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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stora Enso Skoghall AB.  
För ett vinstdrivande industriföretag som Stora Enso är oplanerade stopp, oberoende av 
orsak, kostsamma och skall i största möjliga utsträckning undvikas. Att effektivt kunna 
förutse och förhindra haveri har därför hög prioritet.  
 
Mätsystemet Argus CC gör, bland annat, analyser av varvtalsavvikelser med hjälp av 
pulsgivare. Dessa mätningar ligger sedan till grund för inplanering av underhållsstopp. 
 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur utnyttjandet av Argus CC sparar in 
på kostsamma och onödiga underhållsstopp, samt att konstruera en kommunikationslänk 
mellan Argus CC och ABB’s styrsystem.  
 
 

Abstract 
This thesis has been performed at, and commissioned by, Stora Enso Skoghall AB. 
Unplanned production halts, independent of cause, are of great expense for the producing 
company and should be avoided as far as possible. An efficient method for predicting and 
preventing greater breakdowns is therefore highly prioritized. 
 
Among other things the Argus CC measurement system analyses deviations in RPM 
measurements. These measurements are later used as a foundation for planning 
maintenance halts. 
 
The purpose with this thesis is to evaluate the profits from using the Argus system and to 
establish a communication link between the Argus system and the ABB control system. 
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1 Inledning 
I kartongproduktionen på Stora Enso har man som mål att öka 
tillgängligheten på kartongmaskinerna dvs. man vill öka den tid som 
maskinerna är i drift och går att utnyttja i produktionssyfte. Dålig 
tillgänglighet beror på oplanerade stopp som kan orsakas av bl.a. mekaniska 
fel eller andra haverier av olika slag. Ett verktyg som används i arbetet heter 
”stopp och avbrott”. Systemet är direkt kopplat till maskinen och triggas på 
t.ex. ett banbrott. Tiden för banbrottet mäts och registreras. Operatören får 
därefter skriva in i systemet vad som hände, vad banbrottet berodde på, 
åtgärder m.m. Problemet med detta är att då ”stopp och avbrott” sätts in är 
skadan redan skedd. Stoppet på maskinen är redan ett faktum vilket 
obönhörligt resulterar i produktionsbortfall. 
 
För att kunna öka tillgängligheten på sina kartongmaskiner arbetar man på 
Stora Enso Skoghall AB mycket med att förebygga sådana mekaniska 
haverier. Om man kan förutse haverierna innan de händer finns mycket 
pengar att tjäna. 
 
Företaget ABB har utvecklat ett verktyg för att underlätta arbetet med att 
öka tillgängligheten. Verktyget kallas Argus och är uppkallat efter en jätte i 
den grekiska mytologin som enligt legenden hade hundra, ständigt vakande, 
ögon. Argus är ett mätsystem för att övervaka tillståndet på hela maskineriet 
genom olika mätningar. Man kan även säga att Argus är ett analysverktyg 
för att analysera varför man har låg tillgänglighet. 
 
På kartongmaskinerna på Stora Enso Skoghall har man installerat två 
Argusenheter, en på KM7 (Kartong maskin 7) och en på KM8 (Kartong 
maskin 8). På KM7 installerades Argus redan 1995 och den har uppdaterats 
ett par gånger sedan dess, senast hösten 2007 då man införde en såkallad 
rondering, vilket vi går in mer på senare. KM8 fick Argus installerat när den 
byggdes år 1996. 
 
Argusmätsystemets huvudsyfte är att i ett tidigt skede upptäcka mekaniska 
fel genom avvikelser i mätserier. Med hjälp av dessa mätserier och 
avvikelser kan man sedan spåra felet till ett specifikt område i driften. 
 

1.1 Bakgrund 
För operatörerna av kartongmaskinerna finns det mycket information 
tillgänglig om hur maskinen går, olika nivåer, banspänning, kartongens 
tjocklek med mera. Om något mekaniskt fel skulle inträffa på maskinen 
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kanske de inte direkt behöver bli medvetna om minsta lilla avvikelse utan 
det är mer relevant för dem om det skulle bli något allvarligare fel. 
 
Ett steg mot en effektivare produktion togs 1995 då man installerade Argus 
på KM7.  
 
Argusmätsystemet jobbar med mycket hög noggrannhet och i det systemet 
kan man få upp mycket information om drivsystemens kondition. Den mäter 
bland annat varvtalsavvikelser, vibrationer och elmotorernas ankarström. 
Figur 1.1 visar hur en drivlina kan se ut, med motor, växellåda och 
kardanaxel med kardanknutar i ändarna. Det speciella med Argus är att den 
inte bara registrerar fel, utan kan även detektera vart i maskinen felet ligger. 
Inte bara i vilken drift, utan också vart i själva drivlinan felet sitter. 
Beroende på frekvensen hos felet kan Argus specificera om felet ligger i 
exempelvis en kardanknut eller i växellådan. Med ankarströmsmetningar på 
elmotorn kan Argus även detektera om nätet inte levererar rätt matning.  
 
Fel upptäcks genom att Argus mäter hur många gånger felet uppstår per 
motorvarv. Beroende på detta, om felet uppstår en gång, två gånger eller tio 
gånger per motorvarv, så vet Argus precis vart felet sitter. Tabell 1.1 visar 
vilka mätningar Argus gör och vilka fel som kan detekteras. 

 
Figur 1.1: De olika delarna i en valsdrift. 
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Tabell 1.1: De olika mätningarna för varje drift samt dess innebörd. 
Mätning Mäts i: Beskrivning/orsak: 
      
Motorvarvtal m/min Hastighet på kartongmassan.  
    Beroende av den drivna valsens diameter. 
1 x motorvarvtal Rpm Obalans i axel eller motor.  
    Deformerad rotor.  
    Fel på första drevet i växellåda 
    Fel på pulsgivare 
2 x motorvarvtal Rpm Uppriktningsfel i givaren eller drivaxel 
    Slitna kardanknutar. 
    Stela kopplingar 
1x el. 2x utgående 
axel  Rpm Defekt eller obalans i valsen 
    Fel på sista drevet i växellådan 
    Uppriktningsfel mellan växellåda-vals 
    Slitna kardanknutar eller kopplingar 
Högsta peak  Rpm Högsta varvtalsavvikelsen under en mätning 

Ström % 
Mäter driftströmmen på motorn, 100% 
motsvarar RDC  

    (Rated Drive Capacity), vilket är den maximala  

    
strömmen som motorn får matas med. Anges av 
tillverkare. 

