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Sammanfattning 

I dagens samhälle prioriteras kvalitetskontroller i allt högre utsträckning. 

Examensarbetet har valts att utföras på Calmon AB, som utför tester av sina 

produkter i en klimatkammare. Arbetet behandlar utveckling av ett ramverk 

för styrning av instrument i programmet Matlab. Syftet med arbetet har varit 

att utforma ett ramverk som lätt ska kunna anpassas till olika typer av 

utrustningar. Ramverket består av flera funktioner som möjliggör enkel 

inmatning av testsekvenser och loggning. Tanken med ramverket är att ge 

användaren en miljö där sekvenser för testning av olika objekt kan 

utvecklas.  

Arbetet började med att en specifikation utvecklades i syfte att beskriva för 

användaren om hur ramverket fungerar.  I samband med att specifikationen 

skrevs programmerades samtliga instrument, för att kunna styra och utföra 

mätningar på föremål i klimatkammaren. De olika instrument som 

programmerades var datalogger, DA/AD-modul, nätaggregat samt 

klimatkammare.  

När programmeringen för de olika instrumenten var färdig, 

implementerades ett exempelprogram för att åskådliggöra ramverkets 

funktioner för användaren. Dataloggern, DA/AD-modulen samt 

nätaggregatet realiserades till fullo. Vid programmering av klimatkammaren 

lämnades de sista kompletteringarna till företaget. 
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Summary 

In modern day’s society quality controls are getting increasingly prioritized. 

The thesis project has been selected to be performed at Calmon AB, which 

performs testing of their products in a climate chamber. This thesis project 

has dealt with the development of an interface for controlling instruments in 

the program Matlab. The aim of the degree project was to design an 

interface that can easily be adapted to different types of equipment. The 

interface consists of several features that allowed easy entry of test 

sequences and logging. The idea of the interface is to give the user an 

environment in which sequences for testing of different objects can be 

developed. 

The degree project began with the development of a specification in order to 

guide the user throughout the interface of the framework. The specification 

was developed parallel to the programming of the framework. This was 

done in order to control the instruments and carry out measurements on 

objects in the climate chamber. The programmed instruments were 

datalogger, DA/AD module, power supply and climate chamber.  

When programming of the instruments was completed a sample program 

was created in order to illustrate the proper use of the interface. The 

datalogger, DA/AD module and the power supply was fully realized. Due to 

the time constraints the temperature chamber was not fully realized. The 

remaining parts were left to the company. 
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Abstract 

Examensarbetet utfördes på Calmon. Ett Ramverket för instrumenten: 

DA/AD - Modul, datalogger, klimatkammare och nätaggregat skapades med 

hjälp av programmet Matlab. Arbetet utfördes med hjälp av programmering 

i syfte att kunna genomföra mätningar på föremål i klimatkammaren. 

Kommandon för styrning av instrumenten implementerades. För att vägleda 

användaren utvecklades en specifikation och ett exempelprogram. 

Nyckelord: DA/AD-Modul, Datalogger, Exempelprogram, Klimatkammare, 

Matlab, Nätaggregat, Programmering, Ramverk, Specifikation. 
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Förord 

Arbetet utfördes på företaget Calmon AB i Svängsta. Företaget arbetar med 

elektronik, mjukvara, mekanik och motorstyrningar till inbyggda system. Vi 

vill tacka Calmon och dess anställda för ett vänligt bemötande och en trevlig 

arbetsmiljö. Ett speciellt tack till Jonas Johnsson och Jonas Lindén som med 

tålamod besvarat våra frågor.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle prioriterar företag i allt högre utsträckning 

kvalitetskontroller. Kontrollerna är viktiga eftersom defekta produkter hos 

slutkund kostar ur både tids- och ekonomiskt perspektiv. En defekt produkt 

hos slutkund kan få förödande konsekvenser och åstadkomma stor skada för 

varumärket, samt ge upphov till negativ ryktesspridning. Att kvalitetstesta 

minskar antalet akuta fall där personal tvingas åka ut och reparera, vilket 

leder till minskade transportkostnader och ökad miljövänlighet. Det blir 

därför viktigt att genomföra tester så tidigt som möjligt på samtliga 

produkter för att säkerställa dess kompabilitet mot rådande villkor [1].  

Calmon AB är ett företag som arbetar med utveckling av elektronik, 

mekanik, mjukvara och motorstyrningar till olika system. Vid 

kvalitetstestning av produkterna används ett laboratorium med en 

klimatkammare. Med hjälp av klimatkammaren simuleras olika 

klimatförhållanden för att verifiera att Calmons produkter fungerar i olika 

situationer. För att utnyttja klimatkammarens fulla potential kan flera 

delsystem integreras. Delsystemens syfte är att kunna styra objekten i 

kammaren samt läsa av olika storheter från dem. För att automatisera 

processen och möjliggöra ett samarbete mellan samtliga enheter krävs ett 

gemensamt gränssnitt. Gränssnittet möjliggör ett effektivare system för 

Calmons ändamål. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att skapa ett användarvänligt ramverk med tillhörande 

programspecifikation som ska effektivisera processen vid kvalitetstestning 

av ett objekt. Ramverket ska underlätta sekventiell styrning med hjälp av 

enkla kommandon samt kunna hantera felkoder. Ett basalt exempelprogram 

där olika sekvenser körs ska utvecklas. 

Målet är att mjukvaran ska kunna kommunicera med AD/DA-modul, 

klimatkammare, datalogger, spänningsaggregat och ska därför innehålla 

kommandon för kontroll av dessa. Ramverket ska möjliggöra avläsning, 

rampning samt generering och hantering av data. Ramverket kommer både 

att användas och programmeras i Matlab. 

  



 

 2 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet begränsar sig till 

mjukvarudelen för kommunikation mellan AD/DA-modul, klimatkammare, 

datalogger och spänningsaggregat. Ramverket kommer inte utföras med 

hänsyn till mätobjektet. Hårdvarurelaterade problem samt testning av 

ramverket lämnas till företaget. Det enda tillåtna applikationstillägget i 

Matlab är ”instrument control toolbox”.   
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2. Teori 

Examensarbetet omfattar ett system med delar som samverkar med varandra 

i olika grad. Systemet utgörs av ett ramverk i Matlab och enheterna: 

datalogger, DA/AD-modul, klimatkammare och spänningsaggregat, se figur 

2.1. För övergripande modell över hela systemet, se bilaga 1. 

Kopplingen mellan ramverket och respektive enhet sker via olika portar och 

protokoll. Informationshantering samt styrning av samtliga enheter utförs i 

ramverket genom en gemensam kommandosyntax. För att få en tydlig och 

överskådlig struktur utvecklas en specifikation, se bilaga 4.  

 
Figur 2. 1 - Ramverkets uppbyggnad.  

Ramverk 

Matlab 

U 
S 
B 

GPIB --> USB  

Keysight 82357B 

Datalogger 

HP 3421A DA 

U 
S 
B 

DA/AD Modul 

NI-USB 6002 

E 
t 
h 
e 
r 
n 
e 
t 

Klimatkammare 

Weiss WK3E 

U 
S 
B 

Spänningsaggregat 

AIM-TTI MX100TP 
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2.1 Använda begrepp i rapporten 

Följande begrepp berör endast den här rapporten.  

 Objektorienterad programmering. Metoden går ut på att programmet byggs 

upp av objekt som interagerar med varandra. Ett objekt är en instans av en 

klass. Klasserna definieras av fält och klassfunktioner. För förklaring av 

begreppen se [2]. 

 Begreppet ”nod” i rapporten innefattar en virtuell koppling till en viss fysisk 

plats på utrustningen. En nod kan endast vara ett objekt av följande klasser: 

ni_daq_node, data_logger_node, temp_chamber_node och 

voltage_source_node.  

 Begreppet ”instrumentkommandon” betyder i rapporten de för utrustningen 

specifika kommandon definierade av tillverkaren. 

 Begreppet ”globalt objekt” i rapporten används för att beskriva ett objekt 

som är åtkomligt över hela programmet. 

 Med begreppet ”externa” funktioner i rapporten menas de funktioner som 

finns i användargränssnittet 

 Med begreppet ”interna” funktioner i rapporten menas de funktioner som 

finns i programgränssnittet. 
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2.2 Matlab 

Matlab är ett program som har många tillämpningar inom teknikområdet. 

Möjliga tillämpningar är att använda Matlab som ett programspråk och en 

exekveringsmiljö. Matlabs hemsida beskriver produkten som:  

“MATLAB is in automobile active safety systems, interplanetary spacecraft, 

health monitoring devices, smart power grids, and LTE cellular networks. It 

is used for machine learning, signal processing, image processing, computer 

vision, communications, computational finance, control design, robotics, 

and much more.” [3] 

Instrument control toolbox [4] är ett applikationstillägg till Matlab som 

används för att förenkla kommunikationen med diverse utrustningar. I 

applikationstillägget finns en konsol där kommandon kan matas in och 

överföras direkt till instrumentet.  Till konsolen finns en sessionslogg som 

succesivt lagrar och översätter de inmatade kommandona till Matlab-kod. 

Sessionsloggen har tre kommandon för att utbyta information med den valda 

utrustningen, se figur 2.2. 

 
Figur 2.2 - kommandon från sessionsloggen. 

2.3 DA/AD Modul 

DA/AD - Modulen NI USB-6002 är en datainsamlare från det amerikanska 

företaget National Instruments. Enheten har möjlighet att både generera och 

mäta digitala och analoga signaler. NI USB-6002 har åtta analoga ingångar, 

två analoga utgångar och 13 digitala portar. Förbindelsen mellan enheten 

och datorn sker via USB-port. Det specifika instrumentets egenskaper 

framgår i databladet [5]. 

NI-DAQmx [6] är en drivrutin som används för att kommunicera med 

utrustningar från National Instruments. Drivrutinen är kompatibel och 

dokumenterad för följande programspråk: LabWindowsTM/CVI1, Visual 

Basic1, Visual Studio .NET1, and C/C++. 

