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Sammanfattning 

Detta examensarbete innefattar en beskrivning av projektflödet för vårt projekt vid Semcon 

AB. Tyngden ligger på att konstruera en manual för elMaster Concept. 

Projektflödet inkluderar flera mindre och större moment som uppritning av scheman för det 

aktuella projektet samt upprättande av en manual. När ett schema är ritat kan listor och 

tabeller med komponenter och förbindningar skapas. Detta görs för att lättare hantera 

ritningar och göra ändringar. Dessa scheman och tabeller används vid produkttillverkning, 

testningar, kontroller. Det kan redigeras under processens gång till slutgiltig produkt. 

elMaster hjälper till att skapa en struktur i projektet genom sin trädstruktur. Denna är 

ansluten till Design för att enkelt kunna koppla scheman till projektet och dess olika delar.  

I arbetet berörs även uppritning av vissa delar av ett fjärrkontrollsystem och en FAT-testning 

(Factory Acceptance Test) av ett 480V-ställverk. Detta för att få med hela flödet för ett 

projekt och för att lättare få en begriplig uppfattning kring hur ett projekt ska vara uppbyggt 

på det mest optimala sättet. Det ger en uppfattning kring hur diverse scheman, listor och 

tabeller används i realtid och redigeras för att få korrekt dokumentation till kunden. 

Manualen är anpassad för oerfarna elMaster-användare. De kan lära sig programmet med 

hjälp av ett exempel som är baserat på ett verkligt projekt. Förutom exemplet finns även all 

grundlig information för att komma vidare i ett projekt utan större handledning. 

Examensarbetet innefattar information kring olika delar som kan vara inkluderade i ett större 

projekt. Därför finns ytterligare information under Teknisk bakgrund.  

För att få en bättre kunskap om fjärrkontrollsystemet och 480V-ställverket söte vi 

information i ABB Handbok Elkraft [1] och Elkraftshandboken Elkraftsystem 1 [2] som 

redovisas i ett avsnitt av examensarbetet.  
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Abstract 
 

This thesis includes a description of the project flow for our projects at Semcon. The 

emphasis is on designing a manual for elMaster Concept. 

The project flow provides several minor and major elements plotting schedules for this 

project and the establishment of a manual. When a schedule is drawn, lists and tables with 

components and connections can be created. This is done to better manage drawings and 

make changes. These diagrams and tables are used in product manufacturing, testings, 

controls. It can be edited during processing to finished product. elMaster helps to create a 

structure in the project through its aspects in the treeview. This is connected to the Design 

for easy connecting schedules for the project and its various components. 

This thesis also touches rendering of certain parts of a remote control system and a FAT-

testing (Factory Acceptance Test) of a 480V switchgear. for the entire flow of a project and to 

make it easier to get an intelligible idea of how a project should be built in the most optimal 

way. It gives an idea of how various schedules, lists and tables used in real time and edited to 

get the proper documentation to the customer. 

The manual is designed for inexperienced elMaster. They can learn the program with the 

help of an example that is based on a real project. In addition to the example are all detailed 

information in order to advance in a project without much supervision. 

The thesis includes information on various components that may be included in a larger 

project. Therefore additional information on technical background. 

To acquire a better understanding of the remote control system and 480V switchgear, we 

were seeking information in ABB Handbok Elkraft [1] and Elkraftshandboken Elkraftsystem 

[2] as reported in a section of the thesis.  
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Förord 

Rapporten är ett examensarbete på 15 hp som är ett obligatoriskt moment i programmet för 

Högskoleingenjör elektronik med inriktning mot elkraft på Linnéuniversitetet. 

Examensarbetet utförs i samarbete med konsultföretaget Semcon Sweden AB. 

Detta examensarbete behandlar den CAD-baserade mjukvaran elMaster Concept. 

Rapporten berör även utvecklingskedjan för ett projekt, från CAD-ritning till färdig 

slutprodukt i olika stadier. Förutom manual för elMaster Concept behandlas även CAD-ritning 

av ett fjärrkontrollsystem och testning av ett färdigt 480V-ställverk.   

Ett stort tack till: 

Semcon som erbjöd oss att genomföra ett intressant och lärorikt projekt hos dem.  

Jörgen Ohlsson på Semcon som så villigt bjöd oss in och erbjöd ett intressant projekt. 

Christoffer Grönberg, Mattias Reinberg och Roger Andersson på Semcon som delade med sig 

av deras kunskap inom elMaster. 

Göran Ewing som aktivt visade intresse i vårt arbete och gav värdefull feedback.  

Ellie Cijvat som gjorde examensarbetet möjligt för oss.  

Peter Einvall och Haris Bajric, egenföretagare som hade tålamod att svara på stort antal 

frågor.  

Kundsupport för Ides elMaster.  
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1. Introduktion 

Semcon AB’s projektflöde omfattar flera moment. En kundspecifikation är grunden för CAD-

ritning i program som elMaster Concept, olika tabeller, listor för montering och testning på fysiska 

objekt för slutproduktens leverans.  

Målet är att skriva en komplett manual till elMaster Concept, olika alternativ på upplägg och med 

de delar som är av vikt vid projekt. Denna kunskap ska sedan appliceras på ett exempel med ett 

480V-ställverk och ett fjärrkontrollsystem.  

För 480V-ställverk, för bruk utanför Sverige, innefattar kunskapen att kunna läsa av scheman, 

listor och tabeller för att kunna genomföra FAT (Factory Acceptance Test), isolations- och 

högspänningstestning. 

Fjärrkontrollsystemet kräver bred kunskap inom CAD-användning i elMaster för att kunna rita upp 

systemet. 

1.1 Bakgrund 

elMaster Concept är en av många mjukvaror för CAD-användare. Information kring hur 

programmet används är sparsam, speciellt hur man enkelt bygger upp ett projekt. Manualen ger 

denna information. En handledning i hur man kommer igång med elMaster Concept så som 

skapandet av skisser, tabeller och listor etc. Manualen kan då följa med nyanställda och 

kunden/uppdragsgivaren som ett stöd i fortlöpande arbete i projekt.  

Ett projekt innefattar även testning av det fysiska objektet vilket kräver kunskap inom avläsning 

av CAD -scheman, tabeller och listor. Fysiska objektet består av ett med 480V-ställverk och 

fjärrkontrollsystem.  

1.2 Syfte och mål 

Att skapa en manual till elMaster Concept som ger handledning under projektets gång som ett 

stöd för CAD-användningen. Använda elMaster Concept i uppritning av en fjärrkontroll.  För att 

skapa en bättre bild av och kännedom kring sambandet mellan verkligt objekt och scheman, 

tabeller och listor genomfördes en FAT -testning, isolations- och högspänningstestet på ett 480V-

ställverk. 

1.3 Avgränsningar 

Ett examensarbete som innefattar många moment måste avgränsas.  

Huvuddelen i examensarbetet är en manual till elMaster Concept för användare med viss 

datakunskap. Manualen innehåller handledning för CAD-användning i projekt med mjukvara 

elMaster Concept.  

Denna kunskap utnyttjades i FAT-testning, isolations- och högspänningstestet som genomfördes 

på 480V-ställverk samt vid uppritning av fjärrkontrollssystemet i ElMsater Concept. 

Fjärrkontrollsystemet innefattar rivning av det gamla systemet och därefter uppritning med tillägg 

av de nya utbyggda komponenterna.  
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2. Teknisk bakgrund 
 

CAD 

Under många år har olika skisser, ritningar, konstruktioner, komponent- och kabellistor etc. fått 

ritas och skrivas för hand. Ett noggrant och tidskrävande arbete. I och med datorns utveckling så 

har möjligheten att utveckla olika former av mjukvaror som underlättar arbetet för många 

ingenjörer. I början av 80-talet började datorstödd design program att utvecklas och därmed 

gavs möjligheter till ingenjörer att göra egen utformning och analytiskt arbete.  

CAD Computer-Aided Design har blivit ett välanvänt verktyg som underlättar det traditionella 

verksamhetsområdet och effektiviserar konstruktionsarbetet generellt. På ett enkelt sätt kan 

man återanvända tidigare använda designelement i nya ritprojekt. CAD-ritningarna sker både i 

lager, 2D och 3D. CAD använda sig av en stor databas och därifrån kan olika former av 

information erhållas dokument, dynamisk analys, simulering, konstruktionsritningar, 

kostnadsberäkningar, miljökonsekvensrapport, revisionsprotokoll och särdrag hos komponenter. 

Handbok [1] sidan 115-135. Informationen fick vi genom samtal med [9]. 

Ides elMaster Concept 

Informationen fick vi genom samtal med olika kunniga [4][5][9]. elMaster Concept är ett av 

många elkonstruktionsritprogram. Ett program som ger en bra överblick var gäller ritningar så 

som kretsschema, förbindningsschema och översiktsschema etc. För att få mer kompatibilitet till 

andra mjukvaror och krav använder elMaster Concept sig av internationella standarder som IEC 

81346 (referens -beteckning), DIN 40719 och IEC 60617 8 (former av grafiska symboler) IEC 

60113, IEC 61082, ANSI och DIN (symboler). elMaster Concept är uppdelad i elMaster Explorer 

och elMaster Design. 

