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Abstract

This thesis considers the development of the software for an, newly developed, embedded real-time 
control system, based on a Periferal Interface Controller (PIC). The control system is developed to 
be used for several different applications. In this thesis work, software for two different applications 
are developed. The first task is a time controlled system, while the other task is implementation of a 
PI-/PID-controller. A user interface is also developed and implemented.  

The time controlled system is an automatic horse feeder, which is used for feeding horses at certain 
predefined points in time. A barrier, which control when the horses are to be fed, is controlled by an 
electrical motor. The control signal from the control system is a digital signal, which allows the 
electrical motor to open the barrier and feed the horses. When this is done, the barrier closes and the 
system waits for the next point in time when the horses are to be fed.  

The PI-/PID-controller is to be used for positioning of proportional valves. The application for the 
positioning system is to control hydraulic systems, e.g. cranes on mobile units. 

The user interface consists of a keyboard, an LCD-display and a user menu. Different user menus 
are developed for the different applications. In the horse feeder system the user interface allows the 
supervisor to change the points in time when to feed the horses and in the PI-/PID-controller system 
the user interface allows the supervisor to change the regulator parameters. 

The software for the time controlled application is tested for a real horse feeder system which, 
together with the developed software, has a planned production start in spring 2005. To test the PI-
/PID-controller an alternate test system is used, due to problems with the proportional valves. The 
test system is based on an electrical motor. The task in this test system is to control the motor axis 
angle with the PI-/PID-controller. 
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Sammanfattning

Detta examensarbete går ut på att utveckla mjukvara till ett, nyutvecklat, inbyggt styrsystem, som 
baseras på en Periferal Interface Controller (PIC-processor). Styrsystemet är utvecklat för att kunna 
användas inom flera olika applikationsområden. I detta examensarbete utvecklas mjukvara för två 
olika applikationer; dels en ren tidsstyrning och dels utvecklas en PI-/PID-regulator. Utöver detta 
utvecklas även ett användargränssnitt. 

Användningsområdet för tidsstyrningen är en hästutfodrare, vilken skall användas för att utfodra 
hästar vid definierade tidpunkter. En spärr, som reglerar när hästarna skall utfodras, regleras med 
hjälp av en elmotor. Utsignalen från styrsystemet är en digital signal, som tillåter elmotorn att 
öppna spärren och därmed utfodras hästarna. När detta är utfört stängs åter spärren och systemet 
väntar tills nästa tidpunkt när matning skall ske. 

PI-/PID-regulatorn är främst avsedd att användas för positionering med hjälp av 
proportionalventiler. Applikationen skall användas för styrning av hydrauliska system, exempelvis 
kranar på mobila enheter. 

Användargränssnittet består av ett tangentbord, en LCD-display och en användarmeny. Olika 
användarmenyer för de olika applikationerna utvecklas. I applikationen med hästutfodrings-
maskinen tillåts användaren att, via användargränssnittet, ändra de tidpunkter då matning skall ske, 
medan användaren tillåts att ändra regulatorparametrarna i applikationen med PI-/PID-regulatorn. 

Mjukvaran för tidsstyrningsapplikationen testas även på en prototyp av en fodermatare som, 
tillsammans med styrsystemet och den utvecklade mjukvaran, har en planerad produktionsstart 
under våren 2005. För att testa PI-/PID-regulatorn används ett alternativt testsystem, på grund av 
problem med proportionalventilen. Testsystemet är baserat på en elmotor och regleruppgiften är att 
reglera motoraxelvinkeln med hjälp av PI-/PID-regulatorn. 
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1. Inledning

Examensarbetet har utförts på företaget Herbertek i Uppsala, ett företag som specialiserat sig på 
försäljning av sensorer och lägesgivare. De har också utvecklat ett inbyggt styrsystem, som går 
under benämningen Styr1. Det blev färdigutvecklat år 2000 och tanken med styrsystemet är att det 
skall kunna användas vid flera applikationsområden tillsammans med de sensorer/givare som säljs 
av Herbertek. 

Styrsystemet är uppbyggt runt en Periferal Interface Controller PIC-processor och har ett flertal 
analoga och digitala in-/utgångar och är avsett för att användas vid ett flertal olika 
reglerapplikationer. Tänkbara applikationsområden är allt från styrning av ventiler till “steer-by-
wire” för bilar och lastbilar. 

1.1. Bakgrund 

Ett inbyggt styrsystem benämns oftast en minidator, som är inbyggd i ett system och avsedd för 
automatisk styrning av en förut definierad process. Det blir allt vanligare med inbyggda styrsystem 
för olika applikationer främst inom industrin. Dessa är oftast specialutvecklade för en eller några få 
specifika applikationer. Utvecklingen av ett styrsystem innehåller två stora delar, dels 
mjukvaruutveckling och dels hårdvaruutveckling. En stor del av kostnaderna för ett styrsystem är 
just dessa utvecklingskostnader, särskilt om produktionsantalet är lågt. Därför har Herbertek 
utvecklat detta mer allmänna styrsystem. 

Tanken med Styr1 är att det skall kunna användas till ett flertal applikationer utan att några 
förändringar behöver göras hårdvarumässigt. Det är alltså endast mjukvaran som skiljer mellan de 
olika applikationerna. Dessutom tillverkas större mängder, vilket även det resulterar i lägre 
kostnader. Detta resulterar i ett kostnadseffektivt styrsystem, som kan användas inom ett flertal 
applikationer.

1.2. Problem

Styrsystemet som utvecklats av Herbertek skall, som nämnts ovan, kunna användas för många olika 
applikationer, men innan marknadsföringen påbörjas i stor utsträckning skall styrsystemet testas för 
att utvärdera dess funktioner. För att kunna testa systemet måste mjukvara för olika 
testapplikationer utvecklas. Denna mjukvara skall senare kunna återanvändas vid utveckling av 
kundanpassade applikationer. Därför skall mjukvaran utvecklas i moduler, för att förenkla 
återanvändning av delar av programmen vid andra applikationer. 

Vid programmering i Visual C, eller någon annan C-programmeringsmiljö i Windows, används ofta 
många så kallade standardfunktioner, som till exempel printf() för utskrift på skärm. En del i 
modultänkandet är att utveckla sådana standardfunktioner till styrsystemet för att senare förenkla 
återanvändandet av redan utvecklade funktioner i nya applikationer. Exempel på sådana 
standardfunktioner som skall utvecklas i detta examensarbete är utskrift på LCD-display samt 
funktioner för att spara data i EEPROM-minnet. 

1.3. Tidigare arbete 

Examensarbetet grundar sig på ett tidigare utfört examensarbete. Detta utfördes av två studenter 
från Uppsala Universitet och gick ut på att verifiera att kortets komponenter fungerade korrekt, 
utveckla drivrutiner samt göra ett demoprogram, vilket användes vid mässan Scanautomatic i 
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Göteborg år 2003. Resultatet av detta var att ett flertal drivrutiner utvecklades, dock uppstod vissa 
problem vid utvecklingen av drivrutiner till dels realtidsklockan och seriell kommunikation med PC 
eller liknande (RS-232). Därmed utvecklades inga fungerande drivrutiner till dessa. Ett 
demoprogram utvecklades även där en elmotor styrdes med hjälp en PWM-signal. [1] 

1.4. Mål

Huvudsakliga målet är att utveckla mjukvara för två applikationer. Dels skall mjukvara för en ren 
tidsstyrning implementeras och dels skall mjukvara för PI- och PID-regulator implementeras. I 
uppgiften ingår även att utveckla ett användargränssnitt för att möjliggöra uppdatering av 
reglerparametrar i realtid. 

1.5. Avgränsningar

Examensarbetet är avgränsat till att endast omfatta mjukvaruutvecklingen till styrsystemet. Varken 
utveckling av det mekaniska som skall styras eller hårdvaran i styrsystemet innefattades i 
examensarbetet. Dock skedde kontinuerligt utvärdering av styrsystemets egenskaper och vissa 
förslag på förbättring gavs. 

