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Sammanfattning 
Detta projekt syftar till att undersöka relevansen av att använda UML som stöd vid småskalig 
utveckling av ett inbyggt system. Detta görs genom att UML används under det initiala skedet av 
vidareutvecklingen av Telfafill AB:s huvudprodukt Telfafill. Denna produkt är en 
fyllningsmaskin och målet med vidareutvecklingen är att separera användargränssnittet från 
styrenheten, och därmed skapa en mer flexibel produkt. Utöver detta fanns önskemålet att 
ytterligare funktionsändringar och tillföranden undersöks inom examensarbetet. 
 
Vidareutvecklingen av Telfafill kom, i detta projekt, så långt som till en kravspecifikation över 
det önskade systemet och kontakt med potentiella legoutvecklare. Konstruktion av någon 
prototyp av produkten har vid projektslut inte påbörjats. I rapporten redovisas 
kravspecifikationen och arbetet med funktionsutveckling, kommunikationsutvärdering och 
design som lett fram till denna. Vidare redovisas anledningar till varför prototyputveckling 
valdes att inte genomföras inom projektet.   
 
UML har använts via verktygen ArgoUML och Rhapsody in J. Arbetet inleddes med hjälp av 
ArgoUML men detta verktyg övergavs till förmån för Rhapsody in J. Denna övergång skedde 
eftersom Rhapsody framför allt erbjöd möjligheter till simulering, men även, visade det sig, var 
enklare att arbeta i ur de flesta synvinklar. Den aspekt av utvecklingen som UML främst har 
stött, har varit verifiering av de krav som tagits fram. Genom att systemet har modellerats, har 
kravkonflikter och dåliga formuleringar kunnat undgås i vad som uppfattas som större 
utsträckning än utan motsvarande modellering. Vidare har UML varit till hjälp för att öka 
förståelsen av och insikten i systemets uppbyggnad och funktion. Den största nackdelen med 
modelleringen har varit att det tagit lång tid att lära in verktygen och UML:s uppbyggnad, mer än 
vad som kan anses motiverat för ett projekt i denna storleksordning.  
 
Som slutsats dras att detta exempel har visat att UML kan vara väl värt att använda som stöd vid 
småskalig utveckling av inbyggda system. Detta dock under förutsättningen att de som arbetar 
med utvecklingen inte behöver genomgå långtgående utbildningar för att klara UML och det 
verktyg som finns och att modellens ”grad av kompletthet” anpassas till det specifika 
utvecklingsprojektet. 
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Abstract 
This project aims at investigating if the use of UML as a support to small-scale development of 
an embedded system is relevant. The investigation is conducted by using UML during the initial 
phase of the development of Telfafill, a filling machine by the company “Telfafill AB”. The aim 
of the development of Telfafill is to separate the user interface from the control unit. In addition 
to this main objective, Telfafill AB would like possible changes to, and additions of, 
functionality of the filling machine to be investigated. 
 
Within the boundaries of this project, the development of Telfafill reached a full requirement 
specification of the proposed system, and contact was made with potential external developers. 
No prototype construction had been started when the project ended. The report includes the 
requirement specification, and also accounts for the work of functionality development, 
communications evaluation and product design that has led to the specification. Account is also 
given for the choice of not designing the prototype in-house.  
 
For using UML, the tools ArgoUML and Rhapsody in J have been used. Initially, ArgoUML was 
used, but abandoned because of the greater potential for simulation in Rhapsody. Even though 
simulation did not take place, Rhapsody continued to be used, since it had shown to be easier to 
use from most perspectives. Foremost, UML has been a support to the verification of 
requirements. Conflicts and pitfalls in requirement design have been avoided and it is believed 
that the use of modelling has aided comprehension and understanding to a greater extend than 
would have been possible without similar methods. However, the time required to learn UML 
and the chosen tool has been long, longer than can be deemed efficient for the scale of the 
project.  
 
In conclusion, this example of UML-supported development has shown that the use of UML can 
be well motivated in small-scale development. However this holds under the assumption that 
those who perform the development have enough knowledge of UML to limit the cost and time 
for learning to an acceptable level. Also, it is necessary for the developers of small-scale systems 
to adjust the “level of model completeness” to the current project size and requirement. 
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1. Introduktion 
Denna rapport sammanfattar resultatet av ett examensarbete på 20 poäng inom ämnesområdet 
mekatronik, vilket utförs som en del i civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi på 
KTH i Stockholm.  

1.1. Bakgrund  
Bakgrunden till projektet är tvådelad. Dels finns på företaget Telfafill AB ett behov av att 
påbörja en vidareutveckling av produkten ”Telfafill”, dels finns frågeställningar kring 
användbarheten av modelleringsspråket UML vid småskaliga utvecklingsprojekt. 

1.1.1. Telfafill 
Telfafill AB:s egenutvecklade produkt, Telfafill, är en fyllningsmaskinsserie för flytande 
produkter i industrin. Två huvudutföranden finns, en där styrenheten är integrerad med 
pumpen, och en där de två huvudkomponenterna är separerade. För att ytterligare öka 
flexibiliteten i systemet vill Telfafill AB utveckla en lösning där det dessutom är möjligt att 
separera användargränssnittet från styrenheten/fyllningsmaskinen.  

1.1.2. UML 
UML används allt oftare i industrin för utveckling av tekniska komponenter och mjukvara 
(Lundqvist 2002). Detta sker ofta i stora projekt eller som en integrerad del av stora företags 
formaliserade utvecklingsmiljö (Douglass 2000). Kan UML användas med framgång i 
utvecklingsprojekt med små omfång? Mekatronisk utveckling sker på många nivåer i 
industrin och i många företag av olika storlek. Kan ett relativt litet företag, med få produkter 
och tekniska system som är relativt enkla i både hårdvara och i mjukvara, dra nytta av UML i 
en utvecklingsprocess, eller blir utvecklingen bara mer tungrodd, icke-intuitiv och kostsam? 
Med dessa frågor som bakgrund, anses det finnas ett behov av att undersöka UML som stöd 
vid småskalig utveckling.  

1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka relevansen med UML som stöd vid småskalig 
utveckling av ett mekatroniskt system, exemplifierat av vidareutvecklingen av det inbyggda 
systemet fyllningsmaskinen ”Telfafill”. 

1.3. Mål 

1.3.1. Sammanfattad målformulering 
Det övergripande målet för detta examensarbete är att undersöka förutsättningarna för, och 
påbörja, nedan angivna utveckling i samarbete med Telfafill och dess leverantörer, samt att i 
detta arbete försöka ta stöd av UML. Detta för att sedan utvärdera dels om utvecklingsarbetet 
blev lyckat och dels om UML var ett relevant, effektivt och användbart stöd i utvecklingen. 
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1.3.2. Telfafill – ett inbyggt system moget för 
vidareutveckling 

Telfafill AB vill att dess produkt, fyllningsmaskinen ”Telfafill”, ska bli mer flexibel men med 
bibehållen eller ökad användarvänlighet. Detta vill de ska ske genom att den programmerings- 
och driftpanel som idag sitter integrerad med styrenenheten (kallad TF 5500) separeras från 
styrenheten, och att panelen går att använda till mer än en styrenhet. Detta önskemål hänvisas 
i övriga rapporten som ”huvudproblemet”.  Denna utvecklingsväg innebär ett antal delmål: 

- Utveckling av någon typ av fåtrådskommunikation mellan panel och styrenhet 
- Utveckling av styrenheten så att drift utan inkopplad panel kan ske 
- Design och utveckling av den separerade panelen 
- Undersökning av hur programmering/drift/övervakning av flera styrenheter med 

endast en panel lämpligen ska ske och eventuellt design och utveckling av en prototyp 
av ett sådant system. 

- Undersökning av ekonomisk lönsamhet vid en övergång till en vidareutvecklad 
produkt. 

1.3.2.1. Ytterligare önskad utveckling av Telfafill 
I samband med utvecklingen av styrenheten ”TF 5500” till den nya version som i rapporten 
hädanefter kommer kallas ”TF 6000”, önskar uppdragsgivaren även att, om möjligt, vissa nya 
funktioner tillförs. Exempel på nya funktioner är avläsning av antal fyllningar, automatiskt 
stopp efter visst antal fyllningar, integrerad sekvensfyllning och loggning av fyllningsdata.  

1.4. Metod 
Examensarbetet planeras initialt att följa en enkel projektuppbyggnad: förstudie, inledning, 
kärna, avslutning. Den information som samlas under förstudien används under inledningen 
för att planera lösningar. Detta understöds av modellering med hjälp av UML. För att utröna 
UML:s användbarhet i utvecklingen, konstrueras modeller ur flera olika systemperspektiv. 
Dessa används sedan som underlag vid framtagningen av en kravspecifikation och eventuellt 
även vid prototypframtagning. Genom att påbörja ett verkligt utvecklingsprojekt 
exemplifieras användningen av UML i småskalig utveckling, vilket förhoppningsvis leder till 
specifika och kanske generella slutsatser om nyttan av UML i sådana projekt. 
 

1.5. Språkkonventioner 
Namn på diagramtyper och diagramkomponenter har inte översatts. Därför kallas till exempel 
Actors för detta och inte för aktörer. Detta eftersom tillfredsställande översättningar inte finns 
på alla aspekter av UML, och det har ansetts utgöra mindre förvirring att inte blanda språken i 
detta fall. I övrigt har svenska använts så långt som möjligt i rapporten.  
 
De UML-verktyg som använts har krävt namnkonventioner som liknar de som 
programmeringsspråket Java har. Därför har engelska använts när diagramkomponenter och 
metodanrop namngivits inuti diagrammen. Namnen har i möjligaste mån gjorts beskrivande, 
men saknar mellanslag. Istället används stor bokstav för att markera nytt ord. Kommentarer 
och förklarande texter har skrivits på svenska. 
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2. Förstudie 
Projektet inleddes med en förstudie, som syftade till att ge information om de förutsättningar 
som rådde för projektet. De delar som ansågs ingå i förstudien var dels 
informationsinhämtning angående nya kunskapsområden såsom exempelvis UML, nätverk 
och Telfafills konstruktion, samt visst förberedande arbete och vissa verktygsval. Målet med 
förstudien var därmed att skapa den kunskap och den utvecklingsmiljö som ansågs krävas för 
att kunna utföra projektet. 

2.1. UML 
UML (Unified Modeling Language) är en standard för ett grafiskt språk för modellering av 
objektorienterade system, produkter, projekt med mera.  Standarden är satt av ”the Object 
Management Group” (OMG 2005 [1]), en sammanslutning som riktar sig till dator- och 
elektronikindustrin och har som uppgift att skapa och underhålla specifikationer för olika 
industriapplikationer. Exempel på medlemmar i OMG är Boeing, Hitachi, I-Logix, 
Massachusetts Institute of Technology och Sun Microsystems (OMG 2005 [2]).  
 
Eftersom en stor del av projektet syftar till att upprätta diagram enligt UML studerades 
språket framför allt med hjälp av Douglass (2000) för att få en förståelse för hur diagrammen 
bör konstrueras. Att noggrant beskriva strukturen och semantiken för UML-diagram anses 
utanför omfånget för denna rapport och istället hänvisas till exempelvis Douglass (2000), eller 
en lärosida på Internet, till exempel Borlands version (2005).  

2.1.1. Standarden 
Standarden UML har funnits i ett antal versioner, den tidigare mest använda är UML 1.3. 
Sedan 2004 finns den senare versionen, UML 2.0. Grundläggande i UML är dels de olika 
diagramtyperna, dels att det går att bygga ut språket till att passa varje projekt. 
Specifikationen är öppen och går att ladda ner från OMG:s hemsida (OMG 2005 [2]). Den 
grundläggande aspekten att UML är utbyggbart framgår framförallt av de så kallade 
stereotyperna. Alla modellkomponenter kan definieras att tillhöra en viss stereotyp, vilka i sin 
tur definieras av användaren. På detta sätt kan till exempel diagramkomponenter som normalt 
beskriver fysiska objekt, i modellen definieras att beskriva exempelvis processorer. 

2.1.1.1. Diagram 
UML 2.0 definierar 13 diagramtyper. Inom dessa anvisar UML vilka komponenter som 
diagrammet består av och hur de ska se ut grafiskt, vilka typer av egenskaper de kan ha, och 
vad som går att koppla till varje komponent. Gemensamt för alla diagram är så kallade 
associationer, en objektstyp som används för att koppla ihop komponenter. Även 
associationer har möjliga egenskaper och olika grafiska utseenden beroende på vilken typ de 
är.  
 
Diagramtyperna kan delas upp i två grupper; strukturdiagram och beteendediagram. Den 
första gruppen beskriver olika aspekter av systemets uppbyggnad och den andra beskriver 
beteendet på olika nivåer och ur olika perspektiv i systemet.  Nedan följer en kort 
sammanfattning av diagrammen som UML definierar. Huvuddragen i sammanfattning är 
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hämtade och översatta från Sparx Systems (2006). De första sex diagramtyperna är 
strukturdiagram, de följande sju är beteendediagram. 
 
Class-diagram beskriver de grundläggande byggstenarna av modellen, det vill säga vilka 
olika typer av grundläggande objekt som systemet innehåller och vilka klasser som kan 
interagera med varandra. Klasserna är analoga med till exempel klasser i Java.  
 
Klasser kan delas upp i Packages, och dessa beskrivs i sin tur av Package-diagram. Package-
diagram beskriver därmed vilka klasser som ingår i ett Package, men också hur olika Package 
är relaterade och kan interagera med varandra. 
 
Composite-diagram beskriver en UML-komponents inre struktur, till exempel en enskild 
klass detaljerade struktur. 
 
Component-diagram modellerar Components, som är systemstrukturer ofta bestående av ett 
flertal klasser som tillsammans utgör ett, med tydliga gränssnitt, väl avgränsat delsystem,. 
 
Instanser av klasser kallas för Objects och i Object-diagram modelleras hur dessa är 
relaterade och används under programexekvering. 
 
Den fysiska dispositionen av hårdvara och mjukvara i ett system visas i Deployment-diagram, 
där Components allokeras till noder av olika slag och dessas relationer också visas. 
 
Use Case-diagram visar möjliga interaktioner mellan systemet och omvärlden och används 
ofta för att analysera vilka krav som ska ställas på systemet. 
 
State Machine-diagram beskriver en modellkomponents, till exempel en klass, olika möjliga 
tillstånd under exekvering, samt vilka övergångar mellan tillstånd som kan ske och när. 
 
Om fokus inte önskas på de olika tillstånden, utan snarare vad som händer under exekvering, 
kan modellkomponenter istället beskrivas av Activity-diagram, som visar olika möjliga 
aktiviteter och hur övergångar från en aktivitet till en annan kan ske. 
 
Sequence-diagram beskriver hur meddelanden mellan modellkomponenter skickas över tiden. 
Fokus ligger i denna diagramtyp på i vilken sekvens och vid vilka tider som meddelanden 
skickas. 
 
Communication-diagram visar hur modellkomponenter kan kommunicera under exekvering, 
och även i vilken sekvens meddelanden dem emellan skickas. Communication-diagram 
beskriver normalt en särskilt instans av en delsystemstruktur och dess kommunikation under 
exekvering. 
 
Timing-diagram visar hur en modellkomponents tillstånd ändras över tiden och vilka 
meddelanden som ger upphov till övergångarna mellan tillstånd. 
 
Interaction Overview-diagram används för att på en övergripande nivå visa hur olika 
uppsättningar av interaktioner påverkar varandra. I detta diagram kopplas andra 
beteendediagram till varandra och interaktionerna mellan dessa ”interaktionsförekomster” 
beskrivs.  
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2.1.2. Objektorienterat perspektiv och modelldriven 
arkitektur 

OMG har bildats för att det inom många områden råder en långvarig trend att göra 
utvecklings- och systemarbete mer objektorienterat. Med detta menas att de minsta 
byggklossarna i ett system, till exempel ett programvarusystem, är ”objekt”, det vill säga 
abstrakta (eller konkreta) enheter med både egenskaper och möjliga aktiviteter. Genom att 
bygga systemet på detta vis, är bland annat tanken att det blir mer lättöverskådligt, att 
komplexiteten minskar jämfört med andra sätt att bygga systemet, att objekt kan återanvändas 
i andra system och att vidareutveckling av delsystem kräver färre ändringar i övriga 
delsystem.  
 
UML är, som ovan nämnt, ett språk för att beskriva objektorienterade system. Standarden har 
också tagits fram som ett led i viljan att, förutom att använda objektorientering, även använda 
modeller av system i större utsträckning. Denna vilja beror på att det anses mer 
kostnadseffektivt och snabbare att under utvecklingen av ett system, så länge som möjligt låta 
utvecklingen ske i en modell av systemet. Detta eftersom det är mindre kostsamt att göra 
ändringar och hitta fel i modellen, än i det färdiga systemet. UML är alltså tänkt som ett 
hjälpmedel både till att göra modeller av system och för att göra systemen objektorienterade. 

2.1.3. Verktygsutvärdering 
Ett antal verktyg för upprättande av UML-diagram undersöktes, där hänsyn togs speciellt till 
om verktygen var anpassade för inbyggda system och till priset. De program som valdes ut för 
undersökning var de som OMG (OMG 2005 [2]) angett som befintliga verktyg på sin 
hemsida. Det ansågs inte möjligt att pröva de program som gav möjlighet till test eller 
prövolicenser, då installationsmöjligheter var begränsade och tidsåtgången till att installera 
och förstå dessa program djupt nog för att avgöra deras fulla potential, ansågs bli för stor. 
Därför användes metoden att studera specifikationerna för de olika applikationerna. De 
egenskaper som användes för jämförelsen var följande: 

- om verktyget uttryckligen är tänkt för utveckling av realtidssystem eller till utveckling 
av applikationer för andra system, till exempel affärssystem. 

- Vilket pris verktyget har för användning under projektet. 
- Vilka programmeringsspråk som, enligt företaget, är tänkta att användas i 

utvecklingsprojekt som verktyget ska användas i. 
- Om verktyget kan generera kod och i så fall vilka språk. 
- Om verktyget kan reversera programkod, det vill säga skapa UML-modeller utifrån 

befintlig källkod, och i så fall från vilka språk. 
- Att programmet kan exportera och importera filer i så kallat XMI-format, vilket är ett 

standardformat för bland annat överföring av UML-diagram mellan program. Denna 
egenskap har bara angetts om verktyget saknar den. 

- Vilken version av UML som används och hur stor del av standarden som är 
implementerad. 

2.1.3.1. ArgoUML 
ArgoUML är ett Open Source-projekt från samfundet Tigris (Tigris 2005). Det är därmed 
också gratis. ArgoUML är uttryckt att vara till för utveckling av programmet, inte för 
användning, vilket bland annat märks på en ofärdig användarmanual. Det är anpassat för Java 
och kan generera viss Javakod, men inte reversera den. ArgoUML implementerar UML 1.3, 
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och bara vissa diagramtyper. Det är Javabaserat och behöver inget mer än en fungerande 
Javamiljö installerad. 

2.1.3.2. Artisan Real-time Studio 
Artisan marknadsförs av Artisan Software (Artisan Software 2005) och är uttryckligen 
utvecklat för realtidsutveckling. Det implementerar UML 2.0 och en version av SysML, vilket 
de hävdar att de är ensamma om. Vilka diagramtyper som är tillgängliga framgår inte av 
specifikationen, men Artisan sägs stödja C, C++, Ada och Spark för både kodgenerering och 
kodreversering. Artisan Software erbjuder möjligheten att använda en prövolicens, men under 
vilka villkor framgår inte. Inte heller priset anges på hemsidan. 

2.1.3.3. Describe 
Describe marknadsförs av Embarcadero (Embarcadero Technologies 2005) och är till för 
mjukvaruutveckling med möjligheter till kodgenerering och kodreversering till och från C++, 
C#, Visual Basic och Java. Describe använder UML 2.0 och Embarcadero hävdar att hela 
standarden är implementerad. Det ges möjlighet till prövolicens i 30 dagar men pris anges 
inte. Särskilt noterbart i specifikationen var att systemkraven på hårdvaran är höga. 

2.1.3.4. Enterprise Architect 
Enterprise Architect från Sparx Systems (Sparx Systems 2005) är framtaget för utveckling av 
framför allt affärssystem. Det stöder generering och reversering av kod på flera språk, bland 
andra C++, C#, Java och Delphi, men inte C. Enligt Sparx Systems är Enterprise Architect en 
full implementering av UML 2.0, med bland annat alla 13 diagramtyperna. Programmet finns 
i en 30-dagas testversion och det finns även en studentlicens för $65. En normallicens kostar 
$199. 

2.1.3.5. MagicDraw UML 
Från No Magic Inc. (No Magic 2005) kommer MagicDraw UML som är ett verktyg för 
utveckling av icke realtidsbaserade system. Det stöder UML 2.0 och hanterar åtta av de 13 
diagramtyperna. No Magic hävdar att generering och reversering av kod för Java, C++, C# 
och CORBA är möjlig. Priset för en akademisk en-användarlicens är $49, och hemsidan anger 
inte någon möjlighet till test- eller prövolicenser. 

2.1.3.6. Rational Rose Technical Developer 
IBM:s UML-verktyg Rational Rose (IBM 2005) är utvecklat för C, C++ och Java och är tänkt 
både för utveckling av PC-program och av realtidssystem. Rational Rose implementerar UML 
2.0 men i vilken omfattning framgår inte av hemsidan. Kodgenerering utlovas för de språk 
Rational Rose är utvecklat för, men om kodreversering är möjligt framgår inte heller. IBM 
erbjuder en 15-dagars testversion och det kan även finnas möjligheter till studentlicenser. 
Normalpris för Rational Rose är 55 000 kr.  

2.1.3.7. Rhapsody 
I-Logix (I-Logix 2005) säljer Rhapsody som är tänkt som verktyg för utveckling av 
realtidsapplikationer. Rhapsody stöder generering till C, C++, Java och Ada kod. I-logix 
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hävdar att Rhapsody förutom att stödja UML 2.0, också stöder SysML. Hur stor del av UML 
som Rhapsody omfattar framgår inte av specifikationen, men I-Logix hävdar att det har 
marknadens bästa omfattning. Pris anges inte, men 30-dagars testlicens finns, samt 
möjligheter till studentlicens. Värt att notera är att I-logix är ett av de företag som är djupt 
involverade i OMG (Object Management Group, se  2.1 sid. 3). 

2.1.3.8. UML2 
Open Source-samfundet Eclipse (Eclipse 2005) har ett projekt, UML2, som syftar till att 
skapa en modelleringsapplikation integrerad med samfundets mjukvaruutvecklingsplattform 
Eclipse. UML2 är en implementation av UML 2.0 men stödjer för närvarande inte export och 
import av modeller, kodgenerering eller kodreversering och kräver att Eclipse-plattformen är 
installerad. Eclipse har också haft ett projekt kallat EclipseUML Studio, som implementerade 
UML 1.3. Detta var anpassat för Java men fanns för C, C++, PHP och C#. UML2 är en 
Open Source-applikation, vilket gör stabilitet inte garanteras och det är tänkt som ett projekt 
att utveckla, inte att använda. Det är dock gratis. 

2.1.3.9. UModel™ 2005  
UModel marknadsförs av Altova (Altova 2005) och är främst utvecklad för Java-
programmering. Altova uppger att UModel bygger på UML 2.0 och implementerar sex av de 
13 tillgängliga diagramtyperna, däribland Use Case och Class Diagram, men inte State 
Machine-, Sequence- eller Activity-diagram. Altova hävdar också att kodgenerering och 
kodreversering till och från Java är tillgängligt i UModel. Tillgången till applikationen är 
sådan att Altova erbjuder ett gratis 30-dagas test och sedan kostar en licens €199 utan 
supportpaket. Möjlighet till studentlicens ges inte, enligt Altovas hemsida. 

2.1.4. Verktygsval 
Valet av verktyg avgjordes efter undersökningen av priset. Även om viss undersökning av de 
möjligheter tills studentlicenser som fanns genomfördes, ansågs det enklare att studera 
gratisverktyg först. Eftersom de enda gratisverktygen som undersökts var Open Source-
verktygen UML2 från Eclipse och ArgoUML från Tigris avgjordes vidare valet av enkel 
installation och kort kom-igång tid till ArgoUML:s fördel. 
 

2.1.5. Omvärdering av verktygsval 
Halvvägs genom projektet omvärderades verktygsvalet. Eftersom det blev önskvärt att 
undersöka om en snabb prototyp (se ” 7.2 Rapid Prototyping”) kunde utvecklas, gjordes 
ansökningar om studentlicenser. De företag som ansågs relevant att ansöka hos var IBM och 
I-logix, eftersom deras produkter dels hade möjligheter till gratis akademisk licens, och dels 
var tänkta för modellering av inbyggda system. Ansökan påbörjades till de båda företagen, 
men IBM hänvisade till återförsäljare i Europa medan I-logix tog hand om ansökan på en 
gång. Eftersom IBM inte heller helt klargjorde vilket företag i Sverige som var lämpligt att 
vända sig till, gjordes inga vidare förfrågningar där, när ansökan hos I-logix hade tagits emot 
väl. I-logix beviljade ansökan om en licens för akademisk användning av en studerande och 
från och med denna tidpunkt (ca 20 veckor in i projektet) användes ”Rhapsody 7.1 in J”.  
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2.2. Telfafill AB 
Telfafill AB är ett ägarskött företag som utvecklar och producerar fyllningsmaskinen Telfafill. 
Företaget har sitt säte i Göteborg och har producerat fyllningsmaskiner i cirka 20 år. 
Produktionen är utlagd på entreprenad och försäljningen sker i Sverige genom företaget 
Telfa AB, som har ensamrätt. Försäljning utomlands sker via ett antal olika företag i 
packnings- och pumpbranschen.  

2.2.1. Telfafill – en flexibel fyllningsmaskin 
Fyllningsmaskinen Telfafill marknadsförs som världens mest flexibla fyllningsmaskin 
(Telfafill 2005). Principen för maskinen är att fylla mediet med hjälp av en deplacementpump 
och hålla ordning på hur mycket denna pump gått. Deplacementpumpar har egenskapen att 
varje motorvarv med hög repeternoggrannhet ger samma mängd medium, vilket gör att det 
utan återkoppling går att få samma mängd fylld vid varje fyllningsförlopp. Huvuddelarna i 
fyllningsmaskinen blir därmed: 

- en deplacementpump 
- tillhörande asynkron- eller trefasmotor 
- en frekvensomformare för frekvensstyrning av motorn 
- ett mikrodatorkontrollerat styrsystem  
- en givare för hur många varv motorn gått.  

 

 
Figur  2-1 Telfafill Compact med ett urval av fyllda produkter 

Att handha Telfafill går schematiskt till på följande sätt: 
Maskinen ställs i manuellt läge och startknappen hålls in så att pumpen och alla rördelar är 
fylls av mediet. Därefter nollställs räknaren och ett emballage ställs under utloppet. 
Startknappen hålls in tills önskad mängd erhållits i emballaget. Operatören noterar vilket 
värde räknaren visar och ställer in detta värde som det förinställda värdet ”preset”. Därefter 
ställs fyllaren om till automatisk drift, och styrsystemet ser då till att motorn går lika många 
varv som förinställt vid varje fyllningsförlopp. Skulle motorn på grund av sin tröghet inte 
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stanna exakt på det förinställda värdet, korrigerar styrsystemet när den stoppar motorn så att 
den under nästa fyllning stannar exakt på det. Detta genom att helt enkelt stanna så många 
motorvarv tidigare eller senare som det slog fel fyllningen innan. Förutom det förinställda 
värdet kan ett flertal ytterligare inställningar göras i styrsystemet, såsom fördröjning av 
ventilstängning, motorns hastighet, annorlunda hastigheter i början och slutet av fyllningen 
och hur den automatiska driften ska kontrolleras. För en noggrannare genomgång av hur 
Telfafill fungerar, se dokumentationen på Telfafill AB:s hemsida (Telfafill AB 2006). 
  
Eftersom styrsystemet inte är beroende av pump, motor eller frekvensomformare, kan dessa 
anpassas för mediets viskositet och hur stora fyllningsvolymer som är aktuella. 
Fyllningsmaskinen kan också kombineras med olika utkastare, ventiler och utrustning för 
fyllning från botten, vilket totalt gör att Telfafill kan fylla allt som går att pumpa, även 
normalt svårfyllda medier som skummar, har fasta bitar eller är trögflytande. Dessutom kan 
volymerna variera från bara några få milliliter upp till tiotusentals liter. 
 
Telfafill säljs i olika varianter, där Telfafill Compact är den mest vanliga varianten. I detta 
utförande består maskinen av en kompakt låda med direkt anslutning av till- och frånflöde till 
pumpen. Andra varianter är Split Mobil, där pump och pumpmotor är separerade från 
styrsystem och frekvensomvandlare för att tillåta större pumpar, Split Wall, där kontrollskåpet 
är skilt från pump och motor för montering på vägg, och EX, där motor och pump är 
explosionsskyddade och kontrollskåpet kan placeras utanför explosionsriskzonen.  