Mjukvaran användes tidigt i ett projekt för att bygga upp ett symbolbibliotek, göra 

ritningsscheman och infoga färdiga konstruktionslösningar etc. Den används även för att skapa 

anslutningar mellan olika projekt/skisser/ritningsscheman, markera objekt med 

hänvisningsbeteckningar och för att kunna analysera eventuella fel.  

elMaster Concept är ett samlingsnamn för mjukvaruprogram som används vid producering och 

organisering av anläggningsrelaterad information. Dokumentation, PLM/PDM, 

förbindningshantering, CAD för el-, instrumentering- och processkonstruktion, 

systemkonstruktion, projekthantering och dokumentsökning/visning är de 

användningsområdena som gäller elMaster Concept.  

elMaster Concept använder sig bland annat av plattformarna AutoCAD, Oracle och Crystal. 

Genom databasen och olika projekt fås en mer anpassad elMaster Concept efter de olika projekt 

som bearbetas. Licenser för hantering av specifika dokument kan köpas till. Projektplanering, 

systemkonstruktion och detaljkonstruktion är förkonfigurerade. Systemet har under åren 

utvecklats tillsammans med de svenska kärnkraftverken och har ett avancerat spårningssystem 

som spårar all dataändring som gjorts under ett projekt. Standardkonfigureringar används för 

att få samma konfigurering på delprojekten som huvudprojekten.  



 

  

3 

elMaster Concept samlar även in data från leverantörer till databasen och de projekt som är i 

behov av informationen. Denna information tillsammans med databasen kan skapa kompletta 

information kring olika objekt och dess artiklar (fysisk beskrivning). För att kunna anpassa 

programmet mer efter projektets behov justeras detta genom diverse informationsfält. Genom 

MasterCommunity kan de involverade i projektet kommunicera kring projektet och gör det till 

ett användbart verktyg. En projektmapp kan öppnas av samtliga eller utvalda användare 

innanför MasterCommunity för att effektivisera arbetsflödet. 

elMaster Explorer 

elMaster Explorer utgår ifrån en trädstruktur, se Figur 1a. Med trädstrukturen kan man dela in 

projektet efter önskemål och göra det lättare för användaren att ha en bra överblick. Här finns 

all information om produkterna som används exempelvis fysisk information, placering, funktion, 

topografisk och objekt.  

 

Figur 1a. Trädstruktur i elMaster Explorer med dess olika uppdelningar.  (Källa: Semcon AB) 
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elMaster Design 

Innefattar scheman över projektet som är kopplat till elMaster Explorer via databasen vid 

behov. Här ritas nya symboler upp och kopplas till artiklar eller objekt eller om de befintliga 

används, via artikel-, symbol- och objektbiblioteket. Se Figur 1b och Figur 1c. 

 

Figur 1b. En del av befintlig symbolbiblioteket. (Källa: Semcon AB) 

 

Figur 1c. Ett exempel på ett ritningsschema. (Källa: Semcon AB) 
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Fjärrkontroll 

Ett kraftsystem påverkas av många parametrar och strävar efter att få ett avbrottfritt 

energiflöde. Men för att uppnå detta krävs det kontinuerlig information om kraftsystemet. Där 

har fjärrkontrollsystemen en viktig roll som förmedla kraftverkets status till driftcentralen. 

Information kring ström, spänning och övriga felmeddelande från diverse brytare förmedlas via 

satellit, fiber, frekvenskommunikation eller telesignal.  

Fjärrkontroller som finns på många anläggningar runt om i Sverige, har till huvuduppgift att 

förse elektrisk energi på ett säkert sätt, inom specificerade ramar för kvalitét och kostnader, på 

en balanserad nivå på produktion för konsumenten. Den geografiska utväxten av elnätet 

påverkar balansen vilket man övervakar och styr med fjärrkontroller. Därav är det viktigt att 

bygga fjärrkontrollerna på ett modulärt sätt som kan byggas ut när tillväxt i elkraftsystemet sker. 

Genom utbyggnationen delas ofta driftcentralen upp till flera driftcentraler som kommunicera 

hierarkiskt. Kommunikationen sker främst genom bildskärm, väggtavlor, pappersutskrifter och 

analoga skrivare till driftcentralen. Handbok  [1] sidan 255-267 och handbok [2]sidan 305-324. 

Intervju med Mattias Reinberg, Semcon AB. 

 

Grundfunktionen för fjärrkontroller: 

• Samlar in mätvärden och andra variabler och indikationer 

• Utför aritmetiska och logiska operationer kring variabler och mätvärden ex. 

nätfrekvensen, reaktiva och aktiva effekten så att en balans hålls i elkraftsystemet.  

• Kontrollerar och övervakar den insamlade informationen för att inte gränsvärden ska 

överskridas efter ändringar som sker på elkraftsystemet. 

• Lagring av data och information för senare användning ex. tidskurvor, statistik och 

diverse rapporter. 

• Presentation av mätvärden och variabler på skärm eller i form av ex. enlinjeschema, 

tabeller eller kurvor. 

• Utsändning av manuell manöver och börvärden. 

De fjärrkontroller som innehåller dessa grundfunktioner kallas SCADA-system (Supervisory 

Control and Data Acquisition). I systemet motsvarar varje mätvärde och variabel en utplacerad 

givare eller ställdon. Den är därmed inte beroende av att den behandlade processen består av 

ett kraftsystem. Genom att systemet gör beräkningar med de befintliga värdena med en 

nätmodell av elkraftsystemet kan information för det allmänna drifttillståndet som 

säkerhetsmarginal, förluster, produktionskostnader etc. erhållas. En säkrare leverans kan ske 

samtidigt som beräkningarna kan ge en effektivare produktion, överföring och utveckling. 

Nätmodellen kallas EMS-system (Energy Management Systems). Handbok [1]sidan 255-267 
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Egenskaper 

Centralsystemets främsta egenskap är redundansen för att höja driftsäkerheten. 

 Människa-maskinsystem 

 Huvuddatorsystem; primärdator och back-up dator 

 Front-end dator 

 Datainsamlingssystem 

 Kommunikationssystem 

 Fjärrkontrollteminal 

 

Funktionsmoduler och styrsystemets egenskaper 

 Människa- maskin kommunikation 

 Processkommunikation 

 Övervakning 

 Händelsehantering 

 Beräkning 

 Statistik och redovisning 

 Databas 

 Systemövervakning 

 Underhåll och utveckling 

Informationen presenteras genom schemabilder, med enlinjeschema, kopplingsobjekt samt 

mätvärden. Översiktscheman som visar kopplingsläget, spänningsvärden och effektbrytare. 

Stationsscheman som visar statusen för stationen. I dessa scheman används färger för att skilja 

på delarna ex. ställverket. Så som ex. röd för larm och grön för normal. Händelselistor skrivs ut 

för att kunna lokalisera händelsen. Man beaktar att tidsangivelsen kan vara olika beroende på 

om tiden sätts i terminalen eller driftcentralen och vilket kommunikationsmedel som används. I 

driftsäkerheten finns även funktionssäkerheten inbyggda som dialoger, enkelheten, 

enhetligheten och snabbheten är viktiga parametrar. En krånglig dialogkommunikation kan få 

förödande konsekvenser.  

Fjärrkontrollen minimerar även driftpersonalens rutinuppgifter då förändringar i systemet 

rapporteras omedelbart genom ex. akustiskt larm, utskrift och färgsymboler på bildschemat. 

Gränsvärdena övervakas kontinuerligt och uppdateras beroende på om gränsvärdena är statiska 



 

  

7 

eller inte. De beräknas även efter angelägenhetsgraden för att utmärkas som en relevant 

händelse eller inte. Fjärrsystemet underlättar även uppdatering av värden före, under och efter 

en störning/händelse som kan vara av stor vikt när utvärdering av störning sker och för framtida 

utveckling. Energiflödes- och relationskontroll för att kunna utnyttja Kirchhoffs lagar på bästa 

möjliga sätt. Fjärrkontrollen har möjligheten att styra stationen så som ex. till- och frånslag av 

brytare genom manöver från driftcentralen. Om inte manövern sker som önskat påkallar 

driftcentralens uppmärksamhet omedelbart. Alla händelser i fjärrkontrollen kan lagras och 

analyseras för att få en säkrare drift i framtiden. 

 

Beräkningar och lagring 

Dessa beräkningar och mätvärden är uträknade både på avancerad och enkel nivå. Av vikt är 

dock egenskapen att uträkningarna är enkla. För att vid utbyggnad och förändringar vid 

kraftsystemet enkelt kunna bygga och anpassa dessa beräkningar. All information samlas in och 

rapporteras i tabulära sammanställningar eller kurvor och lagras. Det innefattar ett krävande 

system med accessrutiner som ger möjlighet till utbyggnad. För att kraven på säkerheten ska 

uppfyllas, övervakas övervakningssystemet och driftpersonalen informeras omgående om ett fel 

uppstår och håller en god redundant.  