På företagets begäran kommer inga färdiga kodavsnitt ges ut, dock kommer vissa exempel ges på 
hur några av deluppgifterna kan implementeras. Denna kod skall dock inte betraktas som färdig 
kod, då vissa tillägg måste göras för att uppgiften skall lösas korrekt. 
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2. Processer och styrsystem 

I det här avsnittet kommer de två processerna som skall styras samt styrsystemet att beskrivas. 
Dessa är, som tidigare nämnts, dels en utfodringsmaskin för hästar och dels en proportionalventil, 
som skall användas för postionering. 

2.1. Hästutfodringsmaskin

En applikation styrsystemet skall användas till är utfodringsmaskin för hästar, som skall styras med 
hjälp av tidsstyrning. Det finns många typer av utfodringsmaskiner inom jordbruksindustrin, men 
dessa är främst inriktade på grisar och kor. Dock finns ett stort behov även inom hästindustrin och 
främst inom proffsstall. Därför har denna produkt utvecklats av Croon Consulting och 
introduktionen kommer att ske i Sverige under våren 2005, för att därefter sprida produkten till 
övriga Europa, då främst till Tyskland och Frankrike. Målgruppen är i första hand travstall och 
andra proffsstall, men systemet kommer även att spridas till andra typer av stall som till exempel 
enskilda stall och ridskolor. 

I dagsläget är det ett stort jobb att driva ett stall. Hästarna skall ha mat ca tre gånger per dag, vilket 
betyder att hästskötarna måste vara i stallet för att ge hästarna mat dessa tider. Tanken med det här 
systemet är att användaren endast skall behöva fylla utfodringsmaskinerna en gång per dag och 
därefter vid behov ändra de tider då utfodring skall ske. Därefter skall utfodring ske automatiskt vid 
dessa tidpunkter.

Just nu är endast en utfodringsmaskin för hö utvecklad, men under vintern kommer även en 
utfodringsmaskin för kraftfoder att vara färdigutvecklad. Principen för denna är snarlik den för 
höutfodraren, vilket betyder att endast mindre justeringar kommer att behöva göras för att anpassa 
styrsystemets mjukvara för dessa. Varje enskilt styrsystem skall kunna styra hö- och 
kraftfodersmaskiner för upp till två hästboxar, dvs. två höutfodrare och två kraftfodersutfodrare. 

Bild 1: Principskiss över utfodringsmaskinen. Till vänster utseende, med förstoring av 
spärranordning. Till höger genomskärning sett ovanifrån. 

Utfodingsmaskinen består av en tunna med tre olika fack, vilka fylls med hästfoder (se även till 
höger i bild 1). Facken är avskilda med en vägg och när matning ska ske roteras väggen och nästa 
matningsfack framträder. Roteringsanordningen är fjäderuppspänd och stoppas av en spärr (se även 
i mitten på bild 1). Denna spärr öppnas då nästa matning skall ske och nästa fack roteras fram och 
stoppas därefter åter av spärren. 
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Det som i realiteten skall styras är alltså denna spärr. Spärren öppnas och stängs med hjälp av en 
elmotor, liknande sådan som används till centrallås i bilindustrin. Processen skall både kunna 
regleras med och utan återkoppling, där återkopplingen består i en signal som verifierar att spärren 
har öppnats. Spärren är fjäderuppspänd och återförs mekaniskt till utgångspositionen då utsignalen 
övergår till att vara låg. 

Elmotorn ger en återkopplingssignal till styrsystemet då spärren är till hälften öppen och denna 
regleras lämpligast genom att räkna antalet tidscykler det tar för motorn att öppna spärren till 
hälften, varefter hög utsignal fortsatt ges lika lång tid till. 

2.1.1. Felhantering

Som nämnts tidigare kommer utfodringsmaskinen att användas i stallmiljö, dvs. en smutsig och 
tidvis kall miljö. Detta kan medföra vissa problem med att något mekaniskt fastnar av olika 
anledningar, till exempel att spärren frusit fast eller fastnat på grund av smuts. Om inte denna 
öppnas inom en viss tid efter det att motorn startade att vara aktiv måste motorn stängas av, annars 
föreligger viss risk att den överhettas och går sönder. Lämplig åtgärd vid fel skall bestämmas samt 
hur användaren skall uppmärksammas på att fel uppstått. Att åtgärda detta elektroniskt kan vara 
svårt, men vissa åtgärder kan göras. Om elmotorn ej kan öppna spärren innebär detta även att hästen 
inte kan få någon mat. Detta är väsentlig information för användaren och denna måste göras 
uppmärksam på att matning ej kunnat ske. För att göra detta skall ett felmeddelande skrivas ut på 
LCD-displayen.

Ett annat fel som kan uppträda är strömavbrott, vilket är relativt vanligt i stall. Det är viktigt att 
matning endast sker på de förutbestämda tillfällena. Om strömavbrott sker och strömmen 
återkommer skall ej matning utföras förutom om ny, ej utförd, matningstid infallit. Dessutom måste 
matningstiderna bevaras vid ett strömavbrott, så att matningen fungerar då strömmen kommer 
tillbaka.

2.2. Positionering

I detta avsnitt kommer processen för positioneringen att beskrivas. Inledningsvis kommer 
regulatorns generella användningsområde att beskrivas, varefter den process regulatorn i praktiken 
skall användas för, en proportionalventil, beskrivs. På grund av problem vid leveransen av 
proportionalventilen kunde inte mjukvaran testas på denna, istället användes ett testsystem baserat 
på en elmotor vars axelvinkel reglerades. Även detta testsystem kommer att beskrivas i detta 
avsnitt.

2.2.1. Användningsområde

Regulatorns tänkta användningsområde är positionering med hjälp av proportionalventiler vid till 
exempel styrning av lyftkranar på mobila enheter, t.ex. lastbilar, samt för andra mobila 
applikationer. Denna styrning skall både kunna ske med PI- och PID-regulator, med olika slags 
återkoppling. Regulatorns parametrar skall kunna uppdateras i realtid med hjälp av 
användargränssnittet, dvs. tangentbord och LCD-display. Utsignalens nivå varieras med hjälp av 
pulsbreddsmodulering (PWM). 

2.2.2. Proportionalventil
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Bild 2: Bild över en proportionalventil [2]

Proportionalventilens huvudbeståndsdelar är en kolv, två spolar och två utgångar (se även bild 2). I 
kolvens ändar finns två järnkärnor, som tillsammans med spolarna bildar två solenoider. 
Utgångarna kan exempelvis kopplas till varsin sida av en hydraulcylider. Genom att driva ström 
genom någon av spolarna förflyttas kolven och ett flöde uppstår i ena utgången, A eller B. Genom 
att göra detta förflyttas kolvstången i hydraulcylindern. Det är denna kolvstång som skall 
positioneras. Detta innebär att proportionalventilen har tre tillstånd: 

Inget flöde genom någon av utgångarna 
Flöde genom utgång A 
Flöde genom utgång B 

Proportionalventilens jämviktsläge är då det inte är något flöde genom någon av utgångarna. 
Genom att driva en ström genom spole 1, dvs. öka I1, förflyttas kolven proportionellt mot denna 
ström, till höger i bild 2, och kanalen till utgång A öppnas. Därmed uppstår ett flöde genom utgång 
A. På samma sätt öppnas utgång B genom att driva en ström genom spole 2.  

2.2.3. Testsystemet

Bild 3: Blockschema för PI-/PID-regulatorn 

På grund av problem vid leveransen av proportionalventilen användes ett alternativt testsystem vid 
positioneringen. Detta bestod av en elmotor, vars axelvinkel positionerades. Detta gjordes endast 
för att möjliggöra tester av den utvecklade regulatorn. Systemet bestod efter denna förändring alltså 
av en elmotor och två olika typer av analoga vinkelgivare, en för referenssignal (börvärdet) och en 
för den återkopplade signalen (ärvärdet). 

Insignaler till regulatorn är dels referenssignalen, r(t), som ställs in med hjälp av en beröringsfri 
NCPS-givare (No Contact Position Sensor) med analog utsignal och dels den återkopplade signalen, 
y(t), som ges av en Blade-vinkelgivare, även den med analog utsignal. Därefter beräknas den nya 
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utsignalen av regulatorn, varefter ny utsignal ges av styrsystemet. 