50Hz (nätets 
grundfrekvens) 

% 
(förhållande Dåligt styrpulsdon 

  
     mellan 
     faserna) Feltrimmad strömreglering 

    Trasig tyristor eller säkring i strömriktare 
    Dålig synktransformator 

100Hz (2:a övertonen) 
% 
(förhållande Svagt matat nät 

  
     mellan 
     faserna) Trasig tyristor eller säkring i strömriktare 

    Dålig synktransformator 

300Hz (6:e övertonen) 
% 
(förhållande För liten induktans i motorn. 

  
     mellan 
     faserna)   

 
 
Argus kan alltså effektivisera felsökningen radikalt genom att direkt 
informera om det är exempelvis en kardanknut som är dålig, eller om det är 
störningar på elnätet som orsakar obalanser. 
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En nackdel på de drifter där Argus enbart mäter varvtal är att det kan vara 
svårt att upptäcka fel som orsakas av glapp i lager. Varvtalsmätningarna är 
mer anpassade för att upptäcka t ex kardanfel. Orsaken till detta är att 
lagerfel sällan ger upphov till störningar i varvtalet utan istället orsakar 
vibrationer i maskineriet. För att lösa detta har man som komplettering 
kopplat in vibrationsgivare till Argus. Dessa givare mäter vibrationer i olika 
delar av den aktuella driften. 
 

1.2 Problemformulering 
Till Argus hör en programvara som åskådliggör de data som registreras för 
användaren. Detta används kontinuerligt av underhållspersonalen för att 
detektera och analysera fel på produktionen. Driften har inte samma tillgång 
till Argus mätdata som underhåll och man är heller inte lika intresserad av 
dem. Dessutom har inte de skiftgående på underhåll tid att hålla Argus 
under ständig uppsikt.  
 
Man är, ur driftens synpunkt, inte intresserad av samtliga felmeddelanden 
som Argus detekterar av en eller annan anledning, då det är lätt hänt att man 
ignorerar alltför frekventa varningar som inte är akuta. ”Man ska inte ropa 
varg” så att säga. Det är ändå önskvärt att övervaka de mätningar som Argus 
gör, utifall det skulle inträffa några komplikationer. Man vill ha en varning 
när maskinen är på väg att gå sönder, helt enkelt. 
 

1.3 Syfte 
För att underlätta driftens möjlighet att ta del av Argus mätningar, ska vi 
med detta examensarbete ge möjlighet till ett larm via WinMOPS, det 
övervakningssystem som driften nyttjar. Argus mätningar ska jämföras med 
ett gränsvärde som ska kunna redigeras av underhållspersonal via ett 
grafiskt interface.  
 
Gränsvärdet ska definieras så att systemet endast larmar vid värden som är 
extremt höga. Jämförelser med mätdata ska göras var tionde timme. Detta 
grundar sig på att Argus hämtar mätdata från givarna ute i systemet var 
tionde timme genom något som kallas ”rondprogrammet”. Färska mätdata 
ska hämtas strax efter att Argus har registrerat mätvärden i en databas. 
 
Larmet ska mynna ut i en 24-volts signal som går in på ett optorelä i 
ställverket. Optoreläet sätter i sin tur en ingång hög på det centrala 
styrsystemet för kartongproduktionen som är sammankopplat med 
WinMOPS. Driften får då ett larm om att det är ett fel på driften och kan 
skicka underhållspersonal för att undersöka felet. 
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa projektet med summalarmet till våtpartiet på KM7.  
 
Genom Jan Axelsson, arbetsledare på automationsavdelningen och vår 
handledare, tog vi kontakt med Bengt-Arne Walldén, senior engineer, som 
har bred kunskap om drifterna på kartongmaskinerna. I samförstånd med 
honom kom vi fram till att inrikta oss emot våtpartiet på KM7. Han tyckte 
att det blev ett bra parti att rikta in sig på. Bland annat för att det är en 
operatör som har ansvar för hela våtpartiet. En annan anledning är att 
uppgiften blir lagom stor för våtpartiet. Skulle vi rikta in oss på hela 
maskinen skulle arbetet med största sannolikhet dra över tiden. I våtpartiet 
har vi totalt 15 drifter med 9 mätningar på varvtal och ström, plus att det på 
4 av dem även ligger vibrationsmätningar. Anledningen till att vi valde just 
KM7 är att vibrationsmätningarna fungerar bra där samt att Ronden läser av 
vibrationerna. Totalt handlar det om 143 mätningar som skall hanteras. 
  

1.5 Tillgänglighet och TAK-modellen 
TAK-modellen är ett vedertaget begrepp som används inom en mängd olika 
industriföretag, däribland Stora Enso Skoghall AB, för att ge ett uttryck för 
effektiviteten på dess produktion. Det finns en mängd faktorer som påverkar 
framställningen av en produkt och de har i denna modell summerats ihop till 
tidstillgänglighet (T), anläggningsutnyttjande (A) och kvalité (K), T*A*K. 
Ett TAK-värde på 100 % är önskvärt, vilket skulle innebära felfri drift, 
konstant maximal produktionshastighet samt en felfri produkt. Nedan visas 
ett exempel på hur faktorerna inverkar på TAK-värdet 
 
Tabell 1.5 Räkneexempel för TAK-modellen 

  T * A * K = TAK 

Önskat 100%   100%   100%   100% 
Mål 92%   95%   99%   87% 

Exempel 75%   80%   80%   48% 
 

 
1.5.1 Tidstillgänglighet 
Då Stora Ensos kartongmaskiner, KM7 och KM8, producerar dygnet runt 
har man rent teoretiskt en tillgänglig produktionstid på (24*365,25)=8766 h 
per år. Detta är naturligtvis inte realistiskt. Man kommer alltid ha en viss tid 
som maskinerna kommer stå stilla, hur effektivt man än jobbar med att 
förebygga fel och brister. Lager blir dåliga, mätgivare går sönder och så 
vidare. Därför har man avsatt tid för underhåll och byte av slitna delar vid 
planerade stopp. Man räknar bort ca ett hundratal dagar varje år då 
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maskinerna kommer vara stilla. Man har bland annat varje år ett stort så 
kallat höststopp, då maskinerna står still i en vecka plus den tid det tar för 
start och stopp. Sedan tillkommer en mängd mindre planerade stopp under 
året, som planeras in minst en vecka i förväg. Kvarvarande tid kallas 
operativ tid och kan ses som referensvärde för tidstillgängligheten. Om 
dessa planerade stopp är de enda som sker har man uppnått 100 % 
tidstillgänglighet. 
 
Nu är det tyvärr så, att det även kommer med oplanerade stopp i ekvationen. 
Fel som man inte lyckats förutse som gör att man måste stänga av 
maskinerna till en avsevärd kostnad för företaget. Stora Enso räknar med en 
produktionsförlust som uppgår till ett värde av 300.000kr per timme vid 
stopp. Det är uppenbart att minimering av oplanerade stopp har hög 
prioritet. 
 
Ett steg mot 100 % tidstillgänglighet är att komplettera sin 
tillverkningsutrustning med kompetenta mätsystem som kan analysera 
produktionen och förutse problem innan de inverkar på produktionen. Ett 
exempel på ett sådant system är Argus.  