  

Kommunikationssystem 

Det finns olika alternativ för kommunikation, här är några av dem: 

 Rikstelefon 

Rikstelefonanslutning kan vara svår att använda. I direktjordade stationer kan en stor 

potentialskillnad uppstå. Uppstår en överspänning på 4,5kV med jordmotstånd är inte 

galvanisk anslutning till rikstelefonnätet tillåtet. Man löser detta genom en anslutning via 

radiolänk eller fiberoptisk ledning.  

 Drifttelefonnät (DTFN) 

Drifttelefonnät innefattar kraftindustrins egna nät och berör endast samtal inom kraftnätet 

och ska inte vara en ersättare till rikstelefonnätet. Genom tonkod söker växeln den mest 

lämpade och lediga ledningen. Alla stamnätsstationer innehåller både drifttelefon och 

rikstelefon och på så sett blir mer redundant.  
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 Bärfrekvens på kraftledning 

Bärfrekvensförbindelse på stamlinjen förekommer i varje sektion av ledingen. 

Lågfrekvensområdet 36-450kHz används. 

 Radiolänk 

Vid stora informationsmängder eller då högspänning saknas använd radiolänk. Tre 

frekvensband används inom kraftindustrin. Antingen enkanallänk eller flerkanallänkar 

används beroende på vilken kapacitet som krävs. Idag används PCM-länkar mer med ett 

cykliskt avfrågningssystem. 

 Mobilradio 

I specifika fall utnyttjas sporadiskt mobilradionätet mellan fasta punkter. Idag har en del 

telefonmanövrerade utrustningar ersatts med mobilradio för att manövrera ex. frånskiljare. 

 Fiberoptik 

Fiberoptik har många fördelar som hastigheten, överföringsförmågan och immuniteten mot 

elektromagnetiska störningar. Antingen installerad med separat ledning eller som integrerad 

i jordlinorna. På så sätt kan kraftledningsgatorna användas till kommunikation. 

 Drifttelenät (DTN) och driftdatanät (DDN) 

Fibrer, radiolänk- och bärfrekvensförbindelse bildar drifttelenätet. För att information som 

driftdata, indikeringar och mätvärden ska kunna föras över mellan kraftstationer och 

driftcentralen har ett datoriserat datatransmissionsnät byggts upp, driftdatanätet som 

samlar in informationen och för över den. Överföringen av en manöver ska gå på mindre än 

2 sekunder och mätvärden ska inte var äldre än 15 sekunder. 

 Radiosnurra 

I stationer med enkanalsradiolänkar finns radiosnurror. De kommunicerar med ett antal 

understationer i nätet en i taget. Dock tillverkas inte radiosnurror längre och därmed finns 

det svårigheter att restaurera befintliga.   
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Lågspännings-ställverk 

Ett lågspänningsställverk ska försörja och övervaka för en säker och avbrottsfri 

energiförsörjning. Skåpet ska tåla mekaniska, elektriska och termiska påfrestningar och 

förhållanden som uppkommer vid drift. De brukar för belastning upp till 5000 A samt 

kortslutningshållfasthet såsom 50, 75 och 100 kA konstrueras. Handbok [1] sida 151-199 och 

373-405 och handbok [2] sidan255-304. Informationen fick även genom intervju med Mattias 

Reinberg, Semcon AB. 

 

Huvudsakligt innehåll: 
 

 Effektbrytare 

 Frånskiljare 

 Säkerhetsbrytare 

 Ljusbågevakt 

 Diverse skärmar (plåt) 

 Strömbegränsare 

 Övervaknings- och kommunikationsenheter 

 

Effektbrytare 

Effektbrytare är ett det mest kompletta skyddet i ett lågspänning-skåp. 

Kort brytning- och funktionstid kan dessutom kombineras med reläerskydd. Innefattar en god 

selektivitet. 

 

Frånskiljare 

En mekanisk elkopplare som används för att åstadkomma ett, av säkerhetsskäl synligt, avbrott 

mellan en anläggningsdel som tas ur drift och anläggningen i övrigt eller mellan två 

spänningsförande anläggningsdelar.  

 

Säkerhetsbrytare och ljusvaksbåge 

Är uppbyggda för att bryta uppkommande strömmar. De ska klara av kontinuerlig drift med 

märkström, bryta vid kortslutningsström samt släcka ljusbågar.  

 

Strömbegränsare 

Bevakar strömmarna och ge signal vid förändringar. 

Övervaknings- och kommunikationsenheter 
Innefattar CPU, PLC, kommunikationskort, fjärrkontroll, kontrollrum, driftcentraler och 
kontrollpanel.  
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480V-ställverk 

Informationen samlades in från handbok [1] sidan 151-199 och 373-405 och handbok [2] sidan 

255-304. Intervjuer med Christoffer Grönberg, Semcon AB, Peter Einvall, Egenföretgare, Mattias 

Reinberg, Semcon AB och Haris Bajric, HP Tronic. 

I arbetet hanterades ett 480V-ställverk med styrning. Ställverket bestod huvudsakligen av: 

 Säkringar  

 24V-matning 

 Frånskiljare 

 Brytare 

 Kontaktorer 

 MCB (säkerhetsbrytare) 

 PLC och CPU 

 Spänningsmatning 3-fas 

 Kommunikationskort 

 Plintar med inbyggda relä 

 Kontrollenhet och styrning för spänning, ström, tyristorer, likriktare och kommunikation 

med PLC 

 Spänning reglering med tyristorenhet 

 Kopparskenor 

 I/0-Moduler 

 

Säkringar 
 

Används i 480V-ställverket för att skydda mot felströmmar, se Figur 2a och enligt schema  

Figur 2b.  

 

Figur 2a. 1. Säkringar. 2. Plintar med inbyggda relä. ( Källa: Eget foto) 
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Figur 2b. Motsvarande Figur 2a i schemaform är ritad med elMaster Concept. (Källa: Semcon AB) 

 

24V-matning 

Spänningsförsörjningen för mätinstrument och kommunikationssystem, se delar i Figur3a och 

schema Figur 3b.  

 

Frånskiljare 

För att kunna bryta vid fel i drift, se Figur 3a och scheman Figur 3b. 

 

Figur 3a. 1. Frånskiljare 2. 24V-matning. 3. Spänningsmatning 3-fas. ( Källa: Eget foto) 
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Figur 3b. Motsvarande Figur 3a i schemaform som är ritad med elMaster Concept. (Källa: 
Semcon AB) 

Brytare/Effektbrytare 

Bryter vid överbelastning och kortslutning, se Figur 4a och scheman Figur 4b. 

Kontaktorer 
 

Funktionen är som ett relä men med en större effekt att kunna bryta större strömmar. Den rör 
sig snabbare och har mer styrka vilket gör att den inte fastnar, se Figur 4a och scheman Figur 4b. 

 

Figur 4a. 1. Effektbrytare 2. Kontaktor 3. Kontrollenhet för spänning, ström, tyristorer och 
kommunikation med PLC 4. Styrd likriktare med tyristorer. ( Källa: Eget foto) 
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Figur 4b. Motsvarande Figur 4a i schemaform som är ritad med elMaster Concept. 
(Källa: Semcon AB) 

 

MCB (säkerhetsbrytare) 

En mindre form av brytare för överströmmar.  

 

PLC och CPU 

Programmable Logic Controller och Central Processor Unit är oftast kopplade till SCADA-system, 

operatörsystem eller HMI-program. CPU är programmerad för att läsa av, jämföra, återföra och 

lagra information kring ställverket. PLC läser av I/O- moduler för att få fram låg och hög 

information. I detta system har den kommunikation med kontrollpanelen och kontrollrummet, 

se Figur 5 och Figur 6a och Figur 6b.  
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Figur 5. Översiktsplan för kontroll- och styrsystemet med kontrollrum och operatörsrum som är ritad 
med elMaster Concept. (Källa: Semcon AB) 

 

 

Figur 6. 1.CPU med PLC 2. DC-aggregat för I/O-modulerna 3. Kommunikationskort 4. I/O-moduler 5. 
Spänning- och strömkontroll med redundant för nr6. 6. 24-voltspänningsmatning. ( Källa: Eget foto) 
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Figur 6b. Motsvarande Figur 6a i schemaform som är ritad med elMaster Concept. (Källa: Semcon AB) 

 

Spänningsmatning 3-fas 

För att mata hela 480V-spänningsskåpet utifrån.  

 

Kommunikationskort 

Kommunikationskorten kommunicerar mellan de olika I/O-modulerna, PLC och CPU med hjälp 

av Profibus (Kommunikationskoppling), se Figur 6a och Figur 6b.  

 

Plintar med inbyggda reläer 

Kopplingspunkter mellan fasta punkter i ställverket och systemet. Dessa har inbyggda relän som 

slår till eller från och styr slutande och öppnande av elektrisk krets. Säkerheten ökar med en 

koppling som sker med hjälp av fototransistorer och lysdioder, för att inte få en sluten krets och 

leda höga spänningar och strömmar vidare. Se Figur 2a och Figur 2b.  