Bild 4: Likströmsmotor med kuggväxellåda 

Elmotorn, som användes vid positioneringsuppgiften, är en likströmsmotor med kuggväxellåda 
(Elfa 54-480-89). Utväxlingen på växellådan är 1:43 och motorn har ett maximalt vridmoment på 
38 mNm. Denna är nog kraftfull för ändamålet. (Se även Bilaga II) 

Sensorerna som används är båda induktiva och beröringsfria, dvs. ingen kontakt mellan dess två 
beståndsdelar sker. De två beståndsdelarna är en rörlig del, av metall, samt en avkännande del. 
Sensorerna är uppbyggda av ett antal spolar och genom att låta den rörliga metalldelen röra sig i 
närheten av dessa kan positionen hos dessa bestämmas genom att mäta förändringen i induktans. En 
stor fördel med dessa sensorer är att det, jämfört med sensorer med beröring, i princip inte sker 
någon förslitning på sensorerna. Dessa typer av givare är relativt nya på marknaden och anses av 
flera vara framtidens typer av givare.  

Bild 5 a) NCPS-givare     b) Blade 25 

För att ange börvärde vid PI- och PID-regleringen användes en beröringsfri induktiv NCPS-givare 
(Non Contact Position Sensor) från det Engelska företaget Gill Instruments LTD. Med en 
matningsspänning till denna på 12 V, erhålls en analog utsignal på 0V-5V. Genom att vrida 
metallen (se bild 5 a) med- eller motsols ökas respektive minskas utsignalen från givaren. (Se även 
Bilaga III) 

Den sensorn som används för positionsåterkoppling är en nyutvecklad beröringsfri Blade-sensor, 
även den tillverkad av företaget Gill Instruments LTD. Sensorn är en PIC-baserad 
lågkostnadssensor med en analog utsignal. Det unika med denna sensor är att skalning av utsignalen 
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sker genom ett användargränssnitt i Pc:n. Genom att sensorn kopplas till en dator via seriella porten, 
ges möjlighet för användaren att ställa in sensorns användningsområde samt signalnivån på den 
återkopplade signalen. Genom att ändra metallens position i förhållande till sensorn ändras 
utsignalens storlek i förhållande till metallens positionsförändring (bild 5 b). (Se även Bilaga IV) 

2.2.3.1. Motorstyrning

Vid tester av positioneringen med hjälp av elmotorn krävdes en styrkrets för att möjliggöra styrning 
av denna åt båda hållen. Den styrkretsen som valdes är en H-brygga (se bild 6). Denna 
motorstyrkrets är mycket vanlig vid styrning av elmotorer. Om framåt definieras som till höger i 
bild 6 kan motorstyrningen beskrivas enligt tabell 1.

A B Ut 
0 0 Avstängd 
0 1 Framåt 
1 0 Bakåt 
1 1 Förbjudet! kortslutning 

Tabell 1: Tillstånd vid styrning med hjälp av H-brygga 

Bild 6: Kopplingsschema för H-brygga [3] 

När en transistor matas med en ström öppnas den, transistorns signal är hög, medan om den inte 
matas med någon ström är den stängd, signalen är låg. Om hög insignal ges på en av ingångarna (A 
eller B) uppstår därmed en spänningsskillnad över motorn; motorn drivs. Om hög insignal ges på 
båda ingångarna öppnas samtliga transistorer, detta medför att strömmen rusar genom samtliga 
transistorer, vilket resulterar i en stor risk för att dessa brinner. [4] 

2.3. Styrsystemet 
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Bild 7: Bild över styrsystemet, Styr1. 

Styr1 är baserat på en PIC18F6520-processor från Microchip©. Processorns klockfrekvens styrs av 
en utbytbar oscillator på maximalt 40MHz. Den har även en inbyggd 10-bits A/D-omvandlare. 

Processorns programminne är ett FLASH-minne på 32 kb, vilket kan lagra upp till 16384 
instruktioner, samt ett dataminne på 2 kb, i vilket aktiva variabler i programmet sparas. Utöver detta 
har processorn även inbyggda EEPROM-minnen, Electrically Erasable Programmable Read Only 
Memory, för lagring av upp till 1 kb data. Ett EEPROM-minne är en minneskrets som kräver ett 
kommando för att radera minnet. Fördelen med ett EEPROM-minne är att data som sparats i detta 
även kan läsas efter till exempel ett strömavbrott. [5] 

Styrsystemet har en intern realtidsklocka, som styrs av en 32 kHz oscillator med batteribackup. 
Realtidsklockan kommunicerar med processorn via en seriell I2C-bus.

Styrsystemet har ett antal interna in- och utgångar avsedda för till exempel LCD-display och 
tangentbord. LCD-displayen som kopplas till styrsystemet kan visa upp till två rader med 16 tecken 
per rad. 

Eftersom styrsystemet är tänkt att användas i fuktiga miljöer, som t.ex. på fordon och i 
jordbruksindustrin, är de ingångar som skall vara kopplade till yttre system kortslutningsskyddade. 
Det finns 12 externa ingångar som används, av dessa är 8 stycken digitala ingångar, två är analoga 
ingångar avsedda för att mäta spänning och två är analoga ingångar avsedda för att mäta ström. Det 
finns även externa utgångar, dels 5 digitala utgångar som drivs av drivsteg med kapacitet att driva 
strömmar upp 6 A per utgång och dels 5 digitala utgångar avsedda för applikationer med svagare 
ström, som till exempel lysdioder eller svagare lampor. (Se även bilaga I) 

Storleken på utsignalen är den samma som matningsspänningen. Styrsystemet är utformat så att 
matningsspänningen, och därmed utsignalens spänningsnivå (Umax), kan varieras mellan 10V och 
36V. I detta examensarbete används endast en nivå på utsignalen; 12V. 

Kommunikationen mellan en PC och processorn sker antingen via programmeringsporten eller via 
seriella ingången med ett RS-232-gränssnitt.  
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2.3.1. Realtidsklocka 

Realtidsklockan är kopplad till processorn via en I2C-buss. Realtidsklockan är uppbyggt av ett antal 
minneceller vilka ändras då tiden ändras. Exempel på data i minnescellerna är sekunder, minuter, 
timmar, år, månad, med mera. Det är dessa minnesceller som läses av då tiden läses in av 
processorn.

Då inga färdiga drivrutiner finns till denna måste dessa utvecklas. De parametrar som kan ställas 
och läsas av hos realtidsklockan är: 

Tid (Timmar, Minuter, Sekunder) 
Datum (År, Månad, Datum) 
Veckonummer 
Veckodag

I2C-bussar är mycket vanliga i sådana här system och används oftast till kommunikation med 
externt EEPROM-minne eller realtidsklocka. I2C-kommunikationen utvecklades inledningsvis av 
Philips och är ett registrerat varumärke. Fördelen med den här typen av kommunikation är att 
endast två trådar på vardera kretsen, dvs. på processorn och på realtidsklockan, behöver användas. 
Dessa benämns Serial Clock (SCL) och Serial Data (SDA) och de används både för att sända och ta 
emot data. I2C-bussen är idle då både SCL och SDA är höga, dvs. information kan endast börja 
sändas över bussen då både SCL och SDA är låga. 

Kommunikationen över I2C-bussen sker mellan en Master och en Slave. Denna inleds alltid med att 
Mastern skickar en startbit och därefter pekar ut adressen till Slaven. Denna slaveadress är 
fördefinierad och finns i alla kretsar som är avsedda för I2C-kommunikation. Därefter skrivs 
adressen till den minnescell på, i det här fallet, realtidsklockan och därefter kommandot, dvs. vad 
som skall göras (läsa eller skriva). [6] 

Bild 8: Principen för ett I2C-protokoll [6]
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3. Design

I detta avsnitt kommer designen av PI- och PID-regulatorerna att beskrivas. De delar som kommer 
att beskrivas är pulsbreddsmodulering, diskretisering av regulatorerna samt inställningen av 
regulatorernas parametrar med hjälp av Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod. 

