde_Datum); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_År := OPC_Årtal; 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Månad := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 6, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Dag := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 9, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Timme := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 12, 2)); 
Data_Ut.Fukt_Ute_Minvärde_Datum_Minut := string_to_dint(mid(Fukt_Ute_Minvärde_Datum, 15, 2)); 
 
(* UTE LARM *) 
Data_Ut.Fukt_Ute_Larm := bool_to_dint(Data_In.Fukt_Ute_Larm); 
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Bilaga 12 Kommunikationstabeller i Uni-View för COMLI/SB 

 
Kommunikationslinjer 
Parameter Värde 
Protokolltyp SBU 
Typ av linje Ethernet 
Antal portar 1 
Timeout svar 3,0 
Antal omsändningar 3 
Tid mellan kommunikationstest 5 
Tid mellan sändning 0,00 
Beskrivning UDP_2999 

 
Undercentraler på linje 
Parameter Värde 
UC-nummer 121 
Identitet Ingen funktion 
Kommunikations fel-flagga 0 
UCfel-flagga 0 
Kommunikationstest Ja 
Tid till nedkoppling 0 
Beskrivning 10.12.0.89 

 
Signalgrupper i undercentral 
Parameter Värde 
UV-typ MO 
UV-adress 100 
Signalantal 121 
UCläs-typ R 
UCläs-adress 100 
UCskriv-typ R 
UCskriv-adress 100 
Normal -intervall  1 
Normal -sekund 1 
Snabb -intervall 0 
Snabb -sekund 0 
Initiering Läs 
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Bilaga 13 Kommunikationstabeller i Uni-View för OPC 

Kommunikationslinjer 
Parameter Värde 
Protokolltyp OPC 
Typ av linje Ethernet 
Antal portar 1 
Timeout svar 3,0 
Antal omsändningar 3 
Tid mellan kommunikationstest 10 
Tid mellan sändning 0,00 
Beskrivning =OPC_ABB 

 
Undercentraler på linje 
Parameter Värde 
UC-nummer 122 
Identitet Ingen funktion 
Kommunikations fel-flagga 0 
UCfel-flagga 0 
Kommunikationstest Ja 
Tid till nedkoppling 0 
Beskrivning Ingen funktion 

 
Signalgrupper i undercentral 
Parameter Värde 
UV-typ MO 
UV-adress 300 
Signalantal 121 
UCläs-typ MO 
UCläs-adress 300 
UCskriv-typ MO 
UCskriv-adress 300 
Normal -intervall  60 
Normal -sekund 1 
Snabb -intervall 0 
Snabb -sekund 0 
Initiering Läs 

 
Parameter Värde 
UV-typ HA 
UV-adress 0 
Signalantal 0 
UCläs-typ Ingen funktion 
UCläs-adress 0 
UCskriv-typ Ingen funktion 
UCskriv-adress 0 
Normal -intervall  1 
Normal -sekund 1 
Snabb -intervall 0 
Snabb -sekund 0 
Initiering Ingen 
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Bilaga 14 Operatörsbild i Uni-View 

 


