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Abstract 

Detta arbete var beställt av Sjöfartshögskolan i Kalmar. Skolan ville ha en enhet som kunde mäta  

aktiv-, reaktiv- och skenbar effekt, ström, spänning, frekvens och cosϕ på en generator och som 

kommunicerade vidare dessa värden till en PLC. Detta för att kunna lastfördela lasten mellan ett antal 

generatorer i kursen Tillämpad elteknik 15 hp där studenterna bygger en generatorinstallation med 

tre generatorer. Ett funktionsblock för lastfördelning skulle också programmeras. Prototypen som 

konstruerades baserades på en Arduino Ethernet och kommunikationen löstes med Modbus TCP/IP 

över Ethernet. Ett lastfördelningsprogram programmerades i form av ett funktionsblock som 

studenterna kunde importera till CoDeSys v2.3 och använda i sina installationer. Prototypen kunde 

läsa av värdena med ungefär samma noggrannhet som ett kommersiellt instrument som använder sig 

av samma mätteknik som prototypen. Uppdateringsfrekvensen var dock lägre än hos ett kommersiellt 

instrument. Kommunikationen med PLC:n fungerade utan problem. Då ingen undervisning hölls i 

arbetets slutskede kunde inte lastfördelningen testas på en fullskalig anläggning. 

Lastfördelningsprogrammet klarade dock av att hålla rätt frekvens på en ensam generator och 

fungerade som tänkt när programmet testades i en simulator. Prototypen gav fel mätvärden vid 

kapacitiv last. Vid jämförelse med en kommersiell tångamperemeter visade sig mätfelet bero på 

mätmetoden då båda gav liknande resultat. Som referens användes en professionell 

elkvalitetsanalysator. Alla uppdragsgivarens krav blev uppfyllda och arbetet kommer att kunna 

användas i undervisningen. 
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Abstract 

This thesis was ordered by Kalmar Maritime Academy. The request was for a device that could 

measure active, reactive and apparent power, as well as frequency, voltage, current and cosϕ on a 

generator. The measured values would be communicated to a PLC for use in a load sharing program 

between a number of generators in the course Tillämpad elteknik, 15 ECTS. In that course the 

students constructs a three-generator electric power grid. Included in the request was also to program 

a load sharing program. The prototype being constructed was based on the Arduino Ethernet, and the 

communication was enabled by means of the Modbus TCP/IP protocol over Ethernet. A load sharing 

program was created in the form of a function block which the student could import into the CoDeSys 

for use in the generator systems. The prototype could measure values with close to the same accuracy 

as a commercial available instrument that were using the same technique for measuring. The refresh 

rate was however lower than the commercial available instrument. Communication with the PLC 

worked without any issues. No full-scale testing could be done since no course was held during the 

final stages of the thesis, however the load sharing program could keep frequency on a single 

generator alone and worked in a simulated soft environment. Measuring errors occurred when 

measuring a capacitive load. When comparing to a commercial available clamp meter, the same errors 

occurred. As a reference a professional power and energy quality analyser was used. All the requests 

were fulfilled and the result of this thesis will be used in the educational programme at the Academy. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Åke Nyström som hjälpt oss mycket med sina gedigna 

kunskaper inom elektronik. Vi vill även tacka Tobias Hedin som ställt upp och hjälpt oss många långa 

timmar när vi har laborerat med vår mätenhet och med kommunikationen. 

Oskar Klintrot har haft som huvudområde att lösa kommunikationen mellan PLC och mätenhet samt 

att programmera nödvändiga funktionsblock och bibliotek till CoDeSys, både för kommunikationen 

och för lastfördelningen. Daniel Forsström har designat och programmerat själva mätenheten. 

Tillsammans har Oskar och Daniel provkört och byggt mätenheten samt säkerställt att 

kommunikationen fungerar utan problem. 
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Definitioner och förkortningar 

Arduino är en billig och enkel mikrokontroller som är utvecklad för att göra 

elektroniskt prototypbyggande mer lättillgänglig 

Arduino  

Utvecklingsprogramvara för programmering av Arduino-baserade enheter Arduino IDE 

Utvecklingsmiljö för PLC-programmering CoDeSys 

Metod för mätning av effekt genom strömmätning på endast en fas Enwattmetermetoden 

Vanligt nätverk Ethernet 

Nätfrekvens (Hz) f 

Mindre byggblock med färdig kod som används inom PLC-programmering för 

att spara tid vid programmering 

Funktionsblock 

Human-Machine-Interface HMI 

Ström (A) I, i 

Trefas elnät bestående av tre ledare där ingen punkt i systemet är direkt 

anslutna till jord 

IT-nät 

Beteckningar på de tre faserna i ett trefasnät L1, L2, L3 

Protokoll för kommunikation inom industriell elektronik, automation och PLC Modbus 

Ett bibliotek utvecklat för att kunna kommunicera över Modbus med Arduino Mudbus 

Arduino-modulen med kringutrustning och mätkrets Mätenheten 

Aktiv effekt (kW) P, p 

ABB:s utvecklingsmiljö för ABB:s AC500-system, programmeringen sker i 

CoDeSys som har implementerats i PS501 Control Builder Plus 

PS501 Control Builder 

Plus 

En PLC (Programmable Logic Controller eller Programmerbart styrssystem) är 

en dator som används inom automation i industrin, i detta projektet används 

ABB:s PLC AC500 

PLC 

Power Management System, lastfördelningssystem PMS 

Reaktiv effekt (kVAr) Q, q 

Skenbar effekt (kVA) S, s 

Påbyggnadskort till Arduino för att utöka dess funktioner Shield 

IT-nät där lasten är jämnt fördelad över de tre faserna Symmetriskt IT-nät 

Metod för mätning av “sant” kvadratiskt medelvärde (True Root-Mean-

Square) som används av mätenheten, mätningen utförs genom sampling av 

mätvärden med hög samplingshastighet under ett specificerat antal perioder 

True RMS 

Spänning (V) U, u 

Detta arbetets beställare; Sjöfartshögskolan i Kalmar Uppdragsgivaren 
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1 Introduktion 

I miljöer där flera generatorer används för att säkerställa elförsörjningen, till exempel inom industrin, 

på sjukhus och ombord på fartyg, används ett lastfördelningssystem (Power Management System, 

PMS) för att styra de olika generatorerna. PMS:n ser bland annat till att hålla rätt frekvens och 

spänning i nätet samtidigt som reaktiv och aktiv effekt fördelas på ett lämpligt sätt mellan parallell 

gående generatorer. 

Som en del av utbildningen till sjöingenjör läser studenterna vid Sjöfartshögskolan i Kalmar kursen 

Tillämpad elteknik 15 hp där slutuppgiften består i att under ett par veckor planera, installera och 

driftsätta en generatorinstallation med fyra generatorer enligt de krav som ställs till sjöss. Till exempel 

skall generatorskydd installeras och justeras, synkronisering skall vara möjlig att utföra, landström 

skall kunna kopplas in och nätet skall vara ett IT-nät. Allt skall styras med hjälp av ett programmerbart 

styrsystem (fortsättningsvis förkortad PLC), vilket programmeras av studenterna själva. 

Generatorerna, som används vid kursen Tillämpad elteknik 15 hp, drivs av elmotorer och dessa är i sin 

tur kopplade till frekvensomriktare. För närvarande sköts lastfördelningen genom att 

frekvensomriktarna skickar en signal till PLC:n med hur mycket ström de förbrukar. För att istället 

kunna mäta hur mycket last generatorerna tar, och kommunicera detta till PLC:n, krävs annan 

utrustning än den som i dagsläget finns tillgänglig för studenterna. 

Det behövs istället mätenheter för avläsning av värden i elnätet och hos generatorerna. Mätenheter 

finns att köpa på marknaden (till exempel DEIF MIC-4002). I den kurs där utrustningen behövs, lämpar 

sig inte dessa enheter. Dels på grund av ett högt pris, dels att de antingen är betydligt mer avancerade 

än önskvärt eller saknar vissa egenskaper som krävs. De önskade mätvärdena är spänning, ström, 

frekvens och effekter samt möjlighet till kommunikation med anläggningens styrsystem. 

Med hjälp av en billig utvecklingsplattform kan en enkel mätenhet, som uppfyller kraven från 

uppdragsgivaren, konstrueras. Utvecklingsplattformen som används, Arduino, klarar av de krav på 

hastighet och mätnoggrannhet uppdragsgivaren angivit, samt har en rimlig kostnad. Utöver detta så 

har Arduino blivit “en av de elektronikplattformar som har mest stöd överhuvudtaget. Vad man än vill 

koppla ihop den med, så har någon ofta redan gjort det, skrivit biblioteksrutiner och lagt upp en guide 

på nätet” (Tågring, 2013, s. 15). Därmed finns det redan mycket dokumentation kring Arduino och 

möjlighet att bygga vidare på tidigare arbeten. Arduino kan även byggas ut med nätverksstöd för att 

möjliggöra kommunikation med den modell av PLC som används av uppdragsgivaren.  
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1.1 Lastfördelning 

För att kunna hålla en stabil frekvens och spänning i nätet samtidigt som man fördelar aktiv och 

reaktiv effekt mellan generatorerna behövs ett överordnat styrsystem för lastfördelning samt 

frekvens- och spänningsreglering. Ett sådant system kallas ofta för Power Management System, PMS 

(ABB, 2008). 

Genom att ändra varvtalet på generatorn ändras frekvensen. Varvtalet ändras på en dieselgenerator 

genom att öka bränsletillförseln. Om fler än en generator är inkopplad på nätet och bränslemängden 

till dieselgeneratorn ökas så ökas produktionen av aktiv effekt på den generatorn samtidigt som 

resterande generatorers effektproduktion minskar (Alfredsson, 2000; Lloyd, 2010; Olson, 2010). 

Spänningen regleras genom att justera generatorns magnetiseringsström. På ett elnät med flera 

generatorer inkopplade ändras istället produktionen av reaktiv effekt från den specifika generatorn. 

Ändras bränsletillförseln eller magnetiseringsströmmen unisont på alla generatorer förändras hela 

nätets frekvens respektive spänning (Alfredsson, 2000; Lloyd, 2010; Olson, 2010). 

Styrsystemet fördelar lasten på nätet mellan generatorerna på önskat sätt utan att påverka varken 

frekvensen eller spänningen i nätet. Även funktioner som start/stopp av generatorer, säkerställning av 

tillgänglig effekt med mera sköts normalt automatiskt av styrsystemet (ABB, 2008). 

Elnätet, som studenterna skall koppla upp, består av tre generatorer och två huvudskenor där 

generator 1 alltid kopplas in på huvudtavla A och där generator 3 alltid kopplas in på huvudtavla B. 

Generator 2 kan antingen kopplas in på huvudtavla A eller huvudtavla B men aldrig på båda samtidigt. 

Huvudtavlorna skall kunna kopplas ihop med varandra. Alla generatorer skall kunna lastfördelas mot 

övriga inkopplade generatorer. Nätet skall hålla en bestämd frekvens och en bestämd spänning. 

Generatorerna synkroniseras in på nätet med hjälp av ett externt synkronoskop. 

1.2 Modbus TCP/IP över Ethernet 

Modbus TCP/IP är ett protokoll som har blivit en de facto-standard för kommunikation i industriella 

nätverk (Modbus Organization, u.å.). Kommunikationen sker mellan en eller flera klienter och en eller 

flera servrar som alla är uppkopplade mot samma TCP/IP nätverk. Klienten skickar ut en förfrågan till 

servern som bearbetar förfrågan och skickar tillbaka ett svar med den efterfrågade informationen 

(Modbus-IDA, 2004). I förfrågan skriver klienten bland annat till vilken IP-adress förfrågan skall skickas, 

vilket värde som servern skall läsa av och hur många värden samt vilken funktionskod som är aktuell. 

Funktionskoden beskriver vad klienten vill göra. Till exempel betyder funktionskoden 03 att klienten 

vill läsa av ett visst antal holding registers (Modbus-IDA, 2006). 

Holding registers och input registers är två typer av “lagringsplatser” på servern som båda innehåller 

en 16-bit word-variabel. Modbus lagrar även coils och discretes input vilka består av bara en bit. Dessa 

används som boolska variabler medan registers kan innehålla allt som går att skriva hexadecimalt 

(Modbus-IDA, 2006). 
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2 Syfte 

Mätenheten som uppdragsgivaren har beställt skall mäta spänning, ström, frekvens och effekt på en 

generator. Den skall sedan kommunicera vidare informationen till en PLC. Förutom mätenheten skall 

ett funktionsblock programmeras till CoDeSys och en manual skrivas till mätenheten och 

funktionsblocket. Syftet med detta arbete är att konstruera denna mätenhet, som skall användas i 

kursen Tilllämpad elteknik 15 hp vid den 4-åriga sjöingenjörsutbildningen vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar.  

2.1 Frågeställning 

Frågeställningarna, som utgår ifrån uppdragsgivarens krav, är: 

a) Kan en mätenhet konstrueras som 

 kan mäta spänning och ström i ett 3*230 V IT-nät, med kortslutningsströmmar upp till 20 A 

 kan omvandla spänning och ström till signaler som kan hanteras av ABB AC500-eCo PM554-ETH 

med tillhörande moduler 

 kostar mindre än en likvärdig kommersiell produkt 

 enkelt kan implementeras i skolans nuvarande undervisning? 

b) Kan funktionsblock utvecklas i CoDeSys 

 som från uppmätta mätvärden genererar programvariabler som innehåller S, P, Q och f 

 för överordnad styrning (aktiv fördelning av P och Q samt frekvens- och spänningshållning) som 

använder programvariablerna S, P, Q och f? 

2.2 Avgränsningar 

Mätenheten begränsas till att endast mäta i symmetriska trefasnät.  Spänningsmätningen begränsas 

till 220-240 V AC och strömmätningen begränsas till 7,07 A AC. Effektmätning begränsas till aktiv och 

induktiv last. Examensarbetet begränsas till att konstruera en (1) styck mätenhet till uppdragsgivaren. 

Ritningar och bygginstruktioner för montering av ytterligare mätenheter bifogas slutrapporten. 

Verifiering av mätresultaten begränsas till att endast relatera till elkvalitetsanalysator Chauvin-Arnoux 

C.A 8335 samt multimeter Agilent U1233A. Noggrannheten kontrolleras endast i spannet 220-240 V 

och inom frekvensen 45-55 Hz då detta är det området som kommer vara aktuellt i den tänkta 

anläggningen. Lastfördelningen begränsas till att hålla frekvens och spänning i nätet samt fördela 

lasten jämt mellan generatorerna. Ingen undervisning bedrivs under tiden för arbetets slutfas varför 

lastfördelning inte kan testas på en fullskalig generatorinstallation. 
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3 Metod 

Arbetet genomfördes i form av ett projekt med fem faser (Marttala & Karlsson, 2011). 

3.1 Fas 1 – Utforska 

I första fasen analyserades generatorinstallationsuppgiften i kursen Tillämpad elteknik 15 hp för att få 

en överblick av anläggningen där mätenheten skulle användas. Därefter formulerades 

frågeställningarna utifrån uppdragsgivarens krav och anläggningens uppbyggnad.  

3.2 Fas 2 – Välja väg 

Ett antal olika alternativ diskuterades för vad som skulle utgöra grunden i mätenheten. Valet stod 

mellan att utgå från ett mikrokontrollerkort av typ Arduino, en enkortsdator av typ Rasberry Pi eller 

att använda endast PLC:n. Då Raspberry Pi saknar analogingångar och PLC:n redan användas för 

överordnad styrning i installationen föll valet på Arduino.  

Utifrån vald plattform diskuterades tre olika sätt för att sköta kommunikationen mellan Arduino och 

PLC:n. Både Arduino och PLC:n klarade av att överföra informationen som en analog signal (0-5 V), via 

seriell kommunikation eller via Ethernet. I industrin används vanligtvis seriell kommunikation 

alternativt Ethernet för överföring av data mellan enheter. Valet föll på Ethernet då den var enklast att 

implementera i undervisning eftersom studenterna redan har använt sig av kommunikation via 

Ethernet tidigare i utbildningen. 

För mätning av spänning, ström och frekvens användes tre olika mätkretsar. Både spänningen och 

strömmen mättes genom analogingångar och frekvensen mättes genom en digital ingång. För att 

omvandla spänningen till, för Arduino, mätbara nivåer transformerades denna ner. Strömmen 

omvandlades till spänning då Arduino bara kan mäta spänning och inte ström. Frekvensen gjordes om 

till digitala pulser som enkelt kunde mätas på en digital ingång. 

3.3 Fas 3 – Planera realiserandet 

I tredje fasen delades projektet in i tre huvudområden, kommunikation, lastfördelning och mätteknik. 

I kommunikationsdelen ingick allt som hade med överföringen av information mellan mätenheten och 

PLC:n att göra. För att kommunicera mellan enheterna via Ethernet användes industristandarden 

Modbus TCP/IP  (Modbus Organization, u.å.). Det gällde att implementera Modbus TCP/IP på 

mätenheten och programmera ett funktionsblock till PLC:n för att sköta kommunikationen. 