Drivrutinens syfte är att skapa en förbindelse mellan datorns mjukvara och 

NI-USB. Den översätter kommandon till NI-USB:s specifika hårdvarukod. 

NIDaqmx är kopplad till program från tillverkaren National Instruments. I 

de flesta fall kontaktas drivrutinen internt och den vanliga användaren 

query() – skriver och avläser information 

fprintf() – skriver information 

fscanf() – avläser information 
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behöver inte reflektera över dess beteende. NIDaqmx kommer i form av en 

dll-fil [7] med tillhörande headerfil.  

2.4 Datalogger 

HP 3421A Data Acquisition Control Unit är en datalogger vars syfte är att 

hämta och lagra olika typer av signaler. HP 3421A har tre portar med tio 

kanaler vardera. Kommunikation med instrumentet upprättas via GPIB- 

seriellt gränssnitt. Dataloggern kommunicerar genom att skicka och ta emot 

strängar [2]. För fullständig dokumentation av dataloggern, se datablad [8]. 

82357B USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0 är utvecklad av den 

amerikanska tillverkaren Keysight. Den används för att koppla om den 

sällan förekommande GPIB-porten till den konventionella USB-porten.  

En drivrutin från Keysight finns tillgänglig och kommer med programmet 

Keysight  I/O Library Suit.  

2.5 Klimatkammare 

Klimatkammaren - Weiss Wk3e kommer från den tyska tillverkaren Weiss 

Umwelttechnik. Kammaren är utformad för att kunna simulera olika 

klimatförhållanden i form av fuktighetsgrad och temperatur. 

Klimatkammaren har möjlighet att göra temperaturramper, som är en 

förändring av temperatur enligt angiven förändringshastighet. 

Kommunikation med instrumentet upprättas via Ethernet. 

Informationsöverföring mellan enheten och datorn sker via ASCII-protokoll 

[9]. Databladet tillhandahölls av förtaget. 

2.6 Nätaggregat 

MX100TP är ett programmerbart nätaggregat från den brittiska tillverkaren 

AIM-TTI. Aggregatet har tre kanaler och kan leverera en total effekt på 315 

Watt. Funktioner som OCP – ”over current protection”, OVP- ”over voltage 

protection” och varierbara spänning/ström - områden finns implementerade 

på aggregatet. Kommunikation med instrumentet kan upprättas via ett antal 

olika portar, bland annat USB. Informationsöverföring mellan enheten och 

datorn sker via ASCII-protokoll. För dokumentation se [10]. 

2.7 Exempelprogram 

Med ett exempelprogram menas en Matlab-fil som är tänkt att hjälpa 

användaren att lättare komma igång med ramverket. I exempelprogrammet 

framgår det hur skapelsen av virtuella noder, loggning, korrigering av 

loggfiler, bearbetning av data, applicering samt avläsning av nodernas 

värden går till. 
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2.8 Mjukvarunivå 

Ramverket består av ett användargränssnitt och ett programgränssnitt.  

 

2.8.1 Användargränssnittet 

I användargränssnittet finns de kommandon med tillhörande funktioner som 

användaren utnyttjar för att skriva sitt program/sekvens. Kommandona 

utformas för att vara lätthanterliga och förutsägbara. Funktionerna kan ha 

olika typer och kombinationer av inparametrar. De är inte bundna till en viss 

klass vilket innebär att funktionerna kan ta emot objekt av olika klasser. För 

närmare beskrivning se specifikation. Användargränssnittets funktioner 

anropar vid behov de interna funktionerna som finns i programgränssnittet. 

För användargränssnittets funktioner och dess kortfattade beskrivning se 

figur 2.3.  

 

createDevice – Skapar en virtuell utrustning av vald typ ,t.ex ni_daq, 

data_logger, voltage_source,  temp_chamber. 

createNode – Skapar en virtuell nod för vald utrustning. 

createLog – skapar en ett globalt objetkt av klassen log_object. 

addLoggEntry – infogar ett inlägg i den öppna loggen 

setValue – applicera värden till en eller flera noder 

getValue – hämtar värdena från samtliga inskickade noder 

checkValue – kontrollerar om nodens värde ligger inom de angivna 

gränserna 

saveLog – sparar loggen 

adjustLog – kommandot tar bort tomma platser i den öppna loggen och 

tilldelar värden från föregående logginlägg. 

stopLog – stoppar , stänger och sparar all loggning. 

adjustLogFromFile – laddar en logg.  Kommandot tar bort tomma 

platser i den öppna loggen och tilldelar värden från föregående 

logginlägg. 

 
Figur 2.3 - Användargränssnittets funktioner 
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2.8.2 Programgränssnittet 

Programgränssnittet används för att kommunicera med hårdvaran och utföra 

nödvändig datahantering. Det består av fyra stycken utrustningsklasser, fyra 

stycken nodklasser och en loggklass, se figur 2.4. Programgränssnittet 

innehåller även felhantering som vidtar lämpliga åtgärder då fel uppstår. 

Samtliga instrument använder sig av en utrustningsklass med tillhörande 

nodklass. Varje klass för respektive instrument har samma funktionsnamn. 

Logklassen följer inte ovannämnd syntax och är en klass avsedd endast för 

loggning och bearbetning av data. De interna funktionerna används endast 

indirekt av användaren och har namnändelsen ”Internal”. De kan uteslutande 

ta emot objekt av tillhörande klass. För varje klass har funktionerna samma 

namn men utför unika kodsekvenser beroende på utrustning. 
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Figur 2. 4 - Klasserna och dess interna funktioner 

ni_daq 
createDeviceInternal 

createNodeInternal 

ni_daq_node 

setValueInternal 

getValueInternal 

checkValueInternal 

temp_chamber 
createDeviceInternal 

createNodeInternal 

temp_chamber_node 

setValueInternal 

getValueInternal 

checkValueInternal 

data_logger 
createDeviceInternal 

createNodeInternal 

data_logger_node 

setValueInternal 

getValueInternal 

checkValueInternal 

voltage_source 
createDeviceInternal 

createNodeInternal 

voltage_source_node 

setValueInternal 

getValueInternal 

checkValueInternal 

log_object interna loggfunktioner 
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Nedan följer en kortfattad förklaring av de interna funktionernas syfte. 

createDeviceInternal – är till för att upprätta förbindelsen och hämta 

information om utrustningen. Funktionen används av createDevice. 

createNodeInternal – är till för att skapa en nod specifik för utrustningen. 

Funktionen används av createNode. 

setValueIntenal – är till för att applicera ett värde till den inskickade noden. 

Funktionen används av setValue. 

getValueInternal – är till för att hämta nodens värde. Funktionen används av 

getValue samt checkValueInternal. 

checkValueInternal – är till för att kontrollera om värdet ligger inom 

gränserna. Funktionen används av checkValue. 

Log_objects interna funktioner är till för att överföra information från 

checkValue, getValue och setValue till loggen. Funktionerna kan justera 

loggen samt införa tidsstämplar. Övriga uppgifter är att stoppa, manuellt 

spara och automatiskt spara loggen.  

2.9 Specifikation 

Syftet med en specifikation är att ge stöd för ramverkets användare. Den 

innehåller nödvändig information om programmets uppbyggnad, samtliga 

kommandon och allmän syntax. I specifikationen framgår det tydligt var 

programmets begränsningar går.  

Begreppet ”att skapa en utrustning” i specifikationen innebär att en virtuell 

utrustning skapas. Det i sin tur innebär att en förbindelse till utrustningen 

upprättas samtidigt som ett objekt av utrustningsklassen skapas. 

Begreppet ”att skapa en nod” i specifikationen innebär att en virtuell nod 

skapas. Det i sin tur innebär att en referens till den fysiska platsen på 

utrustningen införs samtidigt som ett objekt av nodklassen skapas. 
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3. Metod 

3.1 Arbetsgång 

Examensarbetet inleddes med att fastställa och anteckna specifikationens 

grundläggande kommandon genom att föra en dialog med företaget. Då 

kommandon hade fastställts övergick arbetet till programmerandet av NI-

USB. En enkel prototyp av programstrukturen för NI-USB utformades. 

Sedermera designades skalet för hela programmet.  

 

Nästa del av arbetet innebar programmering av dataloggern och 

spänningsaggregatet. Utrustningarna fördelades mellan gruppens båda 

medlemmar och angreps parallellt. Avslutningsvis realiserades 

klimatkammare. 

3.2 Skrivande av specifikationen  

Specifikationsutformningen inleddes med en lista över kommandon som 

företaget var i behov av. Regelbundna diskussioner angående förbättringar 

och utökning av specifikationen pågick under hela arbetets gång. Företagets 

önskemål implementerades och på så sätt förbättrades dokumentationen 

successivt. 

3.3 Utforma kodens struktur 

Kodens struktur designades med hjälp av objektorienterad programmering. 

Strukturen implementerades genom införandet av nio olika klasser med 

tillhörande interna funktioner. I den yttre delen av programmet 

implementerades externa funktioner.  

3.4 Programmering NI-USB  

Programmeringen av NI-USB utfördes genom att testa enkla kommandon i 

drivrutinens bibliotek med hjälp av beskrivningen på National Instruments 

hemsida. Arbetsmetoden innebar realisering av basala funktioner, t.ex 

generera och avläsa olika värden. För att sedermera sammanfoga samt 

strukturera dessa till separata funktionsfiler. Nödvändiga klasser skapades.  

3.5 Programmering av datalogger 

Arbetet började med att försöka få kontakt med utrustningen. För det 

ändamålet användes applikationstillägget instrument control toolbox 

tillsammans med GPIB/USB - omvandlaren. Enkla kommandon som att 

hämta information om nuvarande temperatur testades med hjälp av 

termoelement. Då dataloggerns sätt att kommunicera hade behärskats 

realiserades resterande kommandon och koden strukturerades likt NI-USB. 
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3.6 Programmering av nätaggregat 

Kommunikation upprättades via instrumentet control toolbox och olika 

funktioner realiserades successivt med hjälp av databladets beskrivning. 