3.1. Pulsbreddsmodulering

Eftersom utsignalen från styrsystemet endast är digital används pulsbreddsmodulering, för att 
variera nivån på utsignalen, vid regulatorapplikationen. Enligt specifikation från Herbertek skall 
utsignalen från styrsystemet vara en 10-Bitars PWM-signal. Genom att variera signalnivån mellan 
hög och låg med en viss frekvens kan medelvärdet på utsignalen regleras. Den del av en cykel som 
signalnivån är hög kallas för duty-time. Om denna är känd kan medelvärdet på utsignalen beräknas 
enligt formeln nedan. [4] 

Uut=duty-time * Uut,max = Th/T * Uut,max 

 Bild 9: Pulsbreddsmodulerad signal [7]

Utsignalen som används skall, som tidigare nämnts, vara en 10-Bitars PWM-signal. Med hjälp av 
detta samt utsignalens maxvärde (Umax) beräknas i regulatorn hur stor del av en PWM-period som 
utsignalen skall vara hög. 

Exempel PWM: 

Ex 1: Om en maximal utsignal skall ges för en 10 bitars PWM-signal är det beräknade värdet ut 
från regulatorn lika med maximalt antal bitar, dvs.: 
Bitarhög = 2^10 = 1024 
Bitarlåg = 1024 – Bitarhög = 0 

Ex 2: Om halva maxvärdet för utsignalen skall ges för en 10 bitars PWM-signal skall denna ändra 
nivå efter halva antalet bitar, dvs. 
Bitarhög = 2^10 * 1/2 = 512 
Bitarlåg = 1024 – Bitarhög = 512 

om Umax = 12 V, ger detta att utsignalen skall vara Umax i en hel period för Ex 1 respektive en halv 
period för Ex 2 (se bild 10 a och b). 
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 Bild 10 a: Utsignal enligt Ex 1. 

 Bild 10 b: Utsignal enligt Ex 2. 
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3.2. Modell för ett datorbaserat styrsystem 

En generell modell av ett datorbaserat styrsystem kan ses i bild 11. Den återkopplade signalen från 
processen som skall styras (y(t)) och referenssignalen samplas och AD-omvandlas av styrsystemet. 
Den återkopplade signalen är nu redo att användas för att medverka i beräkningen av den nya 
utsignalen för processen som skall styras. När beräkningen är klar DA-omvandlas utsignalen från 
styrsystemet för att få en korrekt signalnivå och därefter ges den nya styrsignalen till processen 
genom en Holdkrets. I detta fall är DA-omvandlaren och Holdkretsen lite speciell, då utsignalen är 
pulsbreddsmodulerad är dessa uppdelade i två delar; dels när utsignalen sätts till hög och dels när 
den sätts till låg. [8] 

Bild 11: Principskiss över ett datorbaserat styrsystem 

3.3. Diskretisering 

I reglerteori används oftast tidskontinuerliga modeller av regulatorer. Vid implementering i ett 
inbyggt styrsystem krävs dock en tidsdiskret modell av denna. Eftersom datorn endast kan 
multiplicera och addera, inte integrera och derivera, måste integrationen och derivatan 
approximeras; systemet måste diskretiseras. Två sätt att approximera en derivata är med hjälp av 
framåtdifferens och bakåtdifferens. Dessa approximationer kan skrivas om med hjälp av en 
skiftoperator (q) enligt: 

Framåtdifferens:  )(
1)()(
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txhtx

dt

dx
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Bakåtdifferens: )(
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Om vi har modellen i bild 11 skall ett tidskontinuerligt system (G(s)) approximeras med hjälp av en 
A/D-omvandlare, ett digitalt filter (H(z)) och en D/A-omvandlare. För att gå från en 
överföringsfunktion till ett tidsdiskret system används ekvationerna (1) och (2). Detta ger: 

Framåtdifferens:  
h

z
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1
'     (3) 

Bakåtdifferens:
zh

z
s

1
'     (4) 

Genom att ersätta s i överföringsfunktioner med approximationen s’ kan alltså det tidskontinuerliga 
systemet approximeras som ett tidsdiskret system. Enligt:  
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Framåtdifferens:  )
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För att approximera en derivering används bakåtdifferensen, medan framåtdifferensen används för 
att approximera en integrering. [8] 

3.3.1. Diskretisering av regulatorn 

Om endast den återkopplade signalen differentieras kan PID-regulatorns överföringsfunktion 
beskrivas med hjälp av ekvationen 
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U(s) = P + I + D 

där

E(s) = R(s) - Y(s) 

På samma sätt kan PI-regulatorn beskrivas som 
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K
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U(s) = P + I 

Dessa funktioner kan diskretiseras enligt teorin ovan. Eftersom P-delen inte har någon dynamik 
behöver inte någon av dessa metoder användas. 

)(*)()(*)( kheKkhPsEKsP

I-delen, som innehåller en integrering, måste däremot approximeras. Om denna approximeras med 
hjälp av framåtdifferensmetoden erhålls följande uttryck: 
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Även D-delen, med sin derivering, måste approximeras. Om detta sker med hjälp av 
bakåtdifferensmetoden erhålls följande uttryck: 
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Med hjälp av dessa approximationer kan P-, I- och D-delarna beräknas separat och regulatorn kan 
beskrivas som ett tidsdiskret system: 

PID-regulator: u(kh)=P(kh)+I(kh)+D(kh) 
PI-regulator:  u(kh)=P(kh)+I(kh)   [8]

3.4. Ziegler-Nichols metod 

Vanliga metoder för att bestämma PID-regulatorns parametrar är Ziegler-Nichols metoder. Det 
finns flera typer av metoder till exempel Ziegler-Nichols Frekvenssvarsmetod och Ziegler-Nichols 
stegsvarsmetod. Dessa metoder används frekvent inom industrin för att ta fram regulatorns 
variabler. Metoderna går ut på att på olika sätt bestämma systemets karaktäristik och därefter 
estimera lämpliga regulatorparametrar. 

Den metod som använts här kallas för Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod och går ut på att en ren 
P-reglering används, därefter skruvas förstärkningen på denna upp tills systemet börjar självsvänga. 
När självsvängning uppstår noteras P-regulatorns förstärkning samt självsvängningens periodtid. 
Dessa uppgifter används sedan för att ställa in regulatorns parametrar enlig tabell 2:

Regulator K Ti Td

P 0.5K0

PI 0.45K0 T0/1.2  
PID 0.6K0 T0/2 T0/8
Tabell 2: Parameterinställning med hjälp av Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod 

där
T0=självsvängningens periodtid 
K0=Regulatorns förstärkning då självsvängning uppstår  [9] [10] 

3.5. Teoretisk analys av proportionalventil 

Som tidigare nämnts kunde inte regulatorn testas på proportionalventilen. I detta avsnitt kommer 
istället en teoretisk modell av proportionalventilen att utvärderas, med avseende på stabilitet, vid 
inställning av regulatorn med hjälp av Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod. 
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Det återkopplade systemet, med regulator och proportionalventil, kan beskrivas av blockschemat i 
bild 12, där F motsvarar regulatorn och G motsvarar proportionalventilen. 

Bild 12: Blockschema för återkopplat system med regulator och proportionalventil. 

En proportionalventil kan, enligt [11], beskrivas med hjälp av överföringsfunktionen  

)1071.0(

66

ss
G    [11] 

Genom att simulera denna i simulink och ställa in regulatorn enligt principen för Ziegler-Nichols 
frekvenssvarsmetod erhålls att: 

K0 = 1.2 
T0 = 0.8 

Detta ger, efter inställningar enligt tabell 2, reglervariablerna som anges i tabell 3.

Regulator K Ti Td

PI 0.54 0.67 - 
PID 0.72 0.4 0.1 
Tabell 3: Beräknade regulatorvariabler med hjälp av Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod 

PI- och PID-regulatorn kan beskrivas med hjälp av överföringsfunktionerna:
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och det återkopplade systemet kan beskrivas som: 
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med insatta värden ger detta överföringsfunktionerna: 
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För att kontrollera att de återkopplade systemen är stabila utvärderas det återkopplade systemens 
poler. Systemets stabilitet kan konstateras med hjälp av stabiliteskriterierna [9, s. 29]: 

Polerna kan till exempel beräknas med hjälp av matlabfunktionen pole() och poler och nollställen 
kan visualiseras med hjälp av matlabfunktionen pzmap(). För de återkopplade systemen erhålls 
polerna som anges i tabell 4 och visualiseras i bild 13 a och b.