Lastfördelningen bestod i att programmera ett antal olika funktionsblock till PLC:n. Blocken till 

lastfördelningen skulle utgå från värdena som överfördes via Ethernet och därefter kunna fördela 

lasten jämt mellan de generatorer som låg infasade på nätet. I det mättekniska områden ingick det 

som hade med mätkretsen och programmeringen av själva mätenheten att göra. I områden mätteknik 

skulle mätkretsen designas och testas. Även programmeringen av Arduino ingick i detta området. 



 

5 

3.4 Fas 4 – Realisera 

För att kunna testa mätenheten byggdes en testanläggning bestående av en PLC-styrd generator som 

mätenheten kunde mäta på och som lastfördelningsblocken kunde testas mot. Mätkretsen designades 

och testades först i en simulator för att därefter byggas och testas på testanläggningen. Parallellt med 

detta programmerades funktionsblock i CoDeSys för kommunikation och lastfördelning. Sista steget 

var att bygga en färdig prototyp som sedan testades i testanläggningen tillsammans med 

funktionsblocken för kommunikation och lastfördelning. 

3.5 Fas 5 – Överföra 

Efter projektets avslutande överlämnades prototypen till uppdragsgivaren efter en demonstration. 

Även en instruktionsbok och dokumentation av mätenheten samt funktionsblocken överlämnades. 
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4 Resultat 

I detta kapitel förklaras funktionen och designen hos den färdiga mätenheten. Analys av mätenhetens 

design, funktion och mätnoggrannhet görs i kapitel 5. 

4.1 Hårdvara 

4.1.1 Uppkoppling 

Mätenheterna mäter efter respektive generator men före generatorbrytaren. Mätenheten kopplas in 

via Ethernet till en nätverksswitch vidare till PLC:n. Mätenheten och PLC:n kommunicerar med 

Modbus TCP/IP. Informationen kan sedan presenteras på en skärm som även den kopplas till PLC:n via 

Ethernet (se Figur 1). 

Figur 1 Principiell uppkoppling 
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4.1.2 Spännings- och frekvensmätning 

Huvuddelarna består av transformering, filtrering (RC-filter), spänningsdelning, frekvensmätning samt 

spänningsjustering (offset-spänning). Transformatorerna anpassar spänningen från 230 V till ca 10 V. 

RC-filtret används för att filtrera bort störningar över drygt 300 Hz. Potentiometern används som 

justerbar spänningsdelare för anpassning och kalibrering av spänningsmätningen. Komparatorn skapar 

digitala pulser utifrån sinusvågen. Dessa pulser motsvarar halva periodtiden vilket räknas om till 

nätfrekvensen. Zenerdioden skapar en offset-spänning för anpassning av sinusvågens nollpunkt till 

Arduinos mätområde (se Figur 2). 

 

Figur 2 Kretsschema för spännings- och frekvensmätningen 
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4.1.3 Strömmätning 

Strömmätningen görs med hjälp av två ACS712 sensormoduler från Allegro MicroSystems. Dessa 

omvandlar ström till en spänning mellan 0-5 V, vilken kan mätas av Arduino. 

 

4.1.4 Arduino 

Mätenheten grundar sig på Arduino Ethernet som är ett mikrokontrollerkort med bland annat 14 

digitala in-/utgångar och 6 analoga ingångar. Alla mätvärden förutom frekvensen mäts med hjälp av 

de analoga ingångarna. En +5 V utgång på kortet används bland annat till DC-offset spänningen och 

för att driva strömsensorerna i mätenheten (se Figur 3). 

 

 

4.1.5 Ethernet 

För kommunikation mellan mätenheten och PLC används protokollet Modbus TCP/IP. Utöver Arduinos 

och PLC:ns nätverksportar behövs en 8-portars nätverksswitch och nätverkskablage. Valet av switch 

och nätverkskablage har överlåtits åt uppdragsgivaren. 

 

  

Figur 3 Arduino Ethernet (Wikimedia Commons, u.å.) 
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4.2 Mjukvara 

4.2.1 Arduino 

Mjukvaran för mätenheten skrevs i Arduino IDE. Processen för att sampla spänningar och strömmar 

samt grunden till beräkningarna bygger på delar från Arduino-biblioteket emonLib 

(OpenEnergyMonitor, 2014). Koden anpassades för att fungera i ett symmetriskt 3-tråds trefasnät 

enligt uppdragsgivarens krav.  

4.2.2 PLC 

Funktionsblocket som PLC:n använder för mottagning av mätvärden från mätenheten samt 

funktionsblocket för lastfördelning programmerades i CoDeSys v2.3, vilket är samma program som 

studenterna själva använder i utbildningen. Flera mindre funktionsblock programmerades också och 

sattes sedan ihop till ett stort lastfördelningsfunktionsblock. 

4.3 Kommunikation 

Protokollet Modbus TCP/IP används för att kommunicera mellan mätenheten och PLC:n. Modbus 

TCP/IP är de facto standard för kommunikation inom industriella nätverk (Modbus Organization, u.å.) 

och stöds av ABB:s PLC (ABB Automation Products GmbH, 2011). Till Arduino finns biblioteket Mudbus 

för att kunna kommunicera över Modbus TCP/IP (Wykoff, 2012).  

Till PLC:n programmerades ett bibliotek med ett funktionsblock, som tar emot signalerna från 

mätenheten och presenterar dessa som decimaltal. Studenterna kan sedan använda dessa för att 

programmera en lastfördelning. Funktionsblocket bygger vidare på ABB:s funktionsblock 

ETH_MOD_MAST i bibliotek Ethernet_AC500_V10. Funktionsblocket skickar en förfrågan till 

mätenheten via Modbus TCP/IP över Ethernet. Mätenheten svarar med att skicka över nio (9) stycken 

olika mätvärden, vilka funktionsblocket sedan presenterar i decimalform. Dessa värden kan sedan 

användas för att sköta lastfördelningen mellan generatorerna. 

Till Arduino användes ett färdigt bibliotek för att kunna skicka mätvärdena till PLC:n. Biblioteket 

Mudbus är begränsat till heltal och boolska variabler eftersom variablerna deklareras som integer 

respektive boolska uttryck i källkoden. Därför multipliceras mätvärdena först med lämplig tiopotens, 

innan de sänds över till PLC:n. PLC:n i sin tur får dela mätvärdena med samma tiopotens, innan de 

presenteras för användaren.  

4.4 Implementering i undervisningen 

Uppdragsgivaren har för avsikt att låta studenterna bygga ihop mätenheter under kursen Tillämpad 

elteknik 15 hp. Konstruktionen är därför designad för att vara enkel att bygga men ändå ge tillförlitliga 

mätvärden. Genom att använda Arduino-plattformen som grund, är mycket redan färdigbyggt och 

behovet av lödning minimeras till ett fåtal komponenter. Studenterna får tillgång till ett 

funktionsblock som sköter kommunikationen och presenterar mätvärdena i decimalform vilka 

studenterna sedan kan använda för att programmera en lastfördelning i CoDeSys. Studenterna får 

även tillgång till ett färdigt funktionsblock för att sköta lastfördelningen. Studenterna får också en 

manual. Manualen beskriver mätenheten och förklarar inkoppling och användning av mätenheten och 

funktionsblocken. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras mätenhetens design, funktion och mätnoggrannhet.  

5.1 Hårdvara 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatorerna, som uppdragsgivaren valt, gav inte en ren sinusvåg på sekundärsidan vid 230 V (se 

Figur 4) utan gav upphov till problem med mättning. Därför seriekopplades primärsidan på två 

transformatorer. Detta halverade spänningen över varje transformator och problemen med mättning 

minimerades (se Figur 5). 

Under testmätningar uppstod problem med mätvärdena på grund av högfrekventa störningar. Dessa 

minimerades med hjälp av inkoppling av ett RC-filter på transformatorernas sekundärsida. 

Kondensatorn i RC-filtret dimensionerades med hjälp av följande formel: 

𝐶 =
1

2𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝑓
=

1

2𝜋 ∗ 100 ∗ 300
= 5,3 ∗ 10−6 

C Kondensatorns kapacitans 
𝑅 RC-filtrets resistans 
𝑓 Önskad brytfrekvens 

(Fagergren, 2009) 

En kondensator på 4,7µF valdes därefter till filtret, vilket gav en brytfrekvens på 339 Hz. 

Hårdvarubegränsningar i Arduino-plattformens uppbyggnad gör att den inte kan mäta direkt på en 

AC-spänning med bottenvärde under 0 V. Genom att addera en DC-spänning anpassades mätsignalen 

till Arduinos mätområde. Frekvensmätningen utfördes genom detektering av nollgenomgångarna i 

växelspänningen. Detta sker i praktiken med en komparator som skapar en puls vars pulslängd 

motsvarar halva periodtiden. Pulslängden mäts och räknas om till nätfrekvensen. För att mäta 

strömmarna användes två sensormoduler av modell ACS712 från Allegro MicroSystems. 

Sensormodulerna anpassar strömmarna till en spänning mellan 0-5 V, vilket kan mätas av Arduino. 

Mätenheten konstruerades för 24 V DC matning då ABB:s PLC-system använder den spänningen (ABB 

Automation Products GmbH, 2011). Maximal strömförbrukning uppmättes till knappt 100 mA. 

Figur 4 Sekundärspänningen från en lastad 
transformator 

Figur 5 Sekundärspänning från två lastade 
transformatorer 
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5.2 Mjukvara 

5.2.1 Mätprinciper 

5.2.1.1 Spänning och ström 

Spänningen och strömmarnas kvadratiska medelvärde räknas fram genom sampling av ett specificerat 

antal perioder. Denna metod kallas True RMS (Chauvin Arnoux, u.å.a). Beräkningen utförs med 

formeln: 

xrms  =   
1

n
∗ (x1

2 + x2
2+ . . . +xn

2) 

xrms  Kvadratiskt medelvärde 

x1 , x2 ,… Momentant mätvärde (en sampel) 

n Antal samplingar 

(OpenEnergyMonitor, u.å.a) 

Spänning och strömmar samplas under 30 perioder, vilket resulterar i ungefär 2250 samplingar. 

Spänningen mäts mellan faserna L1 - L2 och strömmarna mäts på faserna L2 - L3. Då nätet antas vara 

symmetriskt kan strömmen i fas L1 beräknas genom summering av strömmarna från L2 och L3 

(Chauvin Arnoux, u.å.a).  

5.2.1.2 Effekt 

Spänningsmätningen görs som tidigare nämnts mellan faserna L1 - L2. Vid ett symmetriskt IT-nät kan 

den reaktiva effekten beräknas utifrån enwattmetermetoden, förutsatt att mätning av strömmen sker 

i den fas som spänningen inte mäts i  (Mogensen, 1991). I detta fall är det fas L3. Den momentana 

reaktiva effekten är då: 

q(t)  =  u ∗  i ∗   3 
(Mogensen, 1991) 

Efter samplingen räknas medelvärdet för den reaktiva effekten ut. Då reaktiv effekt (Q), spänning (U) 

och ström (I) är kända kan fasvinkeln (ϕ) beräknas utifrån formeln: 

Q = U ∗  I ∗  3 ∗  sin(φ) 
(Gustavsson, 1996) 

Den aktiva effekten beräknas med formeln: 

P = U ∗  I ∗  3 ∗  cos(φ) 
(Gustavsson, 1996) 

Den skenbara effekten beräknas med formeln: 

S = U ∗  I 
(Gustavsson, 1996)  
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5.2.1.3 Frekvens 

Frekvensmätningen utförs med hjälp av en komparator som skickar pulser vars längd motsvara en halv 

period. Genom mätning av längden hos dessa pulser kan periodtiden bestämmas som dubbla 

pulslängden. Utifrån detta kan frekvensen beräknas med formeln: 

f =  
1000

t ∗ 2
 

t Periodtid i millisekunder 

(Gustavsson, 1996) 

5.3 Kommunikation 

Vid ett test kopplades två datorer med var sin Modbus client simulator inställd på 10 ms fördröjning 

via en nätverksswitch till en PLC. Överföringen av data sker då ungefär 5 gånger per sekund per 

simulator, vilket blir runt 200 ms per överföring. Detta räcker mer än väl för att uppfylla 

uppdragsgivarens krav på snabbhet. Vid test med en Arduino uppkopplad mot PLC:n kom all data fram 

och det uppstod inte någon timeout. Begränsningarna i snabbhet beträffande hur ofta PLC:n får 

uppdaterad data ligger alltså inte i eventuella begränsningar i kommunikationen utan i hur snabbt 

Arduinos processor kan räkna fram värdena. Modbus (2004) själva skriver att ”fördröjningen kan bli 

några millisekunder i ett Ethernet nätverk“ [författarnas översättning] (Modbus-IDA, 2004, s. 25), 

vilket borgar för god överföringshastighet. 
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5.4 Funktionsblock för lastfördelning och kommunikation 

5.4.1 MODINO 

Namnet MODINO kommer av MODbus och arduINO. Funktionsblocket kommunicerar mellan PLC:n 

och mätenheten (som bygger på en Arduino) med hjälp av Modbus TCP/IP. Till detta används ABB:s 

bibliotek Ethernet_AC500_V10.lib och funktionsblocket ETH_MOD_MAST. Även biblioteket 

standard.lib används och funktionsblocken R_TRIG, CTU och TON. Funktionsblocket MODINO bygger 

på ett exempel från turkiska ABB (Abbplc Turkey, 2013). 

Funktionsblocket kommunicerar med mätenheten med hjälp av ETH_MOD_MAST och sparar sedan 

ner värdena till rätt variabler. Dessa presenteras sedan som olika utgångar från funktionsblocket. CTU 

används för att räkna upp hur många lyckade och hur många misslyckade kommunikationsförsök som 

genomförts och R_TRIG och TON används för att göra nya kommunikationsförsök vid misslyckade 

kommunikationsförsök. Misslyckas kommunikation och funktionsblocket inte får signal om att 

generatorn är redo, antar MODINO att generatorns alla värden är 0. 

5.4.2 GOVERNOR 

GOVERNOR är, liksom dess fysiska namne, en regulator som reglerar en generators varvtal och 

magnetiseringsström för att upprätthålla användarens önskemål om frekvens och spänning i ett nät. 

Tillsammans med ett överordnat styrsystem reglerar den även producerad aktiv och reaktiv effekt. 

Funktionsblocket läser in börvärdet på frekvensen och jämför det med generatorns aktuella frekvens. 

Sedan kontrollerar funktionsblocket om den aktuella frekvensen ligger över eller under börvärdet och 

försöker i så fall reglera in frekvensen till önskat värde. Det finns en viss marginal kring hur nära 

börvärdet frekvensen skall ligga för att regulatorn skall sluta reglera. Detta område utgör ett dödband 

och hur stort dödbandet skall vara bestäms av användaren. Även den aktiva effekten regleras på ett 

liknande sätt. GOVERNOR prioriterar att hålla frekvensen inom dödbandet och först när frekvensen är 

rätt börjar funktionsblocket reglera den aktiva effekten. Regleringen av spänning och reaktiv effekt 

fungerar på exakt samma sätt som frekvens och aktiv effekt. I valet mellan spänningen och reaktiva 

effekt prioriterar GOVERNOR att spänningen hålls inom dödbandet. 

För att inte regleringen av generatorn skall bli för snabb och ostabil används funktionsblocket BLINK 

från biblioteket Util.lib. Detta funktionsblock skapar en reglersignal. Denna växlar mellan sant och 

falskt för att skapa en fördröjning i regleringen. Hur lång tid signalen skall vara sann respektive falsk 

bestäms av användaren. GOVERNOR tar även in signaler utifrån för att reglera med signaler från ett 

synkronoskop eller manuellt från exempelvis knappar. Eftersom synkronoskopet inte reglerar efter 

mätenhetens frekvens utan läser av frekvensen själv växlar inte utsignal när synkronoskopet reglerar. 

När operatören vill reglera generatorn kan speciella tider ställas in och dessa gäller då enbart vid 

manuell reglering. 

Funktionsblocket har även en inbyggd förregling som hindrar att utsignalerna för öka och minska 

varvtalet på generatorn blir sanna samtidigt. Samma förregling finns för magnetiseringsströmmen. 

GOVERNOR slutar även att själv försöka reglera när operatören försöker synkronisera in någon 

generator mot nätet eller om ett kommunikationsfel uppstår. 
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5.4.3 SWITCH 

Funktionsblocket SWITCH är en växel som läser aktiv och reaktiv effekt från varje generator samt vilka 

generatorer som är inkopplade på nätet och om huvudtavlorna är ihopkopplade eller inte. Utifrån 

detta skickar SWITCH ut börvärden som GOVERNOR reglerar den aktiva och reaktiva effekten efter.  