Funktionerna testades och placerades i klassmappar enligt bestämd syntax.  

3.7 Programmering av klimatkammare 

Enkla kommandon för klimatkammaren testades via Instrument control 

toolbox som användes på liknande sätt som för övriga utrustningar. 

Funktionerna skapades enligt bestämd syntax.  

3.8 Kritik till vald metod. 

I början av arbetet lades mycket tid på att utforma specifikationen utan att 

beröra programmeringen. Avsaknad av praktisk erfarenhet gjorde det svårt 

att förutse vilken struktur specifikationen och ramverket skulle använda sig 

av. Det bidrog till att uppbygganden av ramverket tog längre tid än 

nödvändigt.  

För att effektivisera processen skulle det praktiska arbetet påbörjats tidigare 

för att på så sätt bilda en uppfattning om hur kommunikationen samt 

programmeringen av de nämnda instrumenten går till. 
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4. Genomförande 

Ramverket utformades enligt följande struktur, se figur 4.1. 

 
Figur 4. 1 - Informationsflödet i ramverket. 

För samtliga klasser i programmet skapades nio individuella klassmappar. 

Klassmapparna har prefixen ”@” före klassnamnet t.ex @ni_daq_node. ”@” 

användes för att definiera en klassmapp i Matlab.  

De externa funktionerna programmerades i syfte att uppfylla 

specifikationens syntax. Funktionerna utformades för att kunna ta emot olika 

antal och typ av inparametrar.  

Möjligheten att skicka in flera objekt som inparametrar infördes i de externa 

funktionerna genom att kontakta respektive objekts interna funktioner. 
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4.1 NI-USB 

Eftersom Matlab inte hade någon fullbordad koppling till NIDaqmx behövde 

den därför kopplas till drivrutinen manuellt. Sammankopplingen av 

NiDaqmx och Matlab utfördes genom att använda kommandot “loadlibrary” 

[11].  

Det fullständiga kommandot för att ladda in dll-filen samt headerfilen i 

Matlab visas i figur 4.2.  

 
Figur 4. 2 - kommandot för att ladda dll-fil samt headerfil i Matlab. 

 

För att sedermera anropa NiDaqmx från Matlab användes kommandot 

“calllib”[12] med tillhörande parametrar som hittades i manualen för 

NIDaqmx. Manualen visade sig vara utformad för programmeringsspråket 

”C” (C i resterande text) och innehöll ingen beskrivning för hur kommandon 

utformas i Matlab. 

Genom ett flertal försök översattes syntaxen från C till Matlab. Det visade 

sig finnas ytterligare en skillnad mellan Matlab och C, nämligen olikheterna 

mellan dess datatyper. Datatyperna är väsentliga vid programmeringen 

eftersom varje datatyp har sina specifika egenskaper.  Det var därför tvunget 

att ”översätta” datatyperna från C till Matlab. 

  

För att demonstrera skillnaden på hur syntaxen för inhämtning av 

utrustningens serienummer sker i C och Matlab, exempel ges i figur 4.3. 

 

 
Figur 4. 3 – kommandosyntax för avläsnings av enhetens serienummer. 

 

 

loadlibrary('nicaiu.dll', 'C:\Program Files (x86)\National 

Instruments\NI-DAQ\DAQmx ANSI C 

Dev\include\NIDAQmx.h'); 

 

C: DAQmxGetDevSerialNum (const char device[], uInt32 *data); 

Matlab: calllib ('nicaiu', 'DAQmxGetDevSerialNum' , const char 

device[], uInt32 *data); 
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Med de anskaffade kunskaperna kunde en programsekvens i Matlab 

utformas, se figur 4.4. 

 
Figur 4. 4 - Sekvens för generering av spänning på NI-USB. 

Liknande sekvenser skapades för samtliga NI-USB:s användningsområden. 

För att anpassa koden efter specifikationen fördelades sekvenserna mellan 

olika funktioner och klasser.  

1) newTaskHandle = libpointer;  

Skapar en “pekare”[13] av datatypen ”voidPtr”  som pekar på en 
tom plats i minnet. 

2) calllib ('nicaiu', 'DAQmxCreateTask', 'name', 
newTaskHandle); 

Ändrar pekarens riktpunkt till den virtuella “task”[14]. 

Skapar en virtuell “task” med namnet ’’name”. Virtuell “task” är 
en process inom NI-utrustningar.  

3) calllib ('nicaiu','DAQmxCreateAOVoltageChan', 
newTaskHandle, 'Dev1/ao1', '', -10, 10, 10348, null(1)); 

Lägger till en virtuell analog spänningskanal till 
“task”/processen. 

4) calllib ('nicaiu', 
'DAQmxSetBufOutputBufSize',newTaskHandle, 0); 

Ändrar inställningen för den virtuella kanalen. Ändrar dess 
utgångsbuffer till noll vilket innebär att kanalen blir 
hårdvarusynkroniserad. 

5) calllib ('nicaiu', 'DAQmxWriteAnalogScalarF64', 
newTaskHandle,1,0, value ,null(1)); 

Genererar en “skalär” på den konfigurerade kanalen i den 
skapade Task/ processen. 

6) calllib ('nicaiu', 'DAQmxStopTask',  newTaskHandle ); 

Stoppar processen! 
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Funktionen “createDeviceIntenal” – programmerades i syfte att ladda 

biblioteket och automatisk ta reda på information om utrustningens portar, 

utgångar, ingångar, tillåtna spänningsnivåer, serienummer, utrustningens 

namn, modell samt maximalt tillåtna samplingsfrekvens. Den anskaffade 

informationen positionerades i ni_daq klassens fält. NI kommandon [15] i 

figur 4.5 implementerades i funktionen. 

 
Figur 4. 5 – NI-USB Instrumentkommandon för inhämtning av modellens 

egenskaper. 

Funktionen “createNodeInternal” utformades för att skapa en nod, det vill 

säga ett objekt av typen ni_daq_node samt ta emot objekt av typen “ni_daq”. 

NI kommandon i figur 4.6 implementerades i funktionen. 

 
Figur 4. 6 - NI-USB Instrumentkommandon för skapelsen av en virtuell 

”task”. 

setValueInternal programmerades för att applicera ett värde på en viss nod 

samt ta emot objekt av typen ni_daq_node. NI kommandon i figur 4.7 

implementerades i funktionen. 

 
 

  

'DAQmxGetDevSerialNum' 

'DAQmxGetDevProductType' 

'DAQmxGetDevAOVoltageRngs' 

'DAQmxGetDevDILines' 

'DAQmxGetDevAIPhysicalChans' 

'DAQmxGetDevAOPhysicalChans' 

'DAQmxGetDevDOLines' 

'DAQmxGetDevAIMaxSingleChanRate' 

 

’DAQmxCreateTask’ 

’DAQmxCreateAIVoltageChan’ 

’DAQmxCfgSampClkTiming’ 

’DAQmxGetTaskNumChans’ 

’DAQmxSetBufOutputBufSize’ 

’DAQmxCreateDIChan’ 

’DAQmxGetReadDigitalLinesBytesPerChan’ 
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Figur 4. 7 - NI-USB Instrumentkommandon för avläsning. 
 

getValueInternal programmerades för att hämta nodens värde samt ta emot 

objekt av typen ni_daq_node. Följande NI-kommandon implementerades i 

funktionen: 

 
Figur 4. 8 - NI-USB Instrumentkommandon för generering. 

checkValueInternal programmerades för att kontrollera om nodens värde låg 

inom de ansatta gränserna samt ta emot objekt av typen ni_daq_node. 

checkValueInternal programmerades för att använda sig av värdet från 

getValueInternal eller från den till objektet bifogade informationen om 

senast avlästa eller applicerade värde. Inga NI-kommandon implementerades 

i den här funktionen. 

4.2 Datalogger 

För att kunna använda USB - porten användes omkopplaren 82357B 

USB/GPIB. De tillhörande drivrutinerna laddades ner från Keysight:s 

hemsida[16] för att få kontakt med enheten. 

 

Programmeringen inleddes med att få kontakt med utrustningen via 

applikationstillägget instrument control toolbox genom ett flertal försök.  

Kommandosekvensen för att upprätta förbindelsen med utrustningen visas i 

figur 4.9. 

’DAQmxWriteDigitalScalarU32’ 

’DAQmxWriteAnalogScalarF64’ 

’DAQmxStopTask’ 

 

’DAQmxReadDigitalLines’ 

’DAQmxReadAnalogF64’ 

’DAQmxStopTask’ 

 



  
 

  19 

 
 

 

Figur 4. 9 – Kommandosekvensen för att upprätta förbindelse. 

Efter att förbindelsen var upprättad testades ett enkelt kommando via 

instrument control toolbox - konsolfönstret. Inhämtning av temperatur 

ansågs vara lämpligt för det ändamålet. Termoelement kopplades in på 

dataloggerns kanaler och kommandot ”TEM[0]” som hittades i databladet 

exekverades. Temperaturen utlästes från kanal noll. 

Kommandot i figur 4.10 utformades för att hämta temperaturen på kanal 

noll. 

 
Figur 4. 10 – Kommando för temperaturinhämtning. 

Liknande sekvenser skapades för samtliga processer. För att anpassa koden 

efter specifikationen fördelades sekvenserna mellan olika funktioner och 

klasser. 

Funktionen “createDeviceIntenal” – programmerades i syfte att upprätta 

förbindelsen med utrustningen samt köra en initieringssekvens. 

Initieringssekvensen skapades för att läsa av de eventuella felkoder som 

uppkommer vid start. 

Funktionen “createNodeInternal” utformades för att skapa en nod det vill 

säga ett objekt av typen data_logger_node samt ta emot objekt av typen 

“data_logger”. Då instrumentet kommunicerade via strängar 

implementerades dessa i de fördefinierade variablerna. Variablerna 

infogades sedan i klassfälten för att vara tillgängliga för resterande interna 

funktioner. 