2.2.2. TF 5500 
Styrsystemet för Telfafill heter i sitt nuvarande skick TF 5500 och är den tredje generationen 
av styrsystem för Telfafill. Första generationen bestod av egenkonstruerade 
applikationsspecifika PLC-system och andra generationen av ett PLC-baserat system i en 
färdig, anpassningsbar konstruktion. Den nuvarande versionen (version 4) av TF 5500 började 
säljas 1995 och flera av de först sålda enheterna är fortfarande i full drift. Vid övergången från 
ett PLC-baserat system till dagens specialkonstruerade system, anlitades Alltronic AB i 
Alingsås för att utveckla, designa och konstruera styrsystemet. Detta gjordes med framgång 
och endast några få modifikationer av den första prototypen behövdes för att kunna börja sälja 
systemet. Ytterligare några små modifikationer ledde sedan fram till TF 5500:s nuvarande 
utförande.  
 
Styrsystemet är utformat som en panel, eftersom LCD-skärm och knappsats är nära 
integrerade med kretskortet. CPU:n är en Motorola HC911, vilket är en 8-bitars processor. 
Denna används i enchips-lösning, vilket innebär att inga data- eller adressbussar behövs och 
CPU:ns inbyggda minne används. Endast bussen till LCD-skärmen behövs och denna är på 
grund av den nära integrationen mycket kort. CPU:n har programmerats med Assembler och 
enligt Alltronics utvecklare är ROM, RAM och EEPROM i styrsystemet maximalt utnyttjade. 
 
Mellan styrsystemet och motorn sitter en extern frekvensomvandlare i standardutförande, 
varvid motorstyrning från styrsystemet kan ske med en analog signal (0-10V) och digitala 
signaler för riktning. Motorvarvtalet räknas med hjälp av en pulsgivare som vid användning 
av den pumpmotor som har högst varvtal ger 2400 pulser per sekund. I övrigt kontrollerar 
styrsystemet ventiler, bottenlans och klarsignal, allt via reläer.  
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Det finns några former av yttre signaler, förutom varvtalsgivaren, som styrsystemet kan ta 
hänsyn till. Dessa är: 

- en analog signal för tanktryck eller nivå 
- externa signaler för finjustering av det förinställda värdet 
- externa start- och stoppsignaler. 

 Den analoga signalen och finjusteringssignalerna används för att korrigera fyllningsmängden 
på grund av ändrade externa förhållanden. Start- och stoppsignalerna används när ett 
transportband styr fyllningsförloppen eller när operatören använder till exempel en fotpedal 
för att styra driften.  
 
Den korrigering som kan ske automatiskt hanterar att deplacementpumpar endast ger mycket 
hög repeternoggrannhet förutsatt att förhållanden såsom trycket på sugsidan av pumpen är 
oförändrade. Detta är ofta inte fallet när fyllning sker från till exempel stora kärl med utlopp i 
botten. Genom att undersöka hur stor påverkan sådana förändrade yttre förhållanden har på 
fyllningsmängden, kan fyllningsmaskinen ställas in att kompensera för detta och på så sätt 
öka fyllningsnoggrannheten ytterligare. Enligt Pär Nygren på Telfafill AB visar dock 
erfarenheten från befintliga kunder att dessa möjligheter knappt används, även om 
möjligheten till detta vid flera tillfällen visat sig vara ett avgörande försäljningsargument. 
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2.2.3. Modellering av TF 5500 
Utvecklingen av Telfafills styrsystem utgår från det nuvarande styrsystemet TF 5500. För att 
förstå detta upprättades ett Use Case-diagram vilket sedan var utgångspunkt för upprättandet 
av UML-diagram för TF 6000. Use Case-diagram för TF 5500 återges i Figur  2-2 .  
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Figur  2-2 Use Case-diagram för TF 5500 
 
För att ytterligare klargöra TF 5500:s situation, upprättades ett Deployment-diagram som 
visar den hårdvara som TF 5500 interagerar med. Detta diagram återges i Figur  2-3. 
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Figur  2-3 Deployment-diagram för TF 5500 
 

2.3. Kommunikation 
För att lösa huvudproblemet krävs någon form av kommunikation mellan 
användargränssnittet och huvudenheten. Därför undersöktes olika kommunikationsformer för 
data. Nedan följer en kortfattad introduktion till några kommunikationsformer. 

2.3.1. Parallell kommunikation 
Parallell kommunikation skulle uppnås genom att den kommunikation som sker inom enheten 
idag fortsätter ske över förlängt kablage. Exempelvis förlängs databussen mellan LCD och 
processor och mellan knappsats och processor. Kommunikationen skulle då vara densamma 
som i en integrerad enhet, med endast den fysiska skillnaden att det är längre kablage. 
Parallell kommunikation av det här slaget är ovanligt över längre avstånd än ca 1 meter, 
eftersom bussarna är störningskänsliga och antalet kablar som krävs är stort jämfört med 
någon form av seriell kommunikation. Vid seriell kommunikation behövs dock någon form av 
avkodare i ”andra änden” och denna är vanligtvis ytterligare en processor. 

2.3.2. Seriell kommunikation 
Vid seriell kommunikation används ett fåtal kablar för att kommunicera data, och denna 
ordnas istället så att informationen kommer efterhand. I exemplet processor till LCD skulle då 
informationen som normalt kommer som olika digitala nivåer på elva olika ledningar, kunna 
komma som elva olika nivåer efter varandra på en ledning, enligt Figur  2-4. Det finns flera 
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praktiska skillnader mellan parallell och seriell kommunikation. Den första är tiden, det vill 
säga att vid parallell kommunikation kan informationen bytas så ofta som mottagaren hinner 
läsa av de olika ledningarna, medan det vid seriell kommunikation alltid tar den tid som varje 
meddelande har fått allokerat innan nästa kan skickas. I Figur  2-4 är detta ”t11” plus tid nog 
för mottagaren att avkoda meddelandet. För det andra kräver parallell kommunikation inte två 
enheter som klarar av att koda och avkoda kommunikationen, vilka vanligtvis är processorer. 
Vid seriell kommunikation är det alltså inte möjligt att utan mellanliggande enheter skicka 
informationen till en LCD av det slag som exempelvis används i TF 5500. Ytterligare stora 
praktiska skillnader är att parallell kommunikation begränsas av antalet ledningar; 
meddelanden kan inte bli större än antalet ledningar medan den seriella kommunikationen 
behöver konstrueras enligt något protokoll som alla kommunicerande enheter är överens om. 
Protokollet behandlar exempelvis hur lång tid varje databit har, hur ett meddelande börjar och 
avslutas, och hur de olika elektriska nivåerna skall vara. 

 
 t11 t10 t9 t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1 t0 

Elektrisk signal 
 
- hög digital nivå 

(ovanför ledningen) 
 
 
- låg digital nivå (på 

ledningen) 
 
Ledning, låg digital 
nivå 
 
Tidintervallsgräns 

Seriell 
kommunikation 

Parallell  
kommunikation 

Figur  2-4 Illustration av parallell kontra seriell kommunikation 

2.3.2.1. Punkt-till-punkt (point-to-point) 
Punkt-till-punkt kommunikation kallas den typ av seriell kommunikation som endast 
involverar två kommunicerande enheter. Med dedikerade ledare för sändning respektive 
mottagning, försöker de två enheterna aldrig skicka på samma ledning samtidigt. Den 
elektriska standard som är vanligast för punkt-till-punkt-kommunikation inom industrin är 
RS232, vilken utvecklades på 1960-talet och sedan 1990-talet även kallas EIA232, där EIA 
står för den organisation (”Electronic Industries Association”) som utarbetat standarden 
(Strangio 2005). Standarden beskriver bland annat elektriska nivåer på signalerna, vilka 
ledningar som ska och bör finnas med, vilka tider och överföringshastigheter som ska gälla 
och hur skärmning av kablar skall gå till.  
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2.3.2.2. Nätverk 
Om fler än två enheter ska kommunicera med varandra, behövs någon form av nätverk. 
Nätverket innebär att data på något sätt kan skickas till en valfri, inkopplad enhet. Nätverk 
kan se ut på olika sätt och vanliga konstruktioner är att alla enheter kopplas till en gemensam 
nätverksledning (”buss”) eller till en central, nätverksstyrande enhet, så kallad stjärna. Hur 
nätverket ska se ut och hur kommunikationen ska styras, avgörs av vilka protokoll man väljer 
att använda i nätverket. Det finns en uppsjö av protokoll för industriellt bruk, med olika för- 
och nackdelar. Vanligt i industrin är de elektriska gränssnitten RS485, som är en anpassning 
av RS232 från punkt-till-punkt till nätverk, eller Ethernet, det elektriska nätverksprotokoll 
som också är vanligast för att koppla ihop en PC med Internet. Vilket protokoll som sedan 
används för åtkomst av nätverket varierar mellan ett flertal, där WorldFIP, CAN-Open och 
Modbus är exempel på några. Valet av protokoll är av stor betydelse för de egenskaper som 
önskas i systemet. De önskade egenskaperna styr dock inte ensamt valet av protokoll när en 
industriapplikation ska utvecklas. Eftersom det för närvarande inte finns någon allom rådande 
standard för nätverk i industrin, påverkas valet av protokoll också av om kundens egna, eller 
tredje parts, produkter ska kunna kommunicera på det nätverk som levereras. Problematiken 
blir då att välja ett protokoll som ”många” använder eller att kunna implementera flera olika 
nätverksprotokoll. 

2.4. Omvärldsperspektiv 
Marknaden för fyllningsapparater är ur vissa perspektiv snäv och ur andra mycket bred. Den 
är snäv eftersom det är ett fåtal producenter på marknaden och det finns relativt lite kännedom 
om vad en fyllningsmaskin är, eftersom det i många applikationer är en pump och någon form 
av styrsystem som gör det jobb som en fyllningsmaskin skulle kunna göra. Marknaden kan 
dock karaktäriseras som bred om man istället ser det ur kundomfångsperspektiv. Det är 
många branscher och konsumentprodukter som någon gång i tillverkningsprocessen fyller 
någonting. Bland kunder som får nytta av en noggrann fyllare återfinns allt från den 
småskaliga entreprenören som fyller ”Majas specialsenap” i burkar till stora livsmedels- eller 
kemikaliejättar som fyller tiotals emballage i taget i rasande fart. 

2.4.1. Kundönskemål 
Kundernas önskemål vad gäller ytterligare funktioner och möjligheter med Telfafill-fyllaren 
har undersöks dels genom intervjuer med den huvudansvarige Telfafill-säljaren i Sverige, Pär 
Nygren, dels genom en enkät till de säljare som är ombud för Telfafill i övriga Europa. 
Enkäter eller intervjuer med enskilda kunder har inte gjorts främst av två huvudanledningar:  

- Det är svårt att hitta den person hos kunden som är mest relevant att fråga, eftersom 
operatörer ofta har knapphändig kunskap om den övergripande processen som 
fyllningsmaskinen ingår i, och ledningen i sin tur har knapphändig kunskap om hur 
maskinen hanteras, enligt erfarenheter från Telfafill-säljare. Det är också tidskrävande 
att uppsöka ett relevant urval av kunder samt få dem intresserade av att svara på 
frågorna. Eftersom fyllningsmaskinerna för många kunder är en stor investering och 
ett ”engångsköp”, är det svårt att göra en bedömning av vikten av kundens svar, då de 
själva antagligen inte kommer att köpa någon mer fyllare inom överskådlig tid. 
Dessutom är det svårt att hitta de kunder som valde någon annan lösning än Telfafill. 

- Eftersom fyllningsmaskinen för många kunder är en stor investering, och för andra en 
del i en större omläggning av produktionen, arbetar säljarna ofta tätt tillsammans med 
kunderna och får då många intryck av vad de skulle ha velat ha eller har tyckt bra om. 
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Dessutom har säljarna en bild som redan är avvägd till det breda kundomfång som 
fyllarna riktas till. Tills sist har säljarna också kunskap om vad som gjort att kunder 
valt bort Telfafill. 

 
Förutom Pär Nygren svarade säljarna i Storbritannien, Benelux och Estland på den enkät som 
skickades ut (se  Bilaga 1), vilket innebär att tre av fem utskickade enkäter besvarades. 
 
Pär Nygren, som ansvarig för Telfafillförsäljning, är en av initiativtagarna till 
utvecklingsprojektet och har tagit detta initiativ delvis på grund av att han har uppfattningen 
kunderna vill se de förändringar som projektet syftar till. Framför allt anser han att kunderna 
vill kunna placera panelen mer fritt från pump och elektronik än för närvarande, det vill säga 
projektets huvudproblematik. Dessutom anser Pär att andelen kunder som köper mer än en 
fyllare har ökat och att dessa tycker det är omständligt med lika många paneler som 
fyllningsapparater, eftersom de ofta bara har en operatör och därmed endast kan ställa in en i 
taget i alla fall. Dessa åsikter stöddes också i ett av enkätsvaren, där fri placering av panelen 
och fler än ett pumphuvud till varje fyllningssystem önskades. 
 
Enligt Pär är ytterligare några funktioner efterfrågade: Först, fler än de åtta förval som går att 
spara, gärna dubbelt så många. Detta stöds också av enkätsvaren. Enligt Pär har också antalet 
kunder som vill ha så kallad sekvensfyllning ökat. För en mer utförlig förklaring till 
sekvensfyllning hänvisas till  Bilaga 4. Eftersom sekvensfyllning idag kräver extern styrlogik 
skulle en utveckling till intern sekvensfyllning kunna genomföras.  
 
En funktion som tidigare varit anledning till ett utvecklingsprojekt på Telfafill AB är att logga 
fyllningsdata (Johannisson och Johansson 2003). Denna funktion upplevs av Pär som 
efterfrågad, men har inte nämnts i enkätsvaren.  
 
Övriga önskemål som framkommit i enkätsvaren är att Telfafill även bör kunna leverera 
systemutrustning som transportband, maskiner för förslutning och för etikettering. Dessutom 
önskas förändringar av ventilerna och pumparna så att de klarar större fasta bitar i mediet och 
så att tiden för omställningar som kräver ventilbyten minskas. Dessa förändringar kan inte 
uppnås genom förändringar i styrsystemet och faller därför utanför detta projekt. 
 
Vad gäller synpunkter på vad som är bra och inte bör förändras med Telfafill är enkätsvaren 
och Pär Nygren väl överens: Telfafill är liten, flexibel och mycket lätt att börja använda och 
ställa om. Dessa egenskaper får inte ändras.  

2.4.2. Jämförelse med marknaden 
Den svenska marknaden för fyllningsapparater domineras av Telfafill AB (med agenten Telfa 
AB) och Svenska Pump AB. Det finns ytterligare några konkurrenter, dessa är Östergrens, 
Trepak och Dalblads. Utöver dessa finns det emballageföretag som marknadsför 
fyllningssystem för just sitt emballage, till exempel Ecolean. Nedan följer en jämförelse 
mellan Telfafill och de olika konkurrenterna 

2.4.2.1. Svenska Pump Development AB 
Svenska Pump marknadsför en fyllningsmaskinserie som kallas F1 till och med F6. Dessa är 
av olika grundläggande typer. F1 är en mycket enkel mobil ösmaskin, som endast fyller den 
mängd som för tillfället är inställd utan fler inställningsmöjligheter. F2 är en fyllningsmaskin 
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enligt samma princip som Telfafill, och som också har vissa förinställningsmöjligheter.  
 

 
Figur  2-5 Fyllningsmaskin F2 från Svenska Pump 

 
F3 och F4 återkopplar vikt respektive massflöde istället för deplacement men fungerar i övrigt 
som F2. F6 bygger på en helt annan princip, så kallad kolvfyllning, där slaglängden på en 
kolv avgör hur stor mängd som fylls. 
 
Svenska Pump erbjuder i större utsträckning än Telfafill AB systemlösningar, där även 
transportband och etiketterare ingår. De har också ett större utbud av fyllningsmaskinssorter. 
Priser framgår inte av deras hemsida, men enligt Pär Nygren på Telfafill AB ligger Svenska 
Pumps produkter under Telfafill AB:s i pris. 
 
Telfafills styrka jämfört med framför allt Svenska Pumps F2 är att funktionaliteten är större 
med till exempel annorlunda hastigheter i början och slutet av fyllningen och fler 
ventilstyrningsfunktioner. Kvaliteten är, enligt Telfafill, också en styrka, liksom gränssnittet 
mot användaren, som är mer användarvänligt och sammansatt än hos F2. Telfafill är också 
mer flexibel än F2 på de sätt att den är enklare att komma igång med, endast kräver vanligt 
eluttag och finns i utföranden som tillåter ett bredare omfång av fyllningsvolymer. 

2.4.2.2. Östergrens 
Östergrens bygger fyllningssystem som skräddarsys för varje kund, de har ingen 
standardprodukt som anpassas. Systemen styrs av en PC och kan inkludera transportband, 
förslutning och etikettering.  
 
Skillnaden mellan Östergrens och Telfafill kan både vara till fördel och nackdel för företagen. 
Östergrens levererar en produkt som är helt anpassad till kundens fyllningsbehov, medan 
Telfafill levererar en produkt som snabbt kan anpassas till olika sorters fyllningar och är 
mycket snabb att driftsätta. I teorin kan Telfafill få kontakt med en kund på morgonen, och 
förutsatt att det finns fyllningsmaskiner i lager och kunden har en relativt enkel process, kan 
kunden börja använda maskinen innan lunch. Naturligtvis sker detta inte, då offerering och 
anpassning normalt tar längre tid, men Östergrens produkt kräver alltid utvecklingstid. 
Dessutom bygger Östergrens produkter på att mängden fyllt medium vägs eller dess volym 
mäts direkt, vilket gör dem mer komplexa än Telfafills, som utgår från hur mycket motorn 
gått. 
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2.4.2.3. Trepak 
Trepak kan leverera ungefär samma produkt som Östergrens, det vill säga en kundanpassad 
systemlösning. Inte heller Trepak använder samma princip som Telfafill, utan bygger istället 
på återkoppling från vikt- eller massflödessensorer. De ger även möjlighet till produktsupport 
och övervakning över Internet och har på så sätt ett mer avancerat gränssnitt än Telfafill. 
Skillnaden mellan Trepak och Telfafill blir på detta sätt ungefär densamma som för 
Östergrens. 

2.4.2.4. Dalblads 
Dalblads har endast kolvfyllningsmaskiner, det vill säga maskiner där mängden beror på 
slaglängden hos den kolv som används. Produkten styrs helt av pneumatik och har endast 
slaglängden som inställning. 
 
Jämfört med Telfafill är Dalblads fyllningsmaskin billig, även om inte priser angivits. 
Telfafill har dock många fler funktioner. Dessutom lider Dalblads produkt av samma nackdel 
som alla kolvfyllningsmaskiner; att det tar lika lång tid att dra tillbaka kolven som att fylla en 
förpackning. Detta gör att hastigheten på fyllningsförloppen begränsas kraftigt jämfört med 
pumpfyllningsmaskiner, som kan fylla kontinuerligt. 

2.4.3. Sammanfattning av omvärldsperspektiv 
Telfafill har ett marknadssegment – små företag som övergår från manuell till maskinell 
fyllning – där de – tillsammans med Svenska Pump – är helt dominerande, eftersom Telfafill 
är mycket enkel att installera och driftsätta. Konkurrensen är dock större i segmentet med 
redan automatiserade processer, där Telfafill inte kan erbjuda kringutrustning och anpassning 
till samma grad som vissa konkurrenter. Dock klarar Telfafill fortfarande av 
fyllningsapplikationen i dessa större sammanhang.  
 
Eftersom en övergång till att kunna leverera systemlösningar inte är trolig inom den närmsta 
framtiden, ligger det i Telfafill AB:s intresse att arbeta vidare med sina styrkor på marknaden: 
Enkelhet, kvalitet och flexibilitet. Utvecklingen bör därför koncentreras på att göra den mer 
flexibel med hjälp av flyttbar panel, mer än en fyllare per panel, fler förinställningar och 
möjligtvis fler funktioner, men med bibehållen enkelhet och kvalitet. På detta sätt kan de 
förhoppningsvis stärka positionen i sitt eget marknadssegment och dessutom ta 
marknadsandelar i segmentet redan automatiserade processer. Eftersom priset för närvarande 
ligger högre än jämförbara applikationer, bör detta inte höjas, och kan heller inte sänkas utan 
att marginalen blir allt för liten. Det högre priset motiveras då istället av funktionaliteten och 
kvaliteten. 
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3. Utredning av kommunikation mellan panel 
och styrenhet 

3.1. Direkt kommunikation 
Att förlänga kablaget mellan användargränssnittet och styrenheten är den enklaste lösningen 
på huvudproblemet. Det medför dock, förutom att vara en billig lösning, inga övriga fördelar. 
Dock kan ett antal problem tas upp:  

- Ledningarna till framför allt LCD är störningskänsliga och genom att förlänga dessa 
ökar störningsrisken. Blir trafiken på ledningarna störda kan detta resultera i inte bara 
dålig information till operatören, utan även att till exempel falska knapptryckningar 
registreras, vilket kan äventyra säkerheten betydligt.  

- Den valfria placeringen blir mycket begränsad eftersom även en väl skärmad ledning 
skulle behöva begränsas i längd för att klara kraven på störningsokänslighet. 

- Problemet att kunna koppla loss gränssnittet utan att störa driften blir svårlöst, 
eftersom kontakten med LCD normalt upprätthålls kontinuerligt.  

- Lösningen blir inte särskilt mer skild från modellerna Split Mobil eller Wall, vilket gör 
det svårt att marknadsföra utvecklingen. 

- Lösningen öppnar inga vägar för framtida utveckling, utan eventuell framtida 
utveckling börjar i stort sett från samma punkt som detta projekt. 

 
I diskussioner med Alltronic AB och andra elektronikleverantörer rekommenderades att inte 
använda en lösning med direkt kommunikation. Inte heller Telfafill AB anser att 
huvudproblemet skulle vara tillfredsställande löst genom en så pass ”mångtrådig” lösning. 

3.2. Punkt-till-punkt 
Olika varianter av punkt-till-punkt-kommunikation mellan kontrollpanel och fyllare skulle 
kunna tänkas. De två huvudvarianterna skulle vara antingen en ledning från vardera fyllaren 
kopplad till antingen kontrollpanelen direkt eller en omkopplare, eller att kontrollpanelen 
utformas som en kontrolldosa och manuellt kopplas in till aktuell fyllare vid behov. 
 
Skillnaden mellan dessa två lösningar skulle framförallt bestå i tre saker. En fast ihopkoppling 
kräver någon form av omkopplare när fler än en fyllare ska kopplas in. Manuella omkopplare 
för seriella kablar har inte hittats kommersiellt. Det skulle därför vara nödvändigt att 
konstruera en sådan, vilket dels skulle innebära kostnader både i utveckling och i produktion, 
dels är det möjligt att det inte går att göra en sådan störningssäker. Den andra skillnaden är att 
om en kontrolldosa bara kopplas in tillfälligt, kan det behövas någon möjlighet att övervaka 
fyllaren utan att dosan är inkopplad. Detta innebär till exempel att displayen behålls, vilket 
skulle innebära att kostnaden per fyllare skulle öka (det vill säga mindre vinst vid försäljning 
av flera fyllare, både för kund och för Telfafill). Dessutom är det möjligt att fyllaren, för att 
kunna hantera både display och seriell kommunikation, behöver en bättre processor, vilket 
ytterligare skulle öka kostnaden med denna lösning. Tredje skillnaden är att en tillfälligt 
inkopplad panel skulle behöva vara handhållen, något som ökar kostnaden markant, enligt 
Alltronic.  
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3.2.1. Förändringar vid övergång till punkt-till-punkt 
kommunikation 

För att få en skattning på hur stora förändringar som en övergång till punkt-till-punkt 
kommunikation skulle innebära sammanställdes troliga, generella förändringar i hårdvara och 
mjukvara, jämfört med TF 5500.  

3.2.1.1. Hårdvara 
Troliga hårdvaruförändringar har ställts upp i en tabell, se  Bilaga 3. Sammanfattat kan sägas 
att de förändringar som krävs i hårdvara är att ett nytt kretskort behöver konstrueras för 
kontrollpanelen, och att olika komponenter behövs till detta. Styrkortet borde dock kunna 
behållas oförändrat, förutom att LCD och knappsats inte längre behövs där. De ut- och 
ingångar som används av LCD och knappsats kan därmed användas till andra funktioner, om 
detta är önskvärt. 

3.2.1.2. Mjukvara 
Programmen behöver naturligtvis förändras, men mycket kod borde kunna återanvändas, då 
hantering av LCD och knappsats förhoppningsvis kan bytas ut mot kommunikationshantering, 
men resterande kod behållas modifierad i styrkortet. Koden för LCD och knappsats borde då 
kunna användas i kontrollpanelen istället. Detta förutsätter dock att de två nya enheterna 
programmeras i Assembler, något som inte är självklart, enligt Alltronic AB. 

3.2.1.3. Övriga aspekter 
Fördelarna med en punkt-till-punktlösning är att det blir relativt enkelt. Protokollet och 
anslutningarna kan göras utan hänsyn till tredjepart, och endast kunnande om hur man kopplar 
in och ställer in ytterligare fyllare i systemet behöver finnas.  
 
Flexibilitetsökningen begränsas dock av flera faktorer, jämfört med en nätverkslösning. Ingen 
öppning mot omvärlden kommer till, vilket innebär att externa signaler, loggning och 
integration med överordnade system blir lika svåra som nu. Blir det dessutom en lösning utan 
uppgraderad processor, vilket verkar vara möjligt med punkt-till-punkt-kommunikation, blir 
det svårt att göra funktionsutvecklingar, det kan till och med krävas att några recept får tas 
bort för att det behövs minne till den seriella kommunikationen. 

3.3. Nätverk 
Om fyllaren och kontrollpanelen placeras i ett nätverk tillkommer både krav och möjligheter. 
Vilket protokoll som bör användas har lämnats öppet i utredningen. Hur stora förändringar 
som behöver göras i den befintliga konstruktionen beror på hur mycket kapacitet som anses 
behövas för nätverket och dels på vilka funktioner man vill införa för att bättre kunna utnyttja 
nätverket. 
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3.3.1. Förändringar i samband med användning av 
nätverk 

Likt som för punkt-till-punkt-kommunikationen, gjordes skattningar av vilka generella 
förändringar som behövs jämfört med TF 5500 vid en övergång till nätverk. Detta för att dels 
kunna få en uppfattning om vilka kostnadsskillnader som kommer att uppstå, dels vilka 
konsekvenser som uppstår av önskade förändringar. 

3.3.1.1. Hårdvara 
Troliga förändringar i hårdvara sammanställdes i en tabell, se  Bilaga 3. Sammanfattningsvis 
kan sägas att hårdvaran i stort antagligen behöver bytas ut. Detta eftersom kraven på 
prestanda ökar vid användning av nätverkskommunikation enligt något vedertaget protokoll. 
Dock borde inte komponenterna, förutom processor, bli dyrare på styrkortet än vad de är för 
TF 5500. Ett nytt kretskort för kontrollpanelen behöver konstrueras, men detta borde kunna 
göras med få tillkomna kostnader. Huvudkomponenterna på ett sådant kort blir processor, 
nätverksgränssnitt, knappsats och LCD, men de två sistnämnda innebär inte någon ökad 
kostnad jämfört med TF 5500, då de flyttas från styrenhet till kontrollpanel. 

3.3.1.2. Mjukvaru- och nätverksaspekter 
Mjukvaran behöver antagligen skrivas om helt vid en övergång till nätverkskommunikation. 
Detta eftersom det till att börja med är enklare att skriva enligt ett nätverksprotokoll i ett 
programmeringsspråk på högre nivå än Assembler. Sedan är det troligt att fler nya funktioner 
implementeras om kapaciteten byggs ut för att klara av nätverkskommunikationen. Detta gör 
antagligen att en mindre del av koden kan återanvändas.  

3.3.1.2.1. Adressering 
Alla fyllare i systemet behöver adresseras. Detta hanteras med en adressparameter, där varje 
enhet i systemet ges ett unikt nummer enligt vad protokollet föreskriver. Detta görs enkelt 
genom att standardinställningen är 1 och vid system med fler än en fyllare kopplas en 
kontrollenhet in innan leverans och operatören ändrar en parameter till lämplig adress, vilken 
lagras i ett icke-flyktigt minne. Kontrollenheten måste veta vilka adresser som är upptagna av 
vilka enheter. 
 
Systemet bör om möjligt kunna hantera att användaren försöker ställa om adressen till en 
redan upptagen adress. Det måste kunna diagnostisera vilka adresser som är upptagna och 
hantera att en enhet kopplas ur. 