Om exempelvis generator 1 och 2 är inkopplade på samma huvudtavla och generator 1 levererar mer 

aktiv effekt än generator 2 kommer SWITCH att koppla generator 1:s ärvärde till generator 2:s 

börvärde och vice versa. Om istället alla tre generatorer är inkopplade och huvudtavlorna är 

ihopkopplade, kommer de två generatorer som levererar mest respektive minst aktiv effekt att 

regleras efter varandras ärvärden. Den tredje generatorn, som ligger mellan de andra två 

generatorerna, kommer att ha sitt eget ärvärde som börvärde och kommer därmed inte att ändra 

levererad mängd aktiv effekt. SWITCH behandlar är- och börvärdena för reaktiv effekt på exakt samma 

sätt som för den aktiva effekten. 

5.4.4 LOAD_SHARING 

För att kunna reglera alla tre generatorer simultant och fördela lasten mellan generatorerna utan att 

få varken för hög eller för låg frekvens eller spänning behövs någon form av övergripande styrning av 

alla generatorer. Denna uppgift fyller LOAD_SHARING som kombinerar MODINO, GOVERNOR och 

SWITCH. LOAD_SHARING kommunicerar med alla enskilda generators mätenheter med hjälp av 

MODINO. Varje generator får varsitt MODINO- och GOVERNOR-funktionsblock tilldelat sig. Dessa 

sköter kommunikationen och regleringen av varje generator. Värdena från MODINO skickas vidare till 

GOVERNOR som jämför frekvens och spänning mot av användaren valda börvärden och skickar sedan 

ut signaler ifall varvtal eller magnetiseringsströmmen skall ökas eller minskas. Denna signal kan 

användaren koppla direkt till generatorn. 

Värdena om aktiv- och reaktiv effekt skickas in i funktionsblocket SWITCH som enligt ovanstående 

förklaring skickar ut börvärden till generatorernas GOVERNOR. GOVERNOR kan sedan använda dessa 

värden för att justera den enskilda generatorns levererade effekt ut till nätet. 

De generatorer, som är inkopplade på nätet mot varandra, kommer att ha samma frekvens och 

spänning. Därmed kommer generatorerna att regleras unisont med varandra om nätets frekvens eller 

spänning hamnar utanför respektive värdes dödband. När rätt frekvens och spänning är uppnådd 

kommer de enskilda generatorernas GOVERNOR att reglera efter de börvärden på aktiv- och reaktiv 

effekt som kommer från SWITCH . 
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5.5 Mätnoggrannhet 

Provmätningar utfördes främst mot Agilent U1233A samt elkvalitetsanalysatorn Chauvin-Arnoux C.A 

8335. Även tångamperemeter Chauvin-Arnoux F205 användes då denna använder samma mätprincip 

som mätenheten. 

5.5.1 Laster 

Som aktiv last användes en industrivärmefläkt. Noteras bör att fläktmotorerna drar en liten reaktiv 

effekt. Som induktiv last användes en variabel induktor. En variabel kapacitans användes som 

kapacitiv last. Lasterna valdes utifrån vad som fanns att tillgå från skolan. 

5.5.2 Resultat av provmätning 

Diagrammen visar avvikelse från referensinstrumentet. I alla tester, förutom spänningsmätning, 

användes elkvalitetsanalysatorn Chauvin-Arnoux C.A 8335. Vid spänningsmätning användes Agilent 

U1233A som referens. Noggrannheter är hämtade från respektive instruments datablad. 
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5.5.2.1 Spänning 

I Tabell 1 och Tabell 2 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Agilent (U1233A).  

Tabell 1 Spänningsmätning 

 

Tabell 2 Mätfel vid spänningsmätning 

 

Maximal avvikelse vid spänningsmätning var 0,7 V vid mätning av induktiv och kapacitiv last samtidigt, 

vilket motsvarar 0,3 % mätfel.  
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5.5.2.2 Ström 

I Tabell 3 och Tabell 4 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Chauvin-Arnoux (C.A 8335 ).  

Tabell 3 Strömmätning 

 

Tabell 4 Mätfel vid strömmätning 

 

Maximal avvikelse var 0,18 A, i detta fallet visade C.A 8335 0 A. Mätenheten klarar således inte av att 

mäta för små strömmar. Den nästa största avvikelsen är 0,17 A vid induktiv last, motsvarande 3,75 % 

mätfel. 
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5.5.2.3 Frekvens 

I Tabell 5 och Tabell 6 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Chauvin-Arnoux (C.A 8335 ).  

Tabell 5 Frekvensmätning 

 

Tabell 6 Mätfel vid frekvensmätning 

 

Maximal avvikelse var 0,06 Hz vid resistiv last, vilket motsvarar 0,1 % mätfel. 
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5.5.2.4 Effekt 

I Tabell 7 och Tabell 8 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Chauvin-Arnoux (C.A 8335 ) vid 

mätning av aktiv effekt.  

Tabell 7 Mätning av aktiv effekt 

 

Tabell 8 Mätfel vid mätning av aktiv effekt 

 

Maximal avvikelse var -287 W. Detta uppstod endast då en kapacitans kopplades in, vilket gav negativ 

reaktiv effekt. I detta fallet visade det sig att även tångamperemetern Chauvin-Arnoux F205, som 

använder samma mätteknik som mätenheten, hade en avvikelse på -350 W jämfört med C.A 8335. 

Detta mätfel kan härledas till mätfelet av cosϕ, se nedan. Vid mätning av resistiv last och av resistiv 
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och induktiv last samtidigt kopplades en aktiv last in i form av en värmefläkt. Maximal avvikelse när en 

aktiv last kopplats in är 28 W vid 569 W. Detta motsvarar 4,7 % mätfel.  

I Tabell 9 och Tabell 10 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Chauvin-Arnoux (C.A 8335 ) vid 

mätning av reaktiv effekt. 

Tabell 9 Mätning av reaktiv effekt 

 

Tabell 10 Mätfel vid mätning av reaktiv effekt 

 

Maximal avvikelse var 25 VAr vid mätning av 60 VAr. Denna mätning tillsammans med mätning av 

resistiv och induktiv last samtidigt gjordes med en värmefläkt inkopplad som last. Denna värmefläkt är 
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inte helt symmetrisk då fläktarna är kopplade mellan två faser. Därav kan ett visst mätfel förväntas. 

Mätningar utan aktiv effekt inkopplad ger en maximal avvikelse på 17 VAr vid mätning av 1477 VAr. 

Detta motsvarar 1,1 % mätfel. 

I Tabell 11 och Tabell 12 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Chauvin-Arnoux (C.A 8335 ) vid 

mätning av aktiv effekt. 

Tabell 11 Mätning av skenbar effekt 

 

Tabell 12 Mätfel vid mätning av skenbar effekt 

 

Maximal avvikelse var 32 VA. I detta fallet visade C.A 8335 0 VA, vilket visar att mätenheten inte klarar 

av att mäta för små skenbara effekter. Den näst största avvikelsen var vid mätning av resistiv och 

induktiv last samtidigt då vi hade en viss osymmetri i nätet på grund av värmefläkten. Den tredje 

största avvikelsen var -21 VA vid 556 VA. Detta motsvarar 3,8 % mätfel. 
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5.5.2.5 cosϕ 

I Tabell 13 och Tabell 14 nedan jämförs mätenheten (Arduino) mot Chauvin-Arnoux (C.A 8335 ) vid 

mätning av cosϕ. 

Tabell 13 Mätning av cosϕ 

 

Tabell 14 Mätfel vid mätning av cosϕ 

 

De största avvikelserna uppkom vid kapacitiv last. I de fallen visade även tångamperemetern Chauvin-

Arnoux F205 ett felaktigt cosϕ. Som tidigare nämnts använder F205 samma mätprincip som 

mätenheten. Maximal avvikelse vid icke kapacitiv last är 0,03.  
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5.5.3 Sammanfattning av testresultat 

I sammanfattningen har endast mätfelen vid aktiv och induktiv last tagits med då mätenheten inte 

klarar kapacitiv last.  

U I P Q S cosϕ f Storhet 

0,3 3,75 4,7 1,1 1 0,03 0,1 Avvikelse i procent 

Största avvikelsen var vid mätning av aktiv effekt.  

5.6 Implementering i undervisningen 

Under den tidsperiod som mätenheten blev klar pågick ingen undervisning i kursen Tillämpad elteknik 

15 hp, därav kunde ingen utvärdering i undervisningsmiljön göras.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Uppdragsgivaren hade nedanstående krav på slutprodukten: 

Mätenhet skall  

a) mäta spänning och ström i ett 3*230 V IT-nät, med kortslutningsströmmar upp till 20 A 

b) omvandla spänning och ström till signaler som kan hanteras av ABB AC500-eCo PM554-ETH med 

tillhörande moduler 

c) kosta mindre än en likvärdig kommersiell produkt 

d) enkelt kunna implementeras i skolans nuvarande undervisning. 

Funktionsblock skall utvecklas i CoDeSys 

e) som från uppmätta mätvärden genererar programvariabler som innehåller S, P, Q och f 

f) för överordnad styrning (aktiv fördelning av P och Q samt frekvens- och spänningshållning) som 

använder programvariablerna S, P, Q och f. 

Mätenheten uppfyller a) och kan mäta spänning i spannet 220-230 V med tillräcklig noggrannhet. Tack 

vare implementeringen av Modbus TCP/IP i mätenheten kan de uppmätta värdena överföras direkt till 

ABB:s CPU PM554-ETH utan extra moduler, därmed är b) uppfyllt. Ett funktionsblock som uppfyller 

kraven i e) programmerades och sparades som ett eget bibliotek för enkel import och användning i 

CoDeSys. Utöver aktiv-, skenbar- och reaktiv effekt samt frekvens överförs även effektfaktor, spänning 

samt fasströmmar. Även ett funktionsblock som kan sköta lastfördelningen mellan generatorerna och 

hålla frekvens och spänning programmerades och sparades i samma bibliotek som funktionsblocket i 

e). Därmed blev även f) uppfyllt. 

Mätenheten skulle även enkelt gå att implementera i skolans nuvarande undervisning. För att utföra 

mätningarna på generatorn kopplas mätenheten in på samma sätt som generatorskydden kopplas in. 

Strömförsörjningen får mätenheten från samma 24 V-system som övrig utrustning. 

Sammankopplingen mellan mätenheten och PLC:n sker med vanliga nätverkskablar. I dagsläget 

används redan Ethernet för programmering av PLC och för kommunikation mellan en touchpanel och 

PLC:n. Genom att använda för studenterna redan känd teknik underlättas implementeringen av 

mätenheten i undervisningen. Därmed uppfylls även d). 

Ett professionellt multi-instrument som har liknande specifikationer som den Arduino-baserade 

mätenheten är DEIF:s MIC-4002 som uppdragsgivaren kunde få köpa för 1 200:- SEK exl. moms (Sales 

Manager, DEIF Norge AS, personlig kommunikation, 20 januari 2014). Kostnaden för den Arduino-

baserade mätenheten blir drygt 600:- SEK exl. moms, vilket är en relativt låg kostnad då det är knappt 

halva priset mot en kommersiellt tillgänglig produkt. Uppdragsgivaren behöver 16-20 st enheter och 

därmed blir den insparade kostnaden ungefär 9 000-11 000:- SEK. Detta gör att c) uppfylls. 
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6.2 Metoddiskussion 

Att använda metoden med fem faser, utforska, välja väg, planera realiserandet, realisera och överföra, 

har fungerat bra. I fas 1 fick vi tillräckligt med information för att kunna arbeta vidare med projektet 

utan att behöva göra några större ändringar i projektplanen. I fas 2 föll valet på Arduino vilken visade 

sig vara något långsam. En annan plattform hade kunnat ge en snabbare mätenhet. Valet av Ethernet 

istället för seriell kommunikation medförde att studenterna behöver använda Ethernet-switchar och 

Ethernet kablar i anläggningen. Vid seriell kommunikation behövs enbart en tvinnad 2-ledar kabel. 

Valet av Ethernet medförde därmed mer arbete jämfört med seriell kommunikation men ger å andra 

sidan en mer realistisk bild av modern industriell kommunikation. Planerandet i fas 3 visade sig 

fungera bra. Projektet framskred i jämn takt utan större uppehöll. Dock uppstod en del problem vid 

testandet i fas 4, till exempel kommunikationsprov och test av lastfördelning krävde att både 

prototypen och funktionsblocken var klara och tillgängliga för test samtidigt vilket de inte var. Detta 

gav upphov till viss fördröjning i utvecklingsarbetet men då kunde istället tid läggas på dokumentation 

och rapportskrivande. Uppdragsgivaren var nöjd med prototypen, instruktionsboken och 

dokumentationen som uppvisades i fas 5. Sammanfattningsvis fungerade metoden med att arbeta i 

ett projekt med fem faser bra. 

6.3 Felkällor, problem och begränsningar 

Mätenheten hade inledningsvis problem med högfrekventa störningar men problemen avhjälptes 

med ett RC-filter. Mätenheten är begränsad till att endast mäta i IT-nät. En annan begränsning ligger i 

spannet som mätenheten kan mäta, vilket är 220-240 V. Mätenheten kan dock mäta lägre spänningar 

men då med försämrad noggrannhet. Ström kan mätas i spannet 0-7,07 A i standarduppkoppling och 

tål eventuella kortslutningsströmmar upp till 35 A. Enligt DNV:s krav får spänningen variera som mest 

97,5-102,5 % (i praktiken +/- 5,75 V i ett 230 V-nät) vilket innebär att mätenheten klarar av att mäta 

alla eventuella spänningsvariationer som är tillåtna i nätet (Det Norske Veritas, 2013). Eftersom 

anläggningen kommer att användas vid 3*230 V, 50 Hz och 0-7 A kommer onoggrannheten inte att 

vara ett problem. En annan begränsning är uppdateringsfrekvensen vilken är ca 60 gånger per minut. 

Detta godkändes av uppdragsgivaren men vid inställning av lastfördelningen bör man ta hänsyn till 

uppdateringsfrekvensen för att undvika svängningar i anläggningen vid belastningsändringar. 

6.4 Slutsats 

Frågeställningarna har besvarats och uppdragsgivaren blev nöjd med slutresultatet. Mätprinciper och 

val av hårdvara visade sig fungera bra, dock blev uppdateringsfrekvensen och därmed också 

lastfördelningen något långsam. Trots detta var uppdragsgivaren nöjd med både hastigheten och 

mätnoggrannheten. Designen gör att mätenheten blir enkel att implementera i undervisningen då 

kunskapskraven i lödning, komponentkännedom och kommunikation är på en sådan nivå att ingen 

större förkunskap krävs. 
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6.5 Förslag på kommande självständiga arbeten 

Mätenheten fungerade som tänkt och uppfyllde alla uppdragsgivarens krav. Dock kan förbättringar 

göras. Förslag på kommande självständiga arbeten blir följande, baserat på nuvarande brister och 

önskemål: 

 Vidareutveckla mätenheten med fokus på framförallt snabbhet. En ökad snabbhet av 

mätenheten skulle göra att även lastfördelningen kan ske snabbare. ABB:s utrustning för 

lastfördelning inom industrin klarar av att lastfördela på mellan 40 - 150 ms (ABB, 2008) 

jämfört med att det tar ungefär 1 sek för vår mätenhet bara att läsa av mätvärdena. Eftersom 

koden är skriven i C++ går den att använda till stor del även på en annan plattform än Arduino.  

 Utveckla en simulator för att kunna testa koden som programmeras i CoDeSys till 

generatorinstallationen innan den skall testas live på anläggningen. 

 Vidareutveckla funktionsblocket för lastfördelning så att det klarar av även till exempel 

automatisk start och stopp, optimal load, alert mode/stop block och så vidare. 
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1 Introduktion 

1.1 Grundläggande funktion 

Mätenheten mäter spänning, ström, frekvens, fasvinkel, samt aktiv-, reaktiv och skenbar effekt i ett 

symmetriskt trefasnät. 

När mätenheten startar väntar enheten på en växelspänning. När denna har detekterats inleds den 

första mätcykeln. När mätcykeln genomförts skickas värdena ut via Modbus TCPI/IP, varpå en ny 

mätcykel inleds. 

Om växelspänningen försvinner slutar mätenheten att mäta inom 15 sekunder, varpå enheten återgår 

till startläge. 
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2 Konfigurering 

2.1 Installation av nödvändig programvara och bibliotek för 
mätenheten 

2.1.1 Arduino IDE 

1. Ladda hem och installera programvaran Arduino IDE ifrån http://www.arduino.cc/download. 

2. Ladda hem mätenhetens programvarupaket ifrån 

http://sourceforge.net/projects/arduinomi/files/v6_2_complete.ino/download. 

3. Packa upp filen arduinome.zip till en mapp på hårddisken. 

4. Starta Arduino IDE och klicka på menyn Sketch. Välj sedan 

Import Library och klicka sedan på Add Library. 

5. Bläddra till mappen där arduinome.zip extraherats, och 

välj filen mudbus.zip. 

6. Programvaran och nödvändiga bibliotek är nu installerade. 

2.2 Konfiguering av PLC 

2.2.1 Förbered biblioteket 

1. Ladda hem biblioteket 

frånhttp://sourceforge.net/projects/arduinomi/files/arduinoMI_v1.7.lib/download 

2. Öppna biblioteket i CoDeSys och välj Library Manager under Resources. 