Instrumentkommandon i figur 4.11 implementerades i funktionen: 

obj1 = instrfind('Type', 'gpib', 

'BoardIndex', 7, 'PrimaryAddress', 9, 'Tag', 

''); 

set(obj1, 'EOSMode', 'read&write'); 

fopen(obj1); 

 

temperature = query(obj1,'TEM[0]') 
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Figur 4. 11- Instrumentkommandon för dataloggern. 

getValueInternal programmerades för att hämta nodens värde samt ta emot 

objekt av typen data_logger_node. Inhämtningen utfördes med hjälp av de 

bifogade strängkommandon som sedan tidigare implementerats i 

createNodeInternal. För att kunna mäta med olika typer av termoelement 

implementerades ekvationer för omvandling av spänning till temperatur för 

respektive typ. 

checkValueInternal programmerades för att kontrollera om nodens värde låg 

inom de ansatta gränserna samt ta emot objekt av typen data_logger_node. 

checkValueInternal programmerades för att använda sig av värdet från 

getValueInternal eller från den till objektet bifogade informationen om 

senast avlästa eller applicerade värdet. 

4.3 Klimatkammare 

För att skapa en första kontakt med utrustningen testades kommandot 

”$01?” i instrument controls konsol. Svaret till kommandot innehöll 

information om hur enheten skulle användas. Matlabkoden för att upprätta 

en förbindelse med klimatkammaren fick följande utseende, se figur 4.12. 

 
Figur 4. 12 – kod för att upprätta kommunikation med klimatkammaren. 

För att hämta ett värde användes kommandot ”$01I”. Exempel på en avläst 

sträng skickad från klimatkammaren med kommandot ”$01I” följer nedan, 

se figur 4.13.  

’ACV[]’ 
’TEM[]’ 
’DCV[]’ 
’ACV[]’ 
’FRQ[]’ 
’TWO[]’ 
’FWO[]’ 
’BIT[]’ 

 

obj1 = instrfind('Type', 'tcpip', 'RemoteHost', 

191.42.1.1, 'RemotePort', 2049, 'Tag', ''); 
  

fopen(obj1); 
  

set(obj1, 'Terminator', {'CR','CR'}); 
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För de interna funktionerna behövde en separation av strängen utföras. Det 

utfördes med hjälp av Matlab-funktionen strsplit[17] med tecknet 

”whitespace” som separationstecken. 

 

För att applicera ett värde användes ”$01E”, se figur 4.14 för ett exempel. 

  

 

 

 

 

 

 

I Matlabkod fick det ovannämnda konsolkommandot följande utseende, se 

figur 4.15. 

 
Figur 4. 15 - kod för ändring av temperatur till 45,5 grader Celsius. 

Klimatkammaren saknar möjligheten för styrning av en specifik variabel. 

Det vill säga, klimatkammaren kräver alltid samtliga styrvariabler som 

inparametrar. Det var därför nödvändigt att ta reda på de variablers tillstånd 

som inte skulle justeras. För att styra temperaturen i klimatkammaren utan 

att ändra på de resterande variablerna krävdes följande utförande, se figur 

4.16. 

ans = query(obj1 , ['$01E',' ', '0045.5 0041.0 

0080.0 0020.2 0020.4']); 

 

Temperatur  

är-värde 

Fuktighet  

är-värde 

0023.0 0020.5 0050.0 0041.0 0080.0 0080.0 0020.0 0020.2 0020.3 0020.4 

01101010101010101010101010101010 

 

Fuktighet  

bör-värde 

Temperatur  

bör-värde 

$01E 0023.0 0050.0 0080.0 0020.0 0020.3 

01101010101010101010101010101010 

 

Fuktighet  

bör-värde 

Temperatur  

bör-värde 

Figur 4. 13 – svar på kommandot $01I. Utförd via konsolen. 

Figur 4. 14 – Klimatkammarens syntax för applicering av värden. Utförd 

via konsolen. 
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Figur 4. 16 – en exempelsekvens för klimatkammaren. Utförs via konsolen. 

Med de anskaffade kunskaperna kunde de interna funktionerna 

implementeras. 

createDeviceInternal, se figur 4.12 skapades med hjälp av ”session log” i 

instrument control toolbox på liknande sätt som med dataloggern. 

Funktionen “createNodeInternal” utformades för att skapa en nod, det vill 

säga ett objekt av typen temp_chamber_node samt ta emot objekt av typen 

“temp_chamber”. Parameterplatsen för den parameter som skulle justeras 

bifogades till klassfälten. 

 

setValueInternal programmerades för att med hjälp av parameterplatsen 

hämtad från createNodeInternal applicera värdet på den specifika platsen i 

strängen. Den nyjusterade strängen skickade sedan till klimatkammare. 

 

getValueInternal programmerades för att hämta en specifik parameter från 

svarsträngen och med hjälp av parameterplatsen från createNodeInternal 

skicka tillbaka det efterfrågade värdet. checkValueInternal implementerades 

på samma sätt som för dataloggern. 

checkValueInternal programmerades för att kontrollera om nodens värde låg 

inom de ansatta gränserna samt ta emot objekt av typen 

temp_chamber_node. checkValueInternal programmerades för att använda 

sig av värdet från getValueInternal eller från den till objektet bifogade 

informationen om senast avlästa eller applicerade värdet. 

4.4 Nätaggregat 

För att upprätta kommunikation med aggregatet användes instrument 

control.  

$01I - skickar förfrågan om att läsa av aktuella parametrar 

0023.0 0020.5 0050.0 0041.0 0080.0 0080.0 0020.0 0020.2 0020.3 

0020.4 01101010101010101010101010101010 –  den hämtade strängen 

med aktuella parametrar. 

 

$01E 0045.5 0041.0 0080.0 0020.2 0020.4 

01101010101010101010101010101010 - Kopierar nödvändiga 

parametrar och justerar temperaturparametern till 45,5 grader Celsius, 

resterande parametrar lämnas opåverkade. 
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Kommandosekvensen för att upprätta förbindelsen med utrustningen visas 

nedan, se figur 4.17. 

 

Figur 4. 17 - kod för att upprätta kommunikation med nätaggregatet. 

Efter att förbindelsen upprättats testades ett enkelt kommando via instrument 

control toolbox - konsol.  För att justera spänningsgränsen till 3.14 Volt på 

kanal ett se exempel nedan. Se figur 4.18. 

 
 

Figur 4. 18 - Sätter spänningsgränsen på kanal 1 till 3.14 V. 

Funktionen “createDeviceInternal” – programmerades i syfte att upprätta 

förbindelsen med instrumentet samt erhålla tillverkarens namn, modell samt 

serienummer. 

Funktionen “createNodeInternal” utformades för att returnera en nod, det 

vill säga ett objekt av typen voltage_source_node samt ta emot objekt av 

typen “voltage_source”. 

createNodeIntenal utfördes så att den av användaren skrivna nodtypen 

översattes till ett instrumentanpassat kommando. Det instrumentanpassade 

kommandot lagrades sedan i det returnerade objektet.  

obj1 = instrfind('Type', 'serial', 'Port', 

identification, 'Tag', ''); 

fopen(obj1); 

fprintf(obj1,'V1 3.14' ) 
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Följande instrumentkommandon, se figur 4.19 implementerades i 

createNodeInternal. 

 

 
 

Figur 4. 19 – de implementerade instrumentkommandon. 

Se datablad [10] för beskrivning 

getValueInternal programmerades för att hämta nodens värde genom att 

använda objektet av klassen voltage_source_node. Inhämtningen utfördes 

med hjälp av det bifogade instrumentkommandot som sedan tidigare införts 

i createNodeInternal. En kontroll om OVP eller OCP utlösts 

implementerades genom kommandot ”LSR[kanalnummer]?”. Information 

om senast avlästa värdet infogades i objektet. 

V<N> <NRF> 

OVP<N> <NRF> 

OVP<N> <CPD> 

I<N> <NRF> 

OCP<N> <NRF> 

OCP<N> <CPD> 

OVP<N>? 

OCP<N>? 

V<N>O? 

I<N>O? 

OP<N> <NRF> 

OP<N>? 

OPALL <NRF> 

VRANGE<N> <NRF> 

VRANGE<N>? 
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checkValueInternal programmerades för att kontrollera om nodens värde låg 

inom de ansatta gränserna samt ta emot objekt av typen 

voltage_source_node. checkValueInternal programmerades för att använda 

sig av värdet från getValueInternal eller från den till objektet bifogade 

informationen om senast avlästa eller applicerade värdet.  

4.5 Loggklassen 

Loggklassen implementerades genom att skapa flera interna funktioner. För 

att samtliga funktioner skulle få tillgång till loggobjektet utan att behöva 

skicka med det som extra parameter, utformades loggobjektet som ett 

globalt objekt. Det globala objektet realiserades för att innehålla information 

om loggens namn, loggens datum, antal inlägg, vilka noder loggen utförs på 

samt eventuella extra fält. 

Loggen anpassades för att uppdateras vid exekveringen av setValue, 

getValue, checkValue samt addLogEntry. En automatisk sparfunktion 

realiserades i loggobjektet för att spara loggfilen varje timme av 

säkerhetsskäl. 

4.6 Exempelprogram 

Användargränssnittets funktioner placerades i en sekvens för att ge 

användaren ett exempel på hur de kunde användas i ramverket.  
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5. Resultat och analys 

Ramverkets slutliga form blev till stor del enligt den förutbestämda 

funktionaliteten. Klimatkammarens rampningsfunktion hann inte realiseras 

men bör vara lättimplementerad då en konstruktion för den finns. Trots det 

kan den vid behov realiseras programmässigt i Matlab med hjälp av de sedan 

tidigare implementerade kommandon. Ett exempel kan vara att köra 

setValue med värden som ändras enligt “rampkaraktär”.  

Felhanteringen för klimatkammaren har inte realiserats till fullo. I resterande 

delar av ramverket har felhantering utförts i den mån som kunnat förutspås 

av programmerarna. Det är därför rimligt att anta att en komplettering av 

felhanteringen kommer att behövas. För att hitta eventuella buggar och fel 

hade det varit fördelaktigt om programmet testats över tid.  