 

Kontrollenhet för spänning, ström, tyristorer och kommunikation med PLC 

Tar emot mätvärden från spänning och ström för styrning. Får även information om värme och 

olja som finns externt. Har även Duty Cycle kommunikation med enheten som styr likriktare 

med tyristorer. 

Har även en kommunikation med PLC via en switch vidare till kontrollpanel och kontrollrum. 
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Styrda likriktare med tyristorer 

Styrenhet med tyristorer, styr spännigsmatningen till den externa likriktarenheten och Duty 

Cycle kommunikation med kontrollenhet för spänning, ström, tyristorer. Se Figur 4a och Figur 

4b.  

 

I/O-Moduler 

Mäter höga och låga signaler från kontrollenhet för spänning, ström, tyristorer och skicka vidare 

till PLC och CPU, se Figur 6a och Figur 6b. 

 

FAT-testning 

Factory Acceptance Testing innefattar en kontroll för produkten innan leverans från fabrik. 

Testningen följer vissa standarder som IEC 60 439-1, “Low voltage switchgear and control gear, 

maximum 1000 VAC or 1500 VDC. Part 1: Requirements for type checked and partly type 

checked equipment” section 8.3, “Routine tests”. (Corresponding Swedish standard is SS-EN 

60 439-1.) The Swedish standard is a translation of European standard EN-60 439-1 and 

international standard IEC 60 439-1.  

Ett test som inkluderar alla I/O-anslutningar och kopplingar. 
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Högspänningstest 

Innefattar en testning med en Megger för att kontrollera hur ställverket tål höga spänningar 

enligt standarden 60439. En AC spänning kV läggs på under en viss tid s enligt standarden. En 

vissa läckströmmar finns i alla system och då man sätter en acceptans för inom vilket intervall 

strömmen ska befinna sig i. Minimum för att verifiera att Megger är ansluten till något. 

Testningen sker mellan fasledarna och skyddsjord. Vid godkänd test krävs att ingen extra ström 

dras. Se Figur 7. 

 

 

Figur 7. En godkänd Isolationstestning. ( Källa: Eget foto) 

 

Isolationstest 

Innefattar en mer genomgående testning för att se ev. kortslutningar. Genom en Megger ansluts 

en hög spänning anpassad efter ställverket som ska testas. Testningen sker mellan fasledarna 

och skyddsjord. För att utrustningen ska godkännas kräv ett värde på MΩ. 

 

Se vidare i kapitel 4 Genomförande.  
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3. Metod 

Genom att studera, intervjua och samla information om hur elMaster Concept fungerar fick vi de 

grundkunskaper som krävdes för arbetet med manualen och att lära känna elMaster Concept. 

För att få vi en kunskap kring projektarbetet och utvecklingen från start till leverans ritade del av 

ett fjärrkontrollsystem och gjorde ett besök ett befintligt lågspänningsskåp där studier och 

tester genomfördes. 

Testningar kring hur elMaster Concept fungerar gjordes fortlöpande genom att göra egna 

testprojekt samt att rita upp delar av fjärrkontrollsystemet. 

Testningar på fysiska lågspänningsskåp, FAT-, isolation- och högspänningstest, gjordes med 

handledning av Peter Einvall, Elingenjör. 
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4. Genomförande 

Första veckan var introduktionsveckan. Enkla exempel följdes i elMaster Concept för att bygga 

upp en kännedom kring programmet. Testningar gjordes i programmet genom att göra egna 

testprojekt för att kunna testa olika funktioner. Med hjälp en äldre manual kunde en viss 

handledning fås. Vi fick även information genom intervjuer med Christoffer Grönberg, Elingenjör 

och Roger Andersson, elMaster Concept-ansvarig på Semcon AB. Då mer specifik information 

krävdes kontaktades support på Ides elMaster Concept. 

Att rita upp ett fjärrkontrollsystem blev nästa steg för att efterlikna ett verkligt projekt. 

Fjärrkontrollen ritades upp i elMaster Concept till en viss del. Eftersom informationen från 

uppdragsgivaren inte var tillräcklig kunde inte kompletta CAD-ritningar över hela 

fjärrkontrollssystemet levereras inom examensarbetets tidsram.  Dels efter uppdragsgivarens 

önskemål och dels för att få en bättre kunskap på elMaster Concept och dess funktioner. Fyra 

ritningar kunde dock tas fram och levereras så att kunden ska fick en inblick i arbetsgången. 

Vi besökte ett 480V-ställverk för testningar inför leverans till kund. Ett otaligt antal koppling fick 

ske först för att få en bra redundant och övriga signaler att fungera. Målet var att kontrollera 

alla I/O-anslutningar samt isolationen och högspänningstålighet i anläggningen.  

Högspänningstestnigen gjordes med ett Megger-instrument. Enligt standard ställdes Meggern in 

på 2 500VAC. Testningen skedde mellan alla fasledarna och skyddsjord. Testtiden var på 1sec. I 

alla anläggningar finns en liten mängd läckström. En anläggning med många komponenter har 

många läckströmmar. Intervallet på 0,4mA-10mA sattes för att anläggningen skulle bli godkänd. 

Anläggningen som besöktes uppmätte 0,68mA.  

Isolationstestet genomfördes genom att en spänning på 1 000VDC anslöts. Om det då inte fanns 

några fel i isolationen gav Meggern utslag om ”oändlig” resistans och anläggningen ansågs vara 

godkänd.  

Därefter utfördes ett FAT-test då för att kunna leverera anläggningen till kund. Alla I/O-

anslutningarna kontrolleras då efter scheman. Då fel upptäcktes rättades dessa till i scheman 

och i det fysiska skåpet. Vid kontroll lades 500 VAC på och de 24 VDC som krävdes för att 

anläggningen skulle fungera enligt planerna.   

För övrigt var testutrustningen en multimeter, en röd och en grön penna. Efterhand som de 

olika I/O-anslutningarna testades markerades dessa i scheman som var utskrivna. Grön för 

godkänd och röd anteckning då något skulle rättas till på schamat. Var det ett fysiskt fel rättades 

detta till omgående. 
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5. Manual 
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Förord 

Manualen är anpassad för individer som har grundliga förkunskaper inom CAD-program. Det 

innebär att användaren ska förstå hur enklare uppgifter som att starta programmet och spara 

dokument utförs utan att det behöver förklaras i manualen. Manualen är baserad på ett verkligt 

projekt men kan även användas i utbildningssyfte.  

elMaster Concept använder en uppdaterad internationell standard IEC 81346 samt 

referensbeteckningar DIN 40719 och IEC 60617. Detta underlättar utbyte av dokumentation 

mellan alla deltagande parter i projektet. Databasen baseras på den öppna standardprodukten 

Oracle och ger möjligheten till att exportera, importera och implementera information. [4][5][9] 
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Övergripande 

Nedan beskrivs referensstrukturer som används i elMaster Concept. 

Referensstruktur Prefix Användning 

 
Funktion 

 
= 

Vilken process utförs. Funktioner i en anläggning. Beteckning av I/O-
signaler. Är det luftbehandling 321, flöde KF1, slinga IL1, sändare BP1, 
kommer strukturen vara: 
 =321.KF1.IL1.BP1 

 
Placering 

 
+ 

Var objektet är placerat i anläggningen. Är det inneslutande grupp 
A1, inneslutning 2, inneslutande sektion PLC, I/O-kort 3 och 
konnektor DI3, kommer strukturen vara: 
 +A1.2.PLC.3.DI3  

 
Produkt 

 
- 

Struktur av produkter i systemet. Vilka produkter (komponenter) som 
utför arbetet. Är det anläggning 8, kontrollpanel 504, krets FA402, 
mindre brytare F1, kommer strukturen vara: 
-8.504.FA402.F1 

 
Kontrolladress 

 
# 

Struktur för ett objekt i ett kontrollsystem. Är det anläggning 1, nät 
192, nod 168, I/O bus 120, kommer strukturen vara: 
#1.192.168.120 

 
Topografisk  

 
++ 

Var specifik utrustning hittas. Är det byggnad A, våning 3, rum 1023, 
kommer strukturen vara: 
++A.3.1023 
Om objekt från en annan struktur har ++A.3.1023. betyder sista 
punkten att objektet tillhör eller befinner sig i rummet.  

 
Kontrollfunktion 

 
== 

Var instrumentering är ansluten. Är det station 1, system 504, 
processor PMA21, nivå 1, I/O-kort DO1, kanal 1, kommer strukturen 
vara: 
==1.504.PMA21.DO1.1 

 
Kraftfunktion 

 
=== 

Objekt som ingår i kraftförsörjningen. Är det anläggning 1, 
inkommande E, system 1, transformator T1, ställverk 210, skena 
WA1, kommer strukturen vara: 
===1.E.1.T1.210.WA1 

 
Fri 

 
Ingen 

Används till kabel- och ledningsnummer. Även för att beteckna I/O-
signaler.  
 