3. Högerklicka i listan med bibliotek och välj Additional Library... 

4. Leta upp standard.lib och Util.lib och importera biblioteken. 

5. Spara biblioteket. 

2.2.2 Control Builder Plus 

6. Högerklicka på Onboard_Ethernet och välj 

Add Device... 

7. Välj Modbus on TCP/IP.

 
8. Tryck på Add Device. 

9. Du kan nu öppna CoDeSys 

2.2.3 CoDeSys 

1. Välj Library Manager under Resources. 

2. Högerklicka i listan med bibliotek och välj 

Additional Library... 

3. Leta upp arduinoMI_v1.7.lib och importera 

biblioteket. 

4. Du kan nu använda funktionsblocken som finns i biblioteket Modino. 

 

http://www.arduino.cc/download
http://sourceforge.net/projects/arduinomi/files/v6_2_complete.ino/download
http://sourceforge.net/projects/arduinomi/files/arduinoMI_v1.7.lib/download
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2.3 Inställning av IP-adress på mätenheten 

1 I Arduino IDE, öppna filen arduinome.ino från mappen där du extraherat arduinome.zip. 

2 Bläddra ner till rubriken Programinställningar. 

3 Under IP-inställningar gör följande ändringar: 

 Ändra IP-adress så den är inom samma område som den PLC mätenheten skall kommunicera 

med. 

 Ändra gateway och subnet så dessa matchar inställningar på er PLC. 

 

Exempel: 

  PLC  Mätenhet 

IP-adress: 192.168.0.1  192.168.0.101 

Gateway: 192.168.0.10  192.168.0.10 

Subnet:  255.255.0.0  255.255.0.0 

 

4 I Arduino IDE, välj menyn Tools. Klicka sedan på Serial Port 

och kontrollera vilka COM-portar som finns.  

5 Koppla in Arduino till datorn med USB-kabel. 

6 Gör nu om steg 4, men observera vilken bort som inte fanns 

där förut. Välj denna port. 

7 I Arduino IDE, välj menyn Tools igen. Klicka sedan på Board 

och välj Arduino UNO. 

I Arduino IDE, välj menyn File och klicka på Upload. 

Programmet laddas upp till mätenheten och konfigureringen är 

klar. 
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2.4 Inställning av IP-adress i CoDeSYS 

IP-adressen kopplas till ingången “IP” på funktionsblocket Modino och skrivs i punktnotering omgiven 

av apostrofer. Se exempel nedan där IP-adressen är satt till 192.168.0.38. Används funktionsblocket 

Load_sharing kopplas IP-adressen istället till de ingångar som slutar på "_IP". 
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3 Användning 

3.1 Inkoppling av mätenheten 

Mätenheten kan endast användas för att mäta i ett symmetriskt 3-fasnät. Inkoppling av enheten sker 

enligt nedanstående schema. 

 

 
 

Maximalt mätbar huvudspänning mellan U1 och U2 är 250 V AC. 

Maximalt mätbar ström mellan I1a och I1b respektive I2a och I2b är 3,53 A (eftersom Î  =5 A). 
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3.2 Användning av funktionsblock 

Nedan följer en beskrivning av de funktionsblock som finns i biblioteket arduinoMI_v1.7.lib. För att 

biblioteket skall fungera behöver även Ethernet_AC500_V10.lib, standard.lib och Util.lib laddas. 

Komplett I/O-lista till funktionsblocket finns som bilaga. 

3.2.1 MODINO 

Namnet MODINO kommer av MODbus och arduINO. Funktionsblocket kommunicerar mellan PLC:n 

och mätenheten (som bygger på en Arduino) med hjälp av Modbus TCP/IP. Till detta används ABB:s 

bibliotek Ethernet_AC500_V10.lib och funktionsblocket ETH_MOD_MAST. Även biblioteket 

standard.lib används och funktionsblocken R_TRIG, CTU och TON. Funktionsblocket MODINO bygger 

på ett exempel från turkiska ABB (Abbplc Turkey, 2013). 

Funktionsblocket kommunicerar med mätenheten med hjälp av ETH_MOD_MAST och sparar sedan 

ner värdena till rätt variabler. Dessa presenteras sedan som olika utgångar från funktionsblocket. CTU 

används för att räkna upp hur många lyckade och hur många misslyckade kommunikationsförsök som 

genomförts och R_TRIG och TON används för att göra nya kommunikationsförsök vid misslyckade 

kommunikationsförsök. Misslyckas kommunikation och funktionsblocket inte får signal om att 

generatorn är redo, antar MODINO att generatorns alla värden är 0. 

3.2.2 GOVERNOR 

GOVERNOR är, liksom dess fysiska namne, en regulator som reglerar en generators varvtal och 

magnetiseringsström för att upprätthålla användarens önskemål om frekvens och spänning i ett nät. 

Tillsammans med ett överordnat styrsystem reglerar den även producerad aktiv och reaktiv effekt. 

Funktionsblocket läser in börvärdet på frekvensen och jämför det med generatorns aktuella frekvens. 

Sedan kontrollerar funktionsblocket om den aktuella frekvensen ligger över eller under börvärdet och 

försöker i så fall reglera in frekvensen till önskat värde. Det finns en viss marginal kring hur nära 

börvärdet frekvensen skall ligga för att regulatorn skall sluta reglera. Detta område utgör ett dödband 

och hur stort dödbandet skall vara bestäms av användaren. Även den aktiva effekten regleras på ett 

liknande sätt. GOVERNOR prioriterar att hålla frekvensen inom dödbandet och först när frekvensen är 

rätt börjar funktionsblocket reglera den aktiva effekten. 

Regleringen av spänning och reaktiv effekt fungerar på exakt samma sätt som frekvens och aktiv 

effekt. I valet mellan spänningen och reaktiva effekt prioriterar GOVERNOR att spänningen hålls inom 

dödbandet. 

För att inte regleringen av generatorn skall bli för snabb och ostabil används funktionsblocket BLINK 

från biblioteket Util.lib. Detta funktionsblock skapar en reglersignal. Denna växlar mellan sant och 

falskt för att skapa en fördröjning i regleringen. Hur lång tid signalen skall vara sann respektive falsk 

bestäms av användaren. GOVERNOR tar även in signaler utifrån för att reglera med signaler från ett 

synkronoskop eller manuellt från exempelvis knappar. Eftersom synkronoskopet inte reglerar efter 

mätenhetens frekvens utan läser av frekvensen själv växlar inte utsignal när synkronoskopet reglerar. 

När operatören vill reglera generatorn kan speciella tider ställas in och dessa gäller då enbart vid 

manuell reglering. 
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Funktionsblocket har även en inbyggd förregling som hindrar att utsignalerna för öka och minska 

varvtalet på generatorn blir sanna samtidigt. Samma förregling finns för magnetiseringsströmmen. 

GOVERNOR slutar även att själv försöka reglera när operatören försöker synkronisera in någon 

generator mot nätet eller om ett kommunikationsfel uppstår. 

3.2.3 SWITCH 

Funktionsblocket SWITCH är en växel som läser aktiv och reaktiv effekt från varje generator samt vilka 

generatorer som är inkopplade på nätet och om huvudtavlorna är ihopkopplade eller inte. Utifrån 

detta skickar SWITCH ut börvärden som GOVERNOR reglerar den aktiva och reaktiva effekten efter.  

Om exempelvis generator 1 och 2 är inkopplade på samma huvudtavla och generator 1 levererar mer 

aktiv effekt än generator 2 kommer SWITCH att koppla generator 1:s ärvärde till generator 2:s 

börvärde och vice versa. Om istället alla tre generatorer är inkopplade och huvudtavlorna är 

ihopkopplade, kommer de två generatorer som levererar mest respektive minst aktiv effekt att 

regleras efter varandras ärvärden. Den tredje generatorn, som ligger mellan de andra två 

generatorerna, kommer att ha sitt eget ärvärde som börvärde och kommer därmed inte att ändra 

levererad mängd aktiv effekt. 

SWITCH behandlar är- och börvärdena för reaktiv effekt på exakt samma sätt som för den aktiva 

effekten. 

3.2.4 LOAD_SHARING 

För att kunna reglera alla tre generatorer simultant och fördela lasten mellan generatorerna utan att 

få varken för hög eller för låg frekvens eller spänning behövs någon form av övergripande styrning av 

alla generatorer. Denna uppgift fyller LOAD_SHARING som kombinerar MODINO, GOVERNOR och 

SWITCH. LOAD_SHARING kommunicerar med alla enskilda generators mätenheter med hjälp av 

MODINO. Varje generator får varsitt MODINO- och GOVERNOR-funktionsblock tilldelat sig. Dessa 

sköter kommunikationen och regleringen av varje generator. Värdena från MODINO skickas vidare till 

GOVERNOR som jämför frekvens och spänning mot av användaren valda börvärden och skickar sedan 

ut signaler ifall varvtal eller magnetiseringsströmmen skall ökas eller minskas. Denna signal kan 

användaren koppla direkt till generatorn. 

Värdena om aktiv- och reaktiv effekt skickas in i funktionsblocket SWITCH som enligt ovanstående 

förklaring skickar ut börvärden till generatorernas GOVERNOR. GOVERNOR kan sedan använda dessa 

värden för att justera den enskilda generatorns levererade effekt ut till nätet. 

De generatorer, som är inkopplade på nätet mot varandra, kommer att ha samma frekvens och 

spänning. Därmed kommer generatorerna att regleras unisont med varandra om nätets frekvens eller 

spänning hamnar utanför respektive värdes dödband. När rätt frekvens och spänning är uppnådd 

kommer de enskilda generatorernas GOVERNOR att reglera efter de börvärden på aktiv- och reaktiv 

effekt som kommer från SWITCH . 
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3.3 Indikeringsmönster lysdiod 

Mätenheten ha en lysdiod för statusindikering. Indikeringsmönstren är som följer: 

Blinkande Väntar på AC-spänning / Ingen AC-spänning detekterad. 

Lyser AC-spänning detekterad. Mätning pågår. (Normal drift) 
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4 Felsökning 

4.1 Fel mätvärden på spänning 

Spänningsmätningen kan justeras med hjälp av potentiometern på mätenhetens kretskort. Mät på en 

känd spänning mellan 220-240 V och justera in mätenheten så värdena stämmer. 

4.2 Fel mätvärden på ström 

Om strömmätningen visar stort fel på fas L1, kontrollera strömriktningen i strömtransformatorerna 

och strömsensorerna. Dessa måste vara identiska och ligga i fas med spänningen. 

4.3 Effektmätning 

Kontrollera mätningen av spänning och ström. Effektberäkningen beror endast på dessa värden. 

4.4 Funktionsblock 

Felkodernas betydelse går att utläsa i hjälpen för ETH_MOD_MAST. 

 

  



 

10 

 

5 Komponentlista 

Artikelnummer och priser kommer från ELFA Distrelec. Aktuella priser 2014-02-15. 

Artikelnr Produkt Antal Styckpris Kostnad Beskrivning 

10-389-21 Mikrostyrenhet/kort/Ethernet 1 356,00 kr 356,00 kr Arduino 

Ethernet 

56-160-00 Transformator 0.35 VA 6 VAC  2 45,70 kr 91,40 kr Kretskortstrafo 

10-389-17 Arduino USB/seriell omvandlare 1 86,33 kr 86,33 kr Krävs för 

programmering 

50-263-56 Plastkapsling för DIN-skena 

  CNMB/6ST/KIT 

1 72,60 kr 72,60 kr Inkapsling/Låda 

- Allegro Microsystems ACS712-5A  2 25,00 kr 50,00 kr Finns inte hos 

ELFA 

64-344-35 Cermet 10 kOhm Linjär 500mW 1 14,60 kr 14,60 kr Trim-

potentiometer 

48-329-82 FR2 fenolpapper 1 13,58 kr 13,58 kr Laboratoriekort 

44-022-65 Krimpstift 8 1,41 kr 11,28 kr Hane 

65-004-74 Kondensator 330nF 

100VDC/63VAC 

3 2,24 kr 6,72 kr  

44-022-46 Krimphylsa 8 0,75 kr 5,99 kr Hona 

75-599-07 Kylelement 1 5,79 kr 5,79 kr Till spännings- 

regulatorn 

48-492-46 Plastbricka 3,2 mm 16 0,28 kr 4,48 kr För montering 

44-020-16 Kontakthus 1 4,20 kr 4,20 kr Hane 

73-286-63 Spänningsregulator 7812 1 4,10 kr 4,10 kr För 24 V 

matning 

48-000-70 Mutter M3 16 0,20 kr 3,18 kr För montering 

73-797-93 Komparator LM311P 1 2,77 kr 2,77 kr För frekvens- 

mätning 

44-019-20 Kontakthus 1 1,72 kr 1,72 kr Hona 

70-053-17 Zenerdiod DO-35 glas  

2.7V 500mW 

1 1,44 kr 1,44 kr BZX55/C2V7 

75-014-28 Lysdiod Grön, 5 mm 1 1,43 kr 1,43 kr  

75-502-94 LED-hållare Svart, 5 mm 1 0,99 kr 0,99 kr  

48-019-08 Skruv M3 25 mm 4 0,18 kr 0,71 kr För montering 

60-552-06 Motstånd 100 Ω  0.4 W ± 1% 1 0,68 kr 0,68 kr Till RC-filter 

60-552-10 Motstånd 150 Ω  0.4 W ± 1% 1 0,68 kr 0,68 kr Till lysdiod 

67-005-79 Elektrolytkond  4.7 uF 50VDC 1 0,62 kr 0,62 kr Till RC-filter 

60-552-29 Motstånd 1 kΩ 0.4 W ± 1% 1 0,41 kr 0,41 kr Till zenerdiod 

60-552-53 Motstånd 10 kΩ 0.4 W ± 1% 1 0,41 kr 0,41 kr Till komparator 
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6 Kretsschema 
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7 Byggbeskrivning 

7.1 Montering 

Nedanstående bilder är exempel på placering och montering av komponenterna. Detta kan dock göras 

på valfritt sätt så länge som kretsschemat i avsnitt 6 följs. Tänk dock på att 230 V-sidan av 

transformatorerna bör ligga skild från signalsidan. 

Inkoppling av komponenterna görs enligt kretsschemat i avsnitt 6.  

Strömsensorerna ACS712 böjdes efter att kablar monterats i dessa. 

 

För sammankoppling av mätenheten och PLC:n kan exempelvis nätverksswitch Moxa EDS-205 (art. 25-

734-21 hos ELFA) eller Moxa EDS-208 (art. 25-735-45 hos ELFA) användas. Båda switcharna monteras 

på DIN-skena och matas med 24 V DC. 
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7.1.1 Exempel på komponentplacering 
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7.2 Programmering 

Grundläggande programmering av enheten sker i samband med att IP-adressen bestäms. Se kapitel 2 

för mer information om detta. 
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8 Avancerade inställningar och anpassningar 

8.1 Korrigering av mätvärden 

8.1.1 Spänningsmätning 

Spänningsmätningen korrigeras med hjälp av en trimpotentiometer på mätenheten. Det är dock 

viktigt att inte spänningens toppvärde överstiger 5 V. Mätningen blir då felaktig och om felet kvarstår 

kan mätenheten ta skada. 

8.1.2 Strömmätning 

Strömmätningen kan inte korrigeras. Om mätningen felar, kontrollera transformatorer och kablage. 

Om fas L3 visar felaktiga värden tyder detta på att någon av strömsensorernas inkopplingar är i 

motfas. 

Önskas ändring av mätområde för strömmätning så kan detta anpassas genom att ändra 

omsättningen på transformatorerna. En justering i mätenhetens kod krävs då, vilket enkelt görs i 

Arduino IDE. 

1. I Arduino-koden, leta upp rubriken variabeln trafoRatioI under Programinställningar.  

 

2. I normalt drift har denna variabel värdet 2. Detta motsvarar en omsättning på 2:1. 

Ändra värdet enligt önskemål. 

 

3. Ladda upp koden genom att klicka på File och Upload. 
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9 Specifikationer 

Spänning, ström  

Matningsspänning 24 V DC (15-27 V DC) 

Strömförbrukning max 100 mA 

  

Max spänning U1-U2 250 V AC, Û=354 V 

Max ström in ACS712 3,53 A AC, Î = 5 A 

Max kortslutningsström ACS712 35 A AC, Î = 50 A 

Max ström med 2:1 transformator 7,07 A AC, Î = 10 A 

  

Mätcykel  

Samplingar per period (50 Hz) ≈ 75 

Samplingar per mätcykel ≈ 2250 

Uppdateringshastighet ≈ 1 s 

  

Mätnoggranhet Relaterad till Chauvin-Arnoux C.A 8335 
och Agilent U1233A 

Spänning (220-240 V) ± 0,5 V 

Ström ± 0,2 A 

Frekvens ± 0,2 Hz 

  

Kommunikation  

Protokoll Modbus TCIP/IP 
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10 Fullständig variabellista 

Variabellista för funktionsblocket MODINO 

INPUT 

Allmäna 

Namn Variabeltyp 

IP:  STRING; 
Mätenhetens IP-adress. Skrivs med apostrof före och efter IP-adress; ’192.168.X.XX’. 