PI PID 
-6.2619 + 21.0527i -4.4837 + 1.7666i 
-6.2619 - 21.0527i -4.4837 - 1.7666i 
-1.5608 -72.0467 
Tabell 4: Det slutna systemets poler för PI och PID-regulatorn 

Bild 13 a: Pol- och nollställesplacering för PI-regulatorn 

Stabilitetskriterier:
Ett system är asymptotiskt stabilt om samtliga poler ( i)
uppfyller Re i < 0 
Om någon av polerna uppfyller Re i > 0 är systemet 
instabilt 
Om alla poler uppfyller Re i  0 och eventuella rent 
imaginära poler är enkla är systemet stabilt 
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Bild 13 b: Pol- och nollställesplacering för PID-regulatorn 

Med hjälp av stabilitetskriteriet kan konstateras att de återkopplade systemen för både PI- och PID-
regulatorn, då dessa är inställda med hjälp av Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod, är asymptotsikt 
stabila eftersom realdelen av samtliga poler är strikt negativ. 
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4. Implementering

4.1. Hästutfodringsmaskin

Uppgiften testades att lösas på två olika sätt, dels då alla utfodrare tilläts vara aktiva samtidigt 
(parallell styrning) och då endast en utfodrare tilläts vara aktiv åt gången (seriell styrning). För att 
beskriva modellerna för dessa används flödesscheman. Principen för implementeringen av den 
parallella och seriella styrningen kan ses i flödesscheman i bild 14 a och b. Dessa visar endast 
styrning av en box i taget, men för att styra flera seriekopplas i princip endast önskat antal boxar 
enligt samma princip. Vid seriella styrningen stannar programmet upp tills styrningen är 
färdigutförd. Vid parallell styrning startas inledningsvis styrningen då rätt tidpunkt infaller, varefter 
programmet fortsätter att utföra andra operationer och med jämna mellanrum kontrollerar hur stor 
del av styrningen som har utförts. Då styrningen är färdigutförd stängs utsignalen av. Principen för 
hur dessa olika fall implementeras i C-kod kan ses i Bilaga V. 

Bild 14 a: Flödesschema för parallell styrning (utan felhantering) 
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Bild 14 b: Flödesschema för seriell styrning (utan felhantering) 

Fördelen med den parallella styrningen är att samtliga hästar blir utfodrade samtidigt. Denna metod 
kräver dock mer av energikällan till styrsystemet, eftersom samtliga utfodrare kan utfodra samtidigt. 
Detta medföljer en större strömåtgång under den tid, då utsignal ges. Fördelen med den seriella 
metoden är följaktligen att den inte kräver lika mycket av energikällan till styrsystemet, medan 
nackdelen med denna metod är att inte hästarna får mat exakt samtidigt. 

4.1.1. Realtidsklocka 

Drivrutinerna till realtidsklockan utvecklades med stöd av databladet till denna [12] samt teorin för 
I2C-kommunikationen. För att läsa av aktuell tidpunkt samt för att ställa klockan användes 
algoritmerna i bilaga VI. 

Avläsningen av aktuella tidpunkten delas upp i fem steg. Inledningsvis startas I2C
kommunikationen. Efter det möjliggörs läsning, varefter adressen till den minnescell som skall 
läsas av skrivs till realtidsklockan. Därefter inväntas den data som skall tills denna skickas och 
avläses och avslutningsvis avslutas I2C kommunikationen. (Se även Bilaga VI) 

Att ställa klockan går till på samma sätt förutom att istället för att möjliggöra läsning möjliggörs 
istället skrivning till klockan och istället för att avläsa realtidsklockan skrivs istället ny data till 
realtidsklockan. (Se även Bilaga VI) 
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Mellan varje steg, vid både skrivning och läsning, måste även processorn avvakta tills 
kommunikationen är idle för att inte riskera att felaktig data avläses eller att programmet försöker 
överföra data när inte bussen är redo. (se även Bilaga VI) 

4.1.2. Felhantering

Felhanteringen rörande kärvande spärr används endast då systemet är återkopplat, eftersom det 
endast är då detta fel kan detekteras. Om spärren, av en eller annan anledning, kärvar så pass 
mycket att den inte kan öppnas innebär detta att hästen inte får någon mat vid det matningstillfället. 
Den första åtgärden som kan göras är, som nämnts tidigare, att göra användaren uppmärksam på att 
spärren har fastnat. Detta görs genom att, som nämnts tidigare, skriva ut ett felmeddelande på 
LCD:n. Därefter försöker styrsystemet efter bästa förmåga elektriskt öppna spärren. Genom att testa 
med en kärvande spärr konstaterades att en effektiv metod var att försöka ”rycka” upp spärren. 
Detta åstadkoms genom att ett antal gånger i tät följd försöka öppna spärren. 

Som nämnts tidigare måste systemet även fungera problemfritt vid en återstart efter strömavbrott. 
Vid ett sådant tillfälle krävs att matningstiderna inte förloras samt att systemet vet vilken matning 
som senast har utförts. För att säkerställa att matningstiderna kvarstår, vid ett strömavbrott, sparas 
dessa i det interna EEPROM-minnet och för att hålla koll på vilka matningar som har utförts och 
inte utförts används även en statusbit för matningarna. Varje gång när en matning utförts ändras 
statusbiten och skrivs till EEPROM-minnet (se även avsnitt 2.3).

4.2. Positionering

4.2.1. Regulatorerna

Implementeringen av PI- och PID-regulatorerna sker i ett avbrott (interrupt). Detta för att 
möjliggöra andra beräkningar, i huvudprogrammet, under den dötid då regulatorn ej utför några 
beräkningar.

Bild 15: Real time scheduling då utsignalen är hälften av maximala värdet på utsignalen. 

En modell av programmet kan beskrivas med hjälp av kodavsnittet 

AD_Omvandla();    //ta emot den återkopplade signalen 
Beräkna_Utsignal();   //beräkna utsignalens värde 
Sätt_Beräknad_Utsignal(); //sätt utsignalens värde 
Uppdatera_tillstånd();  //Uppdatera reglervariabler 
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Ärvärdet, y(t), samplas och omvandlas till en digital signal i funktionen AD_Omvandla().
Funktionen Beräkna_Utsignal() kan brytas ner i följande funktioner: 

Beräkna_Utsignal()
{

Uppdatera_Pdel();
Uppdatera_Ddel();  //Endast vid PID-reglering 
Beräkna_u();

}

Därefter ges den beräknade utsignalen till processen, som skall styras, i form av en PWM-utsignal 
med hjälp av funktionen Sätt_Beräknad_Utsignal():

Sätt_Beräknad_Utsignal()
{

Sätt_Utsignal_Hög();
Vänta_Till(Utsignal_Låg);
Sätt_Utsignal_Låg();
Vänta_Till(Periodens_Slut);

}

Detta sker i interruptet, och under de dötider som uppkommer, dvs. då processen väntar på att 
tidpunkten Utsignal_Låg samt Periodens_Slut skall inträffa, går programmet ur interruptet och 
processorn tillåts göra beräkningar i huvudprogrammet. 

I funktionen Uppdatera_tillstånd() uppdateras de variabler som kan uppdateras innan ny 
läsning sker, dvs. de variabler som endast är beroende av tidigare läsningar. Genom att utföra dessa 
beräkningar innan nästa läsning sker blir regulatorn snabbare, eftersom färre beräkningar behöver 
utföras efter det att läsning skett. Denna kan på samma sätt brytas ner i flera funktioner. I 
Uppdatera_tillstånd() uppdateras de tillstånd som behövs för att kunna beräkna nytt värde på 
utsignalen vid nästa tillfälle funktionen Beräkna_Utsignal() anropas. De två tillstånd som 
uppdateras är I-delen och ärvärdets sparade värde. 