NI-USB har realiserats som planerat och visade sig ha en stabil 

kommunikation med ramverket. Två olika modeller av NI-USB testades och 

det framgick att de var fullt kompatibla med ramverket.  

Dataloggerns programkod visade sig fungera till stor del som den skulle. I 

början av kommunikationen uppstår det alltid ett icke preciserat fel. Felet 

uppstår på grund av flera möjliga orsaker enligt databladet. Felet påverkar 

inte ramverkets funktionalitet märkbart och kan vid senare skede detekteras 

och elimineras. Det lämnas till företaget då samtliga orsaker till felet var 

hårdvarurelaterade. 

Nätaggregatets programkod visade sig fungera som det var tänkt. 

Applicering och avläsning av olika värden fungerade. Nätaggregatet saknade 

en funktion för automatisk inhämtning av nödvändig instrumentdata. En 

funktion med av användaren definierad instrumentdata har därför 

implementerats. Tanken är att funktionen ska fyllas på efterhand med data 

om nya modeller. Funktionen består av en lista över maximala 

spännings/ström-nivåer samt tillåtna spänning/ström-områden. Åtgärden 

möjliggör integrerande av nya nätaggregat på ett enkelt sätt. 

För loggens exempelutseende se bilaga 2.  

convertLogToFile som skulle konvertera loggen till ett konventionellt 

filformat implementerades inte på grund av tidsbrist.  

När användaren ska använda programmet för första gången hänvisas denna 

till exempelprogrammet, se bilaga 3. Om användaren behöver ytterligare 

information för hur de olika kommandona ska användas hänvisas den till 

specifikationen. Specifikationen innehåller tydliga riktlinjer om hur 

kommandon ska utformas. 

Det utförda ramverket kan med framgång integreras med Matlabs interna 

funktioner och på så sätt implementera omständigare sekvenser vid behov.  
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I Matlab fick det slutliga ramverket följande utseende, se figur 5.1. I figuren 

kan man se nio olika klassmappar följt av en mapp för loggfiler. Nedanför 

samtliga mappar finns de externa funktionerna följt av ett exempelprogram. 

 

 
Figur 5. 1 – Ramverkets utseende. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Huvudmålet att realisera ett fungerande ramverk anses vara uppfyllt. Vi har 

nu ett användarvänligt ramverk som kan interagera med de givna 

instrumenten.  

NI-USB ansågs vara det svåraste instrumentet att implementera. Dels för 

dess olika kombinationer av analoga och digitala portar men också för att 

kontakt var tvunget att ske manuellt via drivrutinen. Avsaknad av stöd för 

NI-USB i Instrument control toolbox bidrog till att den tog längre tid än 

övriga utrustningar att realisera. En ytterligare anledning var brist på 

erfarenhet av Matlab-språket och dess programmeringssyntax. 

Programmeringen av NI-USB tog cirka en månad. Instrumentet ansågs vara 

den mest intressanta och lärorika att programmera då direktkontakt av 

drivrutinen krävdes.  

Efter att NI-USB var avklarad ansågs det vara mycket lättare att 

programmera resterande utrustningar. Delvis för att man har kommit in i 

Matlab-språket samt för att resterande utrustningar kunde styras via toolbox. 

Det faktum att skalet för programmet hade byggts vid det laget innebar att 

implementering av utrustningar gick snabbare. Programmering av 

dataloggern och spänningsaggregatet tog cirka en vecka vardera medan 

klimatkammaren blev så när som färdig på en dag.  

Erfarenheten av specifikationsskrivandet var väldigt värdefullt och 

krävande. Fördelen av specifikationen insågs inte i början av arbetet. Det 

visade sig vara extremt viktigt då specifikationen tillförde tydliga riktlinjer 

för hur koden skulle utformas för att uppfylla företagets behov. 

En stor del av arbetet utfördes hemifrån. Samarbetet mellan gruppens 

medlemmar pågick via Skype med hjälp av skärmdelning. Tiden på 

företaget minimerades då det bidrog till ökad effektivitet och minskad tid för 

transport.  

Ur vårt egna perspektiv hade det varit intressant att närvara vid det verkliga 

testet av ramverket för att se hur samtliga delar samverkar, då det finns ett 

mätobjekt i klimatkammaren.  

Examensarbete gav oss inblick i hur kraftfullt och användarvänligt Matlab 

är. Arbetet har varit väldigt intressant och vi har lärt oss mycket.  

Ramverket bör nu kunna användas av vilken användare som helst. 
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BILAGA 2: Logg 
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BILAGA 3: Exempelprogram 

 
clear all 

clc 

  

  

temp = 

createDevice('temp_chamber','192.166.1.61'); 

logger = createDevice('data_logger'); 

daq = createDevice('ni_daq'); 

vs = createDevice('voltage_source','COM3'); 

  

%createNode för tempskåp 

  

tempNode = 

createNode(temp,'test','temperature','output') 

humNode = 

createNode(temp,'test','HUMIDITY','input') 

onOFF = createNode(temp,'test','onOFF','input') 

custom = 

createNode(temp,'test','customOut','bidir',[1]) 

tspec = 

createNode(temp,'test','tSpecimen','bidir') 

ttest = 

createNode(temp,'test','tTestSpace','bidir') 

  

%createNode för data_logger 

temp1 = 

createNode(logger,'temp1','temperature','input',6)

; % ingång temperaturmätning med ett termoelement 

(T-standard) 

temp2 = 

createNode(logger,'temp2','temperature','input',7,

'k'); % ingång temperaturmätning med ett 

termoelement (K) 

  

%createNode för ni_daq 

daqDigitalOutputP0 = 

createNode(daq,'daqDigitalOutputPort0','DIGITAL','

output',0); % utgång hela port 0 på ni_daq 
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daqDigitalInputP1 = 

createNode(daq,'daqDigitalInputPort1','digital','i

nput',0); % ingång hela port 1 på ni_daq 

daqDigitalInputP2_1 = 

createNode(daq,'daqDigitalOutputPort2Pin0','digita

l','OutpUt',[2 0]); % utgång pinne 0 i port 2 på 

ni_daq 

daqAnalogOutputPin1 = 

createNode(daq,'daqAnalogOutputPin1','analog','out

put',1); % utgång analog pinne 1 på ni_daq 

daqAnalogInputPin0 = 

createNode(daq,'daqAnalogInputPin0','analog','inpu

t',0); % ingån analog (single ended standard) 

pinne 0 på ni_daq 

daqAnalogInputPin4 = 

createNode(daq,'daqAnalogInputPin4','analog','inpu

t',4,'singleEnded'); % ingån analog (single ended) 

pinne 4 på ni_daq 

daqAnalogInputP2diff = 

createNode(daq,'daqAnalogInputP2diff','analog','in

put',2,'differential'); % ingån 

analog(differential) port 2 på ni_daq 

  

%createNode för voltage_sorce 

voltage_channel1_BID = 

createNode(vs,'voltage_channel1_BID','voltage','bi

dir',1); % spänningsnod (bidir), kanal 1 på 

voltage_source 

current_channel1_BID = 

createNode(vs,'current_channel3_BID','current','bi

dir',1); % strömnod (bidir), kanal 1 på 

voltage_source 

OCP_channel1 = 

createNode(vs,'OCP_channel1','OCP','bidir',1); % 

OCP (bidir), kanal 1 på voltage_source 

OVP_channel1 = 

createNode(vs,'OVP_channel1','OVP','bidir',1); % 

OVP (bidir), kanal 1 på voltage_source 

vRANGE_channel1 = 

createNode(vs,'vRange_channel1','voltageRange','bi

dir',1); % spänningsområde (bidir), kanal 1 på 

voltage_source 
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voltage_channel2_BID = 

createNode(vs,'voltage_channel2_BID','voltage','bi

dir',2); % spänningsnod (output), kanal 2 på 

voltage_source 

current_channel2_BID = 

createNode(vs,'current_channel2_BID','current','bi

dir',2); % strömnod (bidir), kanal 2 på 

voltage_source 

  

onOFF_allChannels = 

createNode(vs,'onOFF_allChannels','onOFF','bidir')

; % onOFF knappen (bidir) för samtliga kanaler på 

voltage_source 

  

createLog('MyBestLog',{temp1,temp2,daqDigitalOutpu

tP0,daqDigitalInputP1,... 

    

daqDigitalInputP2_1,daqAnalogOutputPin1,daqAnalogI

nputPin0,daqAnalogInputPin4,... % skapar en log 

med alla skapta noder, utan extra fält 

    

daqAnalogInputP2diff,voltage_channel1_BID,current_

channel1_BID,... 

    

OCP_channel1,OVP_channel1,vRANGE_channel1,voltage_

channel2_BID,... 