 
1.5.2 Anläggningsutnyttjande 
Med anläggningsutnyttjande menar man hur stor del av maskinernas 
potential som verkligen nyttjas. Om man exempelvis har en kartongmaskin 
som kan producera 80 ton kartong i timmen men av okänd anledning endast 
producerar 60 ton per timme, innebär det att man har ett 
anläggningsutnyttjande på 75%. Referensvärdet, 100%-gränsen, brukar 
sättas av antingen tillverkarens garanterade maxproduktion eller maximala 
uppnådda produktion under drift. 
 

1.5.3 Kvalitet 
Med kvalité menar man hur stor del av den färdiga produkten som bringar 
inkomst. Brister i till exempel tjocklek eller blekning kan göra produkten 
obrukbar för kunden vilket leder till att den kasseras. Eventuellt kan den 
skadade produkten säljas till reducerat pris, varpå skillnaden mellan det 
reducerade priset och fullt pris räknas som förlust. 
 

1.6 Mekaniska monteringens betydelse 
För att Argus ska göra tillförlitliga mätningar krävs att drivlinan är monterad 
korrekt. Kardanaxeln är bland annat balanserad på ett visst sätt och kräver 
att man monterar in splinsen på axeln på rätt sätt i växellådan. Det finns 
markeringar för hur splinsen ska monteras (se figur 1.6). 
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Figur 1.6: Korrekt montering av axlar är viktigt. 

 
När en mekaniker monterar en drivlina skall han/hon i normalfallet skriva 
något som kallas för ett mätprotokoll. Mätprotokollet ska innehålla 
mätningar på monteringen för att man ska kunna visa på att monteringen 
ligger inom toleranserna. Mätprotokollen innehåller mätningar som visar om 
axeln från motorn är centrerad mot lastens axel och även mått som visar att 
de båda axlarna ligger vågrätt mot varandra. D.v.s. flänsarna på axlarna 
ligger parallellt mot varandra.  
 
Mätprotokollet visar två bilder på motorn, en från sidan och en uppifrån. 
Bilderna är måttsatta med de olika avvikelserna och hur mycket man har 
shimsat motorn. Se bilaga 3. 
 
Även pulsgivaren måste monteras korrekt. Om pulsgivarens axel är sned 
kommer det att medföra att man får stora störningar i varvtalsmätningen. 
Pulsgivarens axel är monterad på motorns axel med ett mellanlägg av 
gummi. När gummit blir slitet och spricker märks det direkt på mätningarna 
i argus att något är fel. 
 
 

2 Material och metod 
 

2.1 En idé tar form 
Vår ursprungliga tanke var att vi skulle konstruera en hårdvarulösning i 
form av en digital utgång från Argus för att kunna skicka de felmeddelanden 
som Argus registrerar till WinMOPS, det övervakningssystem som används 
för övervakning av hela anläggningen.  
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Vid ett möte med Jan Axelsson träffade vi Thomas Tierney, tekniker från 
Contec, det företag som har installerat och även servar Argus på Stora Enso 
Skoghall AB. Thomas konstaterade att det inte var lämpligt att hämta ut 
signalen direkt från Argus. Det han istället rekommenderade var att vi kan 
använda oss av den så kallade ronddatabasen. I databasen lagras samtliga 
mätvärden vid den mätning som Argus gör var tionde timme. Tanken är 
alltså att skriva ett program som går in i tabellen i databasen och letar upp 
det senaste registrerade värdet för att sedan jämföra det med ett 
egendefinierat gränsvärde. Från programmet kan man sedan via någon typ 
av hårdvara skicka en signal till övervakningssystemet WinMOPS.  
 
Efter ytterligare ett möte med Jan Axelsson, där vi vidare diskuterade 
utformningen av systemet, fick vi en klarare bild av Jans önskemål. Det han 
önskar få ut av projektet är ett ”summalarm”, alltså ett gemensamt larm för 
samtliga mätningar som Argus gör på kartongmaskinerna. Om ett mätvärde, 
vilket som helst av de som Argus analyserar, skulle överstiga ett visst värde 
skall ”summalarmet” aktiveras och varna driften som i sin tur kan meddela 
underhållspersonal.   
 
När mätvärdet överstiger ett gränsvärde, vilket vida överstiger de 
rödmarkerade felen i Argus, ska systemet skicka en signal till ACS450, det 
styrsystem som används. Det är alltså inte meningen att alla avvikelser skall 
visas, utan bara extrema värden är intressanta. 
 

2.2 Inläsning av mätdata 
Mätvärdena som kommer från Argus mätningar sparas i ronddatabasen, en 
vanlig Accessdatabas. Till en början läste vi ut senaste mätvärdet ur 
databasen med hjälp av ett VBA-script (Visual Basic for Applications) och 
skrev sedan ett binärtal till parallellporten (LPT1). 
 
VBA är språket som ligger inbäddat direkt i databasen. Det rådde vissa 
oklarheter om hur vi skulle ha möjlighet att köra programmet när databasen 
låg på servern. Dessutom var vi tvungna att köra vår hårdvara direkt i 
servern vilket inte är direkt önskvärt. 
Det bästa vore om vi kunde skapa ett program som kopplar upp sig mot 
databasen på servern och hämtar ner de data vi vill ha tag på. 
 
Vi beslutade oss till sist för att istället försöka köra ett program skrivet i 
VB.NET. 
 
Till en början var vi tvingade till att lära oss databashantering, närmare 
bestämt hantering av MS Access, då vi inte hade någont erfarenhet av det 
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från början. Vi hade däremot vissa kunskaper om MS VB, vilket var till stor 
nytta vid konstruktionen av programmet. 
 
Funktionerna för att läsa av tabellen som mätvärdet hamnar i är triviala. Vi 
hade mycket hjälp av ett forum för disskusioner av VB-programmering 
(http://www.vbforums.com/).  
 
När vi skulle skicka ut data på parallellporten fick vi dock problem. Vi 
använder oss av en DLL-fil (Dynamic Link Library) med färdigskrivna 
rutiner för att skriva till porten. DLL-filen heter Inpout32.dll och är hämtad 
från http://logix4u.net och vi lade helt enkelt till denna fil i Windows 
systemmapp. Den här lösningen skulle ha fungerat bra om det inte vore för 
att vi kör MS Windows XP som operativsystem. Windows XP har nämligen 
blockerat skrivarporten och vi hade inte tillgång till den. Lösningen på detta 
problem hittade vi på http://www.writelog.com/. Genom att använda sig av 
en mjukvara på writelogs hemsida kan man öppna skrivarporten i Windows 
XP. Efter diverse hjälp med rättigheter från IT-avdelningen på Stora Enso 
Skoghall lyckades vi öppna skrivarporten och kunde på så vis skicka ut våra 
data.  
 