RESET:  BOOL; 
Återställer räkneverken samt felkoden. 

GEN_READY: BOOL; 
Låter funktionsblocket veta ifall generatorn är i drift eller inte. 

OUTPUT 

Allmäna 

Namn Variabeltyp 

OK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje lyckat kommunikationsförsök med mätenheten. 

NOK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje misslyckat kommunikationsförsök med mätenheten. 

ERROR:  BOOL; 
Kommunikationen fungerar inte, används av LOAD_SHARING för att stoppa regleringen avbrott i 

kommunikationen. Återställer sig själv när kommunikationen återupptas. 

ERROR_NO:  WORD; 
Vid fel sparas felkoden här. Återställs med RESET. 

VOLTAGE:  REAL; 
Generatorns spänning. 

FREQUENCY:  REAL; 
Generatorns frekvens. 

REAL_POWER_P:  INT; 
Generatorns aktiva effekt. 

REACTIVE_POWER_Q:  INT; 
Generatorns reaktiva effekt. 

COMPLEX_POWER_S:  INT; 
Generatorns skenbara effekt. 
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CURRENT_PHASE_1:  REAL; 
Ström i fas 1. 

CURRENT_PHASE_2:  REAL; 
Ström i fas 2. 

CURRENT_PHASE_3:  REAL; 
Ström i fas 3. 

COS_PHI:  REAL; 

cos() för generatorn. Negativ cos() presenteras som positiv. 
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Variabellista för funktionsblocket GOVERNOR 

INPUT 

Namn Variabeltyp 

Synchronizing:  BOOL; 
Stoppar regleringen vid synkronisering av en generator. 

Synch_gen: BOOL; 
Sätts till sann ifall GOVERNOR:s generator skall synkroniseras. 

Synch_gen_inc:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att öka varvtalet på generatorn. Går direkt till berörd generator.  

Synch_gen_dec:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att minska varvtalet på generatorn. Går direkt till berörd generator.  

Communication_error:  BOOL; 
Kommunikationsfel, automatiska regleringen blockeras. 

Manual_gen:  BOOL; 
Generatorn skall regleras manuellt, automatiska regleringen blockeras. 

Gen_ready:  BOOL; 
Generatorn är driftklar. 

Inc_freq_man:  BOOL; 
Manuell ökning av varvtalet. 

Dec_freq_man:  BOOL; 
Manuell sänkning av varvtalet. 

Actual_frequency:  REAL; 
Verklig frekvens. 

Frequency_requested:  REAL; 
Önskad frekvens, exempelvis 50. 

Frequency_deadband:  REAL; 
Önskat dödband för frekvensregleringen, exempelvis 0.1. 

Actual_real_power:  INT; 
Verklig aktiv effekt. 

Real_power_deadband:  INT; 
Önskat dödband för regleringen av aktiv effekt, exempelvis 50. 

MV_real_power:  INT; 
Börvärde för aktiv effekt. 

Timelow_freq:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt, exempelvis T#800ms. 
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Timehigh_freq:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd, exempelvis T#200ms. 

Inc_volt_man:  BOOL; 
Manuell ökning av magnetiseringsströmmen. 

Dec_volt_man:  BOOL; 
Manuell sänkning av magnetiseringsströmmen. 

Actual_voltage:  REAL; 
Verklig spänning. 

Voltage_requested:  REAL; 
Önskad spänning, exempelvis 230. 

Voltage_deadband:  REAL; 
Önskat dödband för spänningsregleringen, exempelvis 1. 

Actual_reactive_power:  INT; 
Verklig reaktiv effekt. 

Reactive_power_deadband:  INT; 
Önskat dödband för regleringen av reaktiv effekt, exempelvis 50. 

MV_reactive_power:  INT; 
Börvärde för reaktiv effekt. 

Timelow_volt:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt, exempelvis T#800ms. 

Timehigh_volt:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd, exempelvis T#200ms. 

Timehigh_freq_man:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd vid manuell reglering  av frekvensen, exempelvis T#200ms. 

Timelow_freq_man:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt vid manuell reglering av frekvensen, exempelvis T#400ms. 

Timehigh_volt_man:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd vid manuell reglering  av spänningen, exempelvis T#200ms. 

Timelow_volt_man:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt vid manuell reglering av spänningen, exempelvis T#400ms. 
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OUTPUT 

Namn Variabeltyp 

Inc_gen_thrust:  BOOL; 
Öka varvtalet på generatorn. 

Dec_gen_thrust:  BOOL; 
Minska varvtalet på generatorn. 

Inc_gen_magnetizing:  BOOL; 
Öka magnetiseringsströmmen på generator. 

Dec_gen_magnetizing:  BOOL; 
Minska magnetiseringsströmmen på generator. 

Inc_ thrust_indication:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka varvtalet på generatorn, ej växlande indikering. 

Dec_ thrust_indication:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska varvtalet på generatorn, ej växlande indikering. 

Inc_ magnetizing_indication:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka spänningen på generatorn, ej växlande indikering. 

Dec_ magnetizing_indication:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska spänningen på generatorn, ej växlande indikering. 
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Variabellista för funktionsblocket SWITCH 

INPUT 

Namn Variabeltyp 

Gen1_Real_Power_PV:  INT; 
Verklig producerad aktiv effekt av generator 1. 

Gen2_Real_Power_PV:  INT; 
Verklig producerad aktiv effekt av generator 2. 

Gen3_Real_Power_PV:  INT; 
Verklig producerad aktiv effekt av generator 3. 

Gen1_Reactive_Power_PV:  INT; 
Verklig producerad reaktiv effekt av generator 1. 

Gen2_Reactive_Power_PV:  INT; 
Verklig producerad reaktiv effekt av generator 2. 

Gen3_Reactive_Power_PV:  INT; 
Verklig producerad reaktiv effekt av generator 3 

Gen1_CBR:  BOOL; 
Generatorbrytare 1 inne. 

Gen2_CBR_MSB_A:  BOOL; 
Generatorbrytare 2 på huvudtavla A inne. 

Gen2_CBR_MSB_B:  BOOL; 
Generatorbrytare 2 på huvudtavla B inne. 

Gen3_CBR:  BOOL; 
Generatorbrytare 3 inne. 

Bus_tie:  BOOL; 
Ihopkopplade huvudtavlor. 

OUTPUT 

Namn Variabeltyp 

Gen1_Real_Power_MV:  INT; 
Börvärde för aktiv effekt till generator 1. 

Gen2_Real_Power_MV:  INT; 
Börvärde för aktiv effekt till generator 2. 

Gen3_Real_Power_MV:  INT; 
Börvärde för aktiv effekt till generator 3. 

Gen1_Reactive_Power_MV:  INT; 
Börvärde för reaktiv effekt till generator 1. 
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Gen2_Reactive_Power_MV:  INT; 
Börvärde för reaktiv effekt till generator 2 

Gen3_Reactive_Power_MV:  INT; 
Börvärde för reaktiv effekt till generator 3. 
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Variabellista för funktionsblocket LOAD_SHARING 

INPUT 

Allmäna 

Namn Variabeltyp 

SYNCHRONIZING:  BOOL; 
Stoppar regleringen vid synkronisering av en generator. 

BUS_TIE_CBR:  BOOL; 
Ihopkopplade huvudtavlor. 

FREQUENCY_REQUESTED:  REAL; 
Önskad frekvens, exempelvis 50. 

FREQUENCY_DEADBAND:  REAL; 
Önskat dödband för frekvensregleringen, exempelvis 0.1. 

TIMEHIGH_FREQUENCY:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd, exempelvis T#200ms. 

TIMELOW_FREQUENCY:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt, exempelvis T#800ms. 

TIMEHIGH_FREQUENCY_MANUAL:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd vid manuell reglering  av frekvensen, exempelvis T#200ms. 

TIMELOW_FREQUENCY_MANUAL:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt vid manuell reglering av frekvensen, exempelvis T#400ms. 

REAL_POWER_DEADBAND:  INT; 
Önskat dödband för regleringen av aktiv effekt, exempelvis 50. 

VOLTAGE_REQUESTED:  REAL; 
Önskad spänning, exempelvis 230. 

VOLTAGE_DEADBAND:  REAL; 
Önskat dödband för spänningsregleringen, exempelvis 1. 

REACTIVE_POWER_DEADBAND: INT; 
Önskat dödband för regleringen av reaktiv effekt, exempelvis 50. 

TIMEHIGH_VOLTAGE:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd, exempelvis T#200ms. 

TIMELOW_VOLTAGE:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt, exempelvis T#800ms. 
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TIMEHIGH_VOLTAGE_MANUAL:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara tänd vid manuell reglering  av spänningen, exempelvis T#200ms. 
TIMELOW_VOLTAGE_MANUAL:  TIME; 
Hur länge reglersignalen skall vara släckt vid manuell reglering av spänningen, exempelvis T#400ms. 

Generator 1 

Namn Variabeltyp 

GEN1_IP:  STRING; 
IP-adress  till mätenheten till generator 1. Skrivs med apostrof före och efter IP-adress; ’192.168.X.XX’. 

GEN1_RESET_COMMUNICATION_ERROR_NO:  BOOL; 
Återställer räkneverken samt felkoden till mätenheten till generator 1. 

GEN1_SYNCHRONIZING_INCREASE:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att öka varvtalet på generator 1. Kan vara samma insignal till alla 

generatorer. GEN1_ SYNCHRONIZING behöver också vara sann för att ökning skall ske av generatorn. 

GEN1_SYNCHRONIZING_DECREASE:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att minksa varvtalet på generator 1. Kan vara samma insignal till alla 

generatorer. GEN1_ SYNCHRONIZING behöver också vara sann för att ökning skall ske av generatorn. 

GEN1_SYNCHRONIZING:  BOOL; 
Generator 1 skall synkroniseras mot nätet. 

GEN1_MANUAL_MODE:  BOOL; 
Automatisk reglering av generator 1 skall stängas av. 

GEN1_READY:  BOOL; 
Generator 1 är driftklar. 

GEN1_INCREASE_FREQUENCY_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell ökning av varvtalet på generator 1. 

GEN1_DECREASE_FREQUENCY_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell minskning av varvtalet på generator 1. 

GEN1_INCREASE_VOLTAGE_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell ökning av magnetiseringsströmmen på generator 1. 

GEN1_DECREASE_VOLTAGE_MANUAlLY:  BOOL; 
Manuell minskning av magnetiseringsströmmen på generator 1. 

GEN1_CBR:  BOOL; 
Generatorbrytaren 1 inne. 

Generator 2 

Namn Variabeltyp 

GEN2_IP:  STRING; 
IP-adress  till mätenheten till generator 2. Skrivs med apostrof före och efter IP-adress; ’192.168.X.XX’. 
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GEN2_RESET_COMMUNICATION_ERROR_NO:  BOOL; 
Återställer räkneverken samt felkoden till mätenheten till generator 2. 

GEN2_SYNCHRONIZING_INCREASE:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att öka varvtalet på generator 2. Kan vara samma insignal till alla 

generatorer. GEN2_ SYNCHRONIZING behöver också vara sann för att ökning skall ske av generatorn. 

GEN2_SYNCHRONIZING_DECREASE:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att minksa varvtalet på generator 2. Kan vara samma insignal till alla 

generatorer. GEN2_ SYNCHRONIZING behöver också vara sann för att ökning skall ske av generatorn. 

GEN2_SYNCHRONIZING:  BOOL; 
Generator 2 skall synkroniseras mot nätet. 

GEN2_MANUAL_MODE:  BOOL; 
Automatisk reglering av generator 2 skall stängas av. 

GEN2_READY:  BOOL; 
Generator 2 är driftklar. 

GEN2_INCREASE_FREQUENCY_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell ökning av varvtalet på generator 2. 

GEN2_DECREASE_FREQUENCY_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell minskning av varvtalet på generator 2. 

GEN2_INCREASE_VOLTAGE_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell ökning av magnetiseringsströmmen på generator 2. 

GEN2_DECREASE_VOLTAGE_MANUAlLY:  BOOL; 
Manuell minskning av magnetiseringsströmmen på generator 2. 

GEN2_CBR_MSB_A:  BOOL; 
Generatorbrytare 2 på huvudtavla A inne. 

GEN2_CBR_MSB_B:  BOOL; 
Generatorbrytare 2 på huvudtavla B inne. 

Generator 3 

Namn Variabeltyp 

GEN3_IP:  STRING; 
IP-adress  till mätenheten till generator 3. Skrivs med apostrof före och efter IP-adress; ’192.168.X.XX’. 

GEN3_RESET_COMMUNICATION_ERROR_NO:  BOOL; 
Återställer räkneverken samt felkoden till mätenheten till generator 3. 

GEN3_SYNCHRONIZING_INCREASE:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att öka varvtalet på generator 3. Kan vara samma insignal till alla 

generatorer. GEN3_ SYNCHRONIZING behöver också vara sann för att ökning skall ske av generatorn. 
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GEN3_SYNCHRONIZING_DECREASE:  BOOL; 
Signal från synkronoskopet om att minksa varvtalet på generator 3. Kan vara samma insignal till alla 

generatorer. GEN3_ SYNCHRONIZING behöver också vara sann för att ökning skall ske av generatorn. 

GEN3_SYNCHRONIZING:  BOOL; 
Generator 3 skall synkroniseras mot nätet. 

GEN3_MANUAL_MODE:  BOOL; 
Automatisk reglering av generator 3 skall stängas av. 

GEN3_READY:  BOOL; 
Generator 3 är driftklar. 

GEN3_INCREASE_FREQUENCY_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell ökning av varvtalet på generator 3. 

GEN3_DECREASE_FREQUENCY_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell minskning av varvtalet på generator 3. 

GEN3_INCREASE_VOLTAGE_MANUALLY:  BOOL; 
Manuell ökning av magnetiseringsströmmen på generator 3. 

GEN3_DECREASE_VOLTAGE_MANUAlLY:  BOOL; 
Manuell minskning av magnetiseringsströmmen på generator 3. 

GEN3_CBR:  BOOL; 
Generatorbrytare 3 inne. 

OUTPUT 

Generator 1 

Namn Variabeltyp 

GEN1_OK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje lyckat kommunikationsförsök med mätenheten till generator 1. 

GEN1_NOK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje misslyckat kommunikationsförsök med mätenheten till generator 1. 

GEN1_ERROR_NO:  WORD; 
Vid fel med kommunikationen med mätenheten till generator 1sparas felkoden här. Återställs med 

RESET. 

GEN1_COMMUNICATION_ERROR:  BOOL; 
Kommunikationen fungerar inte med mätenheten till generator 1, används av LOAD_SHARING för att 

stoppa regleringen avbrott i kommunikationen. Återställer sig själv när kommunikationen återupptas. 

GEN1_VOLTAGE:  REAL; 
Spänningen på generator 1. 
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GEN1_FREQUENCY:  REAL; 
Frekvensen på generator 1. 

GEN1_REAL_POWER_P:  INT; 
Aktiv effekt levererad av generator 1. 

GEN1_REACTIVE_POWER_Q:  INT; 
Reaktiv effekt levererad av generator 1. 

GEN1_COMPLEX_POWER_S:  INT; 
Skenbar effekt levererad av generator 1. 

GEN1_CURRENT_PHASE_1:  REAL; 
Ström i fas 1 på generator 1. 

GEN1_CURRENT_PHASE_2:  REAL; 
Ström i fas 2 på generator 1. 

GEN1_CURRENT_PHASE_3:  REAL; 
Ström i fas 3 på generator 1. 

GEN1_COS_PHI:  REAL; 

cos() för generator 1. Negativ cos() presenteras som positiv. 

GEN1_INCREASE_GENERATOR_SPEED:  BOOL; 
Öka varvtalet på generator 1. 

GEN1_DECREASE_GENERATOR_SPEED:  BOOL; 
Minska  varvtalet på generator 1. 

GEN1_INCREASE_SPEED_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka varvtalet på generator 1, ej växlande indikering. 

GEN1_DECREASE_SPEED_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska varvtalet på generator 1, ej växlande indikering 

GEN1_INCREASE_GENERATOR_MAGNETIZING:  BOOL; 
Öka magnetiseringsströmmen på generator 1. 

GEN1_DECREASE_GENERATOR_MAGNETIZING:  BOOL; 
Minska magnetiseringsströmmen på generator 1. 

GEN1_INCREASE_MAGNETIZING_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka spänningen på generator 1, ej växlande indikering. 

GEN1_DECREASE_MAGNETIZING_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska spänningen på generator 1, ej växlande indikering. 
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Generator 2 

Namn Variabeltyp 

GEN2_OK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje lyckat kommunikationsförsök med mätenheten till generator 2. 