3.3.1.2.2. Drift utan inkopplad kontroll 
Protokollet kan anpassas så att till exempel kontrollenheten alltid måste begära information 
från fyllarna för att de ska skicka den, så kallad master/slave-kommunikation. Utan 
kontrollenhet uppstår alltså ingen nätverkskommunikation och fyllaren kör vidare med senast 
inställda värden. 
 
Funktion för omedelbart stopp (nödstopp), och eventuellt också start av fyllning och stopp 
efter nästa fyllning, måste finnas på fyllaren.  
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3.3.1.2.3. Externa faktorer 
Parametrar och kommandon för att justera för externa faktorer kan enklare skapas om 
avläsarna av de externa faktorerna kan kommunicera på nätverket. Detta kan underlätta och 
utöka denna styrning. 
 
Noggrann övervägning av vilka möjligheter till justering som ska finnas behövs. Enkla 
digitala eller analoga signaler för externa faktorer kan finnas kvar parallellt. 

3.3.1.2.4. Programmering och installation 
Vid endast en fyllare av Compact-modell bör installationen vara lika enkel som idag, det vill 
säga att koppla in strömmen, slå på, ställa in önskad mängd och ändra till "Auto". 
 
När fler än en fyllare skall installeras kommer det krävas utökad programmering och 
installationstid jämfört med idag. Dock kommer mycket tid för till exempel programmering 
av extern logik (PLC) sparas. Förutom adressinställning kommer eventuell 
samordningsprogrammering av kontrollpanelen behövas. 
 
Om systemet skall integreras med en tredjepartslösning krävs dels noggrann 
installationsmanual från Telfafills sida, där hänsyn tagits till praxis när det gäller till exempel 
tredjeparts kontrollpaneler. Viss kompetens på lämpliga kontrollpaneler behövs också för att 
kunna ge normal kundservice.   

3.3.1.3. Kundperspektiv 
Vid en övergång från TF 5500 till en enhet med nätverkskommunikation, påverkas olika 
kundtyper olika mycket, och detta får även konsekvenser för Telfafill. Dessa påverkningar 
och konsekvenser har sammanställts i Tabell  3-1. En genomgång av tabellen visar att det 
finns nyttoökningar för alla kundtyper, men att främst storkunder får fördelar, ännu mer så om 
systemet kan styras med en kontrollpanel från tredje part. Mest risk för Telfafill AB uppstår i 
kundsegmentet ”Kunder med endast en fyllare utan processlinje”, eftersom kostnadsökningen 
för det nya systemet endast leder till relativt liten kundnytta i detta segment. Detta är en 
markant risk, eftersom den övervägande majoriteten av Telfafill AB:s kunder finns i detta 
segment. En minskning av denna risk skulle kunna ske genom att TF 5500 behålls vid sidan 
av den nya produkten, men denna lösning innebär i sin tur ett antal nackdelar: 

- Att behålla den gamla produkten signalerar att Telfafill AB själva inte litar på den nya 
produkten. 

- Produkterna produceras i så små serier att det är dyrt att hålla två olika serier i 
produktion samtidigt. 

- Det är svårt att få lönsamhet i den nya produkten om majoriteten av kunderna väljer 
den äldre versionen. 

Dessutom har Telfafill AB dålig erfarenhet av att ha flera produktversioner samtidigt. De 
hade det systemet under en övergångsperiod vid förra produktgenerationsbytet och detta 
ansåg de krånglade till både marknadsföringen och kundkontakterna, utan att vara till särskilt 
stor nytta för kunden. 
 
 
 
 
 

 
 21 



Tabell  3-1 Förändringar för olika kundtyper vid övergång till nätverkskommunikation 
KUNDTYP KUNDPERSPEKTIV KONSEKVENSER FÖR TELFAFILL AB 
Kunder med 
endast en 
fyllare utan 
processlinje 

Nyttoökning:  
Panelen kan placeras på valfri plats.  
Eventuella funktionsändringar i 
samband med utvecklingen bidrar 
till nyttan 

Kostnadsökningen kanske inte mot-
svarar nyttan.  
Marknadsföringsfördelar för TF med 
en ny produkt. Produktens ökade 
kundnytta och 
marknadsföringsmöjligheten kan leda 
till ökad försäljning som kanske 
motiverar sämre marginal. 

Kunder med 
endast en 
fyllare i en 
processlinje 

Nyttoökning: 
Panelen kan placeras på valfri plats.  
Eventuella funktionsändringar i 
samband med utvecklingen bidrar 
till nyttan 

Dessa kunder har större fördel av den 
flyttbara panelen. Större möjlighet att 
kostnadsökningen motsvarar nyttan. 
Flera av de föreslagna funktions-
ändringarna gynnar denna 
produktionsform. 

Kunder med 
en fyllare i en 
processlinje 
med ett 
övergripande 
styrsystem. 

Nyttoökning: 
Förutsatt att processtyrningen stöder 
det valda protokollet behövs ingen 
panel, istället används den befintliga 
kontrollenheten om kunden har 
kapacitet att konstruera 
styrprogrammet. Möjlighet att 
koppla in logger och till 
återkoppling av externa faktorer på 
ett enklare sätt möjliggörs. 
  
Om en processor med fler in- och ut-
gångar används kan dessa kanske 
användas till någon form av enkel 
digital styrning, varvid till exempel 
externt receptval kan göras 
protokollsoberoende. 
 
Risker:  
Kontrollenheten går inte eller är svår 
att programmera till styrning av TF. 

Stöds det valda protokollet av 
processtyrningen, innebär detta en 
betydande nytta för kunden, samt 
kostnadsminskningar för kunden 
(ingen panel) som kan motivera en 
relativt stor försäljningsmarginal.  
 
Om TF inte är kompatibel med 
processtyrningen, finns risken att 
kunden förloras till konkurrenter med 
sämre och/eller dyrare produkter som 
stöder deras processtyrning. Att ha 
nätverksmöjlighet men inte vara 
kompatibel kan vara sämre än att inte 
ha nätverksmöjlighet alls. 
 
Flera av de föreslagna funktions-
ändringarna gynnar denna 
produktionsform. 

Kunder med 
sekvens-
fyllning 

Nyttoökning: 
Eventuella funktionsändringar 
kanske underlättar 
sekvensfyllningen. 

Osäkert om nyttan ökar alls. 

Kunder som 
uppgraderar 
från en 
fyllare till 
flera 

Nyttoökning: 
Panelen från första systemet kan 
användas, ingen ny behöver köpas.  
Enkel inkoppling av nya fyllaren. 
Kanske möjlighet till samordning 
mellan fyllarna utan extern logik. 

Bättre marginal för Telfafill. Exempel: 
Anta att kostnadsfördelningen 
fyllare/kontrollpanel är 80/20. Säljs 
fyllaren till 85 % av systempriset, 
upplever kunden fortfarande en 
markant kostnadsminskning. 
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KUNDTYP KUNDPERSPEKTIV KONSEKVENSER FÖR TELFAFILL AB 
Kunder som 
uppgraderar 
till 
automatisk 
drift 

Nyttoökning 
Oförändrad nytta, jämfört med 
nyttan i samma uppgradering med 
TF5500 om inte någon form av 
avancerade processtyrning införs. 

Om kundens uppgraderingen 
innefattar processtyrning, finns starka 
skäl att behålla fyllaren eftersom den 
kan hänga med långt i utvecklingen. 
Kan vara försäljningsargument i ett 
tidigt stadium. 

Kunder med 
flera fyllare 

Nyttoökning: 
Endast en, valfritt placerad, kontroll-
panel ger enklare översikt.  
Friare placering av skåpen ger 
möjligheter till bättre arbetsmiljö. 
Eventuellt möjlighet till samordning 
av fyllarna utan extern logik 
Eventuella funktionsändringar i 
samband med utvecklingen bidrar 
till nyttan. 

Ett system med flera fyllare men 
endast en panel kan få bättre marginal. 
Större frihet att placera skåp och 
kontrollenhet ger lägre system-
konstruktionskostnader. Avsaknaden 
av extern, samordnande logik ger 
möjlighet till bättre marginal men med 
lägre kostnad för kunden. 

Kunder med 
flera fyllare i 
processlinje 
med 
övergripande 
styrning 

Nyttoökning: 
En kombination av i stort sett alla 
nyttoökningar redovisade i denna 
tabell. 
 
Risker: 
Samma risker som med en fyllare i 
processtyrd line. 

Detta kundsegment skulle kunna bli 
stort. I stort sett ingen begränsning i 
systemets storlek. 

 

3.4. Trådlös kommunikation 
Det finns ett flertal sätt att implementera både punkt-till-punkt-kommunikation och 
nätverkskommunikation via en trådlös länk. Detta skulle helt eliminera kabeldragning mellan 
kontrollpanel och styrenhet, vilket skulle underlätta montering och placering av enheterna 
ytterligare. Trådlös kommunikation har dock valts bort i ett tidigt skede. Anledningen till 
detta är främst att en trådlös länk är betydligt dyrare än kabel mellan enheterna. Behovet anses 
inte heller så stort av denna ytterligare flexibilitet, ändringar av inställningar och liknande 
sker normalt inte så ofta att operatören behöver vara mobil samtidigt. En mycket stor 
anledning är också att det i industriell miljö är svårt att få den trådlösa länken så okänslig för 
störningar och så pålitlig som krävs för att det ska vara en gångbar lösning. 

3.5. Val av kommunikation 
Telfafill AB har valt att satsa på kommunikationsformen nätverk mellan fyllare och 
kontrollpanel. Detta eftersom nätverkslösningen, förutom att lösa huvudproblemet, dels är den 
mest användarvänliga, och dels öppnar flest vägar för framtida utveckling. I detta skede anser 
dock Telfafill att nätverket ska ha vissa begränsningar. Att möjliggöra för kunder att styra 
från en PC eller annan form av kontrollpanel än Telfafills, anses vara ett för stort steg, 
eftersom det ställer mycket stora krav på nätverkslösningen: 
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- Det protokoll som väljs måste vara ett som finns hos framtida kunder, någonting som 
är omöjligt att förutspå säkert. 

- Om protokollet inte stöds av kunden, bör Telfafill AB kunna leverera en kompatibel 
lösning, något som inte är sannolikt att Telfafill kommer att kunna göra. 

- Säljare av Telfafill måste ha kompetens att dels programmera tredje parts produkter i 
stor utsträckning, dels hantera eventuella mjukvaruproblem som uppstår vid koppling 
till PC. Detta har säljarna i nuläget inte kompetens i, och Telfafill AB ser inte heller en 
utveckling åt det hållet som att hålla sig till kärnverksamheten. 

Istället bör lösningen konstrueras så att det går att styra och koppla in enheter på nätverket 
genom att följa en protokollsspecifikation, men att det, i ett framtida skede, blir kundens 
ansvar om intresse finns. I detta skede handlar det alltså om ett slutet nätverk med det bäst 
passande protokollet. 
 
Protokollsval har inte gjorts. Detta eftersom det vid beslutet om kommunikationsform inte var 
klart om och i så fall vem som ska utveckla applikationen. Beslutet överlämnas åt den som 
ska göra detta arbete, då dennas kompetens och åsikt om vad som passar bäst kan få avgöra 
när Telfafill AB inte ställer några yttre krav på protokollet. 
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4. Modellering av ”TF 6000” 
Genom att modellera TF 6000 med UML-diagram fanns det förhoppningar att kunna uppnå 
ett flertal positiva effekter: 

- att öka förståelsen för hur funktionaliteten kunde uppnås. 
- att hjälpa skapandet av nya idéer för utvecklingen av TF 6000. 
- att upptäcka problem och svårimplementerade funktioner tidigt. 
- att öka insynen för Telfafill AB i den mjukvara som används genom att grafiskt 

illustrera den. 
- att möjliggöra bra ställda krav och verifiera dessa krav innan utvecklingen påbörjas. 
- att underlätta kommunikation av krav och önskad funktionalitet till eventuella externa 

utvecklare och/eller leverantörer av hård- och mjukvara, så kallade legoutvecklare. 
- att eventuellt utgöra grunden för en ”snabb prototyp” av systemet. 

 
För att försöka uppnå dessa effekter behövdes diagram av olika slag. Som rekommenderats av 
till exempel Douglass (2000) påbörjades modelleringen av Use Case-diagram, för att försöka 
klargöra vad i omvärlden som systemet behöver interagera med och vilken övergripande 
funktionalitet som ska levereras av systemet. För att ytterligare klargöra hur olika delar av 
fyllaren interagerar, gjordes även ett Deployment-diagram. Den interna funktionaliteten 
modellerades i vissa fall av State Machine-diagram och i vissa fall av Sequence-diagram, 
beroende på om funktionen ansågs kunna illustreras bäst med hjälp av ett statiskt diagram av 
möjliga tillstånd eller av några olika scenarier av kommunikationsutbyte. 
 
En diagramtyp som normalt används vid mjukvaruutveckling är Class-diagram, vilket inte har 
gjorts i detta projekt. Anledningarna till detta är att Class-diagrammen inte ansågs kunna 
tillföra något till förståelsen av systemet och att Rhapsody ger möjligheten att använda olika 
”Actors” och ”Use Cases” från Use Case-diagrammen som objekt motsvarande klasser vid 
den vidare modelleringen.  
 
De fyra olika diagram som använts utgör en mindre del av hela UML-specifikationen. Beslut 
om vilka diagram som skulle användas har tagits efter hand, vid de tidpunkter då en viss 
aspekt av systemet har varit önskvärd att modellera. Eftersom systemets struktur inte har 
behövt modelleras mer än mycket övergripande, har strukturdiagram knappt använts alls, bara 
Deployment-diagrammet för att få en överblick av hårdvarustrukturen. Fokus har istället legat 
på funktionaliteten, vilken lättare beskrivs av olika beteendediagram. Omfattningen av 
Telfafill-systemet är inte så stor att de diagram som på en hög nivå beskriver övergripande 
beteende har behövts. Valet att använda State Machine och inte Activity-diagram grundar sig 
i att State Machine har ansetts kunna beskriva Use Case bättre. Eftersom Use Case är något 
som en yttre Actor har kontakt med, har det ansetts tydligare att modellera vilka olika tillstånd 
Use Caset kan befinna sig i, eftersom det är dessa tillstånd som Actorn interagerar med, än de 
aktiviteter som sker internt i Use Caset. Anledningen att använda Sequence-diagram för 
interaktion mellan Use Casen har varit att detta diagram har ansetts minst komplext, och 
därför enklast att använda och uppnå de önskade effekterna med. När Sequence-diagram och 
State Machine har använts för samma Use Case har det dessutom varit lätt att se sambandet 
mellan olika meddelande mellan Use Casen till övergångar i ett visst Use Case 
State Machine-diagram. 
 
Anledningen till denna begränsade användning av strukturdiagram är att systemets struktur 
inte har behövts utrönas för att klargöra krav, då inga detaljerade krav ställts på systemets 
interna struktur. Genom att inte modellera strukturen, lämnades konstruktion av strukturen till 
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den som utvecklar systemets mjukvara. För att kunna ställa krav på funktionaliteten har det 
dock varit viktigt att klargöra vilka funktioner som ska finnas och vad de ska göra. Detta har 
gjort att modelleringen övervägande skett med hjälp av beteendediagrammen. 

4.1. Use Case 
Tre olika Use Case-diagram gjordes, ett för panelen (Figur  4-3), ett för fyllaren (Figur  4-2) 
och ett för deras samarbete (Figur  4-1). Use Case-diagram består av: 

- Actors, vilka är de olika personer och apparater med vilka systemet interagerar 
- Use Cases, vilka är de olika övergripande funktioner som systemet erbjuder Actors. 
- Relations, vilka är de olika sätt på vilka Actors och Use Cases interagerar med 

varandra, inte bara mellan Actor och Use Case utan även mellan Actors eller Use 
Cases sinsemellan. En speciell version av Relation är Generalization, vilken används 
för att tala om att ett Use Case eller en Actor är en övergripande version av en eller 
flera andra Use Cases eller Actors.  

- System Boundary, vilken talar om var det intressanta systemets gräns ligger. 
 
Use Case-diagrammen fick en central roll för det övriga modellerandet, eftersom nästan alla 
de andra modellerna användes för att närmare beskriva ett eller flera Use Cases funktion 
internt. Värt att notera är att styrkortet genomgående kallas för ”controller” i Use Case-
diagrammen. 

4.1.1. Övergripande Use Case 

operator

panel

1

1

controller

1 *

1

*

 
Figur  4-1 Övergripande Use Case med enbart Actors 
 
I detta diagram har systemet beskrivits som tre Actors, eftersom både panel och styrenhet kan 
ses som Actor ur den andra enhetens perspektiv. Genom att sätta ut ”multiplicity”-siffror vid 
de olika Actors, har även förhållandet en operatör, en panel och valfritt antal styrkort (i 
diagrammet kallat controller) kunnat illustreras. 
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4.1.2. Styrkortets Use Case 
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set motor signal
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settings

changeToSetOfSettings

changeSettings

getSett ings

changeInternalPreset

net work Star tStop Ope ratio n

changeToSetOfSettings

changeSettings

getSett ings

changeInternalPreset

 
Figur  4-2 Styrkortets Use Case-diagram 
 
Styrkortets Use Case-diagram visar framför allt på att det är relativt många icke-mänskliga 
Actors som systemet ska interagera med och att operatören knappt alls interagerar med 
fyllaren direkt. 
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4.1.3. Panelens Use Case 

T F6000::control ler

T F6000::operator

T F 6000 Panel

send network
c ommand s

networkControl

receive
network
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tacti leButtonPress
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con troll erAd ress

spe ed

batch

preset

mode

menuParameters

operation

 
Figur  4-3 Panelens Use Case-diagram 
 
Panelens Use Case-diagram visar att den endast interagerar med två olika sorters Actors. I 
detta diagram har dock det enkla Use Caset ”trycka på knappar (press buttons)” utvecklats 
med sju olika specialiseringar, som beskriver de övergripande funktionerna som operatören 
kan använda. 

4.2. Deployment-diagram 
Eftersom Use Case-diagrammet visade att systemet interagerar med många maskinella 
Actors, gjordes ett Deployment-diagram för att ytterligare belysa hur systemets hårdvara är 
kopplat och visa vad som ingår i fyllningsmaskinen och vad som är externa Actors. 
Deployment-diagram används vanligen för att modellera i vilken hårdvara olika funktioner 
implementeras, men har här använts endast i beskrivande syfte. Anledningen till detta är att 
mycket goda förutsättningar för att illustrera olika fysiska komponenter med bilder ges i 
Deployment-diagrammet. Samma möjligheter att illustrera den fysiska uppbyggnaden ges inte 
av någon annan diagramtyp. 
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Figur  4-4 Deployment-diagram 
 

4.3. State Machine-diagram 
För vissa Use Case upprättades State Machine-diagram, för att tillståndsdiagram ansågs bäst 
lämpat att beskriva funktionaliteten. Ett State Machine-diagram består av tillstånd, övergångar 
och villkor. Det börjar läsas från den enfärgade initial-punkten. Varje tillstånd kan sedan göra 
något vid inträdet i tillståndet, ha reaktioner under tillståndet och göra något vid utträdet ur 
tillståndet. En övergång sker vid en särskilt händelse och endast om villkoren är uppfyllda. 
Prickar markerade med ”C” är punkter på övergången där den väg väljs, vars villkor är 
uppfyllt. 
 
Ett tillstånd kan vara ett övergripande tillstånd med ett eget, internt, State Machine-diagram 
för att beskriva vad som händer i det tillståndet. Det kan också ha interna tillstånd, som visar 
samma sak. Dessutom kan det ha parallella regioner, där funktionen befinner sig i precis ett 
tillstånd i varje parallell region. Parallella regioner markeras med en streckad linje mellan 
dem. 
 
I rapporten har ett antal State Machine-diagram infogats som illustrerar huvudfunktionen, och 
även exemplifierar olika State Machine-diagrams beroende av varandra. 
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Tabell  4-1 Teckenförklaring till State Machine-diagram 

 Initial övergång (”här börjar diagrammet”) 
 Övergång 

         metodanrop() Visar vad som sker vid inträde i tillståndet 

       metodanrop() Visar vad som sker vid utträde ur tillståndet 
 Visar att ett internt tillståndsdiagram finns 
 Visar att något sker vid inträde eller utträde ur tillståndet 

Text i anknytning till övergång Anger vilken händelse som initierar övergången 

[Text i klamrar] Anger villkor 
 

4.3.1. State Machine-diagram för driftslägen. 
TF 6000 ska ha tre olika driftslägen och här visas dessa som tillstånd. Vidare visas nedan de 
interna tillstånd som beskriver driftläge ”Auto”:s funktionaliteten. 
 

Auto

Man

netw orkCommand[mode="Auto"]

ne tw orkCommand[mode="Man"]

Cont

ne tw orkCommand[mode="Cont"]

ne tw orkCommand[mode="Man"]

netw orkCommand[mode="Auto"]

netw orkCommand[mode="Cont"]

 
Figur  4-5 State Machine-diagram för driftslägen 
 
Diagrammet visar att en övergång kan ske vid ett kommando från nätverket, men endast om 
variabeln ”mode”, som antas kunna förändras av kommandot, har rätt värde. Detta är ett 
relativt simpelt tillståndsdiagram, som skapats främst för att ge en bra hierarki. Tillståndet 
Auto har nämligen modellerats vidare, vilket visas av den lilla symbolen i tillståndet. 
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4.3.2. Internt State Machine-diagram för driftsläge 
“Auto”. 

f il l Proc edu re externalStop

Auto

waitForStart

Fil l

s tartFil l

[systemReadySignal==YES]:systemBusy()

waitForBottomFil ler

bottomFil lerDown()

waitForMotorDelay

openValve()

bo tto mFi l le rA tB ot to m

preFil l

motor(dir,preFil lSpeed)

mainFil l

motor(dir,speed)

preFil lReached en dFil l

motor(dir,endFil lSpeed)

endFil lReached[e ndFil l==YES]

mo to rD el ayT imer

[preFil l==YES]

[ else ]

wa itFo rStopD et ec t

motor(0,0);�...[valveSync==YES && reverse==NO]:valveClose()
bottomFil lerUp()

presetReach ed

presetReached

wa itForAutoP ause

startAutoPauseT ime()

au toPa use Don e

endOfF il l ing

st opDe te ct

[auto Pau se= =Y ES]

[else ]

[exte rn al St op .IS_ IN(s topR ecie ve d)]

[else]

f il l Proc edu re

bo tto mFi l le rA tB ot to m

preFil lReached

endFil lReached[e ndFil l==YES]

mo to rD el ayT imer

[preFil l==YES]

[ else ]

presetReach ed

presetReached

au toPa use Don e

st opDe te ct

[auto Pau se= =Y ES]

[else]

wa it Fo rStop

fi l lStop

stopRecieved

[ el se ]

wa it Fo rStop2

[externStart==Imp]

fi l lStop

externalStop

fi l lStop

[ el se ]

[externStart==Imp]

fi l lStop

fi l lStart

bo tto mFi l le rA tB ot to m

preFil lReached

endFil lReached[e ndFil l==YES]

mo to rD el ayT imer

[preFil l==YES]

[ else ]

presetReach ed

presetReached

au toPa use Don e

st opDe te ct

[auto Pau se= =Y ES]

[else ]

[exte rn al St op .IS_ IN(s topR ecie ve d)]

[else]

fi l lStop

[ el se ]

[externStart==Imp]

fi l lStop

fi l lStart

bo tto mFi l le rA tB ot to m

preFil lReached

endFil lReached[e ndFil l==YES]

mo to rD el ayT imer

[preFil l==YES]

[ else ]

presetReach ed

presetReached

au toPa use Don e

st opDe te ct

[auto Pau se= =Y ES]

[else ]

[exte rn al St op .IS_ IN(s topR ecie ve d)]

[else]

fi l lStop

[ el se ]

[externStart==Imp]

fi l lStop

 
Figur  4-6 State Machine-diagram för driftsläge "Auto" 
 
Detta diagram visar huvudfunktionen för TF 6000. Beroende på inställningar tar ett 
fyllningsförlopp olika vägar genom tillståndmaskinen. De metodanrop som sker i olika 
tillstånd har namngetts för att försöka illustrera vad de gör, liksom olika tillstånd har 
namngetts för att försöka belysa vad som händer i tillståndet. Tillståndet ”endOfFilling” har 
ett eget tillståndsdiagram, som mer noggrant beskriver vad som händer i slutet av 
fyllningsförloppet. 
 
Figur  4-6 är ett av de mest komplicerade diagrammen som upprättats för TF 6000. Detta 
eftersom det var önskvärt att ha alla delar i ett fyllningsförlopp beskrivna i ett enda diagram, 
vilket gjorde diagrammet i sig svårläst. De tre huvuddelarna i diagrammet är tillståndet 
”waitForStart” och tillståndet ”Fill”:s två parallella regioner. De två parallella regionerna 
beskriver fyllningsförloppet respektive stoppsignalshanteringen.  
 
Flera av de funktioner som initieras i fyllningsförloppet har också egna beskrivningar, som till 
exempel bottenfyllaren. Dessa återfinns i  Bilaga 2. 
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4.3.2.1. Internt State Machine-diagram för tillståndet 
“endOfFilling” 

fi l l p ro ce du re Do n e

e nd O fFi l l i n g

re ve rse Fi l l

mot or(-1* dir, re ve rseS p...

[rev er se == Y E S]

wa i tFo rV a lve Clo se De la y

st artValveCl oseDela yT i...
closeVa lve()

[reve rse== NO  & &  va lve Syn c= =NO ]

wa i tForS top Det e ctAft e rRe ve r

[valv eS ync==Y ES ]:valv eC ...

rev erse Do n e

wa i tFo rRea d yDe l a y

st artSystemReadyDelay T i ...
systemReady()

[re ve r se ==NO  & &  va l ve S yn c= =Y E S  & &  syste m Re a d yS ig n al==Y E S ]

sto p De te ct

[va l ve S y nc ==N O ]

[va lve S yn c==Y E S  & &  syste m Re ad yS i gn a l= =Y E S ]

val v eC lose De la y [syste m Re a d ySig n al==Y E S]

fi l l p ro ce du re Do n e

[e l se ]

[e l se ]

[e l se ]

sy ste mR e ad yDe la y

[rev er se == Y E S]

[reve rse== NO  & &  va lve Syn c= =NO ]

rev erse Do n e

[re ve r se ==NO  & &  va l ve S yn c= =Y E S  & &  syste m Re a d yS ig n al==Y E S ]

sto p De te ct

[va l ve S y nc ==N O ]

[va lve S yn c==Y E S  & &  syste m Re ad yS i gn a l= =Y E S ]

val v eC lose De la y [syste m Re a d ySig n al==Y E S]

[e l se ]

[e l se ]

[e l se ]

sy ste mR e ad yDe la y

 
Figur  4-7 State Machine-diagram för "endOfFilling". Orden Speed(), Timer() och Close() har tyvärr 
förkortats till Sp… Ti… respektive C… 
 
Slutet på fyllningsförloppet styrs av ett flertal parametrar, och detta gör att vägen genom 
slutet är relativt komplicerad. En fingervisning om detta kan man få genom att titta på State 
Machine-diagrammet i Figur  4-7, där linjerna har många förgreningar, och en linje till och 
med korsar en annan, ett sätt att rita som bör undvikas. En av de faktorer som gör diagrammet 
komplicerat är att det finns olika tillfällen att stänga ventilen. Den kan stängas antingen 
samtidigt som motorn stoppas, när stopp detekterats, med fördröjning eller efter en eventuell 
reversering, vilket beskrivs i diagrammet med hjälp av ett stort antal villkor och alternativa 
vägar. Alla förgreningar i diagrammet leder dock så småningom till ”fillprocedureDone”, en 
punkt i diagrammet där applikationen lämnar endOfFilling-tillståndet och går vidare till nästa 
tillstånd i diagrammet för nivån över. 

4.4. Sequence-diagram 
Ett flertal Use Case ansågs inte behöva ha någon inre modellering, eftersom den enskilda 
uppgiften som respektive Use Case representerade inte var särskilt komplicerad. För att ändå 
få ett sammanhang i vilket funktionen var med, ritades i dessa fall ett antal representativa 
scenarier som Sequence-diagram. Även vissa, med State Machine-diagram modellerade, Use 
Case förtydligades med hjälp av Sequence-diagram.  
 
I ett Sequence-diagram ritas olika objekt, i detta projekt Use Case, som lodräta, streckade 
linjer. Lodräta linjer av snedställda streck markerar en systemgräns, det vill säga ett objekt 
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som befinner sig utanför systemet och meddelanden till detta innebär kommunikation med 
eller styrning av omvärlden på något sätt, till exempel omställning av ett relä. Mellan de 
lodräta linjerna går meddelanden, som visas som heldragna, vågräta pilar. Fyllda pilhuvuden 
representerar normala anrop, medan öppna pilhuvuden representerar händelser som kan 
inträffa vid vilken tidpunkt som helst. Diagrammet läses uppifrån och ned, och läsriktningen 
representerar tiden. Heldragna linjer som korsar hela diagrammet utgör 
scenarioavgränsningar. Genom att namnge meddelanden på ett sådant sätt att funktionen blir 
så tydlig som möjligt, kan läsaren förhoppningsvis förstå hur en funktion är tänkt att fungera. 
Framför allt kan ses vad som händer i vilken ordning och vad som är skillnaden mellan olika 
inställningar, det vill säga olika scenarier. 
 