Mot slutet av projektet kom en liten utmaning. Beställaren beslutade sig för 
att byta ut den befintliga Accessdatabasen mot en MSSQL-server (Microsoft 
Structured Query Language). Med några modifieringar av programkoden 
löste vi dock problemet ganska snabbt. 
 

2.3 Hårdvarulösning 
Vi hade nu mjukvaran färdig. Vi kunde nu läsa av ett värde ur databasen och 
jämföra med ett egendefinierat värde. Om det avlästa värdet överstiger 
gränsvärdet skickas en signal på parallellporten.  
 
Då en databit på parallellporten går hög, ger den en utspänning på 3,34V. 
Det styrsystem som datorn skall ha kontakt med, ett ABB-system som heter 
ACS450, skall ha en insignal på 24V för att reagera. Den spänning som kan 
tas direkt från parallellporten är alltså inte i närheten av vad vi behöver. 
Dessutom är det önskvärt att galvaniskt avskilja utsignalen på 
parallellporten från insignalen på styrsystemet för att hindra spänningsspikar 
som kan förstöra utrustningen. Vi behöver följaktligen något slags 
förstärkarsteg. 
 
Vårt naturliga första val var en vanlig OP-koppling. De är pålitliga och är 
lätta att dimensionera utefter önskad förstärkning. Problemet är vår tillgång 
till matningsspänning. Då vår utsignal skall vara 24V behöver vi dels en 
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potentialskillnad på minst 48V till matningen, och dessutom en OP som 
klarar dessa spänningar. Då den matningsspänning vi har tillgång till är på 
24V var detta inte möjligt. 
 
Vi övergav därför idén med en operationsförstärkare och valde istället att 
lösa problemet med en transistorswitch. De är enkla och vi behöver endast 
24V och switchen kan sättas av en bit från parallellporten. 
 
Problemet är dock att signalen till styrsystemet går hög då transistorn är 
strypt, alltså då signalen från parallellporten är låg. Vidare så bör man kunna 
stänga av (och sätta på) datorn utan att kretsen påverkas, som skydd vid 
strömavbrott etc. Det är alltså önskvärt att switchen styrs av endast en 
specifik bit-kombination. Med hjälp av logiska kretsar lät vi strypa switchen 
för kombinationen 00001111 (decimalt 15) på parallellportens åtta databitar, 
D0-D7. Kretsarna försörjdes via spänningsdelning av vår 24V-matning som 
tas direkt från ställverket där styrsystemet sitter. 
 
 

3 Resultat 

Resultatet av projektet blev till sist ett program (interface) skrivet i 
Microsoft Visual Basic, se figur 3.1. I programmet kan man öppna en 
databas och läsa in mätvärden. Programmet jämför de inlästa värdena med 
ett för varje mätning individuellt satt gränsvärde som kan bestämmas i 
programmet och skickar ut ett summalarm om gränsvärdet överskrids. I 
bilaga 1 finns en utförlig funktionsbeskrivning av programmet och i bilaga 2 
finns den fullständiga programkoden. 

 

 
Figur 3.1 – Grafiskt interface vid larm 
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Vad gäller det grafiska interfacet hade vi ganska fria tyglar. Eftersom 
programmet kommer att användas av kompetent personal och inga 
”lekmän” hade vi inga direkta krav på användarvänlighet eller utseende. 
Funktionen var det som stod i fokus från beställarens sida.  
 
Användarvänligheten och upplägget har granskats och kommenterats av en 
yttre resurs, Claes Park på Wermtec AB i Karlstad, som gav oss både kritik 
och idéer om programmets utseende.  
 
Som en del i projektet tillverkades ett kretskort som används för att tolka 
signaler från parallellporten. Nedan följer ett kopplingsschema över kretsen 
(figur 3.2). 

 
Figur 3.2 – Kopplingsschema för hårdvaran. 
 
 

4 Avslutande kommentar 
Vi anser att projektet gick bra trots några ganska radikala förändringar mitt i 
projektet, då vi bland annat blev tvungna att anpassa programmet till en 
MSSQL-server istället för den Access-databas vi tidigare hämtat mätvärden 
ifrån. 
 
Man skulle kunna finslipa på programmet in i det oändliga. Nästa naturliga 
steg vore att implementera samtliga mätningar på KM7, inte bara 
mätningarna på våtpartiet, i programmet och sedermera även mätningarna 
som görs på KM8. Det vore även intressant om programmet kunde visa lite 
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historik, kanske de tio senaste mätningarna, åskådliggöra dessa i ett diagram 
och därigenom visa trender.  
 
 

5 Omnämnanden 
Vi skulle vilja rikta ett tack till några personer som varit till stor hjälp under 
projektets gång. 
 
Jan Axelsson, Arbetsledare automation, som tillgodosett oss med 
information inför projektet. 
 
Thomas Tierney, på Contec (http://www.con-tec.se/), som tillhandahållit 
teknisk information om Argus. 
 
Rolf Konttaniemi, Automationstekniker, som visat oss runt på 
anläggningen och gett tips om olika lösningar. 
 
Thomas Ingwall, Human Resources, som skött det administrativa och fixat 
en skrivplats. 
 
Tord Hagstrand, Driftingejör, som försett oss med mycket information 
gällande tillgängligheten, såsom statistiska siffror och information. 
 
Claes Park, Wermtec AB, som granskat och kommenterat det grafiska 
gränssnittet. 
 
Bengt-Arne Walldén, Senior Engineer, som specificerat projektet och 
hjälpt oss med avgränsningen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Funktionsbeskrivning 
 
   Initiering: 

Skapar matrisen Gransvarden på 15*11 positioner av 
typen decimaltal 
Skapar matrisen Matvarden på 15*11 positioner av 
typen decimaltal 
Skapar arrayen NamnMat på 11 positioner av typen 
textsträng 
Skapar arrayen NamnDrift på 15 positioner av typen 
textsträng 
Skapar variabeln ValdTid av typen heltal och 
sätter den till 3600 

 

    Funktion: Las_Gransvarden() 
Hämtar gränsvärden från filen ”gransvarden.dat” 

 Sparar gränsvärden i arrayen ”Gransvarden” 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Skriv_Gransvarden() 
Hämtar gränsvärden från matrisen ”Gransvarden” 
Sparar gränsvärden till filen “gransvarden.dat” 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Uppdatera_Matvarden() 
Skapar arrayen “TabArray” på 15 platser av typen 
textsträng 
Anger namn på varje tabell i ”TabArray” 
Anropar Hamta_Strang för att få angivna data om 
SQL-servern 
Öppnar angiven databas på angiven SQL-server 
För varje tabellnamn i ”TabArray” räknas antal 
rader 
Antalet rader används för att stega fram till 
sista elementet 
Om sista elementet innehåller data sparas detta i 
matrisen ”Matvarden” 
Sätter ”Senast Uppdaterad” till aktuell tid 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Load() 
Funktion som körs vid uppstarten 
Initierar arrayen ”NamnDrift” till namnen på varje 
drift 
För varje namn i ”NamnDrift” läggs ett element 
till i driftlistan 
Initierar arrayen ”NamnMat” till namnen på varje 
mätning 
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Initierar arrayen ”NamnDrift” till namnen på varje 
drift 
Anropar Las_Gransvarden 
Anropar Satt_Gransvarden 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Satt_Grans() 
Sätter gränsvärden från matrisen ”Gransvarden” 
till textboxarna för gränsvärden 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Satt_Mat() 
Sätter mätvärden till textboxar från matrisen 
”Matvarden” med tre decimaler 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Kont_Mat() 
Sätter skrivarporten till 0 
Undersöker om värdena i matrisen ”Matvarden” är 
större än eller lika med värdena i ’matrisen 
”Gransvarden” 
Om det är så sätts ett larm: Skrivarporten sätts 
till 15, är programmet minimerat visas en ’bubbla 
med aktuell drift och larm 