Uppdatera_tillstånd()
{

Uppdatera_Idel();
Gammalt_Ärvärde=Nuvarande_Ärvärde();

}

När samtliga funktioner utförts startar regulatorn från början igen. [8] 

4.3. Användargränssnitt 

Utöver huvuduppgiften utvecklades och implementerades även ett användargränssnitt, baserat på ett 
tangentbord och LCD-display, med ett menysystem. Det menysystem som utvecklades tillåter 
användaren att uppdatera vissa variabler i styrsystemet, som till exempel att ställa klockan, ändra 
tidpunkter för utfodring samt ändra regulatorparametrar. 
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Bild 16: Skiss över användargränssnittets utseende 

Utseendet på användargränssnittet utvecklades tillsammans med handledaren på Herbertek och 
detta kan ses i bild 16. Målet var att utveckla ett användarvänligt menysystem med så få knappar på 
tangentbordet som möjligt. Med fyra knappar kunde, enligt vår subjektiva bedömning, ett fullt 
fungerande och användarvänligt användargränssnitt utvecklas. Knapparnas funktioner var: 

Back: backa till föregående nivå i menysystemet
: öka aktiv variabel 
: minska aktiv variabel

Next: Gå till nästa nivå i menysystemet/godkänn ändring av variabler

I tidsstyrningsapplikationen skall användaren ges möjlighet att, via användargränssnittet, dels ställa 
klockan och dels ställa in de matningstider som önskas, dvs. vid vilka tidpunkter matning skall ske. 
De variabler som, via användargränssnittet, skall kunna ändras i PI-/PID-regulatorn är 
regulatorparametrarna. Användargränssnittet skall vara användarvänligt och enkelt att förstå. 
Menysystemet skall även vara uppbyggt i block och det skall vara enkelt att ändra språk. 

När användaren går in i menysystemet avbryts all reglering som pågår vid det tillfäller. Detta sker 
för att minimera risken för att fel i regleringen skall uppstå. Menysystemets uppbyggnad för de två 
applikationerna kan ses i Bilaga VII. 
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5. Resultat

5.1. Hästutfodringsmaskin

Båda metoderna som diskuterades i kapitel 4.1, dvs. seriell och parallell styrning, implementerades. 
Dock uppstod det problem då den parallella metoden testades. Det visade sig att risken fanns för att 
den transformatorn som användes inte klarade av att driva fler än två belastade elmotorer samtidigt. 
Eftersom det inte är något krav att hästarna skall utfodras exakt samtidigt kunde dock den seriella 
styrningen användas istället. Detta resulterade en liten tidsfördröjning mellan de olika boxarna vad 
avser matningstider. Denna tidsfördröjning är i storleken 0,5-1 sekund och denna fördröjning är så 
pass liten att den kan försummas; det spelar ingen roll om hästarna utfodras klockan tre eller en 
sekund över tre. 

För att kunna använda parallell styrning måste en annan, något kraftigare, transformator användas. 
Detta skall eventuellt göras när produkten är färdigutvecklad. Detta medför dock sannolikt en 
prisökning, så om den parallella tidsstyrningen kommer att användas beror på hur stor denna 
prisökning är. 

Utfodraren är i dagsläget i teststadiet. Testerna har utförts sedan sommaren i ett stall och har hittills 
löpt problemfritt. Dock kommer mindre förändringar och tillägg i programvaran att göras under 
vintern för att förbättra systemet ytterligare och produktionsstarten för systemet är planerad till 
våren 2005. 

Menysystemets uppbyggnad för det användargränssnitt som utvecklades för utfodringsmaskinen 
kan ses i bilaga VII och ett flödesschema över den utvecklade mjukvaran för seriell styrning med 
felhantering kan ses i Bilaga VIII. 

5.2. Positionering

Inledningsvis utvecklades en funktion för som möjliggjorde bestämning av regulatorns 
uppdateringsfrekvens. Denna utvärderades med hjälp av realtidsklockan. Genom att räkna antalet 
gånger programmet gick in i interruptet, samt matcha detta med realtidsklockan kunde antalet 
inträden i interruptet per sekund bestämmas, och därmed även regulatorns uppdateringsfrekvens. 
Detta resulterade i en standardfunktion, där endast en frekvensvariabel ändras om 
uppdateringsfrekvensen skall förändras. 

För att ställa in regulatorparametrarna användes Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod, som tidigare 
omnämnts i kapitel 3.5. 

Vid inställning av regulatorn för elmotorn, konstaterades att denna inte är avsedd för detta ändamål. 
Ett glapp i elmotorns kuggväxellåda bidrog till försvåring att positionera elmotorns axelvinkel. I ett 
återkopplat system med glapp uppkommer alltid en liten självsvängning. Glappet i växellådan 
bidrog till kurvans hackiga utseende vid inställningen av regulatorn (se bild 17). En annan felkälla 
är att den metallbricka som användes för att kunna detektera börvärdet gav en snedbelastning på 
motorn, vilket även det gav en olinjäritet. 

En tredje felkälla är mer programmeringsmässig, och berodde på begränsningar i tillgänglig 
mätutrustning. De data mätdata som erhölls skickades nämligen via seriella ingången till datorn 
(RS-232), eftersom inget DAQ-kort eller dylikt fanns till hands. Extern kommunikation, till 
exempel seriell kommunikation, är väldigt tidskrävande, därför innebar även detta en felkälla vad 
gäller regleringen. Då datainsamling sker samtidigt som processen regleras tar denna process längre 
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tid än beräknat, vilket betyder att den beräknade steglängden, h, inte stämmer i praktiken. Detta 
märks även då regleringen blir bättre då ingen utskrift sker. 

För att ställa in regulatorn vreds förstärkningen på P-regulatorn upp tills gränsen mellan stabil och 
instabil självsvängning uppnåddes. Redan vid förstärkningen K0=1 uppnåddes denna gräns och 
systemet började självsvänga med en periodtid på ca T0=0.52 s. 

Detta resulterade i regulatorer med parametrarna: 

Regulator K Ti Td

PI 0.45 0.43  
PID 0.6 0.26 0.065

Bild 17: Ärvärde och börvärde då självsvängning uppstod (K0=1) 

Efter denna inställning av regulatorn testades systemets förmåga att följa ett varierande börvärde. 
Det resultat som erhölls kan ses i bild 18 och 19. Dessa regulatorer följer börvärdet, dock med stor 
översläng och något brusig signal. För att få bättre resultat behöver dessa trimmas in, men eftersom 
de inte testades på det verkliga systemet samt på grund av tidsbrist skedde ingen bättre intrimning 
av regulatorerna. Ytterligare ett tecken på att regulatorerna behöver trimmas in är att PID-regulatorn 
har större översläng än PI-regulatorn. Det glapp som uppkom i testsystemet, med elmotorn, 
kommer sannolikt inte att uppkomma vid styrningen med hjälp av proportionalventilerna eftersom 
hydrauliken är mer direktverkande. För att ett glapp ska uppkomma i hydraulcylindern skulle detta 
innebära att hydrauliken först skulle behöva bygga upp ett tryck i denna, men eftersom det hela 
tiden existerar ett tryck i hydraulcylindern, uppkommer inte detta problem. Då ett flöde uppstår 
genom ena utgången kommer detta istället direkt att påverka kolvstångens position. 
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 Bild 18: Det PID-reglerade systemets förmåga att följa ett varierande ärvärde. 

 Bild 19: Det PI-reglerade systemets förmåga att följa ett varierande ärvärde. 

Menysystemets uppbyggnad för det användargränssnitt som utvecklades för 
positioneringsapplikationen kan ses i bilaga VII 
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6. Slutsatser

Huvuduppgiften för examensarbetet var att utveckla mjukvara för två applikationer. Dels för en 
utfodringsmaskin och dels för positionering med hjälp av en proportionalventil. 

Två metoder för att styra utfodringsmaskinen togs fram, dels en seriell och dels en parallell 
styrning. Skillnaden mellan de två lösningarna är att den seriella endast styr en process åt gången, 
medan den parallella styrningen kan styra flera processer samtidigt. Då det tar ungefär en sekund att 
styra en process innebär detta att den seriella styrningen medför en tidsfördröjning. Denna 
tidsfördröjning kan dock anses försumbar, eftersom utfodring sker ungefär var åttonde timme spelar 
det ingen roll om det blir en sekunds fördröjning. På grund av begränsningar i hårdvaran beslutades 
dock att endast använda seriella styrningen. 