I Figur  4-8 visas det Sequence-diagram som upprättats för att beskriva bottenfyllarens 
funktion. Bland annat kan ur detta utläsas att bottenfyllarens ”i botten”-signal är nödvändig 
för att fyllningen ska fortgå, och skillnaden mellan de två möjliga inställningarna ”time” och 
”finished”. 
 

bottomF iller:handl e
bottom-f iller

Tm(bot tomFil ler Time)

fill c ontr ol:control
operation

bottomFillerDown()

bottomFillerDown()

bottomFillerAtBottom()

bottomFillerUp()

bottomFillerAtBottom()

bottomFillerDown()

bottomFillerAtBottom()

bottomFillerUp()

bottomF illerPneu:bottom-f ill
er pneumatics

incommingReadyS ignal()

setR elay()

res etR elay()

setR elay()

res etR elay()

incommingReadyS ignal()

Scenario: tre olika scenarios med och utan bottenlans.

Inställd på NO

Inställd på Finished

Inställd på Time

Bottenlansen åker ned snabbt 
på kommando. När den är i 
botten lämnar den klarsignal. 
När kommandot för att åka upp 
lämnas, släpps den upp. Hur 
snabbt avgörs av inställningar 
på pneumatiken. Pneumatiken 
är också kopplad så att vid 
pneumatisk ventilstängning, 
åker bottenlansen alltid upp 
snabbt.

Det ta kan lösas  på andra sät t 
om det är mer prakt isk t, där 
inget  kommando för 
botten fy llare ges om den är 
botten fy llaren är inställd på 
NO.

 
Figur  4-8 Sequence-diagram för bottenfyllare 

4.5. Modellens uppbyggnad 
En stor del av nyttan med UML-modellen kom från möjligheterna att koppla olika 
komponenter till varandra. I verktyget visas detta tydligast genom uppbyggnaden av 
navigationsträdet, där modelleraren kan hitta och modifiera olika komponenter, men framför 
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allt se vilka diagram som hör till vilka objekt och med vilka relationer olika objekt är 
sammankopplade. 
 

 
Figur  4-9 Övergripande navigationsträd 
 
I Figur  4-9 visas navigationsträdet för TF 6000 utan särskilt många övergripande 
komponenter expanderade. Detta träd visar att modellen byggdes genom att låta TF6000 vara 
ett så kallat Package, där de komponenter som är gemensamma för hela modellen ingår. 
Vidare kan utläsas att styrkortet och panelen också modellerats som Packages, men att dessa 
ingår i det övergripande systempaketet. Styrkortet och panelen finns med i modellen som tre 
olika sorters komponenter, för att kunna fånga olika aspekter av dem. De olika sorterna är 
först Actors, eftersom detta ger möjlighet att använda dem i Use Case-diagram på ett naturligt 
sätt. Det andra är som Components, för att de ska kunna vara med i Deployment-diagrammet. 
Till sist är de som nämnt som Packages, då det inom dessa går att beskriva delsystem för sig. 
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I Figur  4-10 visas istället trädet för styrkortets Package, relativt väl expanderat. På grund av 
att trädet i detta expanderade läge blir långt, har trädet delats och visas i två kolumner. Här 
kan varje enskilt Use Case ses, och för varje Use Case är det också möjligt att läsa vilka 
relationer det har till andra Use Case och Actors. Vidare syns vilka Use Case som har egna 
State Machine-diagram, och även vilka Sequence-diagram som det har kopplats till. På detta 
sätt går det att ta fram all information dels om Use Casets interaktioner med övriga systemet, 
dels om funktionen i Use Caset, som har modellerats. 
 
Figur  4-9 och Figur  4-10 finns även med i  Bilaga 2, där även panelens navigationsträd finns 
med. 
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Figur  4-10 Styrkortets navigationsträd 
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5. Konceptutveckling 
I samband med den tänkta utvecklingen av Telfafill undersöks även andra förändringar 
avseende nya funktioner och frontens utseende. Detta för att endast en utvecklingsomgång ska 
krävas, med lägre kostnader som följd. Genom att undersöka och sedan implementera 
ytterligare förändringar än huvudförändringen kan dels inkomna kundförslag tillgodoses, dels 
interna idéer inom företaget tas till vara. 

5.1. Funktionsutveckling 
Flera förslag på funktioner finns inom företaget, och vissa funktioner finns också på förslag 
utifrån den undersökning som gjorts bland Telfafill-säljare. Utöver detta har diskussionerna 
kring olika lösningar på huvudproblemet frambragt ytterligare funktionsförslag för att 
ytterligare utnyttja de möjligheter denna förändring kan komma att ge. I  Bilaga 4 beskrivs och 
utvärderas huvuddragen i de förslag till funktioner som samlats in. 
 
Utifrån enkät och diskussioner togs koncept för olika funktioner fram. Dessa utvecklades 
sedan kontinuerligt, först som fristående koncept men sedan i samband med att de krav som 
formulerats utifrån koncepten förfinades. Detta skedde i sin tur i kombination med UML-
modelleringen, vilket beskrivs närmare i  6.1 ”Utformning av kravspecifikation”. 
 
Arbetet med funktionskoncepten har bestått i att först sammanställa de förslag som kommit 
fram, dels avgränsa dessa till tydliga beskrivningar. Dessa har sedan validerats gentemot 
Telfafill AB, för att säkerställa att beskrivningarna motsvarar deras önskningar. Det vidare 
arbetet med funktionerna har framförallt bestått i att utforma funktionerna till krav och 
därmed också av förfining av funktionalitetsdetaljer. 

5.2. Funktionsförändringar mellan TF 5500 och 
TF 6000 

De förändringar som planeras mellan TF 5500 och TF 6000 är de som ansetts dels ge stor 
nytta för kunden, dels de som kan genomföras utan att produktionskostnaderna ökar markant. 
För en beskrivning av funktionerna hänvisas till   Bilaga 4. 
 
Tabell  5-1 Planerade funktionsändringar 
FUNKTION PLANERAD 

ATT INFÖRAS 
ANLEDNING 

Kopiering av 
inställningar 

Ja Underlättar under installation och kräver inte mycket 
kapacitet. 

Stanna efter visst 
antal fyllningar 

Ja Denna förändring kräver inte särskilt mycket, och är 
efterfrågad 

Visa antal 
fyllningar 

Ja Denna förändring kräver inte särskilt mycket av 
systemet, och är efterfrågad 

Fördröjning av 
fyllningsstart 

Ja Eftersom ändringen vid ett flertal tillfällen uttryckligen 
efterfrågats, anses den viktig att införa 

Parameterändring 
under drift 

Ja, men 
begränsad 

Att kunna ändra någon parameter under drift är till 
mycket stor nytta under inkörning. Systemet bör ha 
kapacitet att klara en ändring per fyllning 

 
 37 



FUNKTION PLANERAD 
ATT INFÖRAS 

ANLEDNING 

Externt receptval Nej Denna funktion är det inte säkert att det finns 
kundunderlag för. Den sparas därför till en eventuell 
senare utveckling 

Loggning Nej Denna funktion är för kapacitetskrävande.  
Samordning av 
flera fyllare 

Nej Denna funktion är endast till nytta för ett fåtal men 
kräver ökad kapacitet 

Sekvensfyllning Nej Eftersom denna förändring endast är till nytta för ett 
fåtal och det finns en gångbar extern lösning 

5.3. Kontrollpanelens utformning 
I och med att en kontrollpanel skapas, behöver ett koncept för denna också utformas. Det är 
inte självklart att LCD, knappar och front behöver se likadana ut när en ny panel skapas, och 
det finns ett flertal frågor att ta ställning till. 

5.3.1. Handhållen dosa eller väggmonterad panel? 
Frågan ifall den nya kontrollpanelen ska utformas som en handhållen dosa eller en 
väggmonterad panel hör bland annat ihop med den kommunikationsform som väljs. En 
handhållen dosa är att föredra om kommunikationen sker från punkt till punkt, eftersom man 
då kan koppla in dosan till aktuell fyllare. En vägg- eller skåpsmonterad panel kan vara mer 
lämplig vid en nätverkslösning, eftersom nätverkskabeln ändå är kopplad till alla fyllare hela 
tiden. 
 
I diskussioner med elektronikleverantörerna Alltronic och Franghem, meddelande båda att en 
handhållen dosa blir dyrare att producera, eftersom större krav ställs på kapsling och 
kretskortsmontage. Eftersom nätverkskommunikation är den lösning som valts, är det mest 
rimliga alternativet alltså en väggmonterad panel. 

5.3.2. Front, knappar och LCD 
TF 5500:s utseende visas i Figur  5-1. Detta utseende är ett inarbetat kännetecken för Telfafill, 
särskilt som panelen är relativt stor (22cm x 17cm). Under de tio år som TF 5500 hittills sålts, 
har knapparnas och LCD-fönstrets utformning, enligt Pär Nygren, inte kritiserats negativt. 
Snarare har Telfafill fått positiv respons på knapparnas och LCD:ns tydlighet. 
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Figur  5-1 Front för TF 5500 

 
På grund av detta anses det inte nödvändigt att förändra panelens front från grunden om inte 
andra knappar behövs eller om inte en handhållen kontrollpanel väljs. En av knapparna, 
”Shift”, har för närvarande inte någon funktion, och med de funktionsförändringar som 
föreslagits, behövs endast att denna knapp tas i bruk. Detta innebär att om en vägg- eller 
skåpsmonterad panel väljs, kan samma sorts knappar och samma sorts LCD väljas. 
 
Den typ av knappar som används, så kallade taktila membranknappar, har Telfafill AB 
upplevt som mycket bra. Därför har ingen undersökning om andra sorters knappar gjorts. 
Olika storlekar på LCD har däremot undersökt ur kostnadsperspektiv, men den besparing som 
kan göras på mindre, alternativt oupplyst LCD, uppväger inte den drastiska minskning av 
tydlighet som detta skulle innebära. På motsvarande sätt uppväger inte ökningen av 
funktionsdugligheten den kostnadsökning som till exempel ett större antal tecken i LCD:n 
skulle innebära. Dessa argument faller dock om en handhållen dosa väljs, eftersom den då kan 
hållas så pass nära operatören att stor tydlighet inte längre är ett argument. 
 
Med utgångspunkten att en vägg- eller skåpsmonterad panel väljs, och att knappar och LCD 
liknande de nuvarande också väljs, utformades två förslag på fronter, en lika stor som för 
TF 5500 och en något mindre. Dessa återfinns i  Bilaga 5. En förminskad variant av ett av 
förslagen återfinns i Figur  5-2. 
 

 
Figur  5-2 Ett förslag på front för TF 6000 
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6. Kravspecifikation 
För att möjliggöra utvecklingen av TF 6000 lades stor vikt vid att framställa en noggrann och 
så långt som möjligt heltäckande kravspecifikation för produkten. Att så stor vikt lagts på 
detta beror framför allt på att oavsett hur projektet avlöper med avseende på prototyp, blir en 
kravspecifikation ett viktigt och klargörande dokument. Det kan användas under projektet om 
utvecklingen sker inom ramen för detta, det kan också användas i kommunikationen med 
eventuella legoutvecklare och därmed ligga till grund för utvecklingsarbetet från 
Telfafill AB:s sida. Till sist kan kravspecifikationen också vara nyttig även om utvecklingen 
inte går vidare, som en utgångspunkt för framtida utveckling och som en tydlig 
sammanfattning av de idéer och funderingar kring produktens funktioner som uppkom under 
projektet. 

6.1. Utformning av kravspecifikation 
För att så långt som möjligt säkerställa att kraven beskriver den produkt som önskas, att den 
specificerar hela produkten och att kraven är möjliga att uppnå, är det av stor vikt att 
kravspecifikationen utformas ”bra”. Vad som menas med bra kan dock variera. I detta projekt 
har många av de övergripande råd som ges av Sommerville och Sawyer (1997) försökt följas. 
Detta eftersom de riktlinjer på dokumentets utformning och kravens uppdelning som ges där 
ansågs utgöra en god grund för att förmedla kraven till eventuella legoutvecklare och till 
personer inom Telfafill AB. Ytterligare hjälp i att strukturera, utforma och sammanställa 
kraven har tagits från Stevens m.fl. (1998), som även de ger råd angående olika sorters 
kravspecifikationer. 
 
Kraven baseras på de slutsatser som dragits angående kommunikation och vilka funktioner 
som är lämpliga. Kraven har skrivits på ett sådant sätt att viss funktionalitet har angivits som 
”bör-krav”, vilket är tänkt att innebära att dessa krav endast ska uppfyllas om de inte kräver 
kostsamma kapacitetsökningar eller lång utvecklingstid. Den önskade funktionaliteten har 
försökt förmedlas genom kraven, men i vissa fall har det ansetts nödvändigt att ytterligare 
förtydliga funktionaliteten som eftersträvas. Detta har då gjorts i bilagor. 
 
Kravspecifikationens utformning och innehåll är också starkt knutet till de UML-diagram som 
upprättats. De Use Case-diagram och det Deployment-diagram som gjorts över TF 6000 har 
legat till grund för att ringa in användarkrav och krav från omgivande hårdvara. State 
Machine- och Sequence-diagram har använts för att upptäcka konflikter mellan krav och för 
att med hjälp av kraven specificera komplexa situationer som belysts genom diagrammen. 
Denna process har också varit dubbelriktad, då nedtecknandet av krav ibland gjort att frågor 
eller idéer har dykt upp, och dessa har sedan lösts eller utvecklats genom att modellering. 
Detta har lett till en iterativ process som också beskrivs i stycke  6.3 ”Verifiering av krav” 
samt analyseras i resultatkapitlet (stycke  8.2.1 ”Kravspecifikation”) 

6.2. Kravspecifikation för TF 6000 
Kravspecifikationen för TF 6000 finns även som separat dokument hos Telfafill AB. I det 
dokumentet finns, förutom delarna nedan, en innehållsförteckning, en presentation av 
TF 5500, bakgrund till utvecklingen och huvudsakliga utvecklingsargument. Bilagorna som 
hänvisas till i texten nedan finns även med i det fristående kravspecifikationsdokumentet 
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6.2.1. Huvudfunktion 
TF 6000 skall ha följande huvudfunktion: En frekvensomformare skall styras av styrkortet 
med utsignaler via relä för motorriktning fram och back, samt en analog utgång för 
motorstyrka. En givare på pumpmotorn skall ge ett visst antal pulser per varv, vilka 
registreras av styrsystemet. Operatören skall med ”+” och ”–” kunna ställa in det antal pulser 
som motsvarar önskad fyllningsvolym, vilket skall kunna testas ut empiriskt genom en 
manuell fyllning. Han eller hon ändrar sedan till automatisk drift och då skall nästa fyllning 
automatiskt stanna efter det inställda antalet pulser. För en förklaring av automatisk och 
manuell drifts, se  6.2.2 ”Driftlägen”. Styrkortet skall automatiskt kompensera för att motorn 
inte stannar omedelbart, genom att internt räkna ut vid vilken puls som motorn skall stannas 
för att slutvärdet skall bli det förinställda.  

6.2.2. Driftlägen 
Huvudfunktionen är den funktionalitet som TF 6000 skall ha i driftsläge ”Auto”. Utöver detta 
driftsläge skall ytterligare två finnas: 

- Kontinuerlig drift: Motorstyrsignal ges från att ”on”-knapp tryckts in till dess att 
”off”-knapp tryckts in. Används till exempel vid rengöring eller 
manuell fyllning av stora volymer. 

- Manuell drift: Motorstyrsignal ges så länge ”on”-knappen hålls intryckt. 
Används till exempel för att ta reda på hur många pulser önskad 
mängd motsvarar. 

 

6.2.3. Givna förutsättningar 
En schematisk översikt över vilken situation TF 6000 normalt befinner sig i, ges i  Bilaga 2b 
och i  Bilaga 2c i form av Use Case-diagram. För ytterligare en bild över hårdvara som 
TF 6000 skall interagera med, se Deployment-diagrammet i  Bilaga 2d. 

6.2.4. Utvecklingsargument 
De förutsättningar som givit upphov till vidareutvecklingen är att användargränssnittet, det 
vill säga knappsats och LCD, ska kunna placeras mer valfritt än på TF 5500, att ett 
användargränssitt ska kunna användas till flera än en fyllare och att fyllarna ska kunna arbeta 
utan att användargränssnittet är inkopplat. Detta innebär att styrsystemet måste delas upp i två 
delar, en panel för användargränssnitt och ett styrkort för styrning av fyllningsmaskinen.  

6.2.5. Omgivning 
Use Case diagrammen visar att TF 6000-styrkort för fyllaren måste kunna hantera följande: 

- Inkommande pulståg 
- Styrning av motorriktning via två reläer 
- Styrning av motorstyrka via analog signal 
- Avgivning av klarsignal 
- Nätverkskommunikation från kontrollpanel 
- Styrning via relä av en eller möjligtvis flera ventiler 
- Styrning via relä av en bottenlans, inklusive hantering av inkommande klarsignal från 

bottenlansen 
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- Inkommande digitala signaler för start och stopp av drift 
- Inkommande signaler för förändrade externa förhållanden, antingen digitala signaler 

för mängdökning och –minskning, eller en analog signal för var inom ett intervall 
mängden skall vara. 

- Eventuellt inkommande digital signal för val av förinställt recept 
 
 Diagrammen visar vidare att TF 6000-kontrollpanel måste kunna hantera följande: 

- Visning av värden på LCD för operatören 
- Att operatören med hjälp av knappar ställer in: 

o Fyllningsmängd 
o Vilken fyllare som hanteras 
o Vilket driftsläge som används 
o Vilken hastighet som fyllningen sker i 
o Vilket förinställt recept som används 
o Övriga parametrar som används vid automatisk drift 

- Att operatören startar och stoppar driften 
- Nätverkskommunikation med styrkort för fyllare. 

6.2.6. Krav och önskemål på implementeringen 

6.2.6.1. Övergripande utformning 
TF 6000 skall bestå av en panel och en eller flera styrenheter. En panel skall kunna användas 
till flera styrenheter, en i taget. En styrenhet skall kunna vara i automatisk drift även om 
panelen är urkopplad. Panelen skall kunna frontmonteras i ett kontrollskåp. 
 
Styrkortet bör utformas så att anslutning till övriga systemet kan ske via en sockel eller 
jackbara kontaktdon, med syftet att förenkla installation och utbyte av styrkortet. Detta genom 
att anslutningen till de övriga delarna av fyllaren sker på så sätt att kablage i fyllaren dras till 
ett ställe och att det där går att relativt enkelt koppla in styrkortet. En sammanställning av 
vilka ut- och ingångar som skall och bör finnas återfinns i  Bilaga 6a. 

6.2.6.2. Strömförsörjning 
Styrkortet skall anslutas till 24V DC. Vid endast ett inkopplat styrkort bör panelen kunna få 
ström från detta, vid flera inkopplade styrkort bör panelen få ström från ett av dem. 
 
Styrkort och kontrollpanel skall klara av att strömmen bryts utan att ta skada. Detta eftersom 
nödstopp implementeras externt från TF 6000 genom en strömbrytare. 

6.2.6.3. Motorstyrning 
Motorriktningen skall väljas av operatören och styras via två reläer. Motorstyrkan skall också 
väljas av operatören och styras via en analog utgång, 0-10V. Upplösningen vid en D/A 
omvandling skall vara minst 0.1V 
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6.2.6.4. Externa signaler 
Styrkortet skall kunna styra minst en ventil via relä. Ventilen skall öppnas vid eller strax 
innan pumpstart och stängas vid eller strax efter fyllningsslut. Dessa tidsintervaller skall 
kunna ställas in (0.00 – 9.99 s). Vidare skall ventilstängningen kunna ställas in att 
synkronisera med pumpstopp eller ej. Om synkronisering ställs in, stängs ventilen samtidigt 
som motorn stoppas, utan fördröjning. Om synkronisering ej ställs in, stängs ventilen när 
stopp detekterats, samt den inställda fördröjningen förflutit. Om reversering (se nedan) ställts 
in, sker ventilstängningen som ovan, men efter reverseringen 
 
Det skall vara möjligt att använda pneumatiskt styrd bottenlans tillsammans med fyllaren. 
Detta innebär att ingång för bottenlansens ”i botten”-signal skall finnas och att utgång via relä 
för styrning av bottenlans skall finnas.  Det skall vara möjligt att ställa in om bottenlansen 
skall vara kvar i bottenläge under hela fyllningen eller bara en viss tid (0.00-9.99 s).  
 
Styrkortet skall ha utgång för klarsignal via relä till omvärlden. Det skall vara möjligt att 
ställa in om signalen skall byta nivå vid start av fyllning och sedan åter byta vid fyllningens 
slut, eller om endast en puls skall ges vid fyllningens slut. Pulsens längd skall gå att ställa in 
(10-500 ms). Klarsignalen skall också kunna fördröjas efter fyllningens slut med 0.00-9.99 s. 
 
Start- och stoppknapparnas funktion skall kunna ersättas av externa start- och stoppsignaler. 
Start- och stoppknapparnas funktion beskrivs närmare i  6.2.6.11 ”Start och stopp”. 

6.2.6.5. Intern kommunikation 
Kommunikation mellan panel och styrenheter skall ske i ett nätverk via ett standardprotokoll 
och standardanslutningar. Anslutningarna bör vara enligt RS485.  
 
Panelen skall kunna kontrollera hur många styrkort som finns på nätverket och på vilka 
adresser de finns. Operatören skall kunna växla mellan ett styrkort och nästa i ordningen, utan 
hänsyn till ”tomma” adresser som finns däremellan. 

6.2.6.6. Kommunikation med omvärlden 
Kommandon och övrig nätverkskommunikation bör utformas så att det är möjligt att med 
hjälp av en kommunikationsspecifikation använda annan utrustning än panelen (till exempel 
en standardpanel från tredje part) för styrning och grundläggande inställning av TF 6000 
 
Styrkortet bör ha digitala ingångar för anslutning av en binär receptvalssignal. Denna bör 
bestå av minst 4 dataledningar och minst 3 adressledningar, så att upp till 15 recept kan väljas 
på en av upp till sju fyllare genom extern signal. Exempel på hur receptvalssignalen är tänkt 
att fungera finns i  Bilaga 6b. 

6.2.6.7. Användargränssnitt 
Panelen skall ha de knappar som krävs för användning av TF 6000 och en display för visning 
av värden. Displayen skall vara alfanumerisk. Formgivning av panelen kan skilja sig från 
TF 5500, till exempel kan mindre display och mindre knappar användas om detta sänker 
produktions- och/eller komponentkostnader. 

 
 43 



 
Panelens display skall under normal drift kunna visa, för en fyllare åt gången:  

- förinställt värde (preset). 
- värde motsvarande antal inkomna pulser (value). Värdet skall uppdateras minst 4 

gånger i sekunden och bör inte ha större total fördröjning än 0.5 s 
- driftsläge (manuellt, kontinuerligt, automatiskt). 
- vilken sparad inställning som är aktuell (batch). 
- vilken fyllare som visas 
- hur många fyllningar som är kvar att göra innan stopp eller hur många fyllningar som 

gjorts efter senaste reset. Om utrymme på displayen är begränsat kan denna visning 
ske i en annan vy som visas efter knapptryckning likt ”Speed”. 

En mer detaljerad översyn av visningslägen ges i  Bilaga 6c. 
 
Hastigheten skall visas vid tryck på hastighetsknappen. Den skall anges i 0-100 % av 
maximal hasighet, och i annan vald enhet (RPM, ”vald enhet”/tid). 
 
Tryckknappar skall finnas för: 

- start. (”ON” på TF 5500) 
- stopp. (”OFF” på TF 5500) 
- driftlägesval. (”Cont.”, ”Man.” och ”Auto” på TF 5500) 
- val av sparad inställning. (”Batch” på TF 5500). Med 15 recept bör ”Batch” 

kombineras med ”+” och ”–” på liknande sätt som ”Speed”. 
- inställning av ”preset”. (”+” och ”–” på TF 5500). Vid ändring av ”preset” skall 

fyllaren använda det nya värdet vid nästa fyllning. 
- inställning av hastighet. (På TF 5500: ”Speed”, sedan ”+” och ”–” och sedan ”Speed” 

igen för att bekräfta valet). Vid ändring av hastigheten skall fyllaren använda den nya 
hastigheten utan märkbar fördröjning. 

- manövrering i menyer för inställning av övriga parametrar enligt 
 6.2.6.8 ”Menyinställningar”. 

- ändring av aktuell fyllare. Denna knapp kan ersätta ”Shift” på TF 5500 och bör 
fungera likt ”Speed”  

Vid knapptryckningar som leder till förändringar på displayen skall denna förändring visas 
efter maximalt 0.2 s.  
 
Kombinerade knapptryckningar skall inte registreras. En knapptryckning som sker när en 
annan knapp redan är intryckt men inte släppt skall därför inte registreras. 

6.2.6.8. Menyinställningar 
Inställningar förutom hastighet, aktuell fyllare, aktuellt förval, driftsläge och förinställt värde 
skall göras i ett menysystem.  
 
Ett förslag på menysteg och inställningsvärden finns i  Bilaga 6c. 
 
Menysystemet bör kommas åt genom en knapptryckning (”Prog.” på TF 5500). Det bör sedan 
vara möjligt att ändra menysteg genom tryckningar på ”+” och ” –”. Ett menysteg bör göras 
redigerbart genom en knapptryckning (”Mode” på TF 5500). Val av inställning i menysteget 
bör göras genom tryckningar på ”+” och ” –” och valet bör bekräftas genom en ny 
knapptryckning (ytterligare ett tryck på ”Mode” på TF 5500). Menysystemet bör kunna 
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lämnas med en knapptryckning (”Prog.” på TF 5500) och icke bekräftade inställningar skall 
då inte ändras. 
 
Manövrering i menyn skall vara möjlig under drift och eventuella ändringar skall då gälla från 
nästa fyllningsförlopps början. Detta kan begränsas till en ändring per fyllning. Endast vissa 
inställningar skall vara möjliga att ändra under drift, vilka finns angivet i  Bilaga 6c. 

6.2.6.9. Förval 
Det skall vara möjligt att spara inställningar. Alla inställningar som är relevanta för 
automatisk drift skall då sparas. Åtminstone 8 sparade ”recept” skall kunna finnas. Det bör 
vara möjligt att spara 15 recept och ett visst recept på en viss fyllare bör kunna väljas genom 
en signal på den binära receptvalsanslutningen.  
 
Alla inställningar som utgör ett recept bör kunna hämtas från en annan inkopplad fyllare till 
den aktuella fyllaren och lagras i den aktuella fyllarens aktiva recept. Med aktivt recept menas 
det senast valda receptet. 

6.2.6.10. Fyllningsförlopp 
För en översikt av hur fyllningsförloppet skall gå till, given som ett UML-State Machine, 
hänvisas till  Bilaga 2h. 
 
TF 6000 skall alltid registrera pulser från pulsgivaren på motorn. Minst 2400 pulser per 
sekund skall kunna registreras. 
 
Stopp ska detekteras om en viss, inställningsbar, tid förflutit sedan senaste pulsen, utan att ny 
puls inkommit. Tiden skall kunna ställas till mellan 0.01 – 9.99 s 
 
Ett fyllningsförlopp skall bestå av ett inställt antal pulser (”preset”). Fyllningen skall 
genomföras så att stop detekteras vid det antal pulser som är inställt. Vid första fyllningen 
efter att preset ändrats manuellt, skall motorn stannas när den inställda pulsen nås. På grund 
av motorns tröghet måste, efter första fyllningen, styrkortet beräkna vid vilken puls motorn 
skall stoppas för att stop skall detekteras vid den förinställda pulsen. Detta skall ske genom att 
motorn stoppas det antal pulser innan preset som det vid första fyllningen inkom pulser 
mellan preset och att stopp detekterades. 
 
Styrkortet skall efter varje fyllning kontrollera om förinställt värde och slutvärde är det 
samma. Om inte skall den räkna ut vid vilken puls motorn skall stoppas för att kompensera 
skillnaden, och använda denna puls vid nästa fyllning. Denna funktion skall kunna stängas av. 
 