Tabell 1 visar Referensstrukturer som används i ritningar för att specificera användningsområde 
framför objektets adress.   
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För att rita upp strukturer används olika ramar som tillåter flexibilitet i arbetet. Den vanligaste 

typen av struktur är enkelpunktad ram.  En ram bestående av enkelpunktade linjer specificerar 

detaljer av en anordning oftast med undergrupper bestående av flera ramar i varandra. Lampan 

L1 i Figur 1 har adressen +FK+U1+L1 men skrivs istället som +FK.U1.L1 eftersom dessa har 

samma prefix.  

För att exkludera en apparat från en specifik struktur så används dubbelpunktad ram. Spolen K2 

i Figur 1 ingår inte i strukturen FK och antar inte ramens beteckningar. 

 

Figur 1. Strukturen kan bestå av olika typer av ramar som har olika egenskaper.  
 
I Figur 1 nämns en lampa som har sin referensstruktur inom Placering. I Tabell 1 beskrivs 
samtliga referensstukturer som används i olika situationer. Ibland används flera 
separata strukturer i samma ritning. Ett exempel på detta kan man se i Figur 1 och 2.  

  

Figur 2. Flera separata strukturer i samma ritning, ==KONF.F201.G5, =FUNK.HJ.K2, +PLAC.U1.L1 
samt #KONA.F901.L43.1.  
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En struktur kan ha olika beteckningar. Placering används dock oftast av Semcon AB. I Figur 3 kan 

man se alla sju beteckningar ifyllda förutom mappen Fri. Den mappen har en platt struktur med 

endast en nivå.  

 

Figur 3. Flera destinationer kan användas i samma ritning. 

När en ny ritning skapas öppnas en dialogruta som föreslår att en ritningsmall ska väljas. Dessa 

mallar kan vara anpassade efter vissa företags önskemål men det finns även en standardmall. 

Mallar är specifika för varje dokumenttyp och det finns fyra dokumenttyper som man kan välja 

mellan.  

Kretsschema (ELCD) 

Kretsschema används för att visa kretsarnas uppbyggnad i ett system, undersystem, installation, 

programvara, etc. De fysiska måtten på komponenter, deras placering och form är inte 

väsentliga. De grafiska symbolerna används endast för att framhäva funktionen. 

Översiktsschema (ELOD) 

För att få en överblick över scheman används översiktsschema. Denna visar de viktigaste 

sambanden eller förbindningarna mellan delarna i ett system, undersystem, installation, 

programvara, etc. Istället för till exempel 3-fasledning används enkel linje.  

Förbindningsschema (ELCO) 

Förbindningsschema visar hur ledningar och kablar är placerade och förbundna till uttag på 

objekt och plintar. 
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Layoutschema (ELLA) 

För att visa placeringar av anläggningsplatser, strukturer, aggregat, komponenter etc. används 

layoutschema. Här tas hänsyn till objektens fysiska storlek, form och placering. 

Nytt projekt 

För att starta ett nytt projekt skapar man först en huvudmapp i Master Explorer:  

 Nytt→Huvudmapp→Data.  I anläggningsdata skrivs ID (identiteten för projektet), Standard, 

Typ, Benämning, Kund, Ordernummer och Kommentarer som är de olika kategoriseringarna. 

De flesta inställningarna görs härifrån så som koppling till databasen. Om projektet ska var 

Publik eller Privat. Se Figur 4. 

 

Figur 4. Vid skapande av en huvudmapp. 

 

Privat innebär att endast skaparen har behörighet till mappen till skillnad från Publik, vilket låter 

samtliga användare i nätverket ha tillgång till mappen. Behörigheten för mappen kan redigeras 

genom att högerklicka på huvudmappen och välja Huvudmapp behörighet… Nu kan behöriga 

personer väljas i listan. 

Automatiska grundinställningar syns under huvudmappen så som Funktion, Placering, Produkt, 

Kontrolladress, Topografisk, Kontrollfunktion, Kraftfunktion, Fri beteckning, Fristruktur A, 

Fristruktur B, Informationsstruktur och Dokument kallades noder, se Figur 5.  Dokumenten 

visar olika aspekter av anläggningen som ska kunna bygga den ”visualisera” träd över projektet. 
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Ett sätt att bryta ner projektet i olika funktions mappar och kan ses ortogonala mot de andra 

övriga vyerna.  

T.ex. i en kraftstation så finns det en dränagepump för en pumpgrop.  Den är en del av 

dränagesystemet (funktion), består av en pump+motor+arbetsbrytare (produkter), placeras på 

lämpligt ställe på turbinplan vid gropen (placering, plan/rum/byggnad).  Den PLC-utgången som 

styr datorn återfinns i aggregat-PLC: n på en viss adress (kontrolladress). 

 

Trädstruktur befinner sig i projektmappen. 

 

Figur 5. Trädstukturen för ett projekt. 

Funktioner i trädstukturen 

För att kunna arbeta mer effektivt är Master Explorer och elMaster Design online-kopplade. 

Detta ger även möjligheten att skapa elektiska anläggningar direkt i databasen via blanketter 

och att använda enbart Master Explorer utan elMaster Design eller koppla på elMaster Design i 

ett senare skede. Här under beskriv vissa termer inom Master Explorer som är av värde vid start 

av ett nytt projekt. 

Till en början ska ett objekt skapas. Då blir objektet en symbol i Master Explorer för den produkt 

du ska använda i projektet och objektdata är data kring en viss anläggningsdel t.ex. en 

funktionsnivå. Här efter kopplas en produkt till det objekt som har skapas, en s.k. artikel. 

Artikeldata inkludera den fysiska informationen om produkten som kommer användas i 

projektet t.ex. storleksdimension och leverantör. Detta är i sin tur kopplas till ett dokument. 

Dokumentdata innehåller den fysiska filen (t.ex. DWG–filer), benämningar och beskrivningar av 

dokument. Databasen baseras på den öppna standardprodukten Oracle och ger möjligheten till 

att exportera, importera och implementera information.   
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Objekt 

Klicka i högerklicksmenyn på valfritt struktur så som placering Ny→någon av titlarna ex. 

TERM_GROUP→informationsflikar. Fyll i den information som krävs för det objekt du har valt. 

Finns inte den information som krävs kan den sökas fram genom 

Ny→Mer…→Kategoriupslag→Sök här kan även en filtrering göras och därefter väljas det objekt 

som önskas. Ny→Objekt→Objektdialog I dialogrutan ges beteckning och kategori i redan valda 

objekt. Ny→Kabel→Kabelinspektion här moduleras för kablar. Se Figur 6. 

 

Figur 6. Alternativ för att koppla till ett objekt. 

 

Dessa objekt lägger sig under den valda strukturen med diverse symboler.  
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Koppla till artiklar 

Dessa symboler bör kopplas till artiklar. Högerklicka på ett objekt →Artiklar→Koppla 

artikel…→Artikeluppslag→Sök. Finns det redan artiklar inlagda i databasen kommer de mest 

lämpliga upp som förslag. Val av allokera artiklar för att koppla dem med en artikel om objektet 

och artikeln har samma kod. Hoppar över de objekt som redan har en artikel kopplad till sig eller 

inte har någon kod och även om flera objekt är kopplade till en artikel. Byt artikel… för att byta 

artikel till annan mer lämplig. För att lägga till fler artiklar ses under rubriken Artiklar allmänt. 

 

Figur 7. Alternativ för att koppla en artikel. 

 

Fler möjligheter ges under högerklicksmeny. Se Figur 8. 
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Figur 8. Högerklicksmenyn för trädstruktur under objekt. 

 

Man kan alltid redigera den information som läggs till och under redigera uttag behandlas den 

specifika uttaginformationen för de olika uttagen på ett objekt. 

Genom databasen finns även möjligheten till att skapa diverse dokument. Detta är inte 

beroende på koppling mellan Explorer och Design. Högerklicka på önskat objekt Ny 

rapport→önskad lista alternativt Ny rapport från mall. Här ifrån skapas olika listor över 

projektet.  

Summerad artikelrapport är en summering över de rapporter som finns i huvudmappen. En 

filtrering kan göras för att exkludera vissa delar i projektet.  För att kunna inkludera och 

exkludera filer måste de finnas inom samma objekt i kategorin. 

Tvåförbindningsrapport visar ledningar, länkar, uttagstyper och kablar med parter. D.v.s. båda 

sidorna av en förbindning visas.  

Förbindningar ger möjlighet att behandla kablar, ledningar och olika förbindningar mellan 

objekten. 

I/O behandlar kommunikationen mellan program i kontrollsystemet och ställdon. Den består av 

olika I/O-objekt som t.ex. anslutningskort, signaler, I/O-kort och övriga I/O-set. En fysisk och 

funktionell indelning finns. Då den fysiska fungerar som andra objekt som en eller fler är 

kopplade till en artikel. Den funktionella aspekten har i sin tur två funktioner, den absoluta 

adressen (kanal) och den symboliska adressen (signal). Den absoluta adressen motsvarar den 
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exakta positionen i kontrollsystemet och den symboliska adressen används i kontrollsystemet 

för allokering. Både kan användas separat eller tillsammans. 