     Slut på funktion 
 
 

    Funktion: Kont_Text() 
Undersöker om värdena i matrisen ”Matvarden” är 
större än eller lika med värdena i ’matrisen 
”Gransvarden” 
Om det är så sätts textfärgen i aktuell textbox 
till röd annars är den svart 

    Slut på funktion 
 

    Funktion: Hamta_Strang() 
Läser in inställningar för SQL-servern från filen 
”strang.ini” 

    Slut på funktion 
 

Knapp: Uppdatera mätvärden 
Anropar Uppdatera_Matvarden 
Anropar Satt_Mat 
Anropar Kont_Mat 
Anropar Kont_Text 
Uppdaterar drift-listan för att sätta färger       

Slut på knapp 
 

Knapp: Ändra gränsvärdeLäge1: Ändra gränsvärde 
Sätter gränsvärde-textboxarna skrivbara 
Ändrar knapp-texten till ”Spara gränsvärde” 
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Läge2: Spara gränsvärde 
Kontrollerar så att bara siffror skrivits in i 
gränsvärde-textboxarna 
Sätter gränsvärde-textboxarna till ej skrivbara 
Sparar de nya gränsvärdena i matrisen 
”Gransvarden” 
Anropar Kont_Mat 
Anropar Skriv_Gransvarden 
Anropar Kont_Text 
Uppdaterar drift-listan för att sätta färger 

Slut på knapp 
 

Knapp: Inställningar… 
Anropar ”inställningar-rutan” 

Slut på knapp 
 
Knapp: Avsluta 

Avslutar programmet 

Slut på knapp 
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Bilaga 2: Fullständig programkod 

 
Imports System.Windows.Forms 
Imports Microsoft.Data.Odbc 
Imports System.Drawing 
Public Class frmSum 
    Public Const DRIFTR = 14, MATVARD = 10 
    Dim Gransvarden(,) As Double = New Double(DRIFTR, 
MATVARD) {} 
    Dim Matvarden(,) As Double = New Double(DRIFTR, MATVARD) 
{} 
    Dim NamnMat(MATVARD) As String 
    Dim NamnDrift(DRIFTR) As String 
    Dim ValdTid As Integer = 3600 
    Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" 
(ByVal PortAdress As Integer, ByVal Valye As Integer) 
 
    Public Function Las_Gransvarden(ByRef Gransvarde(,) As 
Double) 
        Try 
            Dim file_name As String = 
Application.StartupPath() & "/gransvarden.dat" 
            Dim stream_reader As New 
IO.StreamReader(file_name) 
 
            Try 
                For I = 0 To DRIFTR Step 1 
                    For J = 0 To MATVARD Step 1 
                        Gransvarde(I, J) = 
stream_reader.ReadLine 
                    Next J 
                Next I 
            Finally 
                stream_reader.Close() 
            End Try 
        Catch exc As System.IO.FileNotFoundException 
            ' Ignore this error. 
        Catch exc As Exception 
            ' Report other errors. 
            MsgBox(exc.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, 
"Read " & "Error") 
        End Try 
 
 
        Return 0 
    End Function 
 
    Public Function Skriv_Gransvarden(ByRef Gransvarde(,) As 
Double) 
        Try 
            Dim file_name As String = 
Application.StartupPath() & "/gransvarden.dat" 
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            Dim stream_writer As New 
IO.StreamWriter(file_name, False) 
            Try 
 
                For I = 0 To DRIFTR Step 1 
                    For J = 0 To MATVARD Step 1 
                        stream_writer.Write(Gransvarde(I, J)) 
                        stream_writer.WriteLine() 
                    Next J 
                Next I 
 
            Finally 
                stream_writer.Close() 
            End Try 
        Catch exc As Exception 
            ' Report all errors. 
            MsgBox(exc.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, 
"Read " & "Error") 
        End Try 
 
        Return 0 
    End Function 
 
    Public Function Uppdatera_Matvarden(ByRef Matvarden(,) As 
Double) 
 
        Dim ocmdSumLarmCmd As OdbcCommand 
        Dim odtrSumLarmDataReader As OdbcDataReader, 
odtrEnReader As OdbcDataReader 
        Dim Strang As String = "" 
        Dim TabArray(DRIFTR) As String, K As Integer 
 
        TabArray(0) = "v_tparti_01_bel_bond_1" 
        TabArray(1) = "v_tparti_02_bel_bond_2" 
        TabArray(2) = "v_tparti_03_bel_bond_3" 
        TabArray(3) = "v_tparti_04_bel_bond_4" 
        TabArray(4) = "v_tparti_05_guskvals" 
        TabArray(5) = "v_tparti_06_nosvals" 
        TabArray(6) = "v_tparti_07_virareturvals" 
        TabArray(7) = "v_tparti_08_combivals" 
        TabArray(8) = "v_tparti_09_2_a_press" 
        TabArray(9) = "v_tparti_10_3_e_press__vervals" 
        TabArray(10) = "v_tparti_11_3_e_press_undervals" 
        TabArray(11) = "v_tparti_12_4_e_press__vervals" 
        TabArray(12) = "v_tparti_13_4_e_press_undervals" 
        TabArray(13) = "v_tparti_14_5_e_press__vervals" 
        TabArray(14) = "v_tparti_15_5_e_press_undervals" 
 
        TmrUppdatera.Enabled = False 
        Hamta_Strang(Strang) 
 
        Try 
            ocmdSumLarmCmd = New OdbcCommand() 
            With ocmdSumLarmCmd 
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                .Connection = New OdbcConnection(Strang) 
                .Connection.Open() 
            End With 
 
        Catch 
            MsgBox("Det gick inte att öppna databasen!", 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
            Return 1 
        End Try 
 
        For I = 0 To 14 Step 1 
            K = 0 
            Try 
                ocmdSumLarmCmd.CommandText = "Select * From " 
& TabArray(I) 
                odtrSumLarmDataReader = 
ocmdSumLarmCmd.ExecuteReader() 
 