Det ska vara möjligt välja att annorlunda hastighet ska användas i början av fyllningen. Väljs 
detta ska också andelen av fyllningen som skall räknas som ”början” på fyllningen kunna 
väljas, samt vilken hastighet som ska råda 
 
Det ska vara möjligt välja att annorlunda hastighet ska användas i slutet av fyllningen. Väljs 
detta skall från vilken andel av fyllningen som ”slutet” skall räknas kunna väljas, samt vilken 
hastighet som ska råda. 
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Det skall vara möjligt att reversera motorn när den stannat efter en fyllning, detta för att 
undvika efterdropp av pumpat medium. Det skall också vara möjligt att ställa in 
reverseringens längd i antal inkomna pulser samt motorns hastighet under reverseringen. Vid 
nästkommande fyllning måste antalet pulser som inkommit under reverseringen åter inkomma 
innan den fyllningens räkning påbörjas. 

6.2.6.11. Start och stopp 
Intryckning av startknappen (”ON-knappen”) skall kunna motsvaras av ändring från låg till 
hög nivå på ingången för extern start. Att släppa startknappen skall på samma sätt motsvaras 
av en ändring från hög till låg nivå på ingången för extern start. Att trycka in och sedan släppa 
startknappen motsvaras därmed alltså av en puls på ingången för extern start. Stoppknappens 
(OFF-knappens) funktion skall relateras till ingången för externt stopp på samma sätt som 
startknappens gör. 
 
För kontroll av start och stopp vid automatisk drift skall följande tre inställningar vara möjliga 
att göra i menysystemet:  

1 Startsignal genom kontinuerlig signal/knapptryckning eller impuls 
2 Ifall nästa fyllning skall starta automatiskt efter en paus 

i. I så fall hur lång tid som fyllaren skall vila mellan fyllningar (0.01-9.99 s) 
3 Ifall fylld mängd skall nollställas vid stopp under pågående fyllningsförlopp 

 
Start av fyllningsförlopp kontrolleras av de första två inställningarna, vilket ger fyra fall:  

- kontinuerlig signal och paustid: Start ges genom att ON-knappen hålls inne. När ett 
fyllningsförlopp är avslutat, väntar fyllaren den inställda tiden för att sedan påbörja ett 
nytt förlopp. Släpps ON-knappen, under pågående fyllning, skall fyllningen fullföljas 
och sedan skall inte någon ny fyllning påbörjas. Sker samma sak under paustiden, 
skall även nästkommande fyllning fullföljas och fyllaren sedan stanna. Har ON-
knappen släppts och OFF-knappen trycks in, skall fyllningsförloppet stanna utan 
märkbar fördröjning. Trycks i detta läge ON-knappen in, antingen fullföljs pågående 
fyllningsförlopp, alternativt påbörjas ett nytt, beroende på om nollställning av fyllning 
valts. 

 
- kontinuerlig signal utan automatisk paus: Start ges genom att ON-knappen hålls inne. 

När ett fyllningsförlopp avslutas väntar fyllaren på nästa gång ON-knappen trycks in, 
även om ON-knappen fortfarande hålls inne. Släpps ON-knappen under pågående 
fyllning skall fyllningsförloppet stannas utan märkbar fördröjning. Trycks i detta läge 
ON-knappen in, antingen fullföljs pågående fyllningsförlopp, alternativt påbörjas ett 
nytt, beroende på om nollställning av fyllning valts. 

 
- impulssignal och paustid: Start ges genom att ON-knappen trycks in och släpps. När 

ett fyllningsförlopp är avslutat, väntar fyllaren den inställda tiden för att sedan påbörja 
ett nytt förlopp. Trycks och släpps ON-knappen återigen under pågående fyllning, 
skall fyllningen fullföljas och sedan avslutas. Sker samma sak under paustiden, skall 
nästkommande fyllning fullföljas och fyllaren sedan stanna. Trycks OFF-knappen in 
skall fyllningsförloppet stanna utan märkbar fördröjning. Trycks och släpps ON-
knappen i detta läge, antingen fullföljs pågående fyllningsförlopp, alternativt påbörjas 
ett nytt, beroende på om nollställning av fyllning valts. 
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- impulssignal utan automatisk paus: Start ges genom att ON-knappen trycks in och 
släpps. När ett fyllningsförlopp är avslutat stannar fyllaren. Trycks ON-knappen in 
igen skall fyllaren stanna utan märkbar fördröjning. Om ON-knappen återigen trycks 
och släpps i detta läge antingen fullföljs fyllningsförloppet alternativt påbörjas nytt, 
beroende på om nollställning av fyllning valts. 

 
Det skall vara möjligt att ställa in om styrkortet skall ”hårdstanna” efter ett visst antal 
fyllningar (1-60 000 st.). Med hårdstanna menas att klarsignal inte ges och att nästa fyllning 
inte startar även om startsignal ges. Antal fyllningar till hårdstop skall då visas, eventuellt 
efter en knapptryckning. Start efter hårdstopp skall kunna göras genom menysystemet, eller 
genom att OFF-knappen hålls inne (alternativt nivån på ingången för externt stopp ligger hög) 
i 5 sekunder. Om inte hårdstop väljs skall istället antalet gjorda fyllningar visas (0-59 999 st.). 
Antalet skall slå om till 0 efter maxantalet. Antalet skall kunna nollställas genom 
menysystemet. 
 
Har ett fyllningsförlopp stannats i förtid skall återställning av fylld mängd till noll kunna ske 
genom att OFF-knappen hålls inne i mer än 3 sekunder, alternativt nivån på ingången för 
externt stopp ligger hög motsvarande tid. Detta skall inte bero på vilken inställning som gjorts 
angående valet av nollställning av fyllning. 
 
Ett fyllningsförlopp påbörjas normalt vid given startsignal. Det skall också vara möjligt att 
låta fyllningsförloppet starta en viss tid (0.01-9.99 s) efter given startsignal. 

6.2.6.12. Felhantering 
TF 6000 skall kunna detektera fel vid pulsräkningen och visa detta samt stoppa fyllaren vid 
uppkommet fel. Ett fel har uppstått om tiden mellan två pulser under drift är längre än den tid 
som fyllaren använder för att detektera stopp plus 1 sekund. Vid uppkommet fel skall fyllaren 
stanna och meddela felet. Felhanteringen skall kunna stängas av genom en menyinställning. 

6.2.6.13. Kompensation för yttre faktorer 
Det skall vara möjligt att kompensera för yttre faktorer på tre olika sätt:  

- Genom externa pulser för ökning och minskning. En ingång för extern ökning och en 
för extern minskning krävs. För varje puls på dessa skall ”preset” ökas eller minskas 
ett inställt antal pulser. Det skall gå att ställa in ett antal fyllningar som måste ske efter 
inkommen puls innan nya pulser registreras. 

- Genom analog insignal 0-10V. Det skall finnas en ingång för en analog insignal 
0-10V. Genom en inställning skall det vara möjligt att kontrollera den linjära graden 
av kompensering över signalens spann. 

- På grund av passerad mängd (antal fyllningar). Det skall gå att begränsa hur ofta 
fyllningar skall räknas och hur mycket kompensation som görs per räknad fyllning. 

Detaljer kring hur kompensationen för yttre faktorer är tänkt att fungera finns i  Bilaga 6d.  

6.2.6.14. Ytterligare inställningsmöjligheter 
Följande inställningar skall, utöver de som angivits ovan, vara möjliga att göra: 

- Vilket antal givarepulser som motsvarar ett motorvarv. Denna inställning skall 
användas för att beräkna till exempel RPM. 
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- Vilket antal varvtalsgivarpulser som skall motsvara en räknad puls, 1-255. Vid stora 
fyllningsvolymer skall det genom denna inställning vara möjligt att minska 
noggrannheten så att varje räknad puls i systemet motsvaras av det inställda antalet 
pulser från givaren på motorn. 

- Vilken konstant som skall användas för att räkna om antal givarepulser till en vald 
enhet, 0.001-9.999.  

- Vilken enhet fyllaren skall visa. Pulser, liter, deciliter, centiliter, milliliter, kilogram, 
hektogram och gram skall kunna väljas. Väljs något annat än pulser, skall inkomna 
pulser multipliceras med den inställda konstanten och visas tillsammans med 
enhetsbetäckningen, istället för det verkliga antalet pulser. 

- Vilken enhet på hastighet som fyllaren skall visa. RPM, procent och vald 
mängdenhet/minut skall kunna visas. 

- Vilken nätverksadress fyllaren har (beroende på protokoll). 
- Om extern receptväljare används och i så fall vilken receptadress fyllaren har (1-7) 

6.2.7. Sammanfattning av prestationskrav 
Utsignalen för motorstyrka skall vara 0-10 V, med minst upplösningen 0.1 V 
 
Minst 2400 pulser per sekund (2.4 kHz) skall kunna registreras på pulsingången från givaren 
på motorn 
 
Fyllt värde skall uppdateras på displayen minst 4 gånger i sekunden och bör inte vara ha 
större total fördröjning än 0.5 s 
 
Vid knapptryckningar som leder till förändringar på displayen skall denna förändring visas 
efter maximalt 0.2 s.  
 
Vid ändring av förinställt värde (”preset”) skall fyllaren använda det nya värdet vid nästa 
fyllning. 
 
Manövrering i menyn bör vara möjlig under drift, och eventuella ändringar bör gälla från 
nästa fyllning. Detta kan begränsas till en ändring per fyllning. 
 
Vid ändring av hastigheten skall fyllaren använda den nya hastigheten utan märkbar 
fördröjning. 
 
Det skall vara möjligt att spara inställningar. Åtminstone 8 sparade ”recept” skall kunna 
finnas. Det bör vara möjligt att spara 15 recept. 
 
Panelen skall kunna kontrollera hur många styrkort som finns på nätverket och på vilka 
adresser de finns. 

6.3. Verifiering av krav 
För att säkerställa målen med kraven, det vill säga att de specificerar hela produkten på ett 
korrekt sätt, behöver dessa verifieras på något sätt. Detta utgör även en markant del i 
Sommerville och Sawyers vägledning i kravställning (1997). I detta arbete har framför allt 
UML-diagrammen varit till hjälp. Genom en iterativ process, där diagrammen uppdaterats allt 
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eftersom olika kravfrågeställningar dykt upp och på motsvarande sätt kraven uppdaterats efter 
att komplikationer upptäckts vid diagramkonstruktionen, har diagram och krav verifierats mot 
varandra för att slutligen ge en vältäckande specifikation av systemet. Även det påbörjade, 
men avbrutna, arbetet med snabba prototyper (se  7.2 ”Rapid Prototyping”) bidrog i viss mån 
till verifieringen av vissa krav, eftersom en stor del av panelen kunde simuleras i LabVIEW. 
 
Vidare har kravspecifikationen gåtts igenom av en person med insyn i utvecklingen men som 
inte varit delaktig i utformningen av kraven. Dessa sätt att verifiera kraven tas upp av 
Sommerville och Sawyer, men fler sätt rekommenderas. Tyvärr har dessa sätt inte kunnat 
användas eftersom de kräver en mer formaliserad och utbyggd kravprocess än vad som för 
närvarande används på Telfafill AB.  
 
I initiala samtal med potentiella legoutvecklare har kravspecifikationen verifierats på så sätt 
att de inte har uppfattat konflikter eller saknade uppgifter. Detta är dock bara en fingervisning 
om kravspecifikationens duglighet, eftersom den slutliga versionen av den inte ännu delgivits 
någon potentiell legoutvecklare, och någon utveckling inte heller påbörjats som skulle visa 
eventuella brister i specifikationen. 
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7. Prototyp 

7.1. Tillvägagångssätt 
Utvecklingen av TF 6000 innebär naturligt att en prototyp konstrueras för att testa 
funktionaliteten och tillförlitligheten. Under projektets början ställdes frågan om denna 
konstruktion skulle genomföras inom ramen för projektet eller om konstruktionen istället 
skulle göras av ett externt företag, en så kallad legoutvecklare, likt utvecklingen av TF 5500.  
 
Det beslutades under förstudien att det inte var rimligt att konstruera prototypen inom ramen 
för projektet, av tre anledningar:  

- Telfafill AB saknar utvecklingspersonal och utvecklingsmiljö. Detta innebär att relativt 
stora investeringar i framför allt utvecklingsmiljö skulle ha behövts för att möjliggöra 
någon form av prototypkonstruktion. 

- Det skulle vara svårt att garantera att prototypen konstruerades på ett sådant sätt att den 
sedan kunde användas som underlag för produktion av enheten. 

- Kraven på tillförlitlighet och robusthet för enheten skulle bli svåruppnådda, eftersom det 
inom Telfafill AB inte finns erfarenhet av elektronik- och mjukvaruutveckling för 
industrin. 

7.1.1. Kontakt med legoutvecklare 
Ett antal elektronikutvecklingsföretag kontaktades och de som visade intresse av projektet 
ombads ge offerter på utvecklings- och produktionskostnader utifrån en preliminär 
kravspecifikation. Två företag visade ytterligare intresse och inbjöd Telfafill AB till en 
diskussion kring funktionaliteten och kraven för att sedan kunna ge approximativa offerter. 
Samtalen gav också viss återkoppling till Telfafill AB och projektet när det gäller vad som 
anses rimligt och kostnadseffektivt i utvecklingsarbetet. 
 
Företagens offerter sammanställdes till investeringskalkyler vilka utgör del i 
beslutsunderlaget angående eventuell utveckling. Vid projektets avslutande fortgick 
fortfarande kontakten med företagen, och beslutet om att påbörja prototyptillverkningen hade 
inte ännu tagits av Telfafill AB. 

7.2. Rapid Prototyping 
När beslutet om att inte göra en full prototyp inom ramen för projektet togs, började 
funderingar om att göra ”snabba prototyper”, det vill säga att simulera TF 6000 på en eller 
flera PC, och därur dra slutsatser kring funktionaliteten och upptäcka stötestenar. Möjligheten 
att göra modeller av TF 6000 i Rhapsody hade uppstått (se  2.1.5 ”Omvärdering av 
verktygsval”), och detta program har möjlighet att både generera programkod och animera 
exekveringen av denna. Det borde därmed vara möjligt att använda Rhapsody för att simulera 
systemet. Eftersom ett gränssnitt mellan modell och användare också behöver simuleras 
undersöktes också hur detta i så fall skulle konstrueras. 
 
Ett prototypgränssnitt konstruerades relativt snabbt i LabVIEW Student Edition. Trots att 
erfarenhet av LabVIEW saknades, gick inlärningen av grundläggande programmering snabbt, 
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bland annat med hjälp av LabVIEW från början (Bengtsson 2004). Något sätt att 
kommunicera informationen på ett enkelt sätt till Rhapsody hittades dock inte, men försöken 
att göra detta övergavs dock på grund av att de sammanföll med att erfarenheterna från 
Rhapsody (se nedan) drogs. Dock utgjorde LabVIEW-programmet när arbetet med det 
avbröts en simulering av kontrollpanelen som kom till nytta i till exempel arbetet med 
kravspecifikationen. 
 
Att göra en snabb prototyp i Rhapsody är fullt möjligt eftersom bland annat Lundqvist (2002) 
gjort det för sitt projekt. Det framgår av Lundqvists arbete att det svåraste med en sådan 
prototyp är att göra inställningarna rätt och dessutom få Rhapsody att kommunicera med ett 
gränssnitt. Att komma fram till dessa inställningar och sedan få kommunikationen att fungera 
ansågs alltför tidskrävande, och därför togs beslutet att även konstruktionen av en snabb 
prototyp med hjälp av Rhapsody-modellerna föll utanför projektets ram. 
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8. Resultat 
Projektet hade från början ett stort urval av möjliga resultat, särskilt med tanke på att det inte 
var fastställt om en prototyp skulle byggas eller inte. Att en prototyp inte byggts har därför 
påverkat resultatets omfång, och till exempel kan inte resultatet av prototyptester redovisas, 
vilket var ett resultat som skulle ha fått stor vikt om en prototyp byggts. Eftersom antalet 
möjliga vägar för projektet har varit stort, anses det särskilt viktigt att utvärdera de vägval 
som gjorts, både med frågeställningen ”vilken påverkan hade detta på projektet?” och med 
”var detta en relevant och givande väg att välja?”.  
 
Vidare har framtagning av en kravspecifikation tagit en stor del av projektets tid, och det är 
därför viktigt att föra en diskussion om detta arbete, framförallt med fokus på hur UML 
använts i arbetet. 
 
Till sist är olika aspekter av UML-användningen utöver kravspecifikationen en omfattande 
del av de resultat som uppnåtts i projektet. Trots att prototyp ej byggts och att UML därför 
inte använts för programutveckling, är förhoppningen att sprida lite ljus över möjlig 
användbarhet av UML i småskaliga utvecklingsprojekt. 

8.1. Utvärdering av gjorda vägval 

8.1.1. UML-verktyg 

8.1.1.1. ArgoUML 
Valet av ArgoUML som UML-verktyg styrdes framför allt av att det var gratis. Programmet 
visade sig dock vara lätt att komma igång med, i alla fall vad gäller diagramkonstruktion. Hur 
väl programmet översatte till Java-kod undersöktes aldrig. Positivt med programmet var att 
det var lätt att förstå de olika fönstrens funktion och det var relevant information som 
presenterades. Det var också lätt att förstå och använda ikoner och diagramkomponenter. 
Mycket positivt var de ”att göra” funktioner som finns, däribland en lista på fel att rätta. 
ArgoUML tillåter att olika konventioner, som till exempel namngivningskonventioner, bryts, 
men lägger då upp en lista på dessa fel som man senare kan rätta. Detta är mycket positivt, då 
det av tydlighetsskäl ofta visade sig lämpligt att bryta mot sådana konventioner om 
diagrammets huvudsyfte ändå var beskrivande. Till ”att göra”-funktionerna hör också egna 
listor över framtida uppgifter och checklistor som stöd för att kontrollera att komponenter 
valts och beskrivits rätt. 
 
Mindre intuitivt var projektuppbyggnaden i navigationsträdet, och kopplingen mellan olika 
diagram. Eftersom det tidigt stod klart att diagrammen från ArgoUML inte skulle användas 
direkt i programmering, användes inte Class-diagram. Med det sätt på vilket ArgoUML 
kopplar diagram till varandra blev det då svårt att få en bra navigering mellan olika diagram. 
 
Andra negativa aspekter av ArgoUML var att diagramfönstret var litet, att det ibland var 
mycket långsamt och hade grafiska buggar. Diagramfönstrets storlek försökte förbättras 
genom att byta till en större skärm och höja upplösningen, men trots detta blev inte 
diagramfönstret tillfredställande tydligt. Att programmet ibland tog lång tid på sig och 
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dessutom ritade upp olika delar felaktigt, inte sparade grafiska detaljer på de platser man 
placerat dem och vid några tillfällen hängde sig helt, kan antagligen tillskrivas att det är ett 
Open Source-projekt under utveckling. Tyvärr minskade inte detta tidsförlusterna och 
otydligheten som följde när programmet betedde sig på det sättet. 
 
Sammantaget kan sägas att ArgoUML var positivt att använda i början, eftersom det snabbt 
gav erfarenhet i hur projekt bör byggas upp och hur man använder UML. Det var dock inte 
lämpat för ett verkligt projekt ens i rollen som verktyg för beskrivande diagram. Denna 
slutsats är kanske inte så märklig med tanke på att hemsidan från vilken programmet 
hämtades påpekade att ArgoUML är tänkt som ett fritt utvecklingsprojekt och inte som ett 
verktyg. 

8.1.1.2. Rhapsody in J 
Rhapsody valdes som verktyg dels på grund av att I-logix snabbast svarade på förfrågan om 
en akademisk licens och dels på grund av att var ett av de program som är konstruerat för 
utveckling av realtidsapplikationer. Med Rhapsody in J menas att programmet är avsett för 
Java-programmering. Att detta valdes berodde på att Rhapsody kräver att en utvecklingsmiljö 
för det valda språket finns installerad, och av de möjliga språken var det endast Java som hade 
en lättillgänglig och gratis utvecklingsplattform. Hade avsikten med Rhapsody varit att lägga 
grunden för den verkliga applikationen, hade detta val fått omvärderas och antagligen hade en 
utvecklingsmiljö för C anskaffats och därför Rhapsody in C använts istället.  
 
Valet att använda Rhapsody in J har dock inte visat sig felaktigt. Eftersom erfarenhet av Java 
fanns, underlättades modelleringen av de anpassningar till Java som Rhapsody uppvisar. 
Projektet bytte inte väg mot att utveckla applikationer för TF 6000, och därför blev inte 
Rhapsody in J en begränsning ur den synvinkeln heller.  
 
Rhapsody som UML-verktyg visade sig ha både för- och nackdelar. Jämfört med ArgoUML 
var fler av fönstren mindre intuitiva men de fönster som användes mest, projektfönstret och 
diagramfönstret, var bättre utformade. Inte minst gäller detta modellkomponenters grafiska 
tydlighet, som var mycket högre. Att projektfönstret utnyttjades bättre har tre 
huvudanledningar: För det första hade ArgoUML visat värdet av att projektet planerades och 
las upp på ett sammanhängande sätt. När projektet därför startades från grunden i Rhapsody, 
kunde detta göras på ett bättre sätt än vad som gjorts i ArgoUML. Den andra 
huvudanledningen är att Rhapsody tillåter något annorlunda relationer mellan objekt, till 
exempel kan enskilda Use Case och Actors på många sätt användas som klasser. Detta 
passade mycket bra med det sätt på vilket det ansågs mest lämpligt att bygga upp projektet. 
Den tredje anledningen var att utformningen på projektträdet i Rhapsody gjorde det enklare 
att se vilka diagram som hörde till vilka, hur hierarkin var uppbyggd och att därmed navigera 
i projektet. 
 
Ytterligare en fördel som Rhapsody kunde ha uppvisat är förmågan att animera och simulera 
applikationen som utvecklas. Eftersom de försök som påbörjades, samt den litteratur som 
hittades om ämnet, samfälligt indikerade att de konfigurationer som skulle behövas för att 
kunna använda dessa funktioner var komplicerade och tidsödande, gjordes inga djupare 
försök att åstadkomma detta. Det hade varit mycket intressant att kunna genomföra detta, inte 
bara ur teknisk synvinkel men även för att utvärdera Rhapsodys kapacitet för detta. Valet att 
inte göra denna snabba prototyp utvärderas dock noggrannare nedan i stycke  8.1.3 
”Prototyp”. 
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8.1.2. Kommunikation 
Valet av kommunikationstyp är vid projektslut fortfarande endast ett teoretiskt val, eftersom 
detta inte ännu gett några konkreta resultat. Det var dock viktigt för projektets fortsättning att 
en avgränsning gjordes. Hade kommunikationen lämnats öppen, hade det blivit mycket svårt 
att formulera krav och arbeta med funktionsutvecklingen. Att valet föll på just 
nätverkskommunikation har i sig inte påverkat särskilt mycket, förutom att vissa 
nätverksspecifika funktionskoncept har kunnat utvecklas. Eftersom detta var den mest 
mångsidiga lösningen, har det också inneburit mer frihet i det fortsatta arbetet än vad ett annat 
val hade gjort. 
 
Ytterligare en fördel som valet burit med sig har varit i kontakten med legoutvecklare. 
Eftersom dessa rekommenderade en nätverkslösning, har kommunikationen med dem gått 
lättare än om ett val som gått emot deras rekommendation gjorts. Detta märktes till exempel 
under vissa diskussioner, då diskussionen kring andra alternativ gick trögare än när nätverket 
diskuterades.  

8.1.3. Prototyp 
Att inte göra en prototyp var det mest avgörande valet för projektets utformning. Det fanns 
goda anledningar till att inte göra en egenutvecklad prototyp, vilka redovisas i  7.1 
”Tillvägagångssätt”. Att arbetet med att utveckla en prototyp hos en legoutvecklare inte kom 
igång under projektets gång var inte ett aktivt val, utan berodde mer på att det initiala arbetet 
med att ta kontakt med dem, förmedla kraven och sammanställa helhetstäckande kalkyler 
dragit ut på tiden.  
 
För projektets utförande har valet att inte göra en prototyp gjort att fokus helt lagts på att 
utveckla bra funktioner och ta fram väl verifierade och heltäckande krav för produkten. Hade 
istället en prototyp gjorts, skulle projektet istället helt ha varit inriktat på de problem och de 
resultat som applikations- och hårdvaruutvecklingen skulle ha inneburit. Detta vägval har 
därmed haft mycket stor inverkan på resultatet för projektet och de aspekter av UML som har 
kunnat utvärderas. 

8.1.3.1. Snabba prototyper 
En av anledningarna till att Rhapsody valdes som UML-verktyg var den uppfattade 
möjligheten att bygga snabba prototyper, det vill säga simuleringar av produkten, utifrån 
modellerna. Att detta inte kunde genomföras får ses som ett misslyckande i projektet. Hade en 
snabb prototyp kunnat göras, hade detta varit till ytterligare hjälp vid verifiering av krav och 
upptäckandet av brister i funktionsutvecklingen. Det hade också varit intressant för Telfafill 
AB att ha en simulering av deras huvudprodukt på PC. Dessutom hade det kunna hjälpa till i 
överföringen av information om funktionalitet både till legoutvecklare och till personer inom 
Telfafill AB.  
 
Ett exempel som belyser hur snabba prototyper hade kunnat vara till fördel för projektet är att 
det arbete som påbörjades i LabVIEW. Detta gav direkt upphov till funderingar kring vad 
som skulle vara lämplig uppdelning av applikationsfunktioner mellan panel och fyllare, vilket 
i sin tur gav argument och förslag i diskussionerna med legoutvecklare. Dessutom hjälptes 
utformningen av kravspecifikationen av att till exempel menystegen simulerades. Hade 
arbetet i LabVIEW och Rhapsody löpt fullt ut och snabba prototyper kunnat göras, hade detta 
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sannolikt gett upphov till många fler funderingar av liknande slag och även ytterligare varit 
till hjälp i specifikationen av systemet. 
 
Trots detta menas inte att det var ett felaktigt beslut att inte utveckla snabba prototyper. När 
idén om detta formulerades, hade projektet dock tyvärr löpt för långt, och tiden för att få det 
att fungera blivit för kort. En mycket större fokus på denna del hade behövt läggas redan från 
början i projektet om det skulle ha varit genomförbart, och det hade varit intressant att arbeta 
med det. Det kan därför ses som en intressant utgångspunkt i ett framtida, UML-relaterat 
projekt. 

8.2. Utvärdering av utvecklingsarbetet 
Utvecklingsarbetet har bestått av tre huvuddelar: Den första har varit att ta reda på, och 
formulera, vilka nya eller ändrade funktioner som önskas av Telfafill AB, kunder och 
distributörer. Den andra har varit att ta fram en frontpanel anpassad till den nya produkten. 
Den tredje, och största, har varit att utarbeta en kravspecifikation för produkten 
 
Arbetet med funktionsutvecklingen har varit varierande och det tillkom nya förslag på 
funktioner under hela projektets gång. Svaren på enkäten var givande, men det hade varit 
intressant att få svar från alla de internationella distributörerna. De flesta funktionskoncept har 
därmed utvecklats med hjälp av säljare. Vissa funktioner har tillförts systemet i ett sent skede 
men detta har inte inneburit problem utan snarare varit intressanta vinklingar och aha-
upplevelser. Vissa idéer har också kommit ur korta diskussioner med andra personer runt 
Telfafill AB.  
 
Den anpassade frontpanelen har inneburit dels att vissa designfunderingar har fått luftas, dels 
att en leverantör har kontaktats. Detta har gett erfarenheter när det gäller att på kort tid 
färdigställa en noggrann detaljbeskrivning av en delprodukt och även i att hitta och ta 
inledande kontakt med en leverantör. Arbetet med frontpanelen har också visat sig positivt för 
Telfafill AB och kan kanske ge möjligheter till kostnadsbesparingar i framtiden. 

8.2.1. Kravspecifikation 
Det färdiga kravdokumentet är det tydligaste konkreta resultatet av projektet. 
Förhoppningsvis kommer det att komma till nytta för Telfafill AB oavsett om 
utvecklingsarbetet fortsätter eller om TF 5500 fortsätter att vara huvudprodukt.  
 
Så långt som kunnat säkerställas är kravdokumentet vältäckande och utan diskrepanser. 
Tyvärr har detta inte kunnat säkerställas genom någon form av prototyp ännu, vilket 
naturligtvis innebär att kravdokumentets kvalitet inte har kunnat testas.  
 
Den iterativa process som naturligt blev den process under vilken kravspecifikationen 
utvecklades har inneburit att UML-diagram och krav har utvecklats med varandra på ett 
intressant sätt. Genom att dokumentera systemet i UML har bristfälliga och saknade krav 
upptäckts och genom att i text klargöra kraven har visats att diagrammen ibland har måst 
ändras för att spegla den önskade produkten. Med kravspecifikationen i fokus har detta 
inneburit att kraven i större utsträckning kan sägas vara välformulerade och täckande än vad 
som varit möjligt utan denna process.  
 