    

current_channel2_BID,onOFF_allChannels},{'loopIter

ation'}); 

  

  

  

addLogEntry('INFO','Loggen är startad'); % infogar 

ett inlägg i loggen. Fältet INFO är ett 

standardfält. 

addLogEntry('INFO','Mäter temperaturer på data 

loggern'); 

for i = 1:10 

    val1 = getValue(temp2); 

    result = checkValue(temp1,[30 40],'actual'); 

    if result == 1 

        addLogEntry('INFO','Går ut loopen'); 
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        break; 

    end 

    checkValue(temp2,[30 40]); 

    addLogEntry('loopIteration',i); 

end 

addLogEntry('INFO','Temperaturmätningen 

avklarad'); 

addLogEntry('INFO','Genererar en referensspänning 

på ni_daq'); 

saveLog();%sparar loggen utan att stänga den 

setValue(daqAnalogOutputPin1,2.72); 

  

addLogEntry('INFO','Utför analoga single ended 

mätningar på ni_daq'); 

  

valCell = 

getValue({daqAnalogInputPin0,daqAnalogInputPin4}); 

  

if valCell{1} < valCell{2} 

    addLogEntry('INFO','ligger högre spänning på 

pin4 än på pin0'); 

else 

    addLogEntry('INFO','spänning på pin4 är inte 

högre än på pin0'); 

end 

  

addLogEntry('INFO','Utför analoga differential en 

mätningar på ni_daq'); 

for i = 1:10 

    val2 = getValue(daqAnalogInputP2diff); 

    result1 = checkValue(daqAnalogInputP2diff,[-1 

1],'actual'); 

    if result1 == 0 

        addLogEntry('INFO','Ligger en relativt 

stor offsetspänning på den differentiella porten') 

    end 

    addLogEntry('loopIteration',i); 

end 

  

addLogEntry('INFO','Digital uppräckning samt 

digital avläsning på ni_daq'); 

for i= 1 : 255 

    setValue(daqDigitalOutputP0,i); 
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    val3 = 

getValue({daqDigitalInputP1,daqDigitalInputP2_1}); 

    val4 = getValue(daqDigitalOutputP0); % 

getValue på en output ger det satta 

värdet(appliedValue) 

    addLogEntry('loopIteration',i); 

    if val4 == 99 

        addLogEntry('INFO','räknade upp till 99'); 

        break 

    end 

end 

setValue(daqDigitalOutputP0,[0 0 0 0 0 0 0 1]); %% 

sätter pinne 7 på porten 0 till 1 

  

saveLog();%sparar loggen utan att stänga den 

  

addLogEntry('INFO','Påbörja en testsekvens av 

spännings aggregatet'); 

  

setValue({OCP_channel1,OVP_channel1}, {5.3,0}); % 

ställer in OCP(kanal1) till 5.3A samt stänger av 

OVP(kanal1) 

  

Range1 = getValue(vRANGE_channel1); 

  

if Range1 == [16,6] % om den aktuella 

spänningsområdet 16V/6A 

    setValue(vRANGE_channel1,[35,3]); % ställer in 

spänningsområde 2 på kanal 1 dvs 35V/3A. 

    setValue(voltage_channel1_BID,35); % ställer 

in 35V på kanal 1 

    setValue(current_channel1_BID,3); % ställer in 

3A på kanal 1 

elseif Range1 == [35,3] 

     setValue(vRANGE_channel1,[16,6]); 

    setValue(voltage_channel1_BID,16); % ställer 

in 16V på kanal 1 

    setValue(current_channel1_BID,6); % ställer in 

6A på kanal 1 

end 
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setValue(voltage_channel2_BID,3.14); % ställer in 

3.14V på kanal 2 

setValue(current_channel2_BID,2.72); 

  

setValue(onOFF_allChannels,1); % sätter igång 

samtliga kanaler 

  

channelVector = getValue(onOFF_allChannels); % 

läser av vilka kanaler blev satta 

  

for i=1:length(channelVector) 

    if channelVector(i) == 0 

    addLogEntry('INFO',['kanalen ',num2str(i),' är 

avstängd']); 

    else  

     addLogEntry('INFO',['kanalen ',num2str(i),' 

är påslagen']);    

    end 

end 

  

  

  

  

addLogEntry('INFO','Avslutar testsekvensen'); 

  

addLogEntry('INFO','Tempskåp'); 

val = 

getValue({tempNode,humNode,onOFF,custom,tspec,ttes

t}); 

a = checkValue(tempNode, [-50 -42],'actual'); 

a1 = getValue(tempNode); 

  

  

  

addLogEntry('INFO','Avslutar testprogrammet'); 

  

adjustLog('INFO'); 

stopLog(); % stoppar och sparar loggen; 
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Kodens	struktur	

Klasser	
	
Gränssnittet	består	av	fyra	stycken	utrustnings‐	och	nodklasser.	Alla	klasserna	är	av	typen	
”handleclass”	vilket	innebär	att	de	är	så	kallade	handtagsklasser	och	har	liknande	egenskaper	
som	handtag.	
	
Utrustningsklasserna	är	ni_daq,	temp_chamber,	voltage_source	och	data_logger.		
Nodklasserna	är	ni_daq_node,	temp_chamber_node,	voltage_source_node	och	data_logger_node.	
	
I	fortsättningen	av	texten	innebär	begreppet	”device”	ett	objekt	av	utrustningsklassen	samt	
”node”	ett	objekt	av	nodklassen.	
	
Samtliga	klasser	i	grännsnittet	har	en	individuell	mapp	för	klassfiler.	Mappens	namn	börjar	alltid	
med	”@”	och	slutar	med	klassnamnet.	T.ex	@ni_daq.		

Funktioner	
	
Gränssnittet	består	av	inre	och	yttre	funktioner.		
	
De	inre	funktionerna	ligger	i	klassmappar	och	är	funktioner	specifika	för	varje	klass.	De	yttre	
fuktionerna	är	allmänna	funktioner	som	gäller	för	samtliga	klasser.	De	inre	funktionerna	
anropas	av	de	yttre	funktionerna.	
	
De	inre	klassfunktionerna	har	ändelsen	”Internal”	som	skiljer	dem	från	de	yttre	funktioner.		
T.ex	är	createDeviceInternal	en	funktion	som	finns	i	samtliga	klassmappar.	

Felhantering	
	
Det	finns	två	unika	typer	av	fel	som	kan	uppkomma:	fördefinierade	och	icke	fördefinierade.	
		
Då	ett	fördefinierat	fel	uppstår	anropas	Matlab‐funktionen	”error”	med	en	text	som	förklarar	
problemmet.		Då	felet	inte	kan	påverka	processen	negativt	anropas	Matlab‐funktionen	
”warning”.		
	
Då	ett	icke	fördefinierat	fel	uppstår	i	programmet	anropas	ett	vanligt	Matlab‐error.	

Första	programmet	

Exempelprogram	
	
I	gränssnittet	finns	ett	exempelprogram	som	visar	hur	syntaxen	ser	ut.	Exempelprogrammet	
finns	i	huvudmappen	och	heter	exempelprogram.m.	

Skapa	ett	program	
	
Exekveringen	av	programmet	är	endast	möjlig	om	man	befinner	sig	i	huvudmappen.	T.ex	om	
användare	har	kollat	genom	en	loggfil	i	mappen	”logfiles”	och	glömt	att	lämna	den	mappen	i	
matlab	så	ska	det	uppstå	ett	fel	som	säger	att	matlab	inte	kan	hitta	de	efterfrågade	fuktionerna,	
lösningen	är	enkel	–	användaren	ska	gå	ut	ur	mappen	logfiles	till	huvudmappen	och	exekvera	
sitt	program	därifrån.	
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Specifikationens	uppbyggnad	

Funktionens	namn	
	
Kortfattad	beskrivning	av	vad	funktionen	gör.	

Syntax	
	
Här	anges	funktionens	namn	och	parametrar	enligt	hur	de	är	utformade	i	programmet.	
Här	anges	vilka	typer	av	parametrar	som	ska	användas.	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

Här	anges	möjliga	
inparametrar	

Här	anges	
inparametrarnas	
typer	

Här	anges	parametrarnas	beskrivning	

	 	

	

	
	

Returvärde	
	
Här	anges	funktionens	returvärde.	 	

Exempel	
	
Här	anges	exempel	för	funktionen.	

Ytterligare	information	
	
Här	anges	eventuell	extra	information.		
	 	

Här	anges	funktionens	parametrar		
Här	beskrivs	möjliga	kombinationer	av	parametrar. Parametrarna	”grenar	ut	sig”	från	vänster	

till	höger.	Alla	kombinationer	beskrivs.	



5	
	

createDevice	
	
Skapar	en	utrustning	av	vald	typ.	

Syntax	
	
createDevice	(deviceType,	identification)	
createDevice	(string,		string/empty)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

deviceType	 string	 Skapar	en	utrustning	av	önskad	typ	

identification	 string/empty Skapar	en	utrustning	med	önskad	identifikation

	

	
	

Returvärde	
	
device	 	

Exempel	
	
createDevice	('temp_chamber','192.168.1.61')	– skapar	en	device	av	typen temp_chamber	vars	
ip	adress	är	”192.168.1.61”.	
	
createDevice	('voltage_source','COM3')	– skapar	en	device	av	typen	voltage_source	på	COM3	
porten.	
	
createDevice	('ni_daq')	–	skapar	den	första	hittade	utrustningen	av	typen	ni_daq.	
	

Ytterligare	information	
	

ni_daq	
	

 Om	identification	utelämnas	,	skapas	det	först	hittade	NI	–	instrumentet.	
	

temp_chamber	
	

 Identification	måste	alltid	anges.	Den	anges	i	form	av	temperaturskåpets	ip	adress.	
	

deviceType	 identification	

‘ni_daq’	
‘serialNumber’	

empty	

‘temp_chamber’	 ‘ipAddress’	

‘voltage_source’	 ‘comPort’	

‘data_logger’	 empty	
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voltage_source	
	

 Identification	måste	alltid	anges.	Den	anges	i	form	av	en	COM‐port.	
	

 För	att	ta	reda	på	vilka	COM‐portar	som	är	aktiva,	exekvera		kommandot:	
instrhwinfo('serial').	
	

data_logger	
	

 Identification	används	inte	på	grund	av	utrustningens	unika	karaktär.	
	

 Vid	exekvering	så	körs	en	initieringssekvens	automatisk.	Det	innebär	att	dataloggern	
kontaktas	två	gånger	samt	startas	om	(se.	sida	61	i	manualen	”CLEAR	7”)		i	syfte	att	
erhålla	de	fel	som	dataloggern	har	vid	start.	En	varning	genereras.	När	felen	har	
åtgärdats	kan	initieringsfunktionen	loggerInit	tas	bort.		
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createNode	
	
Skapar	en	nod	för	vald	utrustning.	