                '**Räknar antal rader och sparar i K** 
                Do While odtrSumLarmDataReader.Read() 
                    K += 1 
                Loop 
                odtrSumLarmDataReader.Close() 
                '************************************* 
 
                '**Specifik kod för Belbonder TabArray(0-3)** 
                If I >= 0 And I <= 3 Then 
                    'Skapar ny reader och stegar fram till 
sista raden 
                    odtrEnReader = 
ocmdSumLarmCmd.ExecuteReader() 
                    For J = 0 To K - 1 Step 1 
                        odtrEnReader.Read() 
                    Next J 
 
                    '**Kollar ifall cellen innehåller ett 
värde och isåfall registrerar det** 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(17) = False Then 
Matvarden(I, 0) = odtrEnReader.GetValue(17) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(5) = False Then 
Matvarden(I, 1) = odtrEnReader.GetValue(5) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(9) = False Then 
Matvarden(I, 2) = odtrEnReader.GetValue(9) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(1) = False Then 
Matvarden(I, 3) = odtrEnReader.GetValue(1) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(13) = False Then 
Matvarden(I, 4) = odtrEnReader.GetValue(13) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(33) = False Then 
Matvarden(I, 5) = odtrEnReader.GetValue(33) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(29) = False Then 
Matvarden(I, 6) = odtrEnReader.GetValue(29) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(21) = False Then 
Matvarden(I, 7) = odtrEnReader.GetValue(21) 
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                    If odtrEnReader.IsDBNull(25) = False Then 
Matvarden(I, 8) = odtrEnReader.GetValue(25) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(41) = False Then 
Matvarden(I, 9) = odtrEnReader.GetValue(41) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(37) = False Then 
Matvarden(I, 10) = odtrEnReader.GetValue(37) 
 
                    odtrEnReader.Close() 
 
                    '**Specifik kod för Valsar TabArray(4-
7)** 
                ElseIf I >= 4 And I <= 6 Then 
                    'Skapar ny reader och stegar fram till 
sista raden 
                    odtrEnReader = 
ocmdSumLarmCmd.ExecuteReader() 
                    For J = 0 To K - 1 Step 1 
                        odtrEnReader.Read() 
                    Next J 
 
                    '**Kollar ifall cellen innehåller ett 
värde och isåfall registrerar det** 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(17) = False Then 
Matvarden(I, 0) = odtrEnReader.GetValue(17) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(5) = False Then 
Matvarden(I, 1) = odtrEnReader.GetValue(5) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(9) = False Then 
Matvarden(I, 2) = odtrEnReader.GetValue(9) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(1) = False Then 
Matvarden(I, 3) = odtrEnReader.GetValue(1) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(13) = False Then 
Matvarden(I, 4) = odtrEnReader.GetValue(13) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(33) = False Then 
Matvarden(I, 5) = odtrEnReader.GetValue(33) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(29) = False Then 
Matvarden(I, 6) = odtrEnReader.GetValue(29) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(21) = False Then 
Matvarden(I, 7) = odtrEnReader.GetValue(21) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(25) = False Then 
Matvarden(I, 8) = odtrEnReader.GetValue(25) 
                    odtrEnReader.Close() 
 
                    '**Specifik kod för kolumnnummer 
Pressparti TabArray(8-14)** 
                ElseIf I >= 7 And I <= 14 Then 
                    'Skapar ny reader och stegar fram till 
sista raden 
                    odtrEnReader = 
ocmdSumLarmCmd.ExecuteReader() 
                    For J = 0 To K - 1 Step 1 
                        odtrEnReader.Read() 
                    Next J 
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                    '**Kollar ifall cellen innehåller ett 
värde och isåfall registrerar det** 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(33) = False Then 
Matvarden(I, 0) = odtrEnReader.GetValue(33) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(9) = False Then 
Matvarden(I, 1) = odtrEnReader.GetValue(9) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(13) = False Then 
Matvarden(I, 2) = odtrEnReader.GetValue(13) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(5) = False Then 
Matvarden(I, 3) = odtrEnReader.GetValue(5) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(25) = False Then 
Matvarden(I, 4) = odtrEnReader.GetValue(25) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(29) = False Then 
Matvarden(I, 5) = odtrEnReader.GetValue(29) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(21) = False Then 
Matvarden(I, 6) = odtrEnReader.GetValue(21) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(1) = False Then 
Matvarden(I, 7) = odtrEnReader.GetValue(1) 
                    If odtrEnReader.IsDBNull(17) = False Then 
Matvarden(I, 8) = odtrEnReader.GetValue(17) 
                    odtrEnReader.Close() 
                End If 
 
            Catch 
                MsgBox("Felaktig databas!", 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Return 1 
            End Try 
 
        Next I 
 
        ocmdSumLarmCmd.Connection.Close() 
        TxtSenaste.Text = TxtTid.Text 'Sätter tiden för 
senaste uppdatering 
        TmrUppdatera.Enabled = True 
        Return 0 
 
    End Function 
 
    Private Sub frmSum_FormClosing(ByVal sender As Object, 
ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles 
Me.FormClosing 
        If MsgBox("Är du säker på att du vill avsluta?", 
MsgBoxStyle.YesNo, "Summalarm") = 6 Then 
            Out(888, 0) 
            e.Cancel = False 
        Else : e.Cancel = True 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub frmSum_Load(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Formar.frmMain = Me 
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        NamnDrift(0) = "01 Bel Bond 1" 
        NamnDrift(1) = "02 Bel Bond 2" 
        NamnDrift(2) = "03 Bel Bond 3" 
        NamnDrift(3) = "04 Bel Bond 4" 
        NamnDrift(4) = "05 Guskvals" 
        NamnDrift(5) = "06 Nosvals" 
        NamnDrift(6) = "07 Virareturvals" 
        NamnDrift(7) = "08 Combivals" 
        NamnDrift(8) = "09 2:a Press" 
        NamnDrift(9) = "10 3:e Press Övervals" 
        NamnDrift(10) = "11 3:e Press Undervals " 
        NamnDrift(11) = "12 4:e Press Övervals" 
        NamnDrift(12) = "13 4:e Press Undervals" 
        NamnDrift(13) = "14 5:e Press Övervals" 
        NamnDrift(14) = "15 5:e Press Undervals" 
 
        For I = 0 To 14 Step 1 
            DriftList.Items.Add(NamnDrift(I)) 
        Next I 
 
        DriftList.SelectedIndex = 0 
 
        NamnMat(0) = "Varvtal" 
        NamnMat(1) = "1x motorvarvtal" 
        NamnMat(2) = "2x motorvarvtal" 
        NamnMat(3) = "1x el. 2x utgående axel" 
        NamnMat(4) = "Högsta peak" 
        NamnMat(5) = "Ström" 
        NamnMat(6) = "50Hz" 
        NamnMat(7) = "100Hz" 
        NamnMat(8) = "300Hz" 
        NamnMat(9) = "Vibration växel" 
        NamnMat(10) = "Vibration stativ" 
 