GEN2_NOK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje misslyckat kommunikationsförsök med mätenheten till generator 2. 

GEN2_ERROR_NO:  WORD; 
Vid fel med kommunikationen med mätenheten till generator 2sparas felkoden här. Återställs med 

RESET. 

GEN2_COMMUNICATION_ERROR:  BOOL; 
Kommunikationen fungerar inte med mätenheten till generator 2, används av LOAD_SHARING för att 

stoppa regleringen avbrott i kommunikationen. Återställer sig själv när kommunikationen återupptas. 

GEN2_VOLTAGE:  REAL; 
Spänningen på generator 2. 

GEN2_FREQUENCY:  REAL; 
Frekvensen på generator 2. 

GEN2_REAL_POWER_P:  INT; 
Aktiv effekt levererad av generator 2. 

GEN2_REACTIVE_POWER_Q:  INT; 
Reaktiv effekt levererad av generator 2. 

GEN2_COMPLEX_POWER_S:  INT; 
Skenbar effekt levererad av generator 2. 

GEN2_CURRENT_PHASE_1:  REAL; 
Ström i fas 1 på generator 2. 

GEN2_CURRENT_PHASE_2:  REAL; 
Ström i fas 2 på generator 2. 

GEN2_CURRENT_PHASE_3:  REAL; 
Ström i fas 3 på generator 2. 

GEN2_COS_PHI:  REAL; 

cos() för generator 2. Negativ cos() presenteras som positiv. 

GEN2_INCREASE_GENERATOR_SPEED:  BOOL; 
Öka varvtalet på generator 2. 

GEN2_DECREASE_GENERATOR_SPEED:  BOOL; 
Minska  varvtalet på generator 2. 

GEN2_INCREASE_SPEED_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka varvtalet på generator 2, ej växlande indikering. 
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GEN2_DECREASE_SPEED_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska varvtalet på generator 2, ej växlande indikering 

GEN2_INCREASE_GENERATOR_MAGNETIZING:  BOOL; 
Öka magnetiseringsströmmen på generator 2. 

GEN2_DECREASE_GENERATOR_MAGNETIZING:  BOOL; 
Minska magnetiseringsströmmen på generator 2. 

GEN2_INCREASE_MAGNETIZING_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka spänningen på generator 2, ej växlande indikering. 

GEN2_DECREASE_MAGNETIZING_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska spänningen på generator 2, ej växlande indikering. 

Generator 3 

Namn Variabeltyp 

GEN3_OK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje lyckat kommunikationsförsök med mätenheten till generator 3. 

GEN3_NOK_COUNT:  WORD; 
Räknar upp ett steg vid varje misslyckat kommunikationsförsök med mätenheten till generator 3. 

GEN3_ERROR_NO:  WORD; 
Vid fel med kommunikationen med mätenheten till generator 3sparas felkoden här. Återställs med 

RESET. 

GEN3_COMMUNICATION_ERROR:  BOOL; 
Kommunikationen fungerar inte med mätenheten till generator 3, används av LOAD_SHARING för att 

stoppa regleringen avbrott i kommunikationen. Återställer sig själv när kommunikationen återupptas. 

GEN3_VOLTAGE:  REAL; 
Spänningen på generator 3. 

GEN3_FREQUENCY:  REAL; 
Frekvensen på generator 3. 

GEN3_REAL_POWER_P:  INT; 
Aktiv effekt levererad av generator 3. 

GEN3_REACTIVE_POWER_Q:  INT; 
Reaktiv effekt levererad av generator 3. 

GEN3_COMPLEX_POWER_S:  INT; 
Skenbar effekt levererad av generator 3. 

GEN3_CURRENT_PHASE_1:  REAL; 
Ström i fas 1 på generator 3. 
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GEN3_CURRENT_PHASE_2:  REAL; 
Ström i fas 2 på generator 3. 

GEN3_CURRENT_PHASE_3:  REAL; 
Ström i fas 3 på generator 3. 

GEN3_COS_PHI:  REAL; 

cos() för generator 3. Negativ cos() presenteras som positiv. 

GEN3_INCREASE_GENERATOR_SPEED:  BOOL; 
Öka varvtalet på generator 3. 

GEN3_DECREASE_GENERATOR_SPEED:  BOOL; 
Minska  varvtalet på generator 3. 

GEN3_INCREASE_SPEED_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka varvtalet på generator 3, ej växlande indikering. 

GEN3_DECREASE_SPEED_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska varvtalet på generator 3, ej växlande indikering 

GEN3_INCREASE_GENERATOR_MAGNETIZING:  BOOL; 
Öka magnetiseringsströmmen på generator 3. 

GEN3_DECREASE_GENERATOR_MAGNETIZING:  BOOL; 
Minska magnetiseringsströmmen på generator 3. 

GEN3_INCREASE_MAGNETIZING_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att öka spänningen på generator 3, ej växlande indikering. 

GEN3_DECREASE_MAGNETIZING_INDICATION:  BOOL; 
Funktionsblocket arbetar med att minska spänningen på generator 3, ej växlande indikering. 
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Modino 

Variabler 

FUNCTION_BLOCK MODINO 

VAR 

 Arduino: ARRAY [0..10] OFWORD; 

 trg: R_TRIG; 

 t1: TON; 

 Modbus_read: ETH_MOD_MAST; 

 mel0: REAL; 

 mel1: REAL; 

 mel2: INT; 

 mel3: INT; 

 mel4: INT; 

 mel5: REAL; 

 mel6: REAL; 

 mel7: REAL; 

 mel8: REAL; 

 mel9: INT; 

 ctu1: CTU; 

 ctu2: CTU; 

END_VAR 

VAR_INPUT 

 IP: STRING; 

 RESET: BOOL; 

 GEN_READY: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 OK_COUNT: WORD; 

 NOK_COUNT: WORD; 

 ERROR: BOOL; 

 ERROR_NO: WORD; 

 VOLTAGE: REAL; 

 FREQUENCY: REAL; 

 REAL_POWER_P: INT; 

 REACTIVE_POWER_Q: INT; 

 COMPLEX_POWER_S: INT; 

 CURRENT_PHASE_1: REAL; 

 CURRENT_PHASE_2: REAL; 

 CURRENT_PHASE_3: REAL; 

 COS_PHI: REAL; 

END_VAR 

 

Programkod (ST) 

(* Kopplar ingångar till Modbus_read som kommunicerar med mätenheten *) 

Modbus_read (EN:=trg.Q OR Modbus_read.DONE, 

    Slot:=0, 

    IP_ADR:=IP_ADR_STRING_TO_DWORD(IP), 

   UNIT_ID:=1, 

    FCT:=03, (* Läs register *) 

    ADDR:=40000, (* Börja läs vid 40'000... *) 

    NB:=10,(* ...och läs 10 framåt *) 

    DATA:=ADR(Arduino)); (* Lägg värdena i stringen 

Arduino *) 

 

trg(CLK:=t1.Q); 

 

(* Vid fel, försök läs igen varje sekund *) 
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t1 (IN:=NOT Modbus_read.DONE, 

 PT:=T#1s); 

 

(* Räkna upp vid lyckad överföring av data *) 

ctu1 (CU:=Modbus_read.DONE AND NOT Modbus_read.ERR, 

   RESET:=RESET); 

 

OK_COUNT:=ctu1.CV; 

 

(* Räkna upp vid misslyckad överföring av data *) 

ctu2 (CU:=Modbus_read.ERR, 

   RESET:=RESET); 

 

NOK_COUNT:=ctu2.CV; 

 

(* Vid fel, spara felkoden för att underlätta vid felsökning *) 

IF Modbus_read.ERR THEN 

 ERROR_NO:=Modbus_read.ERNO; 

ELSIF RESET AND NOT Modbus_read.ERR THEN 

 ERROR_NO:=0; 

END_IF 

 

(* Vid kommunikationsfel sätt ERROR till 

true för att inte reglera i blindo *) 

IF Modbus_read.DONE AND NOT Modbus_read.ERR THEN 

 ERROR:=FALSE; 

ELSIF Modbus_read.ERR THEN 

 ERROR:=TRUE; 

END_IF 

 

 

(* Dela överförda värden med rätt tiopotens för att 

få ut rätt decimalvärde som sparas som en REAL  

alternativt som en INT. Då generatorn är avstängd 

och mätenheten ej svarar sätts värdena till 0. *) 

IF NOT GEN_READY AND ERROR THEN 

 VOLTAGE:=0; 

 FREQUENCY:=0; 

 REAL_POWER_P:=0; 

 REACTIVE_POWER_Q:=0; 

 COMPLEX_POWER_S:=0; 

 CURRENT_PHASE_1:=0; 

 CURRENT_PHASE_2:=0; 

 CURRENT_PHASE_3:=0; 

 COS_PHI:=0; 

ELSE 

 mel0:=Arduino[0]; 

 VOLTAGE:=mel0/100; 

 

 mel1:=Arduino[1]; 

 FREQUENCY:=mel1/100; 

 

 mel2:=Arduino[2]; 

 REAL_POWER_P:=mel2; 

 

 mel3:=Arduino[3]; 

 REACTIVE_POWER_Q:=mel3; 

 

 mel4:=Arduino[4]; 

 COMPLEX_POWER_S:=mel4; 
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 mel5:=Arduino[5]; 

 CURRENT_PHASE_1:=mel5/100; 

 

 mel6:=Arduino[6]; 

 CURRENT_PHASE_2:=mel6/100; 

 

 mel7:=Arduino[7]; 

 CURRENT_PHASE_3:=mel7/100; 

 

(* Vid negativt cos(phi) ändras cos(phi) till ett positivt tal genom att 

multiplicera med -1 *) 

 mel9:=Arduino[8]; 

 IF mel9>0 THEN 

  mel8:=Arduino[8]; 

  COS_PHI:=mel8/100; 

 ELSIF 

  mel9<0 THEN 

  mel8:=INT_TO_REAL(mel9*(-1)); 

  COS_PHI:=mel8/100; 

 END_IF 

END_IF 
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Governor 

Variabler 

FUNCTION_BLOCK GOVERNOR 

VAR_INPUT 

 Synchronizing: BOOL; 

 Synch_gen: BOOL; 

 Synch_gen_inc: BOOL; 

 Synch_gen_dec: BOOL; 

 Communication_error: BOOL; 

 Manual_gen: BOOL; 

 Gen_ready: BOOL; 

 Inc_freq_man: BOOL; 

 Dec_freq_man: BOOL; 

 Actual_frequency: REAL; 

 Frequency_requested: REAL; 

 Frequency_deadband: REAL; 

 Actual_real_power: INT; 

 Real_power_deadband: INT; 

 MV_real_power: INT; 

 Timelow_freq: TIME; 

 Timehigh_freq: TIME; 

 Inc_volt_man: BOOL; 

 Dec_volt_man: BOOL; 

 Actual_voltage: REAL; 

 Voltage_requested: REAL; 

 Voltage_deadband: REAL; 

 Actual_reactive_power: INT; 

 Reactive_power_deadband: INT; 

 MV_reactive_power: INT; 

 Timelow_volt: TIME; 

 Timehigh_volt: TIME; 

 Timehigh_freq_man: TIME; 

 Timelow_freq_man: TIME; 

 Timehigh_volt_man: TIME; 

 Timelow_volt_man: TIME; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 Inc_gen_thrust: BOOL; 

 Dec_gen_thrust: BOOL; 

 Inc_gen_magnetizing: BOOL; 

 Dec_gen_magnetizing: BOOL; 

 Inc_thrust_indication: BOOL; 

 Dec_thrust_indication: BOOL; 

 Inc_magnetizing_indication: BOOL; 

 Dec_magnetizing_indication: BOOL; 

END_VAR 

VAR 

 delay_inc_freq: BLINK; 

 delay_inc_volt: BLINK; 

 delay_dec_volt: BLINK; 

 delay_dec_freq: BLINK; 

END_VAR 

 

 

Programkod (FBD) 
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6 

 

 



 

7 
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Switch 

Variabler 

FUNCTION_BLOCK SWITCH 

VAR_INPUT 

 Gen1_Real_Power_PV: INT; 

 Gen2_Real_Power_PV: INT; 

 Gen3_Real_Power_PV: INT; 

 Gen1_Reactive_Power_PV: INT; 

 Gen2_Reactive_Power_PV: INT; 

 Gen3_Reactive_Power_PV: INT; 

 Gen1_CBR: BOOL; 

 Gen2_CBR_MSB_A: BOOL; 

 Gen2_CBR_MSB_B: BOOL; 

 Gen3_CBR: BOOL; 

 Bus_tie: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 Gen1_Real_Power_MV: INT; 

 Gen2_Real_Power_MV: INT; 

 Gen3_Real_Power_MV: INT; 

 Gen1_Reactive_Power_MV: INT; 

 Gen2_Reactive_Power_MV: INT; 

 Gen3_Reactive_Power_MV: INT; 

END_VAR 

 

Programkod (ST) 

IF (Gen1_CBR AND (Gen2_CBR_MSB_A OR (Gen2_CBR_MSB_B AND Bus_tie)) AND (NOT 

Gen3_CBR OR (NOT Bus_tie AND Gen3_CBR))) 

OR (Gen3_CBR AND (Gen2_CBR_MSB_B OR (Gen2_CBR_MSB_A AND Bus_tie)) AND (NOT 

Gen1_CBR OR (NOT Bus_tie AND Gen1_CBR))) 

OR (Gen1_CBR AND Gen3_CBR AND Bus_tie ANDNOT (Gen2_CBR_MSB_A OR 

Gen2_CBR_MSB_B)) 

OR (Gen1_CBR AND Gen3_CBR AND ((Gen2_CBR_MSB_A AND Bus_tie) OR 

(Gen2_CBR_MSB_B AND Bus_tie))) THEN 

 

IF Gen1_CBR AND (Gen2_CBR_MSB_A OR (Gen2_CBR_MSB_B AND Bus_tie)) AND (NOT 

Gen3_CBR OR (NOT Bus_tie AND Gen3_CBR)) THEN 

 Gen1_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

 Gen2_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

 Gen3_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

 Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

 Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

 Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

END_IF; 

 

IF Gen3_CBR AND (Gen2_CBR_MSB_B OR (Gen2_CBR_MSB_A AND Bus_tie)) AND (NOT 

Gen1_CBR OR (NOT Bus_tie AND Gen1_CBR)) THEN 

 Gen3_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

 Gen2_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

 Gen1_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

 Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

 Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

 Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

END_IF; 
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IF Gen1_CBR AND Gen3_CBR AND Bus_tie AND NOT (Gen2_CBR_MSB_A OR 

Gen2_CBR_MSB_B) THEN 

 Gen1_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

 Gen3_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

 Gen2_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

 Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

 Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

 Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

END_IF; 

 

IF Gen1_CBR AND Gen3_CBR AND ((Gen2_CBR_MSB_A AND Bus_tie) OR 

(Gen2_CBR_MSB_B AND Bus_tie)) THEN 

 IF Gen1_Real_Power_PV<Gen2_Real_Power_PV AND 

Gen2_Real_Power_PV<Gen3_Real_Power_PV THEN 

  Gen1_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

  Gen2_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

  Gen3_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

 ELSIF  Gen1_Real_Power_PV<Gen3_Real_Power_PV AND 

Gen3_Real_Power_PV<Gen2_Real_Power_PV THEN 

  Gen1_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

  Gen2_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

  Gen3_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

 ELSIF  Gen2_Real_Power_PV<Gen1_Real_Power_PV AND 

Gen1_Real_Power_PV<Gen3_Real_Power_PV THEN 

  Gen1_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

  Gen2_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

  Gen3_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

 ELSIF  Gen2_Real_Power_PV<Gen3_Real_Power_PV AND 

Gen3_Real_Power_PV<Gen1_Real_Power_PV THEN 

  Gen1_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

  Gen2_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

  Gen3_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

 ELSIF  Gen3_Real_Power_PV<Gen1_Real_Power_PV AND 

Gen1_Real_Power_PV<Gen2_Real_Power_PV THEN 

  Gen1_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

  Gen2_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

  Gen3_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

 ELSIF  Gen3_Real_Power_PV<Gen2_Real_Power_PV AND 

Gen2_Real_Power_PV<Gen1_Real_Power_PV THEN 

  Gen1_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

  Gen2_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

  Gen3_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

 END_IF; 

END_IF; 

 

IF Gen1_CBR AND Gen3_CBR AND ((Gen2_CBR_MSB_A AND Bus_tie) OR 

(Gen2_CBR_MSB_B AND Bus_tie)) THEN 

 IF Gen1_Reactive_Power_PV<Gen2_Reactive_Power_PV AND 

Gen2_Reactive_Power_PV<Gen3_Reactive_Power_PV THEN 

  Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

  Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

  Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

 ELSIF  Gen1_Reactive_Power_PV<Gen3_Reactive_Power_PV AND 

Gen3_Reactive_Power_PV<Gen2_Reactive_Power_PV THEN 

  Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

  Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

  Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

 ELSIF  Gen2_Reactive_Power_PV<Gen1_Reactive_Power_PV AND 

Gen1_Reactive_Power_PV<Gen3_Reactive_Power_PV THEN 

  Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 
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  Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

  Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

 ELSIF  Gen2_Reactive_Power_PV<Gen3_Reactive_Power_PV AND 

Gen3_Reactive_Power_PV<Gen1_Reactive_Power_PV THEN 

  Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

  Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

  Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

 ELSIF  Gen3_Reactive_Power_PV<Gen1_Reactive_Power_PV AND 

Gen1_Reactive_Power_PV<Gen2_Reactive_Power_PV THEN 

  Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

  Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

  Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

 ELSIF  Gen3_Reactive_Power_PV<Gen2_Reactive_Power_PV AND 

Gen2_Reactive_Power_PV<Gen1_Reactive_Power_PV THEN 

  Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

  Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

  Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

 END_IF; 

END_IF; 

 

ELSE 

 Gen1_Real_Power_MV:=Gen1_Real_Power_PV; 

 Gen2_Real_Power_MV:=Gen2_Real_Power_PV; 

 Gen3_Real_Power_MV:=Gen3_Real_Power_PV; 

 Gen1_Reactive_Power_MV:=Gen1_Reactive_Power_PV; 

 Gen2_Reactive_Power_MV:=Gen2_Reactive_Power_PV; 

 Gen3_Reactive_Power_MV:=Gen3_Reactive_Power_PV; 

END_IF; 
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Load_sharing 

Variabler 

FUNCTION_BLOCK LOAD_SHARING 

VAR 

 Gen1: MODINO; 

 Gen2: MODINO; 

 Omkastare: SWITCH; 

 Gen3: MODINO; 

 Gen1_reg: GOVERNOR; 

 Gen2_reg: GOVERNOR; 

 Gen3_reg: GOVERNOR; 

END_VAR 

VAR_INPUT 

 SYNCHRONIZING: BOOL; 

 BUS_TIE_CBR: BOOL; 

 FREQUENCY_REQUESTED: REAL; 

 FREQUENCY_DEADBAND: REAL; 

 TIMEHIGH_FREQUENCY: TIME; 

 TIMELOW_FREQUENCY: TIME; 

 TIMEHIGH_FREQUENCY_MANUAL: TIME; 

 TIMELOW_FREQUENCY_MANUAL: TIME; 

 REAL_POWER_DEADBAND: INT; 

 VOLTAGE_REQUESTED: REAL; 

 VOLTAGE_DEADBAND: REAL; 

 REACTIVE_POWER_DEADBAND: INT; 

 TIMEHIGH_VOLTAGE: TIME; 

 TIMELOW_VOLTAGE: TIME; 

 TIMEHIGH_VOLTAGE_MANUAL: TIME; 

 TIMELOW_VOLTAGE_MANUAL: TIME; 

 GEN1_IP: STRING; 

 GEN1_RESET_COMMUNICATION_ERROR_NO: BOOL; 

 GEN1_SYNCHRONIZING_INCREASE: BOOL; 

 GEN1_SYNCHRONIZING_DECREASE: BOOL; 

 GEN1_SYNCHRONIZING: BOOL; 

 GEN1_MANUAL_MODE: BOOL; 

 GEN1_READY: BOOL; 

 GEN1_INCREASE_FREQUENCY_MANUALLY: BOOL; 

 GEN1_DECREASE_FREQUENCY_MANUALLY: BOOL; 

 GEN1_INCREASE_VOLTAGE_MANUALLY: BOOL; 

 GEN1_DECREASE_VOLTAGE_MANUAlLY: BOOL; 

 GEN1_CBR: BOOL; 

 GEN2_IP: STRING; 

 GEN2_RESET_COMMUNICATION_ERROR_NO: BOOL; 

 GEN2_SYNCHRONIZING_INCREASE: BOOL; 

 GEN2_SYNCHRONIZING_DECREASE: BOOL; 

 GEN2_SYNCHRONIZING: BOOL; 

 GEN2_MANUAL_MODE: BOOL; 

 GEN2_READY: BOOL; 

 GEN2_INCREASE_FREQUENCY_MANUALLY: BOOL; 

 GEN2_DECREASE_FREQUENCY_MANUALLY: BOOL; 

 GEN2_INCREASE_VOLTAGE_MANUALLY: BOOL; 

 GEN2_DECREASE_VOLTAGE_MANUALLY: BOOL; 

 GEN2_CBR_MSB_A: BOOL; 

 GEN2_CBR_MSB_B: BOOL; 

 GEN3_IP: STRING; 
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 GEN3_RESET_COMMUNICATION_ERROR_NO: BOOL; 

 GEN3_SYNCHRONIZING_INCREASE: BOOL; 

 GEN3_SYNCHRONIZING_DECREASE: BOOL; 

 GEN3_SYNCHRONIZING: BOOL; 

 GEN3_MANUAL_MODE: BOOL; 

 GEN3_READY: BOOL; 

 GEN3_INCREASE_FREQUENCY_MANUALLY: BOOL; 

 GEN3_DECREASE_FREQUENCY_MANUALLY: BOOL; 

 GEN3_INCREASE_VOLTAGE_MANUALLY: BOOL; 

 GEN3_DECREASE_VOLTAGE_MANUALLY: BOOL; 

 GEN3_CBR: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 GEN1_OK_COUNT: WORD; 

 GEN1_NOK_COUNT: WORD; 

 GEN1_ERROR_NO: WORD; 

 GEN1_COMMUNICATION_ERROR: BOOL; 

 GEN1_VOLTAGE: REAL; 

 GEN1_FREQUENCY: REAL; 

 GEN1_REAL_POWER_P: INT; 

 GEN1_REACTIVE_POWER_Q: INT; 

 GEN1_COMPLEX_POWER_S: INT; 

 GEN1_CURRENT_PHASE_1: REAL; 

 GEN1_CURRENT_PHASE_2: REAL; 

 GEN1_CURRENT_PHASE_3: REAL; 

 GEN1_COS_PHI: REAL; 

 GEN1_INCREASE_GENERATOR_SPEED: BOOL; 

 GEN1_DECREASE_GENERATOR_SPEED: BOOL; 

 GEN1_INCREASE_SPEED_INDICATION: BOOL; 

 GEN1_DECREASE_SPEED_INDICATION: BOOL; 

 GEN1_INCREASE_GENERATOR_MAGNETIZING: BOOL; 

 GEN1_DECREASE_GENERATOR_MAGNETIZING: BOOL; 

 GEN1_INCREASE_MAGNETIZING_INDICATION: BOOL; 

 GEN1_DECREASE_MAGNETIZING_INDICATION: BOOL; 

 GEN2_OK_COUNT: WORD; 

 GEN2_NOK_COUNT: WORD; 

 GEN2_ERROR_NO: WORD; 

 GEN2_COMMUNICATION_ERROR: BOOL; 

 GEN2_VOLTAGE: REAL; 

 GEN2_FREQUENCY: REAL; 

 GEN2_REAL_POWER_P: INT; 

 GEN2_REACTIVE_POWER_Q: INT; 

 GEN2_COMPLEX_POWER_S: INT; 

 GEN2_CURRENT_PHASE_1: REAL; 

 GEN2_CURRENT_PHASE_2: REAL; 

 GEN2_CURRENT_PHASE_3: REAL; 

 GEN2_COS_PHI: REAL; 

 GEN2_INCREASE_GENERATOR_SPEED: BOOL; 

 GEN2_DECREASE_GENERATOR_SPEED: BOOL; 

 GEN2_INCREASE_SPEED_INDICATION: BOOL; 

 GEN2_DECREASE_SPEED_INDICATION: BOOL; 

 GEN2_INCREASE_GENERATOR_MAGNETIZING: BOOL; 

 GEN2_DECREASE_GENERATOR_MAGNETIZING: BOOL; 

 GEN2_INCREASE_MAGNETIZING_INDICATION: BOOL; 

 GEN2_DECREASE_MAGNETIZING_INDICATION: BOOL; 

 GEN3_OK_COUNT: WORD; 

 GEN3_NOK_COUNT: WORD; 

 GEN3_ERROR_NO: WORD; 

 GEN3_COMMUNICATION_ERROR: BOOL; 

 GEN3_VOLTAGE: REAL; 
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 GEN3_FREQUENCY: REAL; 

 GEN3_REAL_POWER_P: INT; 

 GEN3_REACTIVE_POWER_Q: INT; 

 GEN3_COMPLEX_POWER_S: INT; 

 GEN3_CURRENT_PHASE_1: REAL; 

 GEN3_CURRENT_PHASE_2: REAL; 

 GEN3_CURRENT_PHASE_3: REAL; 

 GEN3_COS_PHI: REAL; 

 GEN3_INCREASE_GENERATOR_SPEED: BOOL; 

 GEN3_DECREASE_GENERATOR_SPEED: BOOL; 

 GEN3_INCREASE_SPEED_INDICATION: BOOL; 

 GEN3_DECREASE_SPEED_INDICATION: BOOL; 

 GEN3_INCREASE_GENERATOR_MAGNETIZING: BOOL; 

 GEN3_DECREASE_GENERATOR_MAGNETIZING: BOOL; 

 GEN3_INCREASE_MAGNETIZING_INDICATION: BOOL; 

 GEN3_DECREASE_MAGNETIZING_INDICATION: BOOL; 

END_VAR 

 

Programkod (FBD) 
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// ----------------------------------------------------------------------- 

/* Examensarbete 

v6.2   20140218 

 

Mäter spänning, ström och effekter, samt räknar ut frekvens och effektfakto

r i ett symmetriskt IT-nät. 

 

Spänning mäts mellan L1 och L3, Ström mäts på L2 och L3. L1 räknas ut då sy

stemet 

antas vara symmetriskt och balanserat. 

 

*/ 

// ----------------------------------------------------------------------- 

// DEBUG (Felsökning).  

// ----------------------------------------------------------------------- 

constboolean deBug = 1;      // Felsökningsdata och mätvärden skickas via 

serieport. 

                              // Kan läsas med Serial Monitor i Arduino IDE 

constboolean deBugOSC = 0;   // Anpassad signal till Serial Oscilloscope 

(U, I(L1), I(L2) 

                              // http://www.x-io.co.uk/serial-oscilloscope/ 

 

// ----------------------------------------------------------------------- 

// Programinställningar 

// ----------------------------------------------------------------------- 

 

// IP inställningar 

uint8_t mac[]     = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x51, 0x06 }; // MAC-adress, 

ändras enligt vad som står på Ethernet-Shielden 

uint8_t ip[]      = { 192, 168, 0, 8 };                     // IP-adress 

uint8_t gateway[] = { 192, 168, 0, 10 };                    // Gateway 

(router) 

uint8_t subnet[]  = { 255, 255, 0, 0 };                     // Subnet 

 

// Parametrar för spänningsmätning 

//float voltageCorrection = 75.6;       // Omvandling för transforamtor och

 spänningsdelning. 

float voltageCorrection = 76;       // Omvandling för transforamtor och 

spänningsdelning. 

float trafoRatioI = 2;                // Trafo-ratio för strömmätning 

 

// ------------------------------------------------------------------------ 

// !-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-! RÖR INGET NEDANFÖR !-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!- 

 

int currentHysteresis = 10;          // Under detta värde (i bitar 0-1023) 

tolkar vi som noll 

 

// Korrigeringar 

float corrFactorFreq = 1.005;            // Korrektionsfaktor 

frekvensmätning p.g.a. stigtid hos komparatorn samt statiskt mätfel i 

Arduino. 

float corrFactorP = 1;//1.12;           // Korriktionsfaktor för 

effektmätning (aktiv) 

float corrFactorS = 1;//1.09;           // Korrektionsfaktor för 

effektmätning (skenbar) 

int dcOffset = 512;                   // AD-värde för offsetspänning, 

normalt 512 (2,5 V). 

 

// Skalkorrigeringar 

float U_RATIO = 5 * voltageCorrection; 
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float I_RATIO = 15 * trafoRatioI;  

  

// Timeout ifall ingen signal finns eller något blir fel (loopen börjar om 

vid fel) 

int timeOut=5000;                    // Tid för timout (millisekunder) om 

något är fel under samplingen. 

 

// Antal nollgenomgångar som skall mätas. Om vi vill mäta 10 perioder, välj

er vi 20 nollgenomgångar. 

int crossings=80;                   // Hur många nollgenomgång skall mätas? 

int crossingHysteresis = 1;          // Hur stort spann runt 0 godkänner vi 

som start? 

 

// Antal samplingar för frekvensmätning 

int freqSamples = 10; 

 

// Tröskelvärde för hur långt ifrån noll (dcOffSet) vi skall vara för att r

äkna som AC spänning 

int acThreshold = 100; 

 

// ------------------------------------------------------------------------ 

// Hämta bibliotek 

// ------------------------------------------------------------------------ 

// Include the library code: 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

#include "Mudbus.h"// Ladda in bibliotek för Modbus-kommunikation 

 

// Starta modbus library 

Mudbus Mb; 

 

// Anslutningspinnar 

int readVoltagePin = 0;              // Analog pin 

int readCurrentPinL2 = 1;            // Analog pin 

int readCurrentPinL3 = 2;            // Analog pin 

int freqPin = 7;                     // Pinne för frekvensmätning 

int acDetectedPin = 6;               // Pinne för indikering att vi har 

detekterat en växelspänning 

 

int calVoltage = 1023;               // Värde för matnignsspänning (används 

för strömmätning) 

 

// Öka hastighet på ADC 

#define FASTADC 1 

 

// Defines for setting and clearing register bits 

#ifndef cbi 

#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) 

#endif 

#ifndef sbi 

#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) 

#endif 

 

// ------------------------------------------------------------------------ 

// Globala variabler, skall ej ändras 

// ------------------------------------------------------------------------ 

 

// Diverse globala variabler 
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unsignedlong lastCycleTime = millis();  // för DeBug, används vid mätning 

av cykeltid. 

unsignedlong pageTimeStamp = 0;         // Markör för automatiskt sidbyte 

unsignedlong tOutResetTime=0;           // Delklarerad variabel för 

nollställning om inga mätningar gjorts.. skall vara 0. 

 

int topValue = 0; 

int bottomValue = 1023; 

 

float RMS_U;                             // Effektivvärde spänning 

float RMS_U2;                            // Effektivvärde spänning 

float RMS_IL1;                           // Effektivvärde ström L1 

float RMS_IL2;                           // Effektivvärde ström L2 

float RMS_IL3;                           // Effektivvärde ström L3 

float RMS_P;                             // Effektivvärde aktiv effekt 

float RMS_Q;                             // Effektivvärde reaktiv effekt 

float RMS_S;                             // Effektivvärde skenbar effekt 

float cosFI = 1;                         // cosFI 

float sinFI = 0;                        // Sinus fi = arccos(cosinus fi). 

float indicatedFrequency = 0;            // indikerad frekvens. 

float phase=0; 

 

int zeroValue = 0;                       // Värde för nollgenomgång 

 

boolean tOut=false;                      // Indikering för timeout 

boolean acDetected=false;                // Indikering för att vi 

detekterat en växelspänning 

 

// ######################################################################## 

// Initieringsfunktion, körs en gång vid spänning till. 

// ######################################################################## 

voidsetup() { 

 

  // Aktivera snabb ADC omvandling 

  #if FASTADC 

    // set prescale to 16 

    sbi(ADCSRA,ADPS2) ; 

    cbi(ADCSRA,ADPS1) ; 

    cbi(ADCSRA,ADPS0) ; 

  #endif   

 

  if (deBug) {                      // Starta seriekommunikation för DEBUG 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println("DEBUG Mode.");  

    Serial.println("Starting..."); 

  } 

  if (deBugOSC) {                    // Starta seriekommunikation för DEBUG 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println("DEBUG Oscilloscope Mode."); 

    Serial.println("Starting..."); 

  } 

   

  // pinMode 

  pinMode(acDetectedPin, OUTPUT);                   // Lysdiod för 

indikering att vi detekterat växelspänning 

  pinMode(freqPin, INPUT);                          // Ingång för 

frekvensmätning 

 

  waitForAC(); 
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    if (deBug) { 

      Serial.println("Initialization complete."); 

      Serial.println("--------------------------------------------------"); 

    } 

  // Starta Ethernet-protokoll 

  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); 

  //Avoid pins 4,10,11,12,13 when using Ethernet shield 

 

} 

 

// ######################################################################## 

// Funktion för att sampla spänning från en analog ingång, och konvertera d

etta till ett effektivvärde (RMS); 

// 

// Härstammar från EmonLib https://github.com/openenergymonitor/EmonLib  

// ######################################################################## 

void sampleAnalogVoltage () { 

 

  // Deklarera lokala variabler 

  int crossCount = 0;                     // Nollgenomgångsräknare 

  int cV_U = 0;                           // currentValue U (aktuellt 

värde) på analogingång för spänningsmätning 

  int cV_IL2 = 0;                         // currentValue I L1 (aktuellt 

värde) på analogingång för strömmätning L1 

  int cV_IL3 = 0;                         // currentValue II L2 aktuellt 

värde) på analogingång för strömmätning L2 

  int numberOfSamples = 0;                // Räknare för antal samples 

  int startValue = 0; 

  int filteredIL2 = 0; 

  int filteredIL3 = 0; 

 

  unsignedlong startTime = millis();     // Variabel för mätloopens 

starttid 

  unsignedlong stopTime = millis();      // Variabel för mätloopens sluttid 

  unsignedlong sum_U = 0;                // Summerare för spänningssamples 

  unsignedlong sum_IL1 = 0;              // Summerare för strömsaples L1 

  unsignedlong sum_IL2 = 0;              // Summerare för strömsaples L2 

  unsignedlong sum_IL3 = 0;              // Summerare för strömsaples L2 

  float sum_Q = 0;                        // Summerare för reaktiv effekt. 