Syntax	
	
createNode		(obj,	nodeName,	nodeType,	channelType,	channel,	measurmentType)	
createNode		(obj,	string,	string,	string,		scalar/vector,	string)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

obj	 device	 Objekt	av	olika	utrustningsklasser	

nodeName	 string	 Nodens	namn	(används	i	loggen)	

nodeType		 string	 Typ av	nod	(specifik	för	varje	utrustningklass)	

channelType	 string	 Riktning	på	noden	(I/O/BIDIR)

channel		 scalar/vector Kanal,	port	eller	pin‐nummer

measurmentType		 string			 Typ	av	mätning	som	ska	utföras (specifik	för	varje	
utrustningklass)		

ni_daq	
obj	 nodeName	 nodeType	 channelType	 channel	 measurmentType	

device	 ’name’	

’analog’	
’input’	

port	 ’differential’	

pin	 ’singleEnded’		

’output’	 pin	

	
’digital’	 ’input’,’output’,’bidir’

port		

[port,	pin]	

temp_chamber	
obj	 nodeName	 nodeType	 channelType	 channel	 measurmentType	

device	 ’name’	

’humidity’	

’bidir’,’output’,’input’ 	

	

’temperature’	

’onOff’	

’tSpecimen’	

’tTestSpace’	

’customOut’	 ’bidir’,’output’,’input’
port	

[port,	pin]	
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voltage_source	
obj	 nodeName	 nodeType	 channelType	 channel	 measurmentType	

device	 ‘name’	

‘current’	

’bidir’,’output’,’input’	 channel	

	

‘voltage’	

‘ovp’	

‘ocp’	

‘voltageRange’	

‘onOff’	
’bidir’,’output’,’input’	 channel	

’bidir’,’output’,’input’	 	

data_logger	
obj	 nodeName	 nodeType	 channelType	 channel	 measurmentType	

device	 ‘name’	

‘digital’	

’input’	 pin	 	

‘voltageAc’	

‘voltageDc’	

‘twoWire’	

‘fourWire’	

‘frequency’	

‘temperature’	
’input’	 pin	

’J’	

’E’	

’R’	

’K’	

’S’	

’input’		 pin	 	

Returvärde	
	
node	

Exempel	

ni_daq	
createNode	(niDaq,	’test1’,	’digital’,	’input’, [1	2])	– skapar	en	digital	nod	med	namnet	”test1”, på	
pinne	2	i	port	1	som	är	en	input.	
	
createNode	(niDaq,	’digCounter’,	’digital’, ’output’, 1)	– skapar en digital	nod	med	namnet	
”digCounter”	på	port	1	som	är	en	output.	
	
createNode	(niDaq,	’diffP1’,	’analog’,	’input’, 1, ’differential’)	– skapar en	analog	nod	med	
namnet	”diffP1”	på	port	1	som	är	en	differentiell	input.	
	
createNode	(niDaq,	’bulle’,	’analog’,	’input’, 4, ’singleEnded’)	– skapar en analog	nod	med	
namnet	”bulle”	på	pinne	4	som	är	en	single‐ended	input.	
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temp_chamber	
createNode	(tempCham,	’chamCont’,		‘customOut’,	’bidir’,	[1	2])	– skapar	en	nod	med	namnet	
“chamCont”	på	pinne	2	i	port	1.	Noden	är	bidir.		
	
createNode	(tempCham,	’tempCham1’,		’temperature’,	’bidir’)	– skapar	en	nod	med	namnet	
“tempCham1”.	Noden	är	en	bidir	temperaturnod.	

voltage_source	
createNode	(vSource,	’voltChan1’	,	’voltage’,	’bidir’,	1) – skapar	en	nod	med	namnet	”voltChan1”	
på	kanal	1.	Noden	är	en	bidir	spänningsnod.	
	
createNode	(vSource,	’onOffKnapp1’,	’onOff’, ’bidir’	1) – skapar	en	nod	med	namnet	
”onOffKnapp1”.	Noden	är	bidir	och	styr	onOff	knappen	på	kanal	1.	
	
createNode	(vSource,	’onOffKnapp’,	’onOff’, ’bidir’)	– 	skapar	en	nod	med	namnet	”onOffKnapp”.	
Noden	är	en	bidir	som	styr	onOff	knappen	på	samtliga	kanaler.	

data_logger	
createNode	(dataLogger,	’temp1’,’temperature’,	’input’, 12) ‐ skapar	en nod	med	namnet	
”temp1”	på	pinne	12	som	är	en	input	och	mäter	temperatur	med	termoelement	av	typen	T.
	 	
	
createNode	(dataLogger,	’temp2J’,	’temperature’, ’input’, 12, ’J’) ‐ skapar	en	nod	med	namnet	
”temp2J”	på	pinne	12	som	mäter	temperatur	med	termoelement	av	typen	J.		 	
	 	 	

Ytterligare	information	
	
nodeName	får	inte	innehålla	specialtecken	utan	endast	Matlab	tilllåtna	tecka	tecken.	
nodeName	måste	alltid	börja	med	en	bokstav.		
	

ni_daq	
	

 Pinnumreringen	börjar	från	värdet	0.	I	fallet	då	nodeType	innehåller	’digital’	är	channel	
en	vektor	som	innehåller	portnummer	som	första	element	och	pinnummer	som	andra	
element.	Om	det	andra	elementet	i	channel	utelämnas	tom	så	skapas	en	hel	port.	
	

 Om	man	utelämnar	measurmentType	i	fallet	då	nodeType	innehåller	’analog’	och	
channelType	innehåller	’input’		så	blir	noden	single	ended.		
	

 Bidir	är	inte	realiserat.	Om	channelType	är	’bidir’	så	genereras	ett	error.	

temp_chamber	
	

 I	fallet	då	nodeType	innehåller		’customOut’	så	måste	channel	alltid	ha	värde	1	som	
första	element	eftersom	det	endast	finns	en	port.	
	

 Pinnumreringen	börjar	från	värdet	0.	
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voltage_source	
	

 I	fallet	då	nodeType	anges	som	’onOff’	skapas	en	av/på	knapp.	Av/på	knappen	kan	
antingen	skapas	på	en	specifik	kanal	eller	på	samtliga	kanaler.		För	att	skapa	av/på	
knapp	för	samtliga	kanaler	utelämnas	channel.		
	

 Kanalnumreringen	börjar	på	1.	

data_logger	
	

 Pinnumreringen	börjar	från	pinne	0	och	slutar	på	pinne	29.	
	

 measurmentType	är	en	hjälpvariabel	som	endast	används	i	fallet	då	nodeType	
innehåller		’temperature’.	
	

 measurmentType	avser	vilken	typ	av	termoelement	som	ska	användas.	
	

 Vid	utelämnande	av	measurmentType	så	blir	mätningen	av	typen	T.	
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 Loggen	har	en	autosave	funktion	som	gör	att	loggen	sparas	automatisk	varje	timme.	
Loggen	sparas	på	formen		yyyy‐mm‐dd	hhmmss	logname	autosave1	och	yyyy‐mm‐dd	
hhmmss	logname	autosave2	och	växlar	mellan	dessa	varje	timme.	
	

 createLog()	måste	avslutas	med	funktionen	stopLog()	annars	kommer	den	inbyggda	
autosparingsfunktionen	att	spara	över	filen	varje	timme.	
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addLogEntry	
	
Infogar	ett	inlägg	i	den	öppna	loggen.	

Syntax	
	
createLog		(fieldName,	entry)	
createLog		(string,		all	types)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

fieldName	 string	 Namnet	på	fältet

entry	 all	types	 Innehållet	av	inlägget

	

	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
addLogEntry	(’specialINFO’,’Loggen	är	startad’) – Infogar ett	inlägg	’Loggen	är	startad’	i	fältet	
specialINFO.	
	

Ytterligare	information	
	

 Entry	kan	vara	av	valfri	typ	

	 	

fieldName	 entry	

‘fieldName’	 all	types	



14	
	

setValue	
	
Applicerar	värden	till	en	eller	flera	noder.	

Syntax	
	
setValue	(cellOfNodes,	valueCellArray)	
setValue	(node/cell	array,	scalar/cell	array)	
	
Parameter	 Typ Beskrivning

cellOfNodes	 node/cell	array	 Node	eller	noder	som	värde	ska	appliceras	till.	

valueCellArray	 node/cell	array	 Värde	eller	värden	som	ska	appliceras	till	noder.	

	

	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
setValue(node4,	5)	–	applicerar	värdet	5	på	node4.
	
setValue({node1,	node2},	{2,	9})	–	applicerar	värdet	2	på	node1	samt	värdet	9	på	node2.	
	
setValue({node1,	node2,	node3},	2.72)	– applicerar	värdet	2.72	på	node1,node2	samt	node3.
	

Ytterligare	information	
	

 Funktionen	infogar	ett	inlägg	i	den	öppna	loggen	
	

 Om	loggningen	är	på,	så	hamnar	de	inskickade	noderna	under	samma	tidsstämpel.	
ni_daq_node	
	

 Om	noden	är	en	digital	port	av	typen	ni_daq_node	så	kan	antingen	ett	heltal	eller	en	
binär	vektor	tilldelas.	I	fallet	med	en		binär	vektor	så	är	MSB	på	höger	sida,	dvs	[0	1	1]	=	6.	
	

	
	
	

node	
value	

{value}	

{node}	
value	

{value}	

{node1,	node2…}	

value	

{	value	}	

{value1,	value2…}	
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getValue	
	
Funktionen	hämtar	värden	från	samtliga	inskickade	noder.	

Syntax	
	
getValue	(cellOfNodes)	
getValue	(node/cell	array)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

cellOfNodes	 node/cell	array Noden	eller	noderna	som	värdet	ska	hämtas	ifrån.

	

	

Returvärde	
	
value/value‐cell	array	 	

Exempel	
	
getValue	(Nod1)	–	hämtar	värdet	av	den	inskickade	noden,	returvärdet	är	en	skalär	på	formen	
värde1.	
	
getValue	({Nod1,Nod2,Nod3})	–	hämtar	värdet	av	inskickade	noder,	returvärdet	blir	på	formen	
{värde1,	värde2,	värde3}	
	

Ytterligare	information	
	

 Noderna	kan	tillhöra	olika	utrustningar.	
	

 Om	loggningen	är	på,	så	hamnar	de	inskickade	noderna	under	samma	tidsstämpel.	
	