Relationer med Relatera till förälder och Relatera till barn används för att visa (nod) föräldrarna 

till informationstypen eller dokumentet i föräldrahierarkin alternativ barn Dokument-

Informationsobjekt-Objekt. Se Figur 8. 
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Artiklar allmänt 

Administration under ribbonfliken finns Artiklar, se Figur 10. Genom denna flik kan exportering, 

implementering av artiklar i databasen, skapande av nya artiklar och redigering av befintliga 

artiklar ske, se Figur 9.  

Artiklar – här finns möjligheten till att lägga till nya artiklar på två sätt Ny Artikel och Lägg till. 

Som innefattar att koppla den till en symbol och för att skapa en symbol ses under rubriken 

Skapa symbol. Objekt Import/Export för artikeldata som skickas inom databasen. Lägg till nya 

grupper för artiklar genom Artikelbiblioteket, se Figur 11.  

 

Figur 9. Dialogrutan över artiklar. 

 

 

Figur 10. Dialogrutan över Artiklar med dess funktioner 
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Figur 11. Dialogruta för Artikelbiblioteket.  

  



 

  

33 

Skapa symbol 

Skapa en mapp på lämplig plats under Common_files/Symbols/MLUSER/BLKSLD/ i programmets 

katalog. Därefter ska symbolen ritas upp. Öppna nytt ritningsblad och radera mallen. Rita 

därefter den symbol som önskas med AutoCADs symboler. För att få en mer avancerad symbol 

titta i rullgardinsmenyn Objektsnap och Verktyg→Blockbygg→Initiera i dialogrutan finns 

diverse inställningar. 

Primitiver – bassymbol med IEC-regler, se Figur 12. 

Inställningar – Parametrar som används vid Blockbyggkommandona 

Grafik – se Figur13. 

Primitiver – bassymboler med IEC-regler. 

Hålmall – används för layoutsymboler då man vill koppla en symbol för hålbild till 

grundsymbolen. 

Punkt – används för att sätta in en "nod". Dessa används i eldokument för att ansluta mekanisk 

länk till symbolen och i processdokument för att ansluta flöden. 

Blockram - denna ram används för att skapa en symbol med symboldata som är importerbar till 

symbolbiblioteket. 

Baspunkt - används tillsammans med ovanstående blockram för att definiera insättningspunkten 

för symbolen. 

Hjälplinjer - hjälper dig att hitta rätt insättningspunkt för attributdefinitioner. Välj Hjälplinjer och 

välj ett eller flera befintliga attribut. Använd hjälplinjerna till att lokalisera rätt position när du 

sätter in attributen. 

Uttag – skapande av uttag. 

Referensbeteckning - skapa och sätta in referensbeteckningsattribut (ID1-ID4) vid skapandet av 

nya symboler. 

Korsreferenser - skapa och sätta in ett korsreferensattribut vid skapandet av en ny symbol. 

Anmärkningar - skapa och sätta in anmärkningsattribut (REM1-REM2) vid skapandet av nya 

symboler. 

Extra attribut - skapa och sätta in egna attributuppsättningar vid skapandet av nya symboler 

Punkt – infogar punkter i symboler 

DDATTDEF – AutoCADs kommando för att skapa attributdefinition helt fritt, för mer information 

se AutoCADs manual, se Figur 14. 

Återställ – för att återställa de variablar i ritmiljön som initieringskommandot ställer om. 
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Figur 12. Dialogruta för primitiver. 

 

 

Figur 13. Dialogruta över Inställningar→ Symbolbyggare→Grafik.  
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Figur 14. Dialogrutan för DDATTDEF. 

 

”Spara som”-symbolen i den skapade mappen. Välj därefter Verktyg→Blockbygg→Admin. 

Högerklicka på den lämpliga mappen och klicka på Läs från dis. Därefter högerklicka på den filen 

som lades till och klicka på Generera bild för att få med symbolen i mappen. 

Öppnas nu ett nytt fönster med ram så ska den nya symbolen finnas där.  
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Koppla Artikel, Symbol och Objekt 

Gå till Artiklar och ta fram den artikel som ska kopplas till en symbol. Klicka på fliken Kopplade 

symboler och i högerklicksmenyn välj Koppla symbol. Välj den symbol och ev. skapat själv. Inte 

kopplad blir Kopplad istället, se Figur 15. 

 

Figur 15. Symboler för Inte kopplad och Kopplad. 

Man kan koppla artikeln till flera symboler då siffran på antal symboler som artikeln är kopplad 

till kommer upp. Se Figur 17. 

 

Figur 17. Bekräftelse på antal symboler som är kopplade till en artikel. 

Under Kopplade objekt ges bara en beskrivning om artikeln är använd eller inte. Se Figur 18.  

 

Figur 18. Dialogrutan för om artikeln är använd eller inte. 
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Skapa listor 

I ett projekt är lister av dess olika slag ett krav, ex. förbindningsrapport, kabelrapport och 

aparatlista. 

Högerklicka på Dokument→Ny rapport från mall→Summerad artikelrapport alternativt Två 

förbindningsrapporter. Alternativ är Ny rapport→välj i Typkod vilken form av lista som 

önskas→klicka i Öppna filterdialog när rapporten skapas för att få upp vilka delar som ska var 

med →Ändra Förbindningsstatus till Förbundna och preliminära och klicka i Inkludera icke 

anslutna förbindningar och Inkludera kabelsidor i filtersökningen.  

 

Figur 16. Dialogrutan för att skapa en ny rapport. 

Dubbelklicka på det nya bladet. Se Figur 17.  

För Aparatlisor klicka i Visar underarticklar och Inkludera objekt utan artiklar. 

Kabelrapport se ovan för Två förbindningsrapport. 

Dokument klicka i Dokumentrevisonsfilter→Arbetskopior 

I/O-kort rapport klicka i någon önskad filtrering och dubbelklicka på önskad del. 
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Ovan är vissa listor berörda och det finns flera som läsaren får i uppgifta att själv utforska. 

 

Figur 17. En skapad rapport med filtrerade förbindningar.  
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Nytt dokument 

För att starta ett nytt dokument öppnas mappens trädstruktur genom att klicka på plus och 

sedan högerklicka på Dokument→Nytt dokument. Här kan väljas dokumentets förinställningar.  

Under Typ finns Typkod av dokumentet som måste väljas vid skapandet av det. Huvuddata, övrig 

data, signering och datum samt resten kan väljas när som helst under arbetet med dokumentet. 

Typkod bestämmer typ av dokumentet, t.ex. kretsschema och instrumentschema. De vanligaste 

typerna som används inom elMaster är kretsschema, översiktsschema, förbindningsschema och 

layoutschema. Det går även att skapa PDF-, Word- samt Excel-filer. Ytterligare typer av 

dokument som t.ex. instrumentschema och logikschema kräver specifika mallar och licenser och 

kommer inte tas upp i denna manual. Varje typkod har även en eller flera varianter. Varianter 

kan vara anpassade efter kunder med deras logotyp och specifika parametrar i dokumentmallen 

eller standardiserad utan logotyper. 

I huvuddata anges dokumentnummer, bladnummer, nästa blad, revision, filnamnet och mall för 

dokumentet. Om mallen inte väljs här, kommer ett nytt fönster upp när dokumentet öppnas för 

första gången. I det fönstret ska en mall väljas som kan vara anpassad efter kunden, annars väljs 

standardmallen.  

Övrig data anger benämningar och anmärkningar i ritningen. Benämningarna syns i ritningens 

mall längst nere och anmärkningar används för valda symboler i ritningen. Figurer 18, 19a, 19b 

visar hur det kan se ut när övrig data är ifylld. Arbetssätt för databasen har 4 olika lägen: 

Online – objekten i ritningsdokumentet sparas automatiskt till databasen varje gång en ny 

inställning görs i dialogen. 

Batch – kommandot Spara måste väljas varje gång man önskar spara objektet till databasen. 

Synk – sparas alla objekt i ritningen som redan finns i databasen, men alla objekt som inte 

finns kommer ge ett felmeddelande.  

Offline – dokumentet är inte kopplad mot databasen. 

 

I vissa projekt ifylls flera fält. Ett exempel på det syns i Figur 18. Vissa fält används endast som 

anmärkningar medan andra ses tydligt i dokumentmallen. Se Figur 19a och 19b. 



 

  

40 

 

Figur 18. Samtliga fält i övrig data ifyllda. 

 

 

Figur 19a. Informationen syns i sidfoten av ritningen. 

 

Figur 19b. Informationen syns i sidfoten av ritningen. Benämning 4 avser avdelning. 
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Sign och datum innehåller arbetsflödesignaturer samt datum. Kontroll och godkännande av 

ritningen beskrivs under rubriken Godkänna ritning. Datum kan väljas i olika format, 

standardformat är ”YYYY-MM-DD”. I skandinaviska mallar används dock oftast formatet mer år 

och vecka. Detta kan ändras i Inställningar→Dokument och sedan ändra datumförmatet från 

”YYYY-MM-DD” till ”YY WW”, resultatet kan ses i Figur 2c. 