För positioneringen har en PI- och en PID-regulator blivit implementerad. Den har än så länge inte 
testats på det den är avsedd för, dvs. proportionalventiler, men tester har skett på ett alternativt 
system. Inställningen av regulatorn skedde enligt Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod och 
inställningen gav en regulator som fungerar för positionering av en elmotor. Ett glapp i elmotorns 
växellåda innebar att regleringen avsevärt försämrades, men eftersom detta inte är det system 
regulatorn skall användas på lades inte allt för stor vikt på detta. 

I och med detta kan huvuduppgiften anses vara löst. Utöver huvuduppgiften har även ett 
användargränssnitt med tangentbord, LCD-display och menysystem utvecklats, för att möjliggöra 
uppdatering av reglervariabler i realtid. 
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7. Vidareutveckling

Under den närmaste tiden kommer vidareutveckling av tidsstyrningen att ske enligt kundens, dvs. 
Croon Consultings, önskemål. Främst kommer det, i nästa version av mjukvaran, att bli möjligt att 
ställa in olika matningstider varje dag. Som systemet är uppbyggt idag används samma 
matningstider varje dag. Utöver detta kommer testerna av systemet att fortsätta. 

PI- och PID-regulatorerna kommer i nästa skede att testas på proportionalventiler. Under dessa 
tester kommer mer energi läggas på parameterinställningar för att få en mer exakt styrning. 

En ny version av styrsystemet kommer även att utvecklas, med ett antal mindre förändringar som 
till exempel bättre anslutningar för att lättare kunna ansluta det som skall styras. 

Utöver detta kommer ny programvara att utvecklas för andra applikationer. Dels kommer 
styrsystemet användas på gaffeltruckar för att hjälpa chauffören vid exakt höjdinställning på 
truckens gafflar och dels kommer programvara att utvecklas för en, av Herbertek, nyutvecklad linjär 
lägesgivare för hydraulcylindrar. 
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10. Bilagor

Bilaga I: Översikt Styr1 

J1 POWER

J3 KLOCKA 

J4 UTSIGNALER

J5 DIGITAL IN

J6 ANALOG IN (SPÄNNING)

J7 ANALOG IN (STRÖM) 

J8 PROGRAMMERING 

J9 TANGENTBORD 

J15 DIGITAL IN

J16 DIGITAL UT

J17 SENSOR (PT100) 

J18 RS232 

J20 DIFF.INGÅNG 
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POWER

J1 1 Vcc 

2 Vcc 

3 Gnd 

4 Gnd 

KLOCKA

J3 1 Vcc 

2 RC4/SDA 

3 RC3/SCL 

4 Gnd 

UTSIGNALER 

J4 1 Gnd 

2 RG0 

3 Gnd 

4 RG1 

5 Gnd 

6 RG2 

7 Gnd 

8 RG3 

9 Gnd 

10 RG4 

DIGITAL IN (OBS! Bygling) 

J5 1 RE3 

2 Vcc 

3 RE4 

4 Vcc 

5 RE5 

6 Vcc 

7 RE6 

8 Vcc 

ANALOG IN (SPÄNNING) 

J6 1 Vref, 5V 

2 10V, RF0/AN5

3 5V, RF0/AN5 

4 Gnd 

5 Vref, 5V 

6 10V, RF1/AN6

7 5V, RF1/AN6 

8 Gnd 

ANALOG IN (STRÖM) 

J7 1 Vref, 5V 

2 - 

3
4-20mA, 
RF2/AN7 

4 Gnd 

5 Vref, 5V 

6 - 

7
4-20mA, 
RF3/AN8 

8 Gnd 

DIGITAL IN 

J15 1 RE7 

2 Vcc 

3 RC5 

4 Vcc 

5 RC2 

6 Vcc 

7 RA4 

8 Vcc 

DIGITAL UT 

J16 1 RF7 

2 Vcc 

3 RF6 

4 Vcc 

5 RF5 

6 Vcc 

7 RA1 

8 Vcc 

9 RA0 

10 Vcc 

SENSOR 

J17 1 Vcc 

2 Vcc 

3  =4 

4 Bygla 4-7 

5  =6 

6 Sensor in 

7 Gnd 

8 Gnd 

RS232 

J18 1 RC6/TX1 

2 RC7/RX1 

3 Gnd 

4 Gnd 
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Bilaga II: Datablad likströmsmotor 

Likströmsmotor med kuggväxel 

Fabr Micro Motors, typ L149
Likströmsmotor med kuggväxel. Rotationsriktningen reversibel genom polvändning. Inbyggd 
avstörning.  

Drivspänning: 6 V= / 12 V= 

Strömförbr max last   

utväxl 10–188:1 : 85/50 mA 

    

Temperaturområde: 20 till +60 °C 

Anslutningar: Kabel 120 mm 

Vikt: ca 55 g 

  Mått 

Ut- L 

växl mm 

    

 10:1 36 

 21:1 36 

 43:1 41 

 90:1 41 

188:1 46 

392:1 46 



 NCPS brushless sensor

Specification applies at 20-25°C where not stated
Accuracy 3% over full temperature range

Repeatability 0,1% Full scale

Signal / Supply 0-5V at 6-30 VDC
0-5V ratiometeric at 5 VDC
4-20mA at 6-48 VDC (optional)

Supply current 9mA

Response time Typically 10ms, 30ms full scale

Output impedance 330 ohms

Operating Estimated Mean Time To Failure 30
billion rapid cycles (30x109)

Temperature range -40°C to 85°C operating; -55°C to
125°C storage.

Enviroment sealing IP67

EMC Complies with ISO 14982 and ISO
11452 Pt 2 - 5
Emission EN 55022 (broad band
emissions 30MHz – 1GHz)
Immunity IEC 801-3 (20MHz –
1GHz @ 60V/m, 80%AM 1KHz)
ESD EN 61000-4-2 (8KV air, 4KV
contact)

Material Black 20% Noryl (GFN1720)

Satisfactory com-
pletion of 65 hour
soak test in

Battery acid (dilute sulphuric)

Anti-freeze, Mineral oil, Brake
fluid, Petrol, Diesel oil

Vibration

Free fall

Shock

Bump

Salt spray

BSEN 60068-2-6 (±3g, reso-
nant search 5 – 250Hz, then
10Hrs/axis)

1m drop test  complies with BSEN
60068-2-32 (1993) Pt 2.1

BSEN 60068-2-27 (Items in whee-
led vehicles)

BSEN 60068-2-29 (Items in cross
country vehicles)

BSEN 60068-2-6

Herbertek
Box 1971
751 41 Uppsala
Sweden

Tel.
Fax .
E-mail
Web

+46- 018-590510
+46- 018-590181
sales@herbertek.se
http://www.herbertek.se

• Highly cost-effective
• No wearing or contacting parts-

extremely reliable
• Operates in harsh enviroments
• Capable of linear, rotary & angu-

lar position sensing

KEY FEATURES

At last a revolutionary, unique and cost- effective alternative
that makes potentiometers and many hall -effect sensors re-
dundant. These innovative Non Contact Position Sensors,
from Gill, are highly versatile and flexible and are suitable
for the harshest of environments. They have unlimited duty
cycle rating, can be pressure washed, and are
incredibly simple to use. The sensors themselves have no
moving parts whatsoever, but sense the position of a steel
"activator" attached to (or formed as part of ) the sensed
assembly, using a unique, patented inductive detection con-
cept. Activator movement can be linear, rotary or angular,
and different output characteristics can be achieved by vary-
ing the shape of the activator. Significant production savings
can be achived as no mechanism is required to couple the
sensor to the moving part.

The sensor is offered in an entirely novel format. It has no
internal moving parts at all, ensuring long term heavy-spray
survival in under-chassis and marine applications. Conven-
tional motion-linkages are not required, further reducing in-
stalled cost and enhancing reliability. This unique concept
maximises accuracy and eliminates backlash.

The sensor is fully solid-state and cannot wear out. It is par-
ticularly suited to high-cycle applications demanding the ulti-
mate reliability. Traditional durability cycling is not required
for approval testing. Design-in time is reduced.