 

  float periodTime = 0;                   // Variabel för periodtid 

  float filteredU = 0;                    // Spänning korrigerad för fel i 

A/D kretsen mm 

 

  boolean checkCrossing = false;          // Används för att räkna 

nollgenomgångar. 

  boolean lastCrossing = false;           // Används för att räkna 

nollgenomgångar. 

  boolean st=false;                       // Utlösare för att bryta loopen 

vid ex timeout. 

 

  // ---------------------------------------------------------------------- 

  // Starta loopen när vi ligger nära en nollgenomgång 

  // ---------------------------------------------------------------------- 

  tOut = false;      // Indikator för timeout 

  tOutResetTime = 0; // Indikator för tidpunkt för timeout 

   

  startTime=millis();                // Markör för starttid (för timeout) 
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  if (deBug) Serial.print("Preaparing for sampling. Waiting for zero 

crossing... "); 

 

  // Kör loop för att vänta på nollgenomgång tills stoppsignal ges 

  while (st==false) 

    { 

 

    // Om vi har gått över timout-gränsen 

    if ((millis()-startTime)>timeOut) {  

      // Sätt timeout indikering till sant 

      tOut=true;        

      // Skriv ut DEBUG-data 

      if (deBug == true) { 

        Serial.print("Timeout: No crossing found,  "); 

        Serial.print("startValue: "); 

        Serial.println(startValue); 

      } 

      st=true; //  Stoppsignal för att avbryta loopen 

      acDetected = false; 

    }           

 

    // Läs in startvärde och kolla om detta ligger inom hysteresen för 

nollgenomgång 

    startValue = analogRead(readVoltagePin);    // Läs in värde 

    if ((startValue < zeroValue + crossingHysteresis) &&  (startValue > 

zeroValue - crossingHysteresis)) { 

 

      if (!acDetected) {     // Om vi detecterat växelspänning 

(nollgenomgångar), indikera detta. 

        acDetected = true;                   // Sätt flagga för att AC är 

indikerad 

        digitalWrite(acDetectedPin, HIGH);   // Tänd lysdiod för AC 

      } 

      if (deBug) { 

        Serial.print("Done. Zerovalue is "); 

        Serial.println(zeroValue); 

      } 

       st=true; // Stoppa loopen för startgenomgångsdetektering och gå 

vidare  

    } 

  }  

   

  // ---------------------------------------------------------------------- 

  // Starta sampling 

  // ---------------------------------------------------------------------- 

   

  if (deBug && !tOut) Serial.println("Sampling started."); 

  st = false;                                                // Nollställ 

markör för att avbryta (timeout bl.a.) 

  startTime=micros();                                        // Markör för 

starttid (för timeout) 

   

  while((crossCount <= crossings) && st==false&& tOut == false) { // Kolla 

om vi har uppnått antalet nollgenomgångar vi vill sampla, eller om vi har 

fått timeout.      

    if ((micros()-startTime)/1000 > timeOut) {                     // Kolla 

om vi gått över tiden för timout 

      if (deBug == true) {   // Skriv ut DEBUG-data 

        Serial.print("Timeout: Sampling took too long ("); 

        Serial.print((micros()-startTime)/1000); 
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        Serial.println("ms)."); 

        Serial.println(""); 

      } 

      tOut = true;      // Flagga för att timout skett 

      st = true;        // Stoppsignal för samplingsloop 

    }  

 

    numberOfSamples++;                                       // Öka antalet 

samples med ett. 

    cV_U = analogRead(readVoltagePin);                       // Läs in 

aktuellt värde från analoga ingången för spänningsmätning 

    cV_IL2 = analogRead(readCurrentPinL2);                   // Läs in 

aktuellt värde från analoga ingången för spänningsmätning 

    cV_IL3 = analogRead(readCurrentPinL3);                   // Läs in 

aktuellt värde från analoga ingången för spänningsmätning 

     

    if (topValue < cV_U) { topValue = cV_U; }                // Räkna ut 

Utopp 

    if (bottomValue > cV_U) { bottomValue = cV_U; }          // Räkna ut 

Umin 

    // -------------------------------------------------------------------- 

    // Filtrera bort vår offset-spänning på 2,5 V 

    // -------------------------------------------------------------------- 

 

    filteredU = (cV_U -

 zeroValue)/0.996;                                 // Filtrera bort offset 

spänning 

    filteredIL2 = (cV_IL2 -

 calVoltage/2)/0.996;                          // Filtrera bort offset 

spänning strömmätning 

    filteredIL3 = (cV_IL3 -

 calVoltage/2)/0.996;                          // Filtrera bort offset 

spänning strömmätning 

                                                               

    // -------------------------------------------------------------------- 

    // Lägg till kvadrerat värde för samplen                     

    // -------------------------------------------------------------------- 

    if (crossCount < crossings) {  

      sum_U += (filteredU * filteredU);                        // Kvadrera 

värdet vi läst in för U 

      sum_IL1 += (filteredIL2 + filteredIL3) * (filteredIL2 + filteredIL3); 

      sum_IL2 += (filteredIL2 * filteredIL2); 

      sum_IL3 += (filteredIL3 * filteredIL3); 

      sum_Q += (filteredIL3 * filteredU);                      // Räkna ut 

momentan reaktiv effekt q 

    }     

    // För deBug med windows-programmet Serial Oscilloscope http://www.x-

io.co.uk/serial-oscilloscope/ 

    if (deBugOSC == true) { 

      Serial.print(filteredU); 

      Serial.print(","); 

      Serial.print(filteredIL2); 

      Serial.print(","); 

      Serial.println(filteredIL3); 

    } 

     

    // -------------------------------------------------------------------- 

    // Räkna antal nollgenomgångar 

    // -------------------------------------------------------------------- 
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    lastCrossing = checkCrossing;          // Spara senaste 

nollgenomgångsindikering för senare jämförelse 

    if (cV_U > zeroValue)                  // Om aktuellt väre är över 

nollpunkten sätter vi en markör för att räkna nollgenomgångar 

      { checkCrossing = true; }      

    else 

      { checkCrossing = false; } 

 

    if (numberOfSamples == 1)  

      {lastCrossing = checkCrossing;}       // Om det är första samplen 

nollställer vi. 

 

    if (lastCrossing != checkCrossing)      // Om vi har gått förbi 

initialvärdet räknar vi en nollgenomgång.. 

      { crossCount++; } 

 

  } 

  stopTime=micros();                        // Markör för sluttid för 

mätning (för frekvensuträkning). 

   

  // ---------------------------------------------------------------------- 

  // Beräkna effektivvärden 

  // 

  // Beräkningen görs genom att under samplingen har värdena lästs av ett 

antal gånger, 

  // kvadrerats och summerats. Här nedan drar vi ett medelvärde ur detta. 

Sedan mappar 

  // vi om det till rätt skala och korrigerar för fel i A/D omvandlare. 

  // ---------------------------------------------------------------------- 

    if (tOut == false) {  // Om inte Timout skett, kör nedanstående 

 

      zeroValue = bottomValue + ((topValue-bottomValue) / 2);      // 

Nollgenomgång uträknad 

      topValue = topValue - zeroValue;                             // Dra 

av detta för att få toppvärde 

 

      RMS_U =sqrt(sum_U / numberOfSamples) * 10;                   // Räkna 

ut kvadratroten ur tidsmedelvärdet 

      RMS_IL1 = sqrt(sum_IL1 / numberOfSamples) * 10;              // 

Värdena gångras med 10 för att få med decimaler senare. 

      RMS_IL2 = sqrt(sum_IL2 / numberOfSamples) * 10;              // 

Funktionen MAP nedan kan ej hantera decimaltal. 

      RMS_IL3 = sqrt(sum_IL3 / numberOfSamples) * 10; 

      RMS_Q = (sum_Q/numberOfSamples);                             // Räkna 

ut medelvärdet för reaktiv effekt 

  

      RMS_U = map(RMS_U, 0, 5120, 0, U_RATIO * 10);                // Mappa 

om skalor till lämplig skala (volt, ampere) 

      RMS_IL1 = map(RMS_IL1, 0, 5120, 0, I_RATIO*100); 

      RMS_IL2 = map(RMS_IL2, 0, 5120, 0, I_RATIO*100); 

      RMS_IL3 = map(RMS_IL3, 0, 5120, 0, I_RATIO*100); 

 

      RMS_U = RMS_U / 10;                                           // 

Återställ värdena med decimaler 

      RMS_IL1 = RMS_IL1 / 100; 

      RMS_IL2 = RMS_IL2 / 100; 

      RMS_IL3 = RMS_IL3 / 100; 

 

      float topPWR = U_RATIO * I_RATIO;                             // 

Räkna ut reaktiv effekt 
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      RMS_Q = (RMS_Q / 262144) * topPWR;                     // Skala om 

och byt tecken 

      RMS_Q = RMS_Q * (-1.73205);                                 // Gångra 

med roten ur tre och byt tecken 

 

      sinFI = RMS_Q/(RMS_U * RMS_IL3 * 1.73205);                  // Räkna 

ut sinFI utifrån Q. 

      phase = asin(sinFI) * 180/3.141592653;   

      if (sinFI < 0) cosFI = cos(asin(sinFI)-(90*180/3.14));                                     

// Räkna ut cosFI 

      else cosFI = cos(asin(sinFI));                                     // 

Räkna ut cosFI 

     

      RMS_S = RMS_U * RMS_IL3 * 1.73205 * corrFactorS;              // 

Räkna ut skenbar effekt 

      //RMS_P = sqrt(RMS_S*RMS_S-RMS_Q*RMS_Q); 

      RMS_P = (RMS_U * RMS_IL3 * cosFI * 1.73205);                  // 

Räkna ut aktiv effekt    

       

    } 

//    else{ 

//      tOutResetTime = millis();  

//    } 

 

  // Skriv ut DEBUG-data 

  if (deBug == true&& tOut == false) { 

    Serial.print("Sampling complete ("); 

    Serial.print(numberOfSamples); 

    Serial.println(" samples)"); 

  } 

 

} 

  

// ######################################################################## 

// Funktion för att mäta frekvens 

// ######################################################################## 

void measureFrequency() { 

   

  // Nollställ variabler före mätning 

  indicatedFrequency = 0; 

  float duration = 0; 

  float periodTime = 0; 

  int i = 0; 

   

  // Läs in pulslängden ett antal gånger och beräkna sedan medelvärdet 

  if (deBug) Serial.print("Measuring frequency..."); 

  while(i<freqSamples) { 

    duration = pulseIn(freqPin, HIGH);                    // Läs in 

pulslängd 

    if (duration > 100) { 

      periodTime = (corrFactorFreq*duration*2)/1000;        // Räkna om 

periodtid till millisekunder samt korrigera för mätfel 

      indicatedFrequency += (1000/periodTime);              // Räkna om 

periodtid till frekvens 

      i++; 

    } 

  }     

  indicatedFrequency = indicatedFrequency / freqSamples;  // Beräkna 

medelvärdet av frekvensmätningarna 

  if (deBug) { 
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    Serial.print("Done. Frequency is "); 

    Serial.print(indicatedFrequency); 

    Serial.println(" Hz."); 

  } 

 

} 

 

// ######################################################################## 

// Funktion för att kolla om vi har AC 

// ######################################################################## 

void waitForAC() { 

  // Deklarera lokala variabler 

  unsignedlong startZeroConfig = millis();         // Tidsstämpel vid 

nollgenomgångsmätning 

  startZeroConfig = millis(); 

 

  if (deBug) { // Vänta på växelspänning för beräkning av nollgenomgång 

    Serial.print("Waiting for AC");  

  } 

  int st=false; 

  while (!st) { // Vänta på AC spänning 

    int startValue = analogRead(readVoltagePin); 

 

    if ((startValue < dcOffset-acThreshold ) || (startValue > 

dcOffset+acThreshold )) { st = true; } 

 

    if ((millis() - startZeroConfig) > 500) { 

      if (deBug) {Serial.print("."); } 

      startZeroConfig = millis(); 

      acDetected = !acDetected; 

      digitalWrite(acDetectedPin, acDetected); 

    } 

  } 

    acDetected = true;  // AC har detekterats, mät nollgenomgång 

    digitalWrite(acDetectedPin, HIGH); 

    if (deBug) { 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("AC detected."); 

      Serial.print("Calculating zero value...");  

    } 

    // Mät vart vi har nollpunkten 

    for (int i=0; i<5000; i++) { 

      int cV_U = analogRead(readVoltagePin); 

      if (topValue < cV_U) { topValue = cV_U; }              // Räkna ut 

utopp och umin 

      if (bottomValue > cV_U) { bottomValue = cV_U; } 

    } 

    zeroValue = bottomValue + ((topValue-bottomValue) / 2);  // 

Nollgenomgång uträknad 

    if (deBug == true) { 

      Serial.print(" value is ");  

      Serial.println(zeroValue); 

    } 

    tOutResetTime = 0;    // Nollställ klicka för timeout 

} 

 

// ######################################################################## 

// Programloop (Huvudloop) 

// ######################################################################## 

voidloop() { 
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  // Gör mätningar 

  sampleAnalogVoltage();     // Sampla ström och spänning 

   

  if (acDetected) {  

    //acDetected = true; // Indikera att vi har AC 

    tOutResetTime = 0; // Nollställ timeout 

 

    if (!tOut) measureFrequency();        // Mät frekvensen 

 

    // Skriv ut DEBUG-data 

    if (deBug == true&& tOut == false) { 

      Serial.print("U1: "); 

      Serial.print(RMS_U,1); 

      Serial.print("  IL1: "); 

      Serial.print(RMS_IL1,2); 

      Serial.print("  IL2: "); 

      Serial.print(RMS_IL2,2); 

      Serial.print("  IL3: "); 

      Serial.print(RMS_IL3,2); 

      Serial.print("  f: "); 

      Serial.print(indicatedFrequency); 

      Serial.print("  P: "); 

      Serial.print(RMS_P); 

      Serial.print("  Q: "); 

      Serial.print(RMS_Q); 

      Serial.print("  S: "); 

      Serial.print(RMS_S); 

      Serial.print("  cosFI: "); 

      Serial.print(cosFI); 

      Serial.print("  phase: "); 

      Serial.print(phase); 

      Serial.print(" "); 

    } 

 

    // Skriv ut DEBUG-data 

    if (deBug == true) { 

      Serial.print("zeroValue: "); 

      Serial.print(zeroValue); 

      Serial.print("  Cykeltid: "); 

      Serial.print(millis()-lastCycleTime); 

      Serial.println(" ms"); 

      lastCycleTime = millis(); 

    } 

  } 

   

  // Sätt tidsstämpel för när första timouten skett. 

  if (tOut && tOutResetTime == 0) {  //Om timeout skett och inte har skett 

tidigare, nollställ timout klocka                     

    tOutResetTime = millis();  

  } 

  // Om vi haft flera timeout i rad, nollställ allt. 

  elseif (tOut && (millis() - tOutResetTime) > (timeOut * 2)) {       

     

    acDetected = false;               // Indikera att vi ej känner av 

växelspänning 

    digitalWrite(acDetectedPin, LOW); // Släck lysdiod för att AC är 

detekterad. 

       

    // Skriv ut DEBUG-data 
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    if (deBug == true) { 

      Serial.println("Timeout: Too long without AC value on input."); 

      Serial.println(""); 

    } 

    //  Nollställ alla värden 

    RMS_U = 0; 

    RMS_IL1 = 0; 

    RMS_IL2 = 0; 

    RMS_IL3 = 0; 

    RMS_P = 0; 

    RMS_S = 0; 

    cosFI = 1; 

    RMS_Q = 0; 

    indicatedFrequency = 0; 

  } 

 

  if (!acDetected) waitForAC();      // Vi har ingen AC, vänta på AC. 

       

    // Skicka ut allt på ModBus! 

    Mb.Run(); 

    Mb.R[40000] = RMS_U*100; 

    Mb.R[40001] = indicatedFrequency*100; 

    Mb.R[40002] = RMS_P; 

    Mb.R[40003] = RMS_Q; 

    Mb.R[40004] = RMS_S; 

    Mb.R[40005] = RMS_IL1*100; 

    Mb.R[40006] = RMS_IL2*100; 

    Mb.R[40007] = RMS_IL3*100; 

    Mb.R[40008] = cosFI*100; 

 

} 
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