Gemensam beteckning anger gemensamma beteckningar för dokumentet. 

Egenskaper avser dokumentets egenskaper som anläggning och ordernummer.   

Kör AutoDok är en funktion som automatiskt fyller i dokumentegenskaper i dialogrutan, dessa 

måste dock vara förinställda. Mera information finns under Hjälp.  

Tryck sedan Ok då ett nytt dokument kommer under Dokument. Dubbelklicka sedan på detta 

nya dokument så körs AutoCAD igång. 
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Signalreferens 

En signalreferens är en beteckning som används i ritningen för att koppla ihop elpunkter som 

inte går eller är olämpliga att rita ut fysiskt i kretsschemat. När signalreferenser skapas i 

ritningen söker de koppling med signal som har samma signalreferens. Den kan befinna sig på 

samma eller ett annat kretsschemablad. Hänvisningar kan sättas in som enstaka eller som en rad 

sammanhållna med en klammer, detta sker automatiskt beroende på hur många linjer som 

valts. 

 För att skapa en signalreferens väljs Insättning→Signalreferens→Allmän och sedan väljs en 

öppen anslutning. Man kan markera en eller flera anslutningar som ska ha samma 

referenssignal. Dialogrutan kommer upp med olika val. 

 

Figur 20. Signalreferens med namnet L803-S_FRÅNMAN som befinner sig i kategori Funktion. 
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Beteckning anger objektbeteckningen för signalen samt dess adress. För att sammankoppla 

signalreferenser måste de ha exakt samma beteckning. 

Objekt anger signalens extra information.  

Attribut visar signalens andra el punkt i form av koordinat i samma kretsschemablad eller annat 

blad. 

Flera exempel på hur signalreferenser kan se ut visas i Figur 21. 

 
Figur 21. Hänvisningar med referensbeteckningar från vänster: +;L801-S som är utanför +FK.B5, 
+FK.B5;L802-S som är innanför skåpet +FK.B5, +;L803-S som inte tillhör skåpet och +E1.B1;L804-S som 
tillhör skåpet +E1.B1 samt går till blad 1333. 

 

>(pilhuvud) innebär att referenssignalen inte tillhör skåpet som den är ritad i. 

Om inga förinställningar gjordes innan projektet började kan signalreferenser se ut på följande 

sätt som visas i Figur 22. 

 

Figur 22. Signalreferens som går till blad 1333 samt till koordinatrutan 6A. 

Ibland visas signalreferenser som långa och obegripliga och innehåller oanvändbar information. 

För att endast relevant information ska visas i signalreferenser kan inställningar modifieras för 

hela projektet. När projektmappen är vald i Master Explorer väljs 

Inställningar→Dokument→Dokumentreferens och sedan modifieras fältet under fiket 

CREF_DEFEAULT enligt Figur 23.  
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Figur 23. Inställningar för att dölja onödig information i signalreferenser. 

 

Efter att inställningen ändrades måste ritningsbladet stängas. När det öppnas på nytt kommer 

signalreferenser se ut som i Figur 24. 

 

Figur 24. Signalreferensen går till blad 1333. 
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Matande och matade referenser. 

Förutom Allmän finns även Matande och Matade referenser. Matade och matande referenser 

visar samtliga blad de är knutna till vilket kan skapa långa rader av bladnummer i 

signalreferenser. Generell signalreferens visar endast närmastliggande blad.  Exempel på 

matade och matande referenser visas i Figur 25 samt Figur 26. 

 

   

 

Figur 25. Matade referenser. 

  

Figur 26. Matande referenser. 
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Godkänna ritning 

När en konstruktion anses vara färdig ska den kontrolleras och godkännas. Om ritningen är 

öppnad kommer låssymbolen synas bredvid dokumentets namn i Master Explorer. Det 

innebär att dokumentet är låst för alla andra program och användare, även Master Explorer. 

Fönstret med ritningen måste därför stängas. När låssymbolen har försvunnit högerklickar man 

på dokumentnamnet→Arkiv→Checka in.   

 

 

Figur 27. Högerklicksmeny för ett dokument. 
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Symbol Arbetsflödesstatus Beskrivning 

 

 

Flytta till Utkast En pågående konstruktion är skapad i läget Utkast och 

kan ändras. 

 

 

Flytta till Design 

klar 

När ett dokument anses vara färdigt bör det flyttas till 

läget Design klar. 

 

 

Flytta till Design 

kontrollerad 

Dokumentet kan flyttas tillbaka till utkast eller vidare 

till godkänd. Vanligtvis kontrolleras ritningen av en 

annan person. 

 

 

Flytta till Godkänd Ett godkänt dokument flyttas till Godkänd. Om 

ändringar önskas göras måste en ny revision skapas. 

Godkännande görs vanligtvis av en annan person än 

skaparen av dokumentet. 

 

Ny revision En ny revision skapas och nya ändringar kan göras. 

Historiken av revisoner kommer synas i dokumentets 

revisionsfält. 

Tabell 2. Symboler och dess beskrivningar. 

 

 

När dokumentet är incheckat kan man flytta det till Design klar. 

 Dokumentnamnet →Arbetsflöde→Flytta till Design klar.  Symbol  för Design klar syns nu 

bredvid dokumentnamnet. Konstruktionen är nu låst för redigering. Konstruktionen kan flyttas 

tillbaka till Utkast för redigering eller flyttas vidare till Design kontrollerad. Kontroll utförs 

vanligtvis av en annan person. Ett nytt fönster.  
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Figur 28. Fönstret kommer upp när Design Kontrollerad är vald. 

Efter att fönstrets parametrar är godkända kommer symbolen uppdatera  synas bredvid 

dokumentnamnet. Det innebär att konstruktionen måste uppdateras manuellt 

dokumentnamnet →Arbetsflöde→Uppdatera efter att konstruktionen har blivit kontrollerad. 

Det går också att bocka i ”Omedelbar uppdatering av dokumenthuvud” när ett nytt fönster 

öppnas för kontroll eller godkännande.  

Efter att konstruktionen har blivit kontrollerad syns symbolen kontrollerad  bredvid 

dokumentnamnet och den kan flyttas tillbaka till Design klar eller flyttas vidare till Godkänd.  

För att konstruktionen ska godkännas väljs dokumentnamnet →Arbetsflöde→Flytta till 

Godkänd.  Ett nytt fönster öppnas och anteckningar kan göras i fältet Anteckningar. Efter att 

fönstret godkänts ska dokumentet uppdateras igen om automatisk uppdatering inte valts.  Nu 

syns symbolen godkänd  bredvid dokumentnamnet. Konstruktionen är nu godkänd och är 

redo för att skickas till kunden.  

Det går inte att flytta dokumentet tillbaka till Design kontrollerad. Om ändringar ska göras väljs 

en ny revision, dokumentnamnet →Arbetsflöde→Ny revision. Ett nytt fönster öppnas. Här kan 

anteckningar göras samt välja Arbetsflöde för den nya revisionen. Förvalt arbetsflöde innehåller 

samtliga steg av godkännande som beskrivs i Tabell 2. Kort arbetsflöde innehåller en kortare 

variant av godkännande och innehåller Flytta till Utkast, Flytta till Godkänd samt Ny Revision.  

Konstruktionen är nu flyttat till Utkast, har fått utkastsymbolen och kan redigeras.  
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Exempel 

Ritningen nedan ges som ett exempel. 

 

 

I Master Explorer skapas ett nytt projekt: Nytt →Ny huvudmapp. Fälten fylls i enligt nedan: 
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Fönstret kan redigeras efter att projektmappen har skapats dock inte projektets ID och 

Standard.  

Datumformatet ändras till skandinaviska formatet med år och veckor i Inställningar för 

projektet. På samma sätt ändras signalreferens för att dölja onödig information. För mer 

information se avsnitten Nytt dokument samt Signalreferens. 

Öppna mappen ”Bullerbyn” och skapa ett nytt dokument i mappen Dokument. Data skrivs in 

enligt följande. 

 

Dialogfönstret för mall kommer upp. Eftersom ritningen inte ska gå till någon kund kan 

standardmallen väljas.  

Dokumentet ska nu öppnas i separat fönster och kommer heta Bullerbyn_100.DWG 
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Skåp 

För att skapa skåp som komponenterna ska befinna sig i skapas en ram som ska döpas till FK 

(fjärrkontroll). En ram ritas med enkelpunkt ritas ungefär 7x5 rutor.  

 

När ramen är placerad kommer ett nytt fönster upp.  

 

Skåpet ska döpas till FK i fältet Placering. 
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Andra rutor ritas på liknande sätt enligt nedan: 

 

Nivån U5 befinner sig i skåpet FK och ska läggas till i Placering enligt följande. 

 

Apparatet A4 ska skrivas in på samma sätt som +FK.U5.A4 och Bakplanet B5 ska skrivas in som 

+FK.B5. 

Storleken kan justeras med Sträcka-verktyget. 
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Komponenter 

Nu ska komponenter sättas in. Eftersom reläerna kräver störst utrymme kan de ritas först. Det 

finns ingen färdig symbol för reläer, dessa kan dock ritas med en spole, en kontakt samt en 

mekanisk länk mellan dem. 