        Las_Gransvarden(Gransvarden) 
        Satt_Grans(Gransvarden) 
 
    End Sub 
 
    Private Sub DriftList_DrawItem(ByVal sender As Object, 
ByVal e As System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) Handles 
DriftList.DrawItem 
        e.DrawBackground() 
 
        For I = 0 To MATVARD Step 1 
            If Matvarden((e.Index), I) > 
Gransvarden((e.Index), I) Then 
                e.Graphics.DrawString(NamnDrift(e.Index), 
sender.Font, Brushes.Red, e.Bounds.X, e.Bounds.Y) 
                Exit For 
            End If 
            If I = MATVARD Then 
e.Graphics.DrawString(NamnDrift(e.Index), sender.Font, 
Brushes.Black, e.Bounds.X, e.Bounds.Y) 
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        Next I 
 
    End Sub 
 
    Private Sub DriftList_SelectedIndexChanged(ByVal sender 
As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
DriftList.SelectedIndexChanged 
 
        If DriftList.SelectedIndex > 3 Then 
            Label9.Visible = False 
            Label10.Visible = False 
            TxtVaxelGrans.Visible = False 
            TxtVaxelMat.Visible = False 
            TxtStativGrans.Visible = False 
            TxtStativMat.Visible = False 
            Label29.Visible = False 
            Label30.Visible = False 
        Else 
            Label29.Visible = True 
            Label30.Visible = True 
            Label9.Visible = True 
            Label10.Visible = True 
            TxtVaxelGrans.Visible = True 
            TxtVaxelMat.Visible = True 
            TxtStativGrans.Visible = True 
            TxtStativMat.Visible = True 
        End If 
 
        Satt_Grans(Gransvarden) 
        Satt_Mat(Matvarden) 
        Kont_Text() 
    End Sub 
 
    Private Sub CmdAndraGrans_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
CmdAndraGrans.Click 
 
        If CmdAndraGrans.Text = "Ändra gränsvärde" Then 
            TxtVarvtalGrans.ReadOnly = False 
            Txt1MotorGrans.ReadOnly = False 
            Txt2MotorGrans.ReadOnly = False 
            TxtUtgaendeGrans.ReadOnly = False 
            TxtHogstaGrans.ReadOnly = False 
            TxtStromGrans.ReadOnly = False 
            Txt50Grans.ReadOnly = False 
            Txt100Grans.ReadOnly = False 
            Txt300Grans.ReadOnly = False 
            TxtVaxelGrans.ReadOnly = False 
            TxtStativGrans.ReadOnly = False 
 
            TmrUppdatera.Enabled = False 
            CmdUppdatera.Enabled = False 
            CmdInstalln.Enabled = False 
            DriftList.Enabled = False 
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            CmdAndraGrans.Text = "Spara gränsvärde" 
 
            Exit Sub 
        End If 
 
        If CmdAndraGrans.Text = "Spara gränsvärde" Then 
 
            If MsgBox("Vill du spara gränsvärden?", 
MsgBoxStyle.YesNo, "Summalarm") = MsgBoxResult.No Then 
                TxtVarvtalGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 0) 
                Txt1MotorGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 1) 
                Txt2MotorGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 2) 
                TxtUtgaendeGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 3) 
                TxtHogstaGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 4) 
                TxtStromGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 5) 
                Txt50Grans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 6) 
                Txt100Grans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 7) 
                Txt300Grans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 8) 
                If DriftList.SelectedIndex <= 3 Then 
                    TxtVaxelGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 9) 
                    TxtStativGrans.Text = 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 10) 
                End If 
 
                TxtVarvtalGrans.ReadOnly = True 
                Txt1MotorGrans.ReadOnly = True 
                Txt2MotorGrans.ReadOnly = True 
                TxtUtgaendeGrans.ReadOnly = True 
                TxtHogstaGrans.ReadOnly = True 
                TxtStromGrans.ReadOnly = True 
                Txt50Grans.ReadOnly = True 
                Txt100Grans.ReadOnly = True 
                Txt300Grans.ReadOnly = True 
                TxtVaxelGrans.ReadOnly = True 
                TxtStativGrans.ReadOnly = True 
 
                TmrUppdatera.Enabled = True 
                CmdUppdatera.Enabled = True 
                CmdInstalln.Enabled = True 
                DriftList.Enabled = True 
 
                CmdAndraGrans.Text = "Ändra gränsvärde" 
                Exit Sub 



Karlstads universitet   
Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 

Andreas Nilsson, Eric Beermann 2008-06-25  B12 

            End If 
            'Kontrollerar "enbart siffror" i textboxar 
            If IsNumeric(TxtVarvtalGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(0), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(Txt1MotorGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(1), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(Txt2MotorGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(2), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(TxtUtgaendeGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(3), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(TxtHogstaGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(4), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(TxtStromGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(5), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(Txt50Grans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(6), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(Txt100Grans.Text) = False Then 
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                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(7), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If IsNumeric(Txt300Grans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(8), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If DriftList.SelectedIndex <= 3 And 
IsNumeric(TxtVaxelGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(9), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            If DriftList.SelectedIndex <= 3 And 
IsNumeric(TxtStativGrans.Text) = False Then 
                MsgBox("Felaktigt gränsvärde: " & 
DriftList.SelectedItem & " - " & NamnMat(10), 
MsgBoxStyle.Critical, "Summalarm") 
                Exit Sub 
            End If 
 
            TxtVarvtalGrans.ReadOnly = True 
            Txt1MotorGrans.ReadOnly = True 
            Txt2MotorGrans.ReadOnly = True 
            TxtUtgaendeGrans.ReadOnly = True 
            TxtHogstaGrans.ReadOnly = True 
            TxtStromGrans.ReadOnly = True 
            Txt50Grans.ReadOnly = True 
            Txt100Grans.ReadOnly = True 
            Txt300Grans.ReadOnly = True 
            TxtVaxelGrans.ReadOnly = True 
            TxtStativGrans.ReadOnly = True 
 
            'Sätter textboxvärden till arrayen 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 0) = 
TxtVarvtalGrans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 1) = 
Txt1MotorGrans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 2) = 
Txt2MotorGrans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 3) = 
TxtUtgaendeGrans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 4) = 
TxtHogstaGrans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 5) = 
TxtStromGrans.Text 
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            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 6) = 
Txt50Grans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 7) = 
Txt100Grans.Text 
            Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 8) = 
Txt300Grans.Text 
            If DriftList.SelectedIndex <= 3 Then 
                Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 9) = 
TxtVaxelGrans.Text 
                Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 10) = 
TxtStativGrans.Text 
            End If 
 
            Kont_Mat(Matvarden, Gransvarden) 
            Skriv_Gransvarden(Gransvarden) 
            Kont_Text() 
            DriftList.Refresh() 
 