 Funktionen	infogar	ett	inlägg	i	den	öppna	loggen	
	 	

cellOfNodes

node	

{node1,	node2...}	
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checkValue	
	
Kontrollerar	om	nodens	värde	ligger	inom	de	angivna	gränserna.	

Syntax	
	
checkValue	(node,	limitVector,	methodOfExecution)	
checkValue	(node,vector,	string/empty)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

node	 node	 Noden	som	checkValue	ska	utföras	på.	

limitVector	 vector	 Gränserna

methodOfExecution	 string/empty Metoden	av	exekveringen.	Ta	ett	nytt	mätvärde	eller	
ta	ett	gammalt.	

	

	
	

Returvärde	
	
boolean	 	

Exempel	
	
checkValue(Node2,[1	,10],’Actual’)	–	kontrollerar	om	värdet	av	node2	ligger	inom	gränserna	1	
och	10.	Värdet	av	node2	hämtas	vid	exekveringen	av	checkValue.	
	
checkValue(Node3,[1	,10])	–	kontrollerar	om	värdet	av	node3	ligger	inom	gränserna	1	och	10.	
Det	senast	applicerade/avlästa	värdet	av	node3	används.	Kontaktar	inte	hårdvaran.	
	

Ytterligare	information	
	

 Om	methodOfExecution	innehåller	’actual’	använder	funktionen	checkValue,	sig	av	
funktionen	getValue	på	den	inskickade	noden.	
	

 Om	methodOfExecution	utelämnas	så	används	det	föregående	värdet.	Om	noden	är	en	
ingångsnod	så	används	det	senast	avlästa	värdet.	Om	noden	är	en	utgångsnod	så	
används	det	senast	applicerade	värdet.	
	

 Om	methodOfExecution	utelämnas	och	inga	getValue	eller	setValue	har	körts	innan	så	
uppstår	ett	fel	vid	exekveringen	av	checkValue.	
	

	 	

node	 limitVector	 methodOfExecution

node	 [lim1,	lim2]	
’actual’	

empty	
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 checkValue	infogar	ett	inlägg	i	den	öppna	loggen.	Inlägget	innehåller	följande	
information:	
	

 limitVector	placeras	i	fältet	”checkValueLimits”.	
 methodOfExecution	placeras	i	fältet	”checkValueMethod”		
 nodens	namn	placeras	i	”checkValueNode”	
 resultatet	från	checkValue	placeras	i	fältet	”checkValueResult”.		

	
 Informationen	som	hamnar	i	”checkValueResult”	är	en	sträng	som	innehåller	’pass’	eller	

’fail’	beroende	på	om	gränserna	har	blivit	uppfyllda.	
	

 Om	valueForCheck	är	nodens	värde	så	gäller	följande:	
	
’pass’:	om	valueForCheck	är	större	än	lowerLimit	och	mindre	än	upperLimit.	
’fail’:	om	valueForCheck	är	mindre	än	eller	lika	med	lowerLimit,	eller	större	än	eller	lika	
med	upperLimit.	

	
 Returvärdet	från	checkValue	blir	1	om	värdet	ligger	inom	de	angivna	gränserna	och	0	i	

annat	fall.	
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saveLog	
	
Sparar	loggen.	

Syntax	
	
saveLog		()	
saveLog		(empty)	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
saveLog	()	–	sparar	loggen.	
	

Ytterligare	information	
	

 Loggen	sparas	med	ett	filnamn	på	formen	yyyy‐mm‐dd	hhmmss	logname	autosave1	och	
yyyy‐mm‐dd	hhmmss	logname	autosave2	och	växlar	mellan	dessa.	Efter	att	saveLog()	
har	exekverats	så	nollställs	tiden	för	den	automatiska	sparfunktionen.	
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adjustLog	
	
Kommandot	tar	bort	tomma	platser	i	den	öppna	loggen	och	tilldelar	värden	från	föregående	
logginlägg.	

Syntax	
	
adjustLog	(fieldsToAdjust)	
adjustLog	(string/cell	array/empty)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

fieldsToAdjust	 string/cellarray Namnet	eller	namnen	på	de	fält	som	ska	justeras.

	

	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
adjustLog()	–	Justerar	hela	loggen.	
	
adjustLog(‘field’)	–	Justerar	endast	fältet	”field”.
	
adjustLog({‘field’,	‘field1’})	–	Justerar	fälten	”field”	och	”field1”
	
adjustLog(’‐field’)	–	Justerar	alla	fält	förutom	”field”.
	
adjustLog({’‐’,’field’,	’field1’})	–	Justerar	alla	fält	förutom	”field”	och	”field1”.	
	
	

Ytterligare	information	
	

 fieldsToAdjust	är	en	parameter	som	anger	vilka	fält	som	ska	justeras.	Om	
fieldsToAdjust	utelämnas	så	justeras	hela	loggen	förutom	fälten	”matlabTime”,	
”datetime”	och	checkValue‐fälten.	
	

 fieldsToAdjust	kan	antingen	vara	en	sträng	eller	en	cell	array	av	strängar	som	
representerar	fältnamn	i	loggen.	
	

fieldsToAdjust	

empty	

‘field’	

{‘field’,	‘field1’...}	

‘‐field’	

{’‐’,	‘field’,	‘field’...}	
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 Om	strängen	innehåller		”–”	så	utförs	adjustLog	på	alla	fält	förutom	fältet	som	
representeras	av	strängen.				
	

 Om	fieldsToAdjust		är	en	cell	array	av	strängar	så	utförs	adjustLog	på	fälten	med	
namnen	representerade	av	dess	strängar.	Om	cell	array	innehåller		’–’	som	första	element	
så	utförs	adjustLog	på	alla	fält	förutom	fälten	som	representeras	av	cell	arrays	strängar.	
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stopLog	
	
Stoppar,	stänger	och	sparar	all	loggning.	

Syntax	
	
stopLog	()	
stopLog	(empty)	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
stopLog	()	–	Stoppar,	stänger	och	sparar all	loggning.
	

Ytterligare	information	
	
 Efter	att	stopLog	har	exekverats	tillkommer	möjligheten	att	köra	createLog	tillbaka.	Loggen	

sparas	i	en	avsedd	mapp	med	namnet	”Log	files”.	
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adjustLogFromFile	
	
Laddar	en	logg.	Kommandot		tar	bort	tomma	platser	i	loggen	och	tilldelar	värden	från	
föregående	logginlägg.	

Syntax	
	
adjustLogFromFile	(logFileName,	fieldsToAdjust)	
adjustLog	(string,		string/cell	array/empty)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

logFileName	 string Namnet	på	loggfilen	som	ska	justeras.	

fieldsToAdjust	 string/cell	array/empty Namnet	eller	namnen	på	de	fält	som	ska	justeras.

	

	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
adjustLogFromFile(‘2016‐05‐04	084226	MyLog’)	– Justerar	hela	loggen	”2016‐05‐04	084226	
MyLog”.	
	
adjustLogFromFile	(’2016‐05‐04	084226	MyLog’,	‘field’)	– Justerar	endast	fältet	”field”	i			
”2016‐05‐04	084226	MyLog”.	
	
adjustLogFromFile	(’2016‐05‐04	084226	MyLog’,	{‘field’,	‘field1’})	– Justerar	fälten	”field”	och	
”field1”	i		”2016‐05‐04	084226	MyLog”	
	
adjustLogFromFile	(’2016‐05‐04	084226	MyLog’,	’‐field’)	– Justerar	alla	fält	förutom	”field”	i	
”2016‐05‐04	084226	MyLog”.	
	
adjustLogFromFile	(’2016‐05‐04	084226	MyLog’,	{’‐’,’field’,	’field1’})	– Justerar	alla	fält	förutom	
”field”	och	”field1”	i	”2016‐05‐04	084226	MyLog”.	
	 	

logFileName	 fieldsToAdjust	

‘logFileName’	

tom	

‘field’	

{	‘field’,	‘field1’...	}	

‘‐field’	

{’–’,	‘field’,	‘field’...}	
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Ytterligare	information	
	

 logFileName	ska	anges	utan	filändelse.	
	

 fieldsToAdjust	är	en	parameter	som	anger	vilka	fält	som	ska	justeras.	Om	
fieldsToAdjust	utelämnas	så	justeras	hela	loggen	förutom	fälten	”matlabTime”,	
”datetime”	och	checkValue‐fälten.	
	

 fieldsToAdjust	kan	antingen	vara	en	sträng	eller	en	cell	array	av	strängar	som	
representerar	fältnamn	i	loggen.	
	

 Om	fieldsToAdjust		är	en	sträng		så	utförs	adjustLogFromFile	på	fältet	med	namnet	
representerad	av	strängen.	
	

 Om	strängen	innehåller		”–”	så	utförs	adjustLogFromFile	på	alla	fält	förutom	fältet	som	
representeras	av	strängen.				
	

 Om	fieldsToAdjust		är	en	cell	array	av	strängar	så	utförs	adjustLogFromFile	på	fälten	
med	namnen	representerade	av	dess	strängar.	Om	cell	array	innehåller		”–”	som	första	
element	så	utförs	adjustLog	på	alla	fält	förutom	fälten	som	representeras	av	cell	arrays	
strängar.	
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convertLog	–	inte	realiserad	
	
Konverterar	loggen	med	formatet	.mat		till	en	valfri	typ	av	fil.		

Syntax	
	
convertLog	(convertParameter,		logFile)	
createLog	(string,		string)	
	
Parameter	 Typ	 Beskrivning

convertParameter	 string	 Konverteringsparameter

logFile	 string	 Loggens	filnamn.

	

	

Returvärde	
	
Inget.	 	

Exempel	
	
convertLog	(’excel’,	’2016‐04‐20	123720	Mylog.mat’)	‐ Konverterar loggen	med	formatet	.mat		
till	en	excelfil.	
	

	
	

Ytterligare	information	
	
 Funktionen	är	inte	realiserad.	Fler	inparametrar		kan	tillkomma.	

	

convertParameter	 logFile	

‘excel’	
‘fileName’	

‘txt’	
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