Allmän spole (kkcol01h) väljs och sätts ut. I systemdialogen döps den till +FK.B5.K17 i fältet 

Placering.  

 

En slutande kontakt (kkxnondh) sätts strax under spolen. Ingen struktur behöver anges eftersom 

kontakten kommer hamna i samma struktur som spolen när båda sammankopplas med en 

mekanisk länk. 

 

För att länken ska kunna greppa rätta punkter används Snap-verktyget eller Object Snap. 

 

I Settings skall Nod vara vald. 
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När ritningen sparas kommer spolen och kontakten att tillhöra samma struktur +K17.

 

Ytterligare 2 reläer ska ritas strax under +K17. Dessa ska ha struktur +K18 och +K19. Man kan 

kopiera reläet +K17 eller rita nya reläer.  Vid kopiering väljs Kopiera-verktyget. 
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För att kopiera reläet väljs alla 3 delar och sätts under varandra med mellanrum. Där ska sedan 

en ledning gå. Hjälpande text kommer upp. När de kopierade reläerna har placerats är de 

lilafärgade.  

Det innebär att de inte är kopplade till databasen och kan redigeras utan att påverka andra 

objekt i ritningen. Dessa 2 relä ska ha struktur i Placering +FK.B5.K18 samt +FK.B5.K19. 

 

 

 

Anslutning Extern hylsa (ext_kx30305r) väljs i lista för anslutningar. 

 

Det ska finnas 6st sådana anslutningar på samma rad i det fysiska skåpet. Därför ritas de i 

samma kolumn i ritningen. Multipel-insättning väljs  
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Kontakterna ska ritas in i ruta +A4 enligt följande: 

 

 

Eftersom alla kontakter inte ska vara på samma avstånd är det lättast att rita två grupper med 3 

kontakter var.  De tre översta kontakter ska anpassas efter reläerna. 

Om avstånden inte stämmer överens går det att justera storleken på grinden för att kunna flytta 

objekt med större noggrannhet.  I Draft Settings flik Snap and Grid ändras Snap X och Y spacing 

till 1.  
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Den första kontakten placeras i linje med relä K17 ben A1 och nästa kontakt vid relä K18 ben A1. 

Antalet objekt väljs till 3. Enter. En symboldialog kommer upp och plintraden ska döpas till X2. 

Kontakterna ska döpas till d2, d3 samt d4.

 

På samma sätt kan andra gruppen ritas. Dessa ska också vara på plintrad X2 och ha beteckningar 

c2, c3 samt c4. 
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Förbindning 

Enkel anslutning används för kabeldragning.  

 

Ledningarna ska sättas ut enligt följande: 

 

 

Svarta punkter (vita i programmet) innebär att ledningar är sammankopplade. 

För att dragningar ska vara raka används Ortho Mode. 
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Plintar 

För att sätta ut plintar väljs Uttag i listan.  

 

Det finns många plintar att välja bland, olika företag använder olika system. I detta exempel 

används plint kxcircpb. 

 

I ritningen finns det två plintrader +X41 och +X04. Det är därför lättast att rita dessa separat. 

Multipel-insättning ska vara vald. Plintarna för plintraden +X41 sätts ut enligt följande: 

 

När alla plintar är på plats trycks Enter och systemdialog kommer upp.  
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Plintraden +X04 ritas på samma sätt.  

 

Eftersom plint +X04.8 är något förskjuten i ritningen kan man förtydliga att den tillhör samma 

plintrad genom att välja Visa→Visa, Valda→Beteckningar→Placering och sedan välja den 

aktuella plinten.  

 

Signalreferens 

Signalreferenser ska sättas ut på varje lös anslutning. Generell signalreferens väljs. 

 

Signalreferensen för L801-S skrivs in på följande sätt. 
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Signalreferenserna på skenor S+ samt MF+ kommer hamna på båda sidor av anslutningen om 

anslutningen inte blev delad vid kabeldragningen. Att anslutningen är hel underlättar 

hanteringen av signalreferenser. Om ledningen blev delad kan den ritas om. Det går även att 

arbeta med delad anslutning. elMaster ser detta som två separata anslutningar och samma 

signalreferens måste sättas ut två gånger.  

Eftersom signalreferenser L802-S_FRÅNMAN och L802-S_TILLMAN innebär att det är en signal 

som kan vara till eller från. Man kan därför markera den med en klammer. När signalreferenser 

ska sättas ut väljs båda anslutningar. Dialogfönstret kommer då upp två gånger och 

signalreferenser ska skrivas in i respektive fönster.  
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Signalreferenser L801-S, L802-S_FRÅNMAN, L802-S_TILLMAN samt D är knutna till ett annat 

blad.  

 

Nytt blad 

Ett nytt blad kan ritas för att kontrollera att kommunikation mellan olika blad fungerar. 

Dokumentet kan döpas till 110.  
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Knyta referensbeteckningar 

Efter att båda ritningar har blivit sparade kommer det bladnummer bredvid 

referensbeteckningar som är knutna till nästa blad.  

 

 

Det är inte viktigt att veta vad som finns i apparatet +A4. I detta fall räcker det med att markera 

vart kontakterna går i +A4. För att förtydliga att kontakterna c2, c3 och c4 är kopplade till en 

impedansdetektor kan en klammer ritas med text. Insättning→Klammer.  Instruerande text 

kommer upp. Klammern kommer ha ljusblå färg. Det innebär att den hamnar i lager för 

dekorativa objekt. För att sätta in text används Rita→Text→Höger. Man kan välja Höger 

eftersom texten ska sluta vid klammern. Det går även att sätta in Multiline Text och specificera 

var rutan för texten ska börja och sluta. 

 

Texten måste då byta lager till Dekorativ. 
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När texten och klammern är färdiga ska de se ut enligt följande: 
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Signalbeskrivning 

När signalbeskrivningar ska göras finns det flera sätt att rita dem. Ett sätt är att rita två 

rektanglar bredvid varandra, Rita→Rektangel, och sätta in text i dem. Dessa kan sedan kopieras 

två gånger. Det garanterar att texten hamnar likadant i samtliga rutor. Texten kan sedan 

redigeras. 

 

 

 Alternativt kan två rektanglar ritas och kopieras för att sedan kompletteras med texten.  

För att rutorna inte ska tolkas som objekt i ritningen markeras de och väljs till ett dekorativt 

lager. Signalbeskrivningar ska nu ha ljusblå färg. 

Ritningen skall se ut enligt följande: 

 

Dokumentet kan nu granskas och revideras.  
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6. Resultat och diskussion 

En manual för att kunna använda elMaster Concept är framtagen. Tiden för att kunna skriva 

denna manual var betydligt längre än tänkt och fick begränsas. Möjligheterna att utveckla den är 

stora och en fortsättning att komplettera den finns.  Det krävdes större system än de testsystem 

som vi gjorde för att få ett bra grepp om elMaster Concept som program. Därför använde vi 

elMaster Concept i fjärrkontrollsystemet. Men eftersom inte informationen var tillräcklig och ett 

fullständigt schema inte kunde ritas var det av stort värde att testa mot en fysisk anläggning. 

Denna anläggning gav en stor inblick i hur scheman och verkliga anläggningar integreras.Då vi 

besökte den verkliga anläggningen var det möjligt att hitta mindre felaktigheter som syns först 

efter att anläggningen byggts och kopplats upp. Det ger erfarenhet så att sådana felaktigheter 

kan undvikas i framtiden redan vid ritstadiet.  

Huvudtanken med arbetet var att skriva en manual baserad på ett verkligt projekt åt en kund. I 

konsultbranschen får man dock räkna med konstanta ändringar i arbetsflödet och 

arbetsuppgifter. Det är just av den orsaken arbetet blev något annorlunda än tänkt från början.  

Som i de flesta branscher är det kunden som bestämmer arbetsuppgifterna åt Semcon. Det 

ledde till förändringar i vårt arbetsflöde då det tänkta projektet genomfördes endast delvis. 

Manualen fick därför baseras på just den delen och inte hela projektet.  

Det är näst intill omöjligt att skriva en komplett manual på så begränsad tid som 

examensarbetet avser. Informationen som togs upp i manualen fick begränsas till den mest 

väsentliga för att individen den är avsedd för ska kunna komma igång med elMaster och sedan 

vidare kunna utvidga kunskaperna inom mjukvaran.  

Begränsning av en berörd information beror på den begränsade hjälp vi kunde få från experter 

inom elMaster. Det finns ingen som kan allt om programmet och därför måste flera individer 

frågas. Dessa personer har inte alltid kunnat svara på våra frågor. Även utvecklarna av Ides själva 

kunde inte svara på en av våra frågor.   

En annan orsak till begränsningar var att Linnéuniversitetet inte hann köpa in nya datorer och 

skaffa licens för Ides elMaster Concept. Detta gjorde att vi inte kunde inkludera 

installationsgången för programmet. Det är dock sällan elingenjören själv som installerar 

program utan det utförs av en IT-avdelning.  
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