Market areas

• Agricultural machinery
• Construction machinary
• Automotive
• Control systems
• Marine
• Fork lift trucks
• Handling equipment
• Heavy duty vehicles
• Transmission systems

Applications

• Vehicles control pedal
• Control lever
• Joystick
• Throttle position
• Transmission
• Steering control
• Forklift table



 Blade brushless sensor

Specification

Accuracy +/- 0,1mm

Resolution 0,03mm

Signal / Supply 0-4,2V at 5-30 VDC
PWM
Digital RS-232-C

Supply current 10mA

Response time Typically 10ms standard

Configurable to 1mS

Temperature range -40°C to 85°C operating
-55°C to 125°C storage

Enviroment sealing IP67

Activator materials Brass, steel, aluminium, copper
and alloys sush as Invar, Monel

Satisfactory com-
pletion of 65 hour
soak test in

Battery acid (dilute sulphuric)

Anti-freeze, Mineral oil, Brake
fluid, Petrol, Diesel oil

Sensor-activator
clearance

2mm typically

Size / model

linear 24mm

Rotary 90 deg.

6x40x50mm (HxWxL)

6x40x50mm (HxWxL)

Herbertek
Box 1971
751 41 Uppsala
Sweden

Tel.
Fax .
E-mail
Web

+46- 018-590510
+46- 018-590181
sales@herbertek.se
http://www.herbertek.se

• Highly cost-effective
• No wearing or contacting parts-

extremely reliable
• Operates in harsh enviroments
• Capable of linear, rotary & angu-

lar position sensing
• 25mm linear
• 90 degre angle
• Compact size
• Configurable ranges

Market areas

• Agricultural machinery
• Construction machinary
• Automotive
• Control systems
• Marine
• Fork lift trucks
• Handling equipment
• Heavy duty vehicles
• Transmission systems

Applications

• Vehicles control pedal
• Control lever
• Joystick
• Throttle position
• Transmission
• Steering control
• Forklift table
• Suspension

Designed to provide precision cost effective position sensing,
the Blade employs Gill’s use of innovative inductive techno-
logy. Able to sense arc or linear motion, the Blade is the
perfect solution for tough applications where the use of tra-
ditional sensors has proved too expensive or unreliable.

The Blade’s sensing system is comprised of two parts, the
sensor and a metallic activator. Uniquely, the activator can
be formed as part of your application for minimum installa-
tion overhead.
Small, light and robust, the Blade sensor is fully electronic
with onboard processing providing considerable flexibility of
configuration, diagnostic information and assisting in provi-
ding system failsafe functionality.
Favourably priced against industrially sealed potentiometers
and Hall effect sensors, the Blade is ideal for a variety of au-
tomotive, industrial vehicle and marine and control applica-
tions. With a durable design and absence of mechanical lin-
kages, the Blade is perfect for use in harsh environments –
grime, moisture, temperature and vibration.
Flexible, robust, maintenance free and easy to fit, the Blade
sensor represents the best solution for your application’s de-
manding position needs.

Automotive
• Foot pedal position
• Throttle position
• Steering position
• Suspension position
• Brake- by- wire applica-

tions
• Gear engagement posi-

tion for AMT systems

Marine
• Throttle position
• Drive by wire feedback

and control systems
• Rudder position
• Trim tab position
• Drive position



 35 

Bilaga V: Tidsstyrning 

I denna bilaga ges exempel på principen för hur de olika typerna av tidsstyrning för en process 
implementeras i C-kod. De olika fallen är: 

Seriell utan återkoppling 
Seriell med återkoppling 
Parallell utan återkoppling 
Parallell med återkoppling 

Dock bör observeras att dessa kodavsnitt ej är en exakt kopia av koden i programmet, utan mer en 
modell för att visa principen i de olika tidsstyrningsfallen. Ingen felhantering tas med i 
kodavsnitten.

Seriell tidsstyrning utan återkoppling 

…
if(tid==utfodringstid)
{

count=0;
Utsignal=Hög;
while(count<MAX_Cykler) //MAX_Cykler är antalet cykler det tar att öppna 

spärren
 count++; 
Utsignal=Låg;

}

…

Seriell tidsstyrning med återkoppling 

…
if(tid==utfodringstid)
{

count=0;
Sensor=0;
Utsignal=Hög;
while(Sensor==0) //Sensor=0 innebär att motorn inte har öppnats 

till hälften än 
{
 count++; 
 sensor=CheckSensor(); 
}
while(count>0)
 count--; 
Utsignal=Låg;

}

…

Parallell tidsstyrning utan återkoppling 

…
if(tid==utfodringstid)
{

count=0;
If(Utsignal!=Hög)

Utsignal=Hög;
if(count<MAX_Cykler) //MAX_Cykler är antalet cykler det tar att öppna 

spärren
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 count++; 
else

Utsignal=Låg;
}

…

Parallell tidsstyrning med återkoppling 

…
if(tid==utfodringstid)
{

if (flag==0) //Flag anger om tidpunkten då motorn öppnats till 
häften passerat 

{
If(Utsignal!=Hög)
{

Utsignal=Hög;
count=0;

  } 
 sensor=CheckSensor(); 

if(Sensor==0) //Sensor=0 innebär att motorn inte har öppnats till 
hälften än 

 count++; 
else
 flag=1; 

}
else
 count--; 
if(count<0)
{

Utsignal=Låg;
flag=0;

 } 
}

…



 37 

Bilaga VI: Kommunikation med realtidsklockan 

Avläsning av klockan 

StartI2C();   //Startar kommunikationen 
Wait(I2C_idle);
SetReadEnable();  //Möjliggör läsning 
Wait(I2C_idle);
WriteAddress();  //Skriver adressen till den minnescell som skall läsas 
wait(I2C_idle);
parameter=ReadI2C();//Avläser parametern 
CloseI2C();   //Avslutar kommunikationen 

Ställning av klockan: 

StartI2C();   //Startar kommunikationen 
Wait(I2C_idle);
SetWriteEnable(); //Möjliggör skrivning 
Wait(I2C_idle);
WriteAddress();  //Skriver adressen till den minnescell som skall ändras 
wait(I2C_idle);
WriteI2C(parameter);//Skriver ny data till minnescellen 
CloseI2C();   //Avslutar kommunikationen 
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Bilaga VII: Menysystem

För att komma in i menyn hålls knapp ” ” och ” ” in samtidigt i ca 3 sekunder. 

1. Hästutfodringsmaskin

Huvudmeny

Start
Lämnar menyn och återgår till huvudprogrammet 
Ställ klocka 
Går till undermeny för att ställa klockan 
Ställ matningstider 
Går till undermeny för att ställa in matningstider 

Undermenyer

Undermenyn ställ klocka består av tre steg: 
Ändra timmar 
Ändra minuter 
Godkänn inställning av ny tid 

 När inställningen av klockan är klar återgår programmet till huvudmenyn 

Undermenyn ställ matingstider består av följande steg: 
Välj antal matningstider (upp till 3) 
För varje larm kan därefter två inställningar göras: 

o Ändra timmar 
o Ändra minuter 

Godkänn nya matningstider 
 När inställningen av matningstider är klar återgår programmet till huvudmenyn 

2. Positionering

Huvudmeny

1. Start
Lämnar menyn och återgår till huvudprogrammet 

2. Val av regulatortyp 
Går till undermeny för att ställa in vilken typ av regulator som skall användas (PI eller PID) 

3. Ställ in regulatorvariabler 
Går till undermeny för att ställa in regulatorvariabler 

Undermenyer

 2 Val av regulatortyp består av två steg: 
PI-regulator eller PID-regulator 
Godkänn inställning av regulatortyp 

 När inställningen av regulatortyp är klar återgår programmet till huvudmenyn 

 3 ”Inställning av regulatorvariabler” består av tre eller fyra steg: 
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Ändra K 
Andra Ti

Ändra Td (Endast vid PID-reglering) 
Godkänn nya regulatorvariabler 

 När inställningen av nya regulatorvariabler är klar återgår programmet till huvudmenyn 
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Bilaga VIII: Flödesschema hästutfodringsmaskin 

Ett flödesschema över principen för hur fyra hästutfodringsmaskiner styrs seriellt kan ses nedan. I 
detta flödesschema inkluderas även felhanteringen (till höger i flödesschemat). 