 
 55 



Den litteratur som använts för att strukturera och formulera kraven har också varit till stor 
hjälp, inte minst när det gäller den kommunikativa kvaliteten på kravspecifikationen. Under 
projektet har fenomenet ”självklarhet” vid ett flertal tillfällen upplevts. Med detta vill sägas 
att när arbetet med produkten väl har inletts är det lätt att se många funktioner och beteenden 
hos produkten som självklara, något som inte alls behöver stämma för någon som inte är 
bekant med den. Detta är ett klassiskt problem vid utformning av krav, och har ofta varit ett 
problem även i detta projekt. Med hjälp av personer utanför det direkta utvecklingsarbetet och 
de råd som litteraturen givit har detta problemet försökt undgås. Utan att kraven faktiskt fått 
göra det de är avsedda för – att utgöra grunden för den faktiska utvecklingen – är det dock 
svårt att avgöra om problemet helt eliminerats. 

8.3. Utvärdering av UML-stöd 
En av de grundläggande tankarna med detta projekt har varit att utvärdera det stöd som UML 
har varit eller inte varit. Eftersom två olika verktyg använts, har utvärderingen delats upp 
mellan dem. Dessutom var det en tanke att UML skulle underlätta vid kontakten med 
legoutvecklare.  

8.3.1. ArgoUML 
De inledande diagrammen som gjordes i ArgoUML var till hjälp framför allt för att få 
förståelse för systemets uppbyggnad. Genom att konstruera Use Case för TF 5500 blev det 
lättare att tillgodogöra sig information om systemet och därmed underlättades förståelsen för 
dess funktioner. De diagram som gjordes för att beskriva TF 6000 utgjorde de första 
iterationerna i det samspel som uppstod mellan kravspecifikation och diagram, och lade på så 
sätt grunden till den fortsatta nyttan av UML i kravarbetet. 
 
När ArgoUML övergavs till förmån för Rhapsody hade ännu inte särskilt många diagram 
ritats. De Use Case-diagram som hade konstruerats användes som underlag för att komma 
igång med arbetet i Rhapsody. 
 
Ur beskrivande synpunkt hade ArgoUML antagligen kunnat vara till hjälp, men bristfälligt. 
Diagrammen brast i tydlighet och ofta hade texter och andra komponenter dolts bakom andra 
komponenter. Därför var diagrammen från ArgoUML till bristfälligt stöd och starkt 
begränsade. 

8.3.2. Rhapsody 
Om diagrammen endast skulle ha använts för att beskriva systemet inom projektet och för 
externa intressenter, skulle Rhapsody antagligen ha varit ett system med överkapacitet för 
uppgiften. Dock innebär detta att de diagram som gjort blev mycket tydliga. Alla de 
diagramtyper som användes, hade klart tilltalande utseenden och är dessutom lättlästa.  
Genom detta har Rhapsody-diagrammen till exempel varit till hjälp för att kommunicera de 
tänkta förändringarna till Telfafill AB, trots att företaget saknar UML-kompetens. På så sätt 
har de varit avgörande för att klargöra att rapportförfattaren och Telfafill AB varit överens om 
tänkta systemets utveckling. 
 
Ett stöd som UML-diagrammen uppvisat är den systemöversikt som är möjlig att uppnå med 
hjälp av Use Case-diagram och Deployment-diagram. Eftersom systemet är relativt litet, får 
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stora, övergripande diagram plats på en liten yta. Detta gör att översikten blir stor, vilket i sin 
tur gör att det är lätt att kontrollera att någon extern del i en beskrivning eller en 
funktionsmodellering inte har missats. 
 
Störst nytta har Rhapsody-diagrammen varit i framtagningen av kravspecifikationen, som 
nämnts både i utvärderingen av verktyget och av kravspecifikationen. När State Machine- och 
Sequence-diagram har ritats, har ofta situationer uppstått där kraven inte varit tydliga nog för 
att utan funderingar kunna utgöra underlag för diagrammen. Detta har inneburit att kraven fått 
skrivas om. På motsvarande sätt har nya krav tillkommit, till exempel genom att ytterligare en 
funktionsändring diskuterats, och därmed har diagrammet behövt uppdateras. State Machine-
diagrammen kräver att man täcker in alla möjliga scenarier i exempelvis ett Use Case. 
Sequence-diagrammen i sin tur har genom sin uppbyggnad krävt att olika scenarier av 
objektsinteraktion har undersökts, vilket naturligt leder till att nya synvinklar av kraven 
betraktas. Detta har ofta inneburit att dessa behövt klargöras eller att krav tillkommit. 
 
Rhapsody-modellen har byggts upp med Use Casen som grundstomme, vilket enligt till 
exempel Douglass (2000) inte är lämpligt, utan istället bör Use Case realiseras av ett antal 
klasser i kollaboration. Detta frångicks eftersom systemet dels är relativt litet och dels inte 
skulle implementeras med hjälp av UML. Det var då inte nödvändigt att identifiera klasser, 
utan i och med att Rhapsody stödde sådan användning, gick det bra att utgå från Use Casen. 
Olika Use Case har dock modellerats olika, och inte alla Use Case har modellerats. De Use 
Case som inte har modellerats, har lämnats för att de inte ansetts tillräckligt viktiga och för att 
modelleringen inte skulle tillföra något. Vilken sorts diagram som använts för modelleringen 
av de andra berodde på vilket diagram som, utifrån funktionens uppbyggnad, ansågs mest 
lämpat. Överskådligt kan sägas att komplicerade Use Case beskrivits både med hjälp av State 
Machine- och Sequence-diagram, medan mindre komplicerade beskrivits endast genom den 
interaktion som sker med andra Use Case, det vill säga endast genom Sequence-diagram. 
Denna begränsning av gjorda modeller har naturligtvis anpassats till vad som ansetts behövas. 
När till exempel problematik i vissa kravställningar, eller oklarheter kring hur en funktion 
borde fungera har uppstått, har ett naturligt sätt att angripa detta varit att modellera tillhörande 
Use Case mer noggrant. 
 
Som nämnts i utvärderingen av verktyget, hade det varit intressant att utvärdera UML-
modellens eventuella nytta vid snabb prototypkonstruktion och systemsimulering, men dessa 
funktioner har inte undersökts. Inte minst hade det varit intressant att se hur den 
marknadsförda funktionen att skapa Sequence-diagram ur genererad kod fungerar. 
Möjligheten att verifiera krav och få nya infallsvinklar ökar markant om en sådan funktion 
skulle fungera tillfredsställande, vilket alltså tyvärr inte heller har kunnat undersökas. 

8.3.3. Nytta vid kontakt med legoutvecklare 
En intressant aspekt av UML som stöd hade varit att undersöka hur väl UML-diagrammen 
kunde förmedla information till legoutvecklare som eventuellt inte tidigare hade använt sig av 
UML. Eftersom utvecklingen av TF 6000 vid projektslut inte ännu kommit längre än initiala 
kontakter med legoutvecklare, har detta dock inte kunnat undersökas. 
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8.3.4. UML som stöd vid småskalig utveckling av 
inbyggda system 

Vid projektets början fanns frågan ifall modellering med hjälp av UML skulle vara lönt i ett 
småskaligt projekt. Eftersom projektet bara handlat om ett enskilt fall av detta, är det svårt att 
ge ett generellt svar. Den indikation som detta enskilda fall dock ger, visar att det är ett 
effektivt hjälpmedel. Genom att aktivt använda UML för att beskriva och utveckla olika 
funktioner och det övergripande systemet i helhet, kunde många idéer fångas in och flera 
fallgropar förhoppningsvis undvikas. Det finns dock risk för att denna slutsats är färgad av 
subjektivitet, eftersom utvecklingsarbete bland annat är en kreativ process och när detta 
kombineras med ett småskaligt projekt blir den färgad av utvecklarens subjektiva 
uppfattningar. I detta projekt har UML underlättat eftersom visualisering av problematik och 
systemsammanhang har varit viktig och detta förfaringssätt underlättas markant av den 
formella visualisering som UML kan sägas utgöra. Sådan typ av visualisering behöver dock 
inte vara behjälplig i alla utvecklingsprojekt av liten skala, bland annat beroende på hur 
utvecklaren eller utvecklarnas egna kreativa processer ser ut. 
 
Att upprätta en modell tar förvisso tid, framför allt när modelleraren inte tidigare har 
erfarenhet av modellering i UML. Tröskeln för att arbeta med ett UML-verktyg fullt ut är 
relativt hög, även om man kan komma igång med att rita de grafiska diagrammen relativt fort. 
Att få modellen sammanhängande och heltäckande är svårare, det är inte självklart hur olika 
komponenter ska struktureras och relateras till varandra för att modellen ska representera 
systemet väl. Modellen som upprättats i detta projekt brister i detta i ett flertal avseenden. 
Även att upprätta de enskilda diagrammen tar tid, och om modellen ska göras fullt ut, behövs 
ett relativt stort antal diagram upprättas, även för ett mindre system. Genom att planera vilka 
diagramtyper som ska representera olika delar av systemet, kan man undvika att diagram görs 
i onödan, men detta kan vara svårt att avgöra, och tid kan gå till spillo på diagram som inte får 
någon användning. 
 
För det mesta har, i alla fall i det här projektet, tiden som spenderats på UML, spenderats väl. 
Det stöd som UML utgjort har motiverat tiden som diagrammen tagit att framställa. Det är 
kanske inte motiverat att lära sig semantiken och verktygen för ett så pass litet projekt som 
detta, men om kunskapen finns eller många liknande projekt kommer att utföras av samma 
personer, är tröskeln värd att övervinna. För ett enskilt projekt kan det dock antagligen räcka 
med att idéerna från UML och systemutveckling tas till vara, och initiala modeller och 
diagram konstrueras för hand. Ska dessutom informationen inte förmedlas till någon, blir inte 
heller det standardiserade utförandet i UML ett argument. Dock kan det vara användbart att 
använda ett UML-verktyg ändå, eftersom programmet då är anpassat för att rita många olika 
typer av modeller.  
 
Detta projekt har exemplifierat användningen av UML i den initiala fasen av en småskalig 
vidareutveckling av ett inbyggt system. Exemplet kan anses visa att UML kan vara ett stort 
stöd i detta skede, och ger fingervisningar om att det skulle kunna vara det fortsatt, genom till 
exempel konstruktionen av snabba prototyper. Stödet har främst bestått i att så långt som 
möjligt säkerställa att den produkt som beställs också är den som önskas. Dock visar exemplet 
också att tröskeln för att lära in hur UML och ett UML-anpassat verktyg kan vara för hög för 
att vara lämpligt i det enskilda projektet. Försöket att modellera systemet så långt att det gick 
att simulera i UML-verktyget fick överges, just på grund av den tröskel som inställningar och 
en på alla sätt korrekt modell utgör. Detta innebär inte på något sätt att dessa försök skulle 
misslyckas, bara att den tid som behövdes i detta fall inte stod i relation till projektets omfång. 
Som beskrivande och kravverifierande verktyg har UML dock varit utmärkt. 

 
 58 



8.4. Framtida utvecklingsmöjligheter 
Ur en akademisk synpunkt vore det intressant att utforska simulerings- och 
animeringsmöjligheterna i Rhapsody, till exempel i samspel med LabVIEW. Det arbete som 
Lundqvist (2002) gjort på detta område visar att detta bör fungera och vara ett bra sätt att 
konstruera snabba prototyper. 
 
Fyllningsmaskinen Telfafill har också möjligheter att utvecklas. Först och främst att 
utvecklingen som specificeras i detta projekt genomförs, men också att de möjligheter som 
nätverket ger, utforskas närmare. Till exempel bör det undersökas vilka produkter från tredje 
part som kan vara aktuella att rekommendera kunder, både vad gäller till exempel loggning 
och vad gäller externa kontrollpaneler. Dessutom bör marknaden för PC-program anpassade 
till industriverksamhet utforskas, för att även där hitta lämpliga program. Slutligen bör olika 
panelers möjligheter att styra Telfafill undersökas, så att kompetens på detta område finns 
inom Telfafill AB.  
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Bilaga 1 – Enkät till internationella Telfafill-säljare 

Survey of future improvements for Telfafill filling machine 
 
To: International Telfafill dealers 
 
Please answer the following questions to help the investigation of what development Telfafill 
should undergo. Your answers will be used by Telfafill in ongoing and future development 
and the analysis of them will be included in a Master Thesis made by Daniel Blixt at the 
Royal Institute of Technology (Sweden).  
 
Please enter your answers below each question, save a copy and resend it to Daniel Blixt at 
i00_bll@lector.kth.se
 
Questions: 
 

1. In what region do you sell Telfafill? 
Answer: 

  
2.  

a. Please describe the most important improvement or change you think your 
customers would like Telfafill to undergo. 
Answer: 
 

b. If this is not the same as the most important improvement or change you would 
like to see to increase future sales, please describe your view too. 
Answer: 
 

c. Do you think a price increase of up to 5% would decrease, increase, or not 
change sales for Telfafill if these changes took place? 
Answer: 

 
3. What feature of Telfafill is the most important today 

a. as an argument to persuade a prospective customer? 
Answer: 
 

b. expressed to you by customers? 
Answer: 

 
4. Please list other improvement your customers have expressed they would like. 

Answer: 
 
5. Please list other improvements you would like to see. 

Answer: 
 
  

 
 1 (1) 
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Bilaga 2 – UML diagram 
BILAGA 2A – USE CASE-DIAGRAM FÖR TF 6000: ÖVERGRIPANDE 

BILAGA 2B – USE CASE-DIAGRAM FÖR TF 6000: FYLLAREN 

BILAGA 2C – USE CASE-DIAGRAM FÖR TF 6000: KONTROLLPANELEN 

BILAGA 2D – DEPLOYMENT-DIAGRAM FÖR TF 6000 

BILAGA 2E – ÖVERGRIPANDE NAVIGATIONSTRÄD FÖR TF 6000 

BILAGA 2F – NAVIGATIONSTRÄD FÖR STYRKORTET 

BILAGA 2G – NAVIGATIONSTRÄD FÖR PANELEN 

BILAGA 2H – STATE MACHINE-DIAGRAM FÖR KNAPPTRYCKNINGAR PÅ PANELEN 

BILAGA 2I – STATE MACHINE-DIAGRAM FÖR DISPLAYVYER I PANELEN 

BILAGA 2J – STATE MACHINE-DIAGRAM FÖR DRIFTSLÄGEN 

BILAGA 2K – STATE MACHINE-DIAGRAM FÖR PULSRÄKNING 

BILAGA 2L – SEQUENCE-DIAGRAM FÖR KOMMUNIKATIONEN MELLAN PANEL OCH AKTIV 

FYLLARE 

BILAGA 2M – SEQUENCE-DIAGRAM FÖR MANUELL DRIFT 

BILAGA 2N – SEQUENCE-DIAGRAM FÖR KONTINUERLIG DRIFT 

BILAGA 2O – SEQUENCE-DIAGRAM FÖR AUTOMATISK DRIFT 

BILAGA 2P – SEQUENCE-DIAGRAM FÖR HANTERING AV BOTTENFYLLARE 

BILAGA 2Q – SEQUENCE-DIAGRAM FÖR HANTERING AV VENTIL 

 
 

 



Bilaga 2a – Use Case-diagram för TF 6000: 
Övergripande 

operator

panel

1

1

controller

1 *

1

*

 
 



Bilaga 2b – Use Case-diagram för TF 6000: Fyllaren 

 



Bilaga 2c – Use Case-diagram för TF 6000: 
Kontrollpanelen 

 



Bilaga 2d – Deployment-diagram för TF 6000 

controller
«Processor»

panel
«Processor»

«network communi cati on» networkRespons

«network communication» networkCommand

motorenc oder

«Sensor»
«flow» pulses

motorcontrol

«Motor»

«flow» analogueVoltage

«relay» direct ion

bot tomfil lerContro l

«relay»
upOrDown

«flow»
bottomfillerAtBottom

valveControl

«relay»
openOrClose

tactileButtons

«Keyboard»

«flow»
buttonPress

LCD

«Display»

«flow»
displayData

nonHumanControl

«flow»
s tart

«flow»
stop

«rel ay»
systemReady

pump

«Motor»

«flow»
frequencyControl

 



Bilaga 2e – Övergripande navigationsträd för 
TF 6000 

 



Bilaga 2f – Navigationsträd för styrkortet 

 



Bilaga 2g – Navigationsträd för panelen 

 



Bilaga 2h – State Machine-diagram för 
knapptryckningar på panelen  

Use Case ”Press Button” 
Övergripande State Machine-diagram 

waitForButton

buttonPress
[else]

preset

[buttonPressed=="+" | |  buttonPressed=="-"]

s peed

[buttonPressed=="Speed"]

mode

[buttonPressed=="Cont" | |  buttonPressed=="Man"| | buttonPressed=="Auto"]

operation

[buttonPressed=="ON"| | buttonPressed=="OFF"]

cont ro ller

[buttonPress ed==Unit]

batch
[buttonPress ed=="Batc h"]

menu

[buttonPressed=="Prog"]

 
 



För knapptryckning: “Unit”  

Use Case ”Change Active Controller” 

waitForB utton

buttonPress[else]

controller

evGoToFillerView()
evGoToNormalV iew()

[buttonPressed==Unit]

 

Internt State Machine-diagram för “controller” 

enterexit_14

control ler

di splayA ct iveFil l er

displayFiller(activeFil ler)

nextFi ll er

setActiveFil ler(ac tiveFil ler+1);�...s tartButtonT imer();�...display...

buttonT imer

buttonRelease

previousFil ler

setActiveFil ler(activeFil ler-1);�...s tartButtonT imer();

but to nT im er

but to nRelea se

buttonPress

[buttonPressed=="+"]

[buttonPressed=="-"]

[else]

updateActiveFil ler

changeActiveAddress(activeFil ler)

[buttonPressed=="Unit "]

enterexit_14

butto nRelea se

buttonT imer

buttonRelease

but to nT im er

but to nRelea se

buttonPress

[buttonPressed=="+"]

[buttonPressed=="-"]

[else]

[buttonPressed=="Unit "]

butto nRelea se

 
 



För knapptryckning ”Batch”  

Use Case ”Change Batch” 

wa itForBu tton

bu tton Pre ss[else]

batch

evGoToBatchView
evGoToNorm alVi...

[b utto nPress ed=="Batch"]

 

Internt State Machine-diagram för “batch” 

enterexit_11

batch

di splayBatch

chosenBatch=getB atch( ); �.. .di splayBat ch(chosenBat ch)

nextBatch

chosenBatch+=1;�...startButtonTi mer ;� .. .di splayBatch(chosenBatch) ;

buttonT imer

previousBat ch

chosenBatch- =1;�...star tBut tonT imer() ;� .. .di splayBatch(chosenBatch) ;

buttonT imer

updat eBatch

setBatch(chosenBatch)

but tonPress

[buttonPressed=="+"]

[buttonPressed=="-"]

[ butt onPressed=="Bat ch"]
di splayBat ch_2

di splayBat ch(chosenB atch) [else]

but tonR elease

buttonRelease

enterexit_11
buttonRelease

buttonT imer

buttonT imer

but tonPress

[buttonPressed=="+"]

[buttonPressed=="-"]

[ butt onPressed=="Bat ch"]

[else]

but tonR elease

buttonRelease

buttonRelease

 



För knapptryckning “Speed”  

Use Case ”Change Speed” 

waitForB utton

but tonPress[els e]

speed

evGoToS peedV iew()
evGoToNormalV iew()

[buttonPressed=="Speed" ]

 

Internt State Machine-diagram för “speed” 

enterexit_6

speed

displaySpeed

dis pl ayS pe ed (ge tSpeed(ac tive Adre ss))

increa seSpeed

sendSpeed (current Sp eed+1 );� ... s ta rtB utt onTim er();� .. .dis pl ayS pe ed (ge tSpeed(active Ad ress));

b ut ton Ti me r

b ut ton Re lea se

d ecreaseSp eed

sendSpeed (curre nt Sp eed-1 );�...s tartButto nT imer();� ...d ispla ySpeed(getSp ee d(a ct iveAdres s)) ;

buttonT imer

buttonRelease

b utt onPress

[else]

[buttonPressed== "+"]

[bu tto nP res se d= ="-"]

wai tFo rE xit

[buttonPressed=="Speed"]

enterexit_6

buttonRele ase

b ut ton Ti me r

b ut ton Re lea se

buttonT imer

buttonRelease

b utt onPress

[else]

[buttonPressed== "+"]

[bu tto nP res se d= ="-"]

[buttonPressed=="Speed"]

buttonRele ase

 



Bilaga 2i – State Machine-diagram för displayvyer i 
panelen  

Use Case ”Show Information” 

nor malView

speedV iew

evGoToNormalV iew

evGoToSpeedV iew

batchViewevGoToBatchView

evGoToNormalView

f illerV iewevGoToFillerView

evGoToNormalV iew

menuView

evGoToMenuView

evGoToNormalV iew

 



Bilaga 2j – State Machine-diagram för Driftslägen 

Use Case ”Control operation” 

Auto

Man

netw orkCommand[mode="Auto"]

ne tw orkCommand[mode="Man"]

Cont

ne tw orkCommand[mode="Cont"]

ne tw orkCommand[mode="Man"]

netw orkCommand[mode="Auto"]

netw orkCommand[mode="Cont"]

 

Internt State Machine-diagram för tillstånd “Auto” 

fi l lProcedure externalStop

Auto

waitForStart

Fil l

preFill

motor(dir,preFil lSpeed)

main Fill

motor(dir,speed)

pre FillReached endFill

motor(dir,endFil lSpeed)

en dFil lReached[ endFil l==YES]

waitForStopDetect

motor(0,0);�...[valveSync==YES && reverse==NO]:valveClose()
bottomFil lerUp()

presetReached

presetReach ed

endOfFil l ing

stopDetect

[else ]

[ex te rn al St op .IS_ IN(s topR ecie ve d)]

[ el se ]

[preFil l==YES]

[else]

wa it Fo rMot orDe la y

openValve()

mo to rD el ayTi mer

wa itFo rBot tomF il ler

bottomFil lerDown()

bo tto mFi l le rA tB ot to m

waitForAutoPause

startAutoPauseT ime()

[autoPause==YES]

startFi ll

[sys temReadySignal==YES]:systemBusy()

au toPauseDon e

waitForFil lDelay

startFi llDelayT imer();
fil lDel ayTi me r

fi l lProcedure

pre FillReached

en dFil lReached[ endFil l==YES]

presetReached

presetReach ed
stopDetect

[ el se ]

[preFil l==YES]

[else]

mo to rD el ayTi mer

bo tto mFi l le rA tB ot to m

[autoPause==YES]

au toPauseDon e

fil lDel ayTi me r
waitForStop

fi l lStop

s to pRe ci eved

[else]

waitForStop2

[exte rn Star t==I mp ]

fil lStop

externalStop

fi l lStop

[else]

[exte rn Star t==I mp ]

fil lStop

fi l lStart

pre FillReached

en dFil lReached[ endFil l==YES]

presetReached

presetReach ed
stopDetect

[else ]

[ex te rn al St op .IS_ IN(s topR ecie ve d)]

[ el se ]

[preFil l==YES]

[else]

mo to rD el ayTi mer

bo tto mFi l le rA tB ot to m

[autoPause==YES]

au toPauseDon e

fil lDel ayTi me r

fi l lStop

[else]

[exte rn Star t==I mp ]

fil lStop

fi l lStart

pre FillReached

en dFil lReached[ endFil l==YES]

presetReached

presetReach ed
stopDetect

[else ]

[ex te rn al St op .IS_ IN(s topR ecie ve d)]

[ el se ]

[preFil l==YES]

[else]

mo to rD el ayTi mer

bo tto mFi l le rA tB ot to m

[autoPause==YES]

au toPauseDon e

fil lDel ayTi me r

fi l lStop

[else]

[exte rn Star t==I mp ]

fil lStop

 
 



Internt State Machine-diagram för tillstånd “endOfFilling” 

fi l l p ro ce du re Do n e

e nd O fFi l l i n g

re ve rse Fi l l

mot or(-1* dir, re ve rseS p...

[rev er se == Y E S]

wa i tFo rV a lve Clo se De la y

st artValveCl oseDela yT i...
closeVa lve()

[reve rse== NO  & &  va lve Syn c= =NO ]

wa i tForS top Det e ctAft e rRe ve r

[valv eS ync==Y ES ]:valv eC ...

rev erse Do n e

wa i tFo rRea d yDe l a y

st artSystemReadyDelay T i ...
systemReady()

[re ve r se ==NO  & &  va l ve S yn c= =Y E S  & &  syste m Re a d yS ig n al==Y E S ]

sto p De te ct

[va l ve S y nc ==N O ]

[va lve S yn c==Y E S  & &  syste m Re ad yS i gn a l= =Y E S ]

val v eC lose De la y [syste m Re a d ySig n al==Y E S]

fi l l p ro ce du re Do n e

[e l se ]

[e l se ]

[e l se ]

sy ste mR e ad yDe la y

[rev er se == Y E S]

[reve rse== NO  & &  va lve Syn c= =NO ]

rev erse Do n e

[re ve r se ==NO  & &  va l ve S yn c= =Y E S  & &  syste m Re a d yS ig n al==Y E S ]

sto p De te ct

[va l ve S y nc ==N O ]

[va lve S yn c==Y E S  & &  syste m Re ad yS i gn a l= =Y E S ]

val v eC lose De la y [syste m Re a d ySig n al==Y E S]

[e l se ]

[e l se ]

[e l se ]

sy ste mR e ad yDe la y

 



Bilaga 2k – State Machine-diagram för pulsräkning 

Use Case ”Count incomming pulses” 

idle

startStopDetectTimer();

stopDetect

stopDetected=true;
stopDetect();

count

pulses/value+=1;�...startStopDetectTimer();�...comparePresetValue();

stopDetectTimer

fi llS tart

reverseCount

pulses/reversedPulses+=1;�...startStopDetectTimer();�...compareReversePulses();

reverseStart

stopDetectTimer

presetReached

stopMotor()

presetReached[mode=="Auto"][stopDetected==false]

reversedDone[else]

 



Bilaga 2l – Sequence-diagram för kommunikationen 
mellan panel och aktiv fyllare 

sender:send
network

commands

poll()

poll()

poll()

r esponsreciever: r
eceive netw ork

r esponses

AC K( )

AC K( )

listenTo(adress)

AC K( )

r eciever:receive
network

com mands

networkCommand(arg2)

networkCommand(arg)

r esponsesender:
send network

response

command(arg2)

net wo rkR espons(eval (ar g2))

net workR espons(eval (ar g))

command(arg)

controller

actionmessage()

panel

information(eval(arg2))

information(eva(arg))

changeFiller(adress)

action()

information(eval(arg3))

reciever2:r eceive
network

commands

networkCommand(arg3)

responsesender2:
send network

response

command(arg3)

networkR espons(e val(arg3))

control ler2

Panelen frågar t idsbundet
efter information från
fyllaren

En händelse i panelen
innebär att något ska 
förändras i fyllaren.

Byte av fyllare

Scenario: Två fyllare kopplade till en panel. Schematiskt sekvensdiagram över kommunikationen

 
 



Bilaga 2m – Sequence-diagram för manuell drift 

Övergripande kontroll av manuell drift, från operatören 

ON-knapp: tacti le
ButtonPress

kommunikat ion:
send net wor k
commands

panelens
fyllningskontroll:
oper ate f i lli ng

buttonRelease(ON)

sendStart()

sendStop()

buttonPress(ON)

kom munikationsmot tagning:
receive network commands

ACK()
net wor kCommand( "start f ill")

net wor kCommand( "stop fill")
ACK()

operatör:
oper ator

pressButton( ON )

releaseBut ton( ON)

fyllarens
fyllningskontroll:c
ontrol operation

fillStart()

fillStop()

extern
fyllningskont roll:

non-human
control

f illStart()

f illStop()

m otor: set
m otor signal

motorStart ()

motorStop()

motorStart ()

motorStop()

operatörsstyrd
kontroll av fyllning
via panelen

TF 6000 i driftsläge manuell (MAN).

extern kontroll
av fyllning, t ill
exempel fotpedal

Vid 

Panel SYSTEMGRÄNS Fyllare

 



Pågående manuell drift internt i fyllaren 

fi l l  control ler:control
operation

motorStartDelay()

mot or
controll er:set
motor s ignal

motorStart()

motorStop()

val ve co ntro lle r:h an dle
valve

openValve()

c loseValve()

bottom-fi l ler
controller:handle

bottom-fi l ler

bottomFil lerReady()

bottomFil lerDown()

motor:motor
control

motor(dir, speed)

motor(0,0)

fil l  initiator:non-human
con tro l

fi ll Sto p( )

fi ll Sta rt( )

Sce na rio : s yst em et  är i  m an ue llt läg e (MA N)  oc h h ar  reg is trerar att  fyl lnin g ska  p åbö rja s.

Venti len är inställd på 
att s tänga samtidigt 
som motorn st oppas. 
För andra vent il förlopp, 
se "valve" Sequence 
Diagram

Denna fördröjning kan 
vara noll

 
 



Bilaga 2n – Sequence-diagram för kontinuerlig drift 

ON-knapp: tacti le
ButtonPress

kommunikat ion:
send net wor k
commands

panelens
fyllningskontroll:
oper ate f i lli ng

sendStart()

buttonPress(OFF)

buttonRelease(OFF)

sendStop()

buttonPress(ON)

buttonRelease(ON)

sendStop()

kom munikationsmot tagning:
receive network commands

ACK()

net wor kCommand( "stop fill")
ACK()

net wor kCommand( "start f ill")

net wor kCommand( "stop fill")

ACK()

operatör:
oper ator

pressButton( OF F)

releaseBut ton( OFF)

pressButton( ON )

releaseBut ton( ON)

fyllarens
fyllningskontroll:c
ontrol operation

fillStart()

f illStop()

f illStop()

extern
fyllningskont roll:

non-human
control

f illStart()

f illStop()

f illStart()

f illStop()

m otor: set
m otor signal

startMot or()

stopMotor( )

startMot or()

stopMotor( )

operatörsstyrd
kontroll av fyllning
via panelen

TF 6000 i driftsläge kontinuerlig (CONT).

extern kontroll
av fyllning, t ill
exempel 
fotpedal

Panel SYSTEMGRÄNS Fyllare

 
 



Bilaga 2o – Sequence-diagram för automatisk drift 

Övergripande kontroll av automatisk drift, från operatör. 

ON -kn app: ta c ti le
ButtonPres s

k ommunikation:
s end network
c om mand s

panelens
fy llningsk ontroll:

operate filling

sendStart()

sendStop()

buttonPres s (ON )

butt onRelease(O N)

kommunik ationsmottagning:
receiv e network

c ommands

ACK()
network Command("s tart fill")

network Command("s top fill")
ACK()

operatör:
o pera tor

press But ton (ON )

re lea seB utt on(ON )

fy llarens
fyl ln ing s ko ntrol l: c
o nt ro l ope ra ti on

fillStart()

ex tern
f yllni ngs kon trol l:

n on-h uman
t l

fillStart()

fillStop()

motor:s et
motor s ignal

motorStart()

motorStart()

motorStop()

motorStop()

pul seCounter:
c ount

inc ommi ng
l

pre setR eached()

pre setR eached()

Scenario: TF 6000 i Automatis k  dr ift (AUT). 

ex tern k ontroll
av  fy llning, till
exempel fotpedal

operatörss ty rd
k ontroll av  fy llning
v ia panelen

Panel SYSTEMGRÄNS Fy llare

 



Pågående automatisk drift, internt i fyllaren 

f ill c ontrol le r: cont rol
operation

motorStartDelay()

systemReadyDelay()

autoPause()

motorStartDelay()

systemReadyDelay()

mo tor
controller:set
motor signal

motorStop()

motorStart()

motorStart()

motorStop()

va lv e co ntr ol ler:h andle
valve

closeValve()

openValve()

openValve()

closeValve()

bottom-filler
co ntr ol le r:h andle

bottom-filler

bottomFillerReady()

bottomFillerDown()

bottomFillerReady()

bottomFillerDown()

mot or: mo tor
control

motor(dir, speed)

motor(0,0)

motor(dir, speed)

motor(0,0)

fill in it iator :no n-hu man
c ontr ol

f illStart()

f illStop()

pu ls eCount er: coun t
in comming pulses

presetReached()

stopDetect()

presetReached()

stopDetect()

r eadySigna l:
set system
ready signal

systemReady()

systemBusy()
setRelay()

resetRelay()

systemReady()

systemBusy()
setRelay()

resetRelay()

Scenario: systemet är i manuellt läge (MAN) och har registrerar att fyllning ska påbörjas.

Om Auto Start Next F ill
inte har valts stannar
förloppet här och på-
börjas vid nästa start

Ventilen  är instäl ld på 
att stänga samtidi gt 
som mo torn stoppas. 
För andra ventil förlopp, 
se "val ve" Sequence 
Diagram

Denna fördröjning kan
vara noll

Förutsättning: extern s tart är inställd på "Cont". Eftersom o pera tören stoppat fyll ningen , stannar förloppe t efter slutförd fyl lni ng.

Om extern s tart iställ et är inställd på "Imp" stoppas förlop pet vi d"fi llStop()" händels e nu mmer två.

 



Olika sätt att stanna fyllningen i automatisk drift 

: co nt rol
operation

autoPaus e( length)

autoPaus e( length)

autoPaus e( length)

autoPaus e( length)

: co un t
inc omming

puls es

s topD etec t()

resetC ount()

presetR eac hed()

s topD etec t()

resetC ount()

presetR eac hed()

s topD etec t()

presetR eac hed()

s topD etec t()

resetC ount()

resetC ount()

resetC ount()

presetR eac hed()

s topD etec t()

resetC ount()

presetR eac hed()

s topD etec t()

presetR eac hed()

resetC ount()

presetR eac hed()

s topD etec t()

resetC ount()

presetR eac hed()

s topD etec t()

resetC ount()

:motor c ontrol

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

motor(s peed, dir)

motor(0,0)

nonHumanControl
or  rec ieve network

Command

fillStart( )

fillStart( )

fillStart( )

fillStart( )

fillStart( )

fillStop()

fillStart( )

fillStart( )

fillStop()

fillStart( )

n orma lt  f örl op p

S amma  d rif ts fö rhå ll an de n
s om ov an , men  me d
a nn an  t id pu nk t fö r  s to pp -
i mpu ls en

S ce na rio : Au to mat is k st art  a v nä sta fy ll ni ng , med  i mpu ls si gn al . "fi ll St art " s ig na le rar at t imp ul s ha r g iv it s.

S amma  d rif ts fö rhå ll an de n
s om ov an , men  s to pp -
k na pp  t ryc ks  i n,  a lt ern at iv t
e xt ern  s to pp si gn al  g es . 

F öru ts ät tn in g:  A tt  f yl la ren  i nt e
ä r i ns tä ll d på  a tt  å te rstäl la
rä kn are n vi d st op p

s amma  s om ov an , men  
f yl la ren  i ns tä ll d på  å te r-
s tä ll ni ng  a v räk na ren

H är fy lls  mediet

Här fy lls  mediet

Ny  impuls  k ommer

Här har fy llaren s tannat

Här fy lls  mediet

H är fy lls  mediet

H är s tannar mask inen direk t

Mediet forts ätter fy llas

Fy llningen påbör jas

För loppet for tsätter  som normalt, med paus e och början på ny tt

H är fy lls  mediet

H är s tannar mask inen direk t och fy llt v ärde nolls tälls

Ny  fy llning påbör jas

Fy llningen påbör jas

Förloppet for ts ätter  som normalt, med paus e och början på ny tt

 



Bilaga 2p – Sequence-diagram för hantering av 
bottenfyllare 

bottomF iller:handl e
bottom-f iller

Tm(bot tomFil ler Time)

fill c ontr ol:control
operation

bottomFillerDown()

bottomFillerDown()

bottomFillerAtBottom()

bottomFillerUp()

bottomFillerAtBottom()

bottomFillerDown()

bottomFillerAtBottom()

bottomFillerUp()

bottomF illerPneu:bottom-f ill
er pneumatics

incommingReadyS ignal()

setR elay()

res etR elay()

setR elay()

res etR elay()

incommingReadyS ignal()

Scenario: tre olika scenarios med och utan bottenlans.

Inställd på NO

Inställd på Finished

Inställd på Time

Bottenlansen åker ned snabbt 
på kommando. När den är i 
botten lämnar den klarsignal. 
När kommandot för att åka upp 
lämnas, släpps den upp. Hur 
snabbt avgörs av inställningar 
på pneumatiken. Pneumatiken 
är också kopplad så att vid 
pneumatisk ventilstängning, 
åker bottenlansen alltid upp 
snabbt.

Det ta kan lösas  på andra sät t 
om det är mer prakt isk t, där 
inget  kommando för 
botten fy llare ges om den är 
botten fy llaren är inställd på 
NO.

 



Bilaga 2q – Sequence-diagram för hantering av 
ventil 

f illControl:control
o peration

v alv eCloseDelay ()

v a lv eCo nt ro l:
handle v alv e

openValv e()

openValv e()

closeValv e()

closeValv e()

v alv ePneu:v alv e
pneumatics

setRelay ()

setRelay ()

resetRe lay ()

resetRe lay ()

ENV

f illStart()

f illStop()

f illStart()

f illStop()

s topDete ct()

v ent ilen  är  in ko ppla d
och  in st älld på  a tt 
stä ng as  av  ef t er at t
mo to rn  s tan na t
(Valv e  C lose  Af ter
Stop  ä r Y ES)

v ent ilen  är  in ko ppla d
och  in st älld på  a tt 
stä ng as  sa mtid igt so m
mo to rn  s tän gs  a v
(Valv e  C lose  Af ter
Stop  ä r NO)

Scen ar io: Tv å  o lika sc en ario s med v en ti l in ko pp lad.  O m ing en  v entil är  in kop pla d, sp ela r in st älln inga rn a inge n ro ll. Fö rlo ppe t kö rs  do ck  ä ndå .

Ventilfördröjningen 
kan vara inställd på 0

 
 



Bilaga 3 - Tabeller över förändringar vid övergång till olika 
sorters kommunikation 
Tabell 1 Hårdvaruförändringar för styrkortet vid övergång till punkt-till-punkt kommunikation 

STYRKORT  
Processor Borde inte behöva bytas. Detta eftersom att minne, processortid och portpinnar kan frigöras 

då knapparna och LCD:n inte längre behöver skötas av styrkortets processor. Tas inte 
LCD:n bort kanske en bättre processor behövs. 

LCD Tas bort, men finns istället på panelen. Det är kanske möjligt att välja en enklare LCD 
eftersom tydligheten inte behöver vara lika stor. Även om det behövs en LCD per fyllare 
behöver kanske inte tydligheten vara lika stor som tidigare. 

Knappsats Tas bort, men finns istället på panelen. Det kan behövas fler knappar om funktionaliteten 
ökas, men större frihet i knappsatsval kanske kan medföra att knappsatsen inte behöver 
fördyras. 

Reläer och portar Ungefär samma konfiguration som på TF 5500. De pinnar som frigörs när inte knappsats 
eller LCD kan innebära att fler portar konstrueras, till exempel för användning av ”digital 
batchväljare”. Det finns en stark önskan om att alla kontakter placeras så att en enkel 
infäsning kan användas som gränssnitt mellan styrkort och skåp,. 

Nätverksgränssnitt Ett liknande det som finns på TF 5500 kan användas. 
Elförsörjning Elförsörjningen behöver, enligt Franghem (2005-12-11) bytas. Detta eftersom intern 

spänningsomvandling och internt nätfilter ställer stora krav för att godkännas i normala 
störningstester. Istället konstrueras elförsörjningen med hjälp av en internt placerad 
standardomvandlare, vars utgående likström kopplas direkt till reläer och 
styrkort.Elförsörjningen kan ske på samma sätt som på TF 5500 

Kort och 
komponenter 
generellt 

Genom att gå igenom kortets design och dessutom välja moderna, ytmonterade 
komponenter i större utsträckning, borde, tillsammans med att ingen LCD eller knappsats 
behöver monteras, ett effektivare kort kunna konstrueras.  

 
Tabell 2 Hårdvaruförändringar för kontrollpanelern vid övergång till punkt-till-punkt kommunikation 

KONTROLLPANEL  
Processor och minne Någon form av processor, antagligen i enchipsmode och inte maximalt lika avancerad 

som den på styrkortet. 
LCD och knappsats Se under ”styrkort” 
Nätverksgränssnitt Beroende på hur många fyllare man vill kunna koppla in, skall nätverksgränssnittet 

kunna hantera ett visst antal inkommande ledningar, antingen genom omkopplare eller 
internt. Om intern omkoppling ska ske behövs förslagsvis 8 nätverkskontakter (som tar 
stor plats) och någon form av intern omkopplingsfunktion, vilken kan vara svår att 
konstruera. Om det är en extern omkopplare, måste en sådan konstrueras, med en 
ingående och minst 8 utgående nätverkskontakter. Denna kan ta stor plats och kanske 
inte finns som färdig lösning, varvid utveckling och inköp blir mer komplicerat. 

Elförsörjning Det är möjligt att el till kontrollpanelen skulle kunna levereras från den fyllare som är 
inkopplad på plats 1. Annars behöver nätfilter och spänningsomvandlare konstrueras. 

Kort och komponenter 
generellt 

Ett nytt kort och nya passiva komponenter.  

 
Tabell 3 Hårdvaruförändringar för styrkortet vid övergång till nätverkskommunikation 

STYRKORT  
Processor Behöver eventuellt bytas, om enchipsmode (processorns interna minne) ska användas. 

Dessutom kan kapaciteten behöva utökas om överföringshastigheten ska kunna varieras. 
LCD Tas bort, men finns istället på panelen. Det är kanske möjligt att välja en enklare LCD 

eftersom tydligheten inte behöver vara lika stor. Även om det behövs en LCD per fyllare 
behöver kanske inte tydligheten vara lika stor som tidigare. 



STYRKORT  
Knappsats Tas bort, men finns istället på panelen. Det kan behövas fler knappar om funktionaliteten 

ökas, men större frihet i knappsatsval kanske kan medföra att knappsatsen inte behöver 
fördyras. 

Reläer och portar Ungefär samma konfiguration. Med en mer avancerad processor ges möjlighet till dubbelt 
så många ut- eller ingångar, vilket, om det används, kan öka funktionaliteten. 

Nätverksgränssnitt Ett som är anpassat till det valda protokollet behöver konstrueras, men eftersom det finns 
ett seriellt gränssnitt på TF 5500 blir skillnaden marginell. 

Elförsörjning Elförsörjningen behöver, enligt Franghem (2005-12-11) bytas. Detta eftersom intern 
spänningsomvandling och internt nätfilter ställer stora krav för att godkännas i normala 
störningstester. Istället konstrueras elförsörjningen med hjälp av en internt placerad 
standardomvandlare, vars utgående likström kopplas direkt till reläer och styrkort. 

Kort och  
komponenter  
generellt 

Genom att gå igenom kortets design och dessutom välja moderna, ytmonterade 
komponenter i större utsträckning, borde, tillsammans med att ingen LCD eller knappsats 
behöver monteras, ett effektivare kort kunna konstrueras. 

 
Tabell 4 Hårdvaruförändringar för kontrollpanelen vid övergång till nätverkskommunikation 

KONTROLLPANEL  
Processor En ny processor i enchipsmode. Denna kan behöva vara relativt avancerad, för att 

kunna hantera nätverkskommunikation med ett flertal fyllare samt möjligtvis även viss 
samtida annan hantering, som exempelvis manövrering i menyn. 

Minne Enchipsprocessor gör att inget minne behövs 
LCD En ny LCD, kanske en enklare än idag då kraven på tydlighet kan minskas eftersom 

panelen kan placeras så att den är tydlig ändå. 
Knappsats En ny knappsats, med kanske fler knappar men också kanske möjlighet till mer 

effektivt utseende då den inte behöver se ut som idag 
Portar Inga portar behövs på kontrollpanelen 
Nätverksgränssnitt Ett som är anpassat till det valda protokollet behöver konstrueras. 
Elförsörjning Elförsörjningen bör kunna tas från nätverket, från en inkopplad fyllare.  
Kort och komponenter 
generellt 

Ett nytt kort och nya passiva komponenter av olika slag tillkommer. Ytmontering och 
relativt enkelt kortutförande utan stora krav på lämpligt placerade in- och utgångar 
borde innebära en relativt simpelt kort. Vill Telfafill ha en handhållen kontroll kan 
denna det bli högt ställda krav på design och kompakthet. 

 
Tabell 5 Förändringar i samband med montage vid övergång till en tvådelad enhet 

MONTERING  
Internt kablage 
Telfafill-fyllaren 

De interna kablarna kan, om styrkortet utformas på ett passande sätt, dras till någon form 
av kortkontakt. Det innebär en standardisering, där alla kablar förutom de mellan 
frekvensomformare och motor dras till samma ställe i alla fyllarskåp. Skåpsinredningen 
kan optimeras för korta kablar och enkel kabeldragning. Enklare konstruktion, 
montering, underhåll och reparation. En kabel mellan styrkort och panelkontakt 
tillkommer. 

Externt kablage 
Telfafill 

En ny nätverkskabel behövs mellan kontrollpanel och skåpet. 

Skåpet Dagens panelluckor försvinner, istället behövs någon form av anpassning för en 
standardplacering av kontrollpanelen i till exempel TF Compact. Dessutom behövs en 
fukt- och dammokänslig nätverkskontakt på utsidan av skåpet. 

Extern placering av 
kontrollpanel 

Vid extern placering av kontrollpanelen tillkommer någon form av skåp eller ställning 
för denna. 

 



Bilaga 4 - Beskrivningar av föreslagna funktioner 
och funktionsändringar för TF 6000 

4.1. Sekvensfyllning 

 
Figur 1 Schematisk sekvensfylluppställning 
 
Redan idag erbjuder Telfafill AB det som de kallar ”sekvensfyllning”. Emballage i en driftslinje 
stannar ofta upp längre stunder vid olika platser i linje, till exempel vid etikettering eller förslutning av 
emballaget. Dessa stopp kan utnyttjas vid fyllningen så att en fyllningsapparat fyller flera emballage i 
sekvens innan emballagen far vidare. Genom att använda en PLC som styrmedel kan idag Telfafill-
fyllaren användas så att ett visst antal fyllningar sker innan klarsignal ges, och att dessutom flera olika 
ventiler öppnas vid varje fyllning, enligt Figur 1. På detta sätt kan flera emballage fyllas under varje 
förflyttningsfas på linjen. 
 
Under utvecklingen av TF 6000 skulle denna funktionalitet kunna integreras med styrprogrammet så 
att användning av en yttre PLC elimineras. Detta skulle innebära att en inställningsmöjlighet 
tillkommer, där antalet emballage som skall sekvensfyllas kan anges, och att TF 6000 lämnar 
klarsignal till linjen först när så många fyllts. Vad gäller ventilstyrningen finns då två alternativ. 
Antingen används någon form av yttre styrning för att växla mellan de olika ventilerna. Detta skulle 
innebära att ventilslutningssignalen också gjorde att nästa ventil i sekvensen blev aktiv vid nästa 
fyllning. Det andra alternativet är TF 6000 får möjlighet att styra fler ventiler än en, något som kräver 
fler reläer på styrkortet, alternativt en tilläggsmodul med reläer som kan köpas till. Det är då också 
nödvändigt att undersöka hur många ventiler som behöver styras och förbereda i mjukvaran för detta 
antal reläer. 

4.2. Visa antal fyllningar 
TF 5500 har inte någon funktion för att visa hur många fyllningar som gjorts. Denna funktion skulle 
kräva utrymme i minnet, och om värdet ska kunna återkallas efter omstart, också plats i ett icke-
flyktigt minne. Dessutom krävs något sätt att nollställa räknaren och något sätt att smidigt visa antalet 
fyllningar som gjorts. 

Ventiler 
1 2 3 4 

   

Telfafill  
”TF 5500” 

PLC 

Linjens riktning 



4.3. Stanna efter visst antal fyllningar 
I vissa applikationer fyller kunden ett visst antal emballage innan det är dags för en ny serie, med 
andra inställningar. Det skulle då vara användbart om TF 6000 vid automatisk drift kunde 
”hårdstanna” efter ett visst antal fyllningar, och då alltså inte ge klarsignal, alternativt tvinga 
operatören att uppmärksamma att så många fyllningar gjorts. 

4.4. Fördröjning av fyllningsförlopp 
Det finns kunder till Telfafill AB, vars system genererar en startsignal till fyllaren innan det egentligen 
är redo att starta fyllningen. Det vore därför önskvärt att kunna fördröja hela fyllningsförloppet från 
det att startsignal inkommit, likt det för närvarande går att fördröja pumpens start eller ventilens 
slutning. 

4.5. Loggning 
Kunder har uttryckt ett intresse för att kunna logga fyllningsförloppen. Detta har lett till att ett 
examensarbete på högskoleingenjörsnivå gjorts på Telfafill med syfte att utveckla en 
loggningsfunktion till TF 5500 (Johannisson och Johansson 2003). Den lösning som togs fram inom 
ramen för det arbetet, den så kallade Telfaloggern, har visat sig för dyr för eventuella kunder och inga 
loggsystem av det utvecklade slaget har sålts. För närvarande erbjuds därför inget loggsystem 
tillsammans med Telfafill, trots önskemål från kunder angående detta. 

4.5.1. Telfaloggern 
Telfaloggern utgörs av en separat tredjepartsenhet för loggning av elektriska signaler samt 
tredjepartsutvecklad programvara som används tillsammans med Microsoft Excel. Genom att ta ut 
sensorsignalen för antal motorvarv från Telfafill-fyllaren till enheten, loggas de fyllda värdena, vilken 
tid och vilken avvikelse från det önskade som fyllningarna tagit. Dessa data presenteras sedan efter 
nedladdning i Excel på en PC. Denna lösning har testats men inte tagits i bruk då de tekniska ingrepp 
som krävs, kostnaden för enheten samt det omständliga handhavandet med nedladdning gjort det 
ointressant. Loggsystemet fungerar dock som tänkt, och ger relevanta data för fyllningarna. 

4.5.2. Intern loggning 
Eventuell loggning internt på TF 6000 kräver framförallt minne, något som oftast är en bristvara i 
inbyggda system. Finns minne kan dock data för varje fyllning (tidpunkt, fylld volym, önskad volym) 
lagras och även information om antal fyllningar.  
 
Om en lösning på huvudproblemet innefattar någon form av nätverkskoppling, skulle det också vara 
möjligt att koppla in en PC och där ta hand om loggdata, och då inte ha behov av att lagra mer än 
några få fyllningars data i taget. Detta skulle dock kräva dels att protokollet och programstrukturen 
utformades för att hantera detta, dels att programvara utvecklas för att ta hand om loggdata på en PC. 

4.5.3. Presentation av loggdata 
Om någon form av loggsystem utvecklas för eller används tillsammans med TF 6000, behöver 
loggdata presenteras på något sätt. Det tydligaste sättet är att enligt ovan kunna överföra data till en PC 
på något sätt. Detta kräver dock att en PC går att ansluta och att programvara dels utvecklas och dels 
underhålls av Telfafill, något som kan vara problematiskt då Telfafills kompetens snarare innefattar 
pumpsystem än programvarusystem. Ett lika tydligt sätt skulle vara att använda ett system där 
loggenheten styrs från ett webbgränssnitt. Detta kräver dock fortfarande en ansluten PC eller att 
enheten är ansluten till Internet. Ett mindre tydligt sätt skulle vara att låta TF 6000 presentera loggdata 
på sin egen skärm. Sådan presentation skulle dock bli begränsad av skärmens storlek. Nyttan av 
loggningen skulle också minska, då det inte på ett enkelt sätt går att överföra loggdata till någon form 
av rapport. 



4.6. Parameterändringar under drift 
På TF 5500 är det endast motorhastigheten som är inställningsbar under drift. Det går även att ändra 
förinställt värde, vilket då börjar gälla vid nästa fyllning. Det finns dock ett flertal parametrar som det 
skulle vara användbart att kunna ”trimma in” utan att behöva stanna en ibland lång produktionslinje 
för varje finjustering. Exempel på sådana värden är paustider, förfyllnings- och 
toppfyllningshastigheter samt fördröjningar. Vid en eventuell utökning av processor- och 
minneskapacitet under utvecklingen av TF 6000 skulle en möjlig funktionalitet vara att låta sådana 
värden vara justerbara på samma sätt som förinställt värde, det vill säga börja gälla från nästa fyllning. 

4.7. Samordning av flera fyllare 
Samordning av flera fyllare skulle innebära att kontrollpanelen samordnar flera fyllare, till exempel så 
att klarsignal till omgivande system (transportband mm) ges när alla fyllare gett klarsignal. 
Samordningsfunktioner skulle i så fall programmeras och skötas av kontrollpanelen, varvid samordnad 
drift utan inkopplad kontrollpanel blir omöjlig. Det bör vara möjligt att ha kontrollenheten inkopplad 
som en del av ett överordnat system som samordnare av fyllare om det överordnade systemet inte kan 
programmeras att sköta detta. Olika programmering bör kunna sparas i komplexa 
(fyllningsinställningar + samordningsinställningar) recept. 
 
Denna typ av programmering kan bli svår att göra användarvänlig. Mycket övervägning bör ägnas åt 
hur programmeringen ska ske för att maximera användarvänligheten och funktionaliteten, om 
funktionen ska vara med. 

4.8. Kopiering av inställningar 
Med fler än en fyllare skulle en möjlig funktion vara att efter att en fyllare ställts in, kopiera 
inställningarna från denna till en annan fyllare för att sedan finjustera dennas inställningar, istället för 
att göra om alla från början. 

4.9. Externt receptval 
Kunder har, enligt Pär Nygren (Telfafill AB), i ett flertal fall externa PLC-system som hanterar 
produktionslinjen som Telfafill ingår i. Det skulle i dessa vara intressant att kunna ändra vilket 
förinställt fyllningsförlopp (”recept”) som ska köras. Har kunden dessutom flera fyllare i samma linje, 
skulle det vara användbart att ändra alla dessas individuella recept. Ett sätt att göra detta på är att låta 
TF 6000 ha en ingång för en digital signal som i binärkod talar om vilken fyllare och vilket recept som 
ska användas, enligt Figur 2. Detta skulle också kunna ske genom ett kommando på ett eventuellt 
nätverk. Uppfattningen på Telfafill AB är dock att ett flertal kunder har eller kan själva handha PLC-
system, men saknar nätverk och PC att styra dessa med, vilket innebär att en mer ”primitiv” anslutning 
också skulle få användning. 

 
Figur 2 Schematisk bild av receptväljare 
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Bilaga 6a.  Ingångar och utgångar 
Bilagan är uppdelad i två delar. Dels i Utgångar och Ingångar, där listan ses utifrån 
funktionsperspektiv, dels i Sammanfattning där listan ses utifrån processorpinnar respektive 
styrkortskontakter. 

Utgångar 

Utgångar som skall finnas 
- Analog utgång för motorstyrning 0-10V 

o Processorutgångar 
 Analog utgång, alternativt digitala 
utgångar för omvandling till analog 
signal, minst 7 bitars upplösning 

o Kontakter på styrkortet: 
 Analog utgång 
 Jord 

 
- Pump framriktning 

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 
- Pump backrikning  

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 
- Ventilöppning 

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 
- Bottenlansstyrning 

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 
- Klarsignal vid färdigt fyllningsförlopp 

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 

Utgångar som bör finnas 
- Indikering av pågående drift 

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 
- Indikering av pausad drift 

o Processorutgångar: 
 Reläsignal 

o Kontakter på styrkortet 
 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 
- Indikering av att driften är stoppad eller att fel 

uppstått 
o Processorutgångar: 

 Reläsignal 
o Kontakter på styrkortet 

 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 

Utgångar som önskas 
Dessa utgångar önskas om hårdvaran av andra skäl 
måste väljas så att tillgång till fler utgångar finns. 
Funktionalitet som berör dessa utgångar är inte 
beskriven, då denna endast är tillämplig om 
hårdvaran av andra skäl måste väljas så att den 
klarar dessa. 
- Relä för ytterligare ventilstyrning eller 

liknande, upp till 3 ytterligare 
o Processorutgångar: 

 Reläsignal, 3 st 
o Kontakter på styrkortet för varje relä 

 Normalt öppen 
 Normalt sluten 
 Gemensam 

 



Ingångar 

Ingångar som ska finnas 
- Kompensation för nivå eller tryck 

o Processoringång: 
 Analog signal 0-10V 

o Kontakter på styrkortet: 
 Analog insignal 
 12 VDC drivning av givare 
 Jord   

 
- Digital signal för externt stopp 

o Processoringång: 
 Digital ingång för externt stopp 

o Kontakter på styrkortet 
 Ingång för externt stopp 
 Jord (kan delas med till exempel extern 
start) 

 
- Digital signal för extern start 

o Processoringång: 
 Digital ingång för extern start 

o Kontakter på styrkortet 
 Ingång för extern start 
 Jord (kan delas med till exempel externt 
stopp) 

 
- Pulsgivare 

o Processoringång: 
 Digital ingång för pulståg 

o Kontakter på styrkortet: 
 Ingång för pulståg 
 12 VDC drivning av givare 
 Jord   

 
- Digital signal för extern ökning 

o Processoringång: 
 Digital ingång för extern ökning 

o Kontakter på styrkortet 
 Ingång för extern ökning 
 Jord (kan delas med till exempel extern 
minsking) 

 
- Digital signal för extern minskning 

o Processoringång: 
 Digital ingång för extern minskning 

o Kontakter på styrkortet 
 Ingång för extern minskning 
 Jord (kan delas med till exempel extern 
ökning) 

 

- Digital signal för inkommande klarsignal från 
bottenlans 
o Processoringång: 

 Digital ingång för klarsignal 
o Kontakter på styrkortet 

 Ingång för klarsignal 
 Jord (kan delas med till exempel extern 
ökning) 

Ingångar som bör finnas 
- Digital receptväljare 

o Processoringångar: 
 Digital signal för byte av recept 
 3 digitala ingångar för receptadress 
 4 digitala ingångar för binärt 
receptnummer 

o Kontakter på styrkortet: 
 Signal för byte av recept 
 3 ingångar för receptadress 
 4 ingångar för binärt receptnummer 
 Referensjord 

Ingångar som önskas 
Dessa ingångar önskas om hårdvaran av andra skäl 
måste väljas så att tillgång till fler ingångar finns. 
Funktionalitet som berör dessa ingångar är inte 
beskriven, då denna endast är tillämplig om 
hårdvaran av andra skäl måste väljas så att den 
klarar dessa. 
- Ingångar för aktiva ventiler 

o Processoringångar: 
 Upp till 4 digitala ingångar 

o Kontakter på styrkortet 
 Upp till 4 ingångar 
 Jord  

Övrigt 
- Nätverksinterface 

o Processorpinnar: 
 För protokollet nödvändiga pinnar för 
sändning/mottagning och klarsignaler 

o Kontakter på styrkortet 
 I enlighet med valt fysiskt 
kommunikationsprotokoll 

 
- Strömförsörjning 230VAC 50Hz 

o Processorpinnar: 
 Drivspänning och jord för processorn 

o Kontakter på styrkortet 
 F  
 N 
 Jord 

 



Sammanfattning 

Processor 
1. Analog ingång kompensation 
2. Digital ingång externt stopp 
3. Digital ingång extern start 
4. Digital ingång pulsgivare 
5. Digital ingång extern ökning 
6. Digital ingång extern minskning 
7. Digital ingång för klarsignal bottenlans 
8. Digital receptbytessignal, 0-1 st 
9. Digital recepadress, 0-3 st 
10. Digitalt receptnummer, 0-4 st 
11. Ingångar för ventilval, 0-4 st 
12. Nätverksinterface, minst 1 ingång. 
 
Totalt antal ingångar: 8-20 st 
1. Analog utgång motorstyrning 1-7 

2. Reläsignal pump framriktning 
3. Reläsignal pump backriktning 
4. Reläsignal ventilöppning, 1-4 st 
5. Reläsignal bottenlansstyrning 
6. Reläsignal klarsignal 
7. Reläsignal pågående drift, 0-1 st 
8. Reläsignal pausad drift, 0-1 st 
9. Reläsignal stannad drift alternativt fel, 0-1 

st 
10. Nätverksinterface, minst 1 utgång 
 
 
 
Totalt antal utgångar: 7-19 st 

 
Totalt antal I/O-pinnar: 15-39 st 

 

Styrkort 
1. 12 VDC drivning av kompensationsgivare 
2. Kompensationsgivarsignal (analog) 
3. 0 VDC 
 
4. Externt stopp 
5. Extern start 
6. 0 VDC 
 
7. 12 VDC drivning av pulsgivare 
8. Pulsgivarsignal (pulståg) 
9. 0 VDV 
 
10. Extern ökning 
11. Extern minskning 
12. 0 VDC 
 
13. Klarsignal bottenlans 
14. 0 VDC 
 
15. Byte av recept, 0-1 st 
16. Receptadress, 0-3 st 
17. Receptnummer 0-4 st 
18. Referensjord 0-1 st 
 
19. Digital ingång för ventilval, 0-4 st 
20. 0 VDC, 0-1 st 
 
21. Analog utgång motorstyrning 
22. Jord 
 
23. Framriktning normalt öppen 
24. Framriktning normalt stängd 
25. Framriktning gemensam 

 
26. Backriktning normalt öppen 
27. Backriktning normalt stängd 
28. Backrikning gemensam 
 
29. Ventilöppning normalt öppen, 1-4 st 
30. Ventilöppning normalt stängd, 1-4 st 
31. Ventilöppning gemensam, 1-4 st 
 
32. Bottenlansstyrning normalt öppen 
33. Bottenlansstyrning normalt stängd 
34. Bottenlansstyrning gemensam 
 
35. Klarsignal normalt öppen 
36. Klarsignalnormalt stängd 
37. Klarsignal gemensam 
 
38. Pågående drift normalt öppen, 0-1st 
39. Pågående drift normalt stängd, 0-1st 
40. Pågående drift gemensam, 0-1st 
 
41. Pausad drift normalt öppen, 0-1st 
42. Pausad drift normalt stängd, 0-1st 
43. Pausad drift gemensam, 0-1st 
 
44. Stannad drift normalt öppen, 0-1st 
45. Stannad drift normalt stängd, 0-1st 
46. Stannad drift gemensam, 0-1st 
 
47. 230VAC 50 Hz (F) 
48. 230VAC 50 Hz (N) 
49. Jord 

 
Totalt antal kontakter: 34-67 st 



Bilaga 6b. Detaljerad beskrivning av receptvalsfunktion 
Idén med receptväljare är att man ställde in recept, men att dessa skulle kunna väljas från en 
annan plats, med enkel logik. I ett sådant system skulle också flera fyllare kunna finnas. 
 

 
 
Med tre bitar för adress, ges möjlighet till upp till 7 inkopplade fyllare med olika recept. Med 
5 bitar för receptkod ges möjlighet till upp till 15 olika recept. En startsignal kan vara lämplig 
om processorn har begränsad möjlighet att reagera på inkommande flanker, då behöver endast 
en ledning vara kopplad till en interruptkälla. Självklart kan lösningen se annorlunda ut med 
avseende på antal ledningar, och fördelningen dem emellan. Utan startsignal kan till exempel 
5 receptkodsbitar användas (31 recept). Ovan angivet exempel är baserat på att det inte finns 
efterfrågan på fler inkopplade fyllare eller antal recept per fyllare. Med nio ledningar kan till 
exempel standard Dshell-9 kontakter och kablar användas. 

 
Exempel på hantering av signal: 

 
 

TF6000 nr 1 

TF6000 nr 2 

TF6000 nr 3 

TF6000 nr 4 

PLC-
logik 

Gemensam jord

Startsignal

Adress 1 

Adress 2 

Adress 3 

Receptkod 1

Receptkod 4

Receptkod 3

Receptkod 2

Input-signal 

Processor (receptvalshantering) 
 
Insignaler: 
Pin 0: Startsignal 
Pin 1: adress 1 
Pin 2: adress 2 
Pin 3: adress 3 
Pin 4: recept 1 
Pin 5: recept 2 
Pin 6: recept 3 
Pin 7: recept 4 

Ledig 

Jämför adress i 
minne med pin 1-3

Positiv flank på pin 0 
Adress i minnet != 
[pin1;pin2;pin3] 

Adress i minnet == 
[pin1;pin2;pin3] 

Läs in 
[recept1;recept2;recept3;recept4] 
detta motsvarar binärt ett lagrat 
recept 1-15. använd dessa 
inställningar till nästa fyllning 



Bilaga 6c. Visningslägen, inklusive förslag på programsteg 

Normal vy 
Den normala vyn skall visa: 

- vilken fyllare som är aktuell 
- vilket recept som är aktuellt, ändras med ”Batch” enligt nedan. 
- förinställt värde, preset, ändras med ”+” och ”–” 
- fyllt värde, value 
- driftsläge, ändras med ”Auto.”, ”Cont.” och ”Man.” 
- Ifall fyllaren är i drift (ON), stannad (OFF) eller pausad (HLT), ändras med ”ON” och 

”OFF” 
- Antalet gjorda fyllningar eller antalet fyllningar kvar till inställt antal är gjort. 

 

Hastighetsvyn 
Med ett tryck på ”Speed” skall motorhastigheten visas i procent av maxhastighet och i annan, 
i menysystemet vald, enhet. Med ”+” och ”–” kan hastigheten ändras. Ändringar skall börja 
gälla utan märkbar fördröjning. Med ett nytt tryck på ”Speed” lämnas hastighetsvyn. 

Receptvyn 
Med ett tryck på ”Batch” skall det aktuella receptnumret visas. Med ”+” och ”–” kan receptet 
bytas. Med ett nytt tryck på ”Batch” lämnas receptvyn och det nya receptet är klart att 
användas. 

Fyllenhetsvyn 
Med ett tryck på ”Unit” skall numret på den aktuella fyllaren visas. Med ”+” och ”–” kan 
aktuell fyllare bytas. Med ett nytt tryck på ”Unit” lämnas fyllenhetsvyn och kommunikation 
sker nu med den nya aktuella fyllaren. Om endast en fyllare är inkopplad skall denna funktion 
vara obrukbar. 

Menysystemet för TF 6000 
Med ett tryck på ”Prog” skall inställningsmenyn visas. Med ”+” och ”–” skall operatören 
ändra inställningssteg. I varje inställningssteg visas ”Pxx Namn” på första raden i displayen, 
och ”Text Värde” på andra raden, där xx står för programstegets nummer. Med ”Mode” görs 
ett inställningssteg redigerbart. Med ”+” och ”–” ändras inställningen. Med ”Mode” igen 
skickas inställningen till aktuellt styrkort som börjar använda denna vid nästa fyllning. Med 
”Prog” igen, lämnas inställningsmenyn. Endast utvalda inställningar skall kunna redigeras 
under drift, övriga endast när fyllaren är stoppad. 
 
Ett menysteg som inte är redigerbart, antingen på grund av att styrkortet är i drift eller på 
grund av att ett annat val inte gjorts, skall inte visas.  



Följande menysteg bör finnas: 
1. Antalet pulser per motorvarv. Beror på använd 

pulsgivare och används för att räkna ut RPM.  
Namn: PULSE/REV 
Text: ingen 
Standardvärde: 48 
Värden: 1-99  
EJ redigerbart under drift 

 
2. Antalet pulser som kommer in, innan 

styrprogrammet räknar en styrpuls. För att TF 
6000 inte ska behöva hantera så stora tal, kan 
antalet pulser skalas ned vid stora 
pumpvolymer.  
Namn: PULSE RATIO 
Text: OUT 1 = INPUT  
Standardvärde: 1 
Värden: 1-255  
EJ redigerbart under drift. 

 
3. Tid mellan två styrpulser innan stopp är 

bekräftat. Den tid det måste gå från en puls 
innan styrprogrammet anser att motorn stannat. 
Namn: STOP DETECT 
Text: PULS-PULS  
Standardvärde: 1.00 s 
Värden: 0.01-9.99 s  
redigerbart under drift 

 
4. Ändring av flödesriktning. 

Namn: FLOW DIRECTN 
Text: ingen  
Standardvärde: >>> 
Värden: >>> eller <<<  
EJ redigerbart under drift. 

 
5. Automatisk start av nytt fyllningsförlopp efter 

inställd paus. Avgör om maskinen i automatisk 
drift skall starta ett nytt fyllningsförlopp när ett 
slutförts.  
Namn: AUTO START 
Text: NEXT FILL  
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 
 
Om 5=YES: 

6.   Val av start- och stoppsätt. Väljs ”cont”,  
  börjar nya fyllningsförlopp så länge  
  startsignal ges. Väljs ”imp” börjar  
  fyllningsförlopp efter varandra från att  
  startsignal givits till dess ny startsignal  
  ges. 
  Namn: EXTERN START 
  Text: ingen  
  Standardvärde: CONT 
  Värden: CONT eller IMP   
  EJ redigerbart under drift. 
 
 

  Om 5=YES: 
7. Paustid från att stopp bekräftats enligt  

  ”3” till nästkommande start av fyllning. 
  Namn: PAUSE TIME 
  Text: NEXT FILL  
  Standardvärde: 5.00 s 
   Värden: 0.01-9.99 s  
  redigerbart under drift. 

 
8. Räkning eller nedräkning av antal fyllningar. 

Väljer om varje fyllning ska räknas eller om 
fyllaren skall ”hårdstanna” efter ett visst antal 
fyllningar då räkna ned till dessa.  
Namn: COUNTMETHOD 
Text: FILLINGS  
Standardvärde: UP 
Värden: UP eller DOWN  
EJ redigerbart under drift. 
 
Om 8=DOWN: 

9.   Antal fyllningar. Anger från vilket värde  
  fyllningarna skall räknas ned 
  Namn: FILLS TO DO 
  Text: ingen  
  Standardvärde: 100 
  Värden: 1-60 000 
  EJ redigerbart under drift. 
 
Om 8=DOWN: 

10.   Upplåsning av ”hårdstopp”. Om slutet  
  på fyllningsnedräkningen nåtts, behöver  
  ”restart” väljas för att återuppta drift. 
  Namn: UNLOCK 
  Text:  
  Standardvärde: CANCEL 
  Värden: RESTART eller CANCEL  
  EJ redigerbart under drift. 
 
Om 8=UP: 

11.    Återställning av räknare. Varje gång  
  ”reset” väljs, nollställs räknaren. 
  Namn: COUNTER 
  Text: RESET  
  Standardvärde: CANCEL 
  Värden: RESET eller CANCEL 
  EJ redigerbart under drift. 

 
12. Reversering av flödesriktningen vid slutet av 

fyllningsförloppet. Reverserar motorn efter att 
antalet pulser uppnåtts, med en viss hastighet 
och en viss mängd. 
Namn: REVERSING 
Text: ingen  
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO 
EJ redigerbart under drift. 
  



  Om 12=YES:   
13.   Antal pulser som motorn reverseras. 

  Detta antal pulser måste inkomma vid  
  nästa fyllning, innan pulserna börjar  
  räknas igen för den fyllningen. 
  Namn: REVERSING 
  Text: PULSES  
  Standardvärde: 0 
  Värden: 0-999  
  redigerbart under drift. 
 
Om 12=YES: 

14.   Hastighet för reversering. Motorns  
  hastighet under reverseringsperioden.  
  Namn: REVERSING 
  Text: SPEED  
  Standardvärde: 20% 
  Värden: 0-100 %  
  redigerbart under drift. 

 
15. Kompensation för skillnad i PRESET och 

VALUE. Vid normal drift kompenserar 
styrenheten för skillnader i antalet pulser när 
stopp detekteras enligt ”3”, och det antal som 
är förinställt. Denna funktion är dock 
urkopplingsbar. 
Namn: COMPENSATION 
Text: PRESET/VALUE  
Standardvärde: YES 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 

 
16. Konstant mellan pulser och volym. Används 

för omräkning av antal pulser till den volym 
som ska visas.  
Namn: PULSE MULTI 
Text: FACTOR  
Standardvärde: 1.000 
Värden: 0.001-9.999  
EJ redigerbart under drift. 

 
17. Val av enhet. Operatören kan välja att istället 

för pulser välja annan enhet. Hur många pulser 
som motsvara en sådan enhet anges i ”16”. 
Namn: CHOICE OF 
Text: UNITS  
Standardvärde: P 
Värden: P, l, dl, cl, ml, kg, hg eller g  
EJ redigerbart under drift. 

 
18. Fördröjning av fyllningsstart. Fördröjer hela 

fyllningsförloppet från det att startsignal givits, 
till exempel för att låta emballage komma i rätt 
läge.  
Namn: FILL START 
Text: DELAY  
Standardvärde: 0.00 s 
Värden: 0.00-9.99 s  
redigerbart under drift 

 

19. Fördröjning av pumpstart. Fördröjer starten av 
motorn från det att startsignal ges, till exempel 
för att ge tid åt ventiler att öppna sig. 
Namn: PUMP START 
Text: DELAY  
Standardvärde: 0.00 s 
Värden: 0.00-9.99 s  
redigerbart under drift. 

 
20. Fördröjning av ventilstängning efter fyllning. 

Fördröjer att ventilstängningssignal ges från 
det att stopp detekteras enligt ”3”.  
Namn: VALVE CLOSE 
Text: DELAY  
Standardvärde: 0.00 s 
Värden: 0.00-9.99 s  
redigerbart under drift. 

 
21. Synkronisering av ventilstängning och 

pumpstopp. Bestämmer om ventilen skall 
stängas samtidigt som motorn stängs av (”no”) 
eller om ventilstängningssignal skall ges efter 
att stopp detekterats enligt ”3” och sedan efter 
den tid som angetts i ”19” (”yes”). 
Namn: VALVE CLOSE 
Text: AFTER STOP  
Standardvärde: YES 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 

 
22. Hastighetsenhet. Operatören kan välja vilken 

hastighetsenhet som ska visas.  
Namn: SPEED UNIT 
Text: ingen  
Standardvärde: RPM 
Värden: RPM, %, l/m, dl/m, cl/s ml/s, kg/m, 
hg/m eller g/s   
EJ redigerbart under drift. 

 
23. Automatisk kompensering för yttre faktorer. 

Vid ”no” görs inga kompenseringar för yttre 
faktorer. Vid ”amount” görs kompenseringar 
av ”preset” beroende på hur många fyllningar 
som gjorts. Vid ”sensor” görs kompenseringar 
beroende på en extern sensor som ger 0-10V 
analog signal linjärt med ändrade 
fyllningsförhållanden. Vid ”f.back” görs 
kompensationer beroende på inkommande 
pulser på ingångarna för extern ökning 
alternativt extern minskning. 
Namn: BATCH COMP. 
Text: ingen  
Standardvärde: NO 
Värden: NO, AMOUNT, SENSOR, F.BACK 
EJ redigerbart under drift. 

 



  Om 23=AMOUNT eller SENSOR: 
24.   Kompensationsvärde. Avgör hur stor 

  förändring av ”preset” som ska ske på  
  grund av förändrade yttre faktorer. 
  Namn: COMP. VALUE 
  Text: ingen 
  Standardvärde: 0.00 
  Värden: -9.99 – 9.99 
  redigerbart under drift 
 
Om 23=F.BACK: 

25.   Förändringsantal. Det antal pulser som  
  ”preset” skall ökas eller minskas med  
  vid en inkommen puls på de externa  
  öknings- och minskningsingångarna.  
  Namn: COMP. AMOUNT 
  Text: ingen 
  Standardvärde: 1 
  Värden: 1-255 
  EJ redigerbart under drift 
 
Om 23=AMOUNT eller F.BACK: 

26.   Blockeringsvärde för kompensation. 
  Avgör hur ofta kompensering får ske. 
   Vid ”0” tillåts extern ökning/minskning  
  hela tiden och vid ”0” och ”1” ökas  
  antalet vid ”amount” vid varje fyllning.  
  Annars tillåts endast förändring efter det 
   angivna antalet fyllningar. 
  Namn: COMPENSATE 
  Text: EVERY 
  Standardvärde: 0 
  Värden: 0-255 
  EJ redigerbart under drift 
 
Om 23=AMOUNT eller SENSOR:   

27.   Extern ingång för nollställning av  
  kompensation. Tillåter extern  
  nollställning av styrvärdet för  
  kompensation 
  Namn: EXT. RESET 
  Text: ingen 
  Standardvärde: NO 
  Värden: YES eller NO 
  EJ redigerbart under drift 

 
28. Förfyllning. Anger om motorn ska gå med en 

annan (lägre) hastighet under början av 
fyllningen. 
Namn: PRE-FILLING 
Text: ingen  
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO  
 EJ redigerbart under drift. 

 
  Om 28=YES: 
29.   Förfyllningshastighet. Vilken hastighet  

  som ska gälla under förfyllningen. 
  Namn: PRE-FILLING 
  Text: SPEED  
  Standardvärde: 20 % 
  Värden: 0-100 % 
  redigerbart under drift. 
 
Om 28=YES: 

30.   Förfyllningsandel. Hur stor del av  
  fyllningsförloppet som den annorlunda  
  hastigheten ska gälla. 
  Namn: PRE-FILLING 
  Text: AMOUNT  
  Standardvärde: 20 % 
  Värden: 0-100 %  
  redigerbart under drift. 

 
31. Toppfyllning. Anger om motorn ska gå med en 

annan (lägre) hastighet under slutet av 
fyllningen. 
Namn: END FILLING 
Text: ingen  
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO 
EJ redigerbart under drift. 
 
Om 31=YES: 

32.   Toppfyllningshastighet. Vilken hastighet  
  som ska gälla under toppfyllningen. 
  Namn: END FILLING 
  Text: SPEED  
  Standardvärde: 20 % 
  Värden: 0-100 %  
  redigerbart under drift. 
 
Om 31=YES: 

33.   Toppfyllningsandel. Hur stor del av  
  fyllningsförloppet som ska ha förflutit  
  när den annorlunda hastigheten ska  
  börja gälla. 
  Namn: END FILLING 
  Text: START  
  Standardvärde: 80 % 
  Värden: 0-100 % 
  redigerbart under drift. 

 



34. Bottenfyllning med bottenlans. ”No” anger att 
ingen bottenlans är inkopplad, ”finished” 
innebär att fyllningslansen skall vara i 
bottenläge under hela fyllningen för att sedan 
hastigt åka upp och ”time” anger att 
bottenlansen skall vara i bottenläge en viss tid 
för att sedan långsamt åka upp till dess 
fyllningen är slut, då den ska åka upp hastigt 
kvarvarande sträcka. 
Namn: FILLING FROM 
Text: BOTTOM  
Standardvärde: NO 
Värden: NO, FINISHED eller TIME  
 EJ redigerbart under drift. 

 
  Om 34=TIME: 
35.   Tid i bottenläge. Hur lång tid som  

  bottenlansen är i bottenläge innan den  
  långsamt åker upp. 
  Namn: TIME IN  
  Text: BOTTOM POS  
  Standardvärde: 00.0 s 
  Värden: 00.0-99.9 s 
  redigerbart under drift. 

 
36. Klarsignal. Anger om och vilken klarsignal ska 

ges till omvärlden. ”Yes” anger att klarsignal 
reläet skall slutas under fyllningsförloppet och 
vara öppen annars, ”pulse” anger att en 
slutning skall ske vid fyllningsförloppets slut.  
Namn: SYSTEM READY 
Text: SIGNAL  
Standardvärde: YES 
Värden: YES, PULSE eller NO  
EJ redigerbart under drift. 
 
Om 36=YES eller PULSE: 

37.   Fördröjning av klarsignal. Hur länge  
  efter att stopp detekterats enligt ”3” som 
  avgivning av klarsignal skall fördröjas 
  Namn: READY SIGNAL 
  Text: TIME DELAY  
  Standardvärde: 0.00 s 
  Värden. 0.00-9.99 s  
 redigerbart under drift. 
 
Om 36=PULSE 

38.   Längden på klarsignalspulsen. Anger  
  hur lång slutning som skall göras vid  
  klarsignal 
  Namn: READY SIGNAL 
  Text: LENGHT  
  Standardvärde: 100 ms 
  Värden. 10-500 ms 
 EJ redigerbart under drift. 
 

39. Återstart från noll. Anger om ”value” skall 
ställas till 0 efter att ”stopp” har tryckts under 
pågående fyllning i automatisk drift.  
Namn: RESTART FROM 
Text: ZERO  
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 

 
40. Felvisning vid fel på pulsräkningen. Anger om 

felhanteringen skall användas. 
Namn: CONNECT 
Text: SENSOR FAULT  
Standardvärde: YES 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 

 
41. Kontrollera vilka styrenheter som finns på 

nätverket. Varje gång ”find” väljs, skall 
systemet kontrollera på vilka adresser det finns 
styrenheter. 
Namn: UPDATE CON. 
Text: FILLERS  
Standardvärde: CANCEL 
Värden: FIND eller CANCEL  
EJ redigerbart under drift. 

 
42. Tillåt externt receptval. Anger om den binära 

receptväljare ska användas. 
Namn: EXT. BATCH 
Text: CHOICE  
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 
 
Om 43=YES: 

43.   Receptadress för aktuell styrenhet. 
  Namn: BATCH 
  Text: ADDRESS  
  Standardvärde: 1 
  Värden: 1-7  
 EJ redigerbart under drift. 

 
44. Nätverksadress för aktuell styrenhet.  

Namn: NETWORK 
Text: ADDRESS  
Standardvärde: lägsta giltiga adress. 
Värden: Giltiga adresser enligt valt protokoll  
EJ redigerbart under drift. 

 
45. Förberedelse för att kopiera inställningar från 

annan styrenhet. Kopierar alla inställningar i ett 
visst recept i en viss fyllare till ett recept i den 
aktuella fyllaren, med hjälp av ytterligare 
inställningar. 
Namn: START BATCH 
Text: COPYING 
Standardvärde: NO 
Värden: YES eller NO  
EJ redigerbart under drift. 
 



 
  Om 45=YES: 
46.   Nummer på den fyllare som ett recept  

  skall kopieras ifrån. Väljs ”0” kommer  
  ingen kopiering att ske. 
  Namn: FILLER TO COPY 
  Text: FROM  
  Standardvärde: 0 
  Värden: 0-det inkopplade antalet fyllare. 
 EJ redigerbart under drift. 
 
Om 45=YES: 

47.   Nummer på det recept som skall  
  kopieras från den andra fyllaren. Väljs  
  ”0” kommer ingen kopiering att ske. 
  Namn: BATCH TO COPY 
  Text: FROM FILLER 
  Standardvärde: 0 
  Värden: 0-15 (alternativt 8, beroende på  
  antalet recept).  
 EJ redigerbart under drift. 
 
Om 45=YES: 

48.  Nummer på det recept som skall skrivas  
  över med inställningar från den andra  
  fyllaren. Väljs ”0” kommer ingen  
  kopiering att ske. 
  Namn: BATCH TO  
  Text: OVERWRIGHT 
  Standardvärde: 0 
  Värden: 0-15 (alternativt 8, beroende på  
  antalet recept).  
 EJ redigerbart under drift. 

  Om 45=YES: 
49.   Genomförande av kopiering. Om YES  

  väljs här skall det angivna receptet från  
  den angivna fyllaren kopieras från  
  fyllaren till den aktiva. Har 0 valts i  46  
  eller  47 skall ingen kopiering  
  genomföras. Efter kopieringen skall  45  
  ställas till ”NO”. 
  Namn: COPY BATCH  
  Text: FROM FILLER 
  Standardvärde: CANCEL 
  Värden: YES eller CANCEL 

  EJ redigerbart under drift. 
 
50. Typ och version av aktuell styrenhet. 

Namn: typ (till exempel ”TF6000”) 
Text: version (till exempel ”Controller v1.3”) 
Standardvärde: inget 
Värden: Inga 

 
51. Typ och version av panel. 

Namn: typ (till exempel ”TF6000”) 
Text: version (till exempel ”Panel v1.3”) 
Standardvärde: inget 
Värden: Inga 

 



Bilaga 6d. Detaljerad beskrivning av kompensation för yttre 
faktorer 

 
Kompensation för yttre faktorer styrs av fem variabler: 

- Om och i så fall vilken av tre sorters kompensation som är aktuell 
- styrvärdet, 0-255 eller -128–127  
- kompenseringsvärdet, -9,99–9,99 
- feedbackmultipel, 1-255 
- blockeringsvärde, 0-255 

 

Passerad mängd 
Den första sorten är på grund av passerad mängd. Styrvärdet räknar upp från 0 till 255 för 
varje gång som lika många fyllningar som blockeringsvärdet anger har passerat. 
Blockeringsvärde 0 betyder, liksom blockeringsvärde 1, att räkning sker för varje fyllning. 
Styrvärdet nollställs genom en extern signal eller genom ett minst 2 sekunders långt tryck på 
”OFF”-knappen. För varje styrvärde räknas ”preset” om till kompenseringsvärde*0,0381 % 
mer eller mindre jämfört med det ursprungliga ”preset”värdet. 
 
(Preset efter justering) =  
  (Preset innan justering) x [1 + (styrvärde) x (kompensationsvärde) x 0.0381] 
 

Analog ingång 
Den andra sorten är via analog ingång. Till denna kan till exempel en nivå- eller tryckgivare i 
fyllande tank kopplas. Signalen skall vara 0-10V och den omvandlas till styrvärdet 0-255. 
Formeln för omvandling av styrvärde till justerat preset ser likadan ut som för 
mängdkompenseringen. 
 
(Preset efter justering) =  
  (Preset innan justering) x [1 + (styrvärde) x (kompensationsvärde) x 0.0381] 
 

Digitala ingångar 
Den sista sorten är via pulser på ingångar för extern ökning respektive extern minskning. 
Pulser på dessa ingångar gör att styrvärdet går mot -128 eller +127 från 0. Inställt ”preset” 
justeras sedan med styrvärde*feedbackmultipel. Efter en justering ignoreras nya pulser under 
ett antal fyllningar som motsvarar blockeringsvärdet, det vill säga att blockeringsvärde 0 gör 
att justeringar kan ske när som helst, blockeringsvärde 1 gör att justering kan ske en gång per 
fyllning, blockeringsvärde 2 gör att justering kan ske varannan fyllning osv. 
 
(Preset efter justering) =  
 (Preset innan justering) + (styrvärde) x (feedbackmultipel) 
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