            TmrUppdatera.Enabled = True 
            CmdUppdatera.Enabled = True 
            CmdInstalln.Enabled = True 
            DriftList.Enabled = True 
 
            CmdAndraGrans.Text = "Ändra gränsvärde" 
            Exit Sub 
        End If 
 
    End Sub 
    Public Function Satt_Grans(ByRef Gransvarde(,) As Double) 
        'Sätter gränsvärden till textboxar 
        TxtVarvtalGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 0) 
        Txt1MotorGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 1) 
        Txt2MotorGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 2) 
        TxtUtgaendeGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 3) 
        TxtHogstaGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 4) 
        TxtStromGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 5) 
        Txt50Grans.Text = Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 
6) 
        Txt100Grans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 7) 
        Txt300Grans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 8) 
        If DriftList.SelectedIndex <= 3 Then 
            TxtVaxelGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 9) 
            TxtStativGrans.Text = 
Gransvarde(DriftList.SelectedIndex, 10) 
        End If 
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        Return 0 
    End Function 
 
    Public Function Satt_Mat(ByRef Matvarde(,) As Double) 
 
        'Sätter mätvärden till textboxar 
        TxtVarvtalMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 0), 3) 
        Txt1MotorMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 1), 3) 
        Txt2MotorMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 2), 3) 
        TxtUtgaendeMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 3), 3) 
        TxtHogstaMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 4), 3) 
        TxtStromMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 5), 3) 
        Txt50Mat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 6), 3) 
        Txt100Mat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 7), 3) 
        Txt300Mat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 8), 3) 
        If DriftList.SelectedIndex <= 3 Then 
            TxtVaxelMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 9), 3) 
            TxtStativMat.Text = 
Math.Round(Matvarde(DriftList.SelectedIndex, 10), 3) 
 
        End If 
 
 
        Return 0 
 
    End Function 
 
    Public Function Kont_Mat(ByRef Matvarden(,) As Double, 
ByRef Gransvarden(,) As Double) 
        LarmButton.Visible = False 
        Out(888, 0) 
        For I = 0 To DRIFTR Step 1 
            For J = 0 To MATVARD Step 1 
                If (Matvarden(I, J) >= Gransvarden(I, J)) 
Then 
                    LarmButton.Visible = True 
                    NotifyIcon1.BalloonTipTitle = 
NamnDrift(I) & ": " 
                    NotifyIcon1.BalloonTipText = "LARM: " & 
NamnMat(J) 
                    NotifyIcon1.ShowBalloonTip(2000) 
                    Out(888, 15) 
                End If 
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            Next J 
        Next I 
        Return 0 
    End Function 
 
    Public Function Kont_Text() 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 0) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 0) Then 
TxtVarvtalMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
TxtVarvtalMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 1) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 1) Then 
Txt1MotorMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
Txt1MotorMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 2) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 2) Then 
Txt2MotorMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
Txt2MotorMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 3) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 3) Then 
TxtUtgaendeMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
TxtUtgaendeMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 4) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 4) Then 
TxtHogstaMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
TxtHogstaMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 5) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 5) Then 
TxtStromMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
TxtStromMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 6) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 6) Then 
Txt50Mat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
Txt50Mat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 7) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 7) Then 
Txt100Mat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
Txt100Mat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 8) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 8) Then 
Txt300Mat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
Txt300Mat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 9) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 9) Then 
TxtVaxelMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
TxtVaxelMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
        If Matvarden(DriftList.SelectedIndex, 10) > 
Gransvarden(DriftList.SelectedIndex, 10) Then 
TxtStativMat.ForeColor = Drawing.Color.Red Else 
TxtStativMat.ForeColor = Drawing.Color.Black 
 
        Return 0 
    End Function 
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    Private Sub CmdAvsluta_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
CmdAvsluta.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub CmdUppdatera_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
CmdUppdatera.Click 
        If Uppdatera_Matvarden(Matvarden) = 0 Then 
            Satt_Mat(Matvarden) 
            Kont_Mat(Matvarden, Gransvarden) 
            Kont_Text() 
            DriftList.Refresh() 
        End If 
    End Sub 
    Private Sub TmrUppdatera_Tick(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
TmrUppdatera.Tick 
        TxtTid.Text = TimeOfDay 
 
        If ChkUppdatera.Checked = True Then 
            If TxtNasta.Text <= 0 Then 
                If Uppdatera_Matvarden(Matvarden) = 0 Then 
                    Satt_Mat(Matvarden) 
                    Kont_Mat(Matvarden, Gransvarden) 
                    Kont_Text() 
                    DriftList.Refresh() 
                End If 
                TxtNasta.Text = ValdTid 
            End If 
            TxtNasta.Text -= 1 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ChkUppdatera_CheckedChanged(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
ChkUppdatera.CheckedChanged 
        If ChkUppdatera.Checked = True Then 
            If IsNumeric(TxtNasta.Text) Then 
                If TxtNasta.Text >= 10 Then 
                    TxtNasta.ReadOnly = True 
                    ValdTid = TxtNasta.Text 
                Else 
                    ChkUppdatera.Checked = False 
                    MsgBox("Tiden måste vara minst 10s!", 
MsgBoxStyle.OkOnly, "Summalarm") 
                End If 
 
            Else 
                ChkUppdatera.Checked = False 
                MsgBox("Felaktig tid!", MsgBoxStyle.OkOnly, 
"Summalarm") 
                Exit Sub 
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            End If 
        ElseIf ChkUppdatera.Checked = False Then 
            TxtNasta.ReadOnly = False 
 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Function Hamta_Strang(ByRef Strang As String) 
        Try 
            Dim file_name As String = 
Application.StartupPath() & "/strang.ini" 
            Dim stream_reader As New 
IO.StreamReader(file_name) 
 
            Try 
                Strang = stream_reader.ReadLine 
            Finally 
                stream_reader.Close() 
            End Try 
        Catch exc As System.IO.FileNotFoundException 
            ' Ignore this error. 
        Catch exc As Exception 
            ' Report other errors. 
            MsgBox(exc.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, 
"Read " & "Error") 
        End Try 
 
        Return 0 
    End Function 
 
    Private Sub CmdInstalln_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
CmdInstalln.Click 
        Dim Frm As New FrmInstalln 
        Formar.frmMain.Enabled = False 
        Frm.Show() 
    End Sub 
 
    Private Sub frmSum_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Me.Resize 
        If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then 
            NotifyIcon1.Visible = True 
            Me.Visible = False 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub NotifyIcon1_BalloonTipClicked(ByVal sender As 
Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
NotifyIcon1.BalloonTipClicked 
        Me.Visible = True 
        If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then 
            Me.WindowState = FormWindowState.Normal 
        End If 
        NotifyIcon1.Visible = False 
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    End Sub 
 
    Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles 
NotifyIcon1.MouseDoubleClick 
        If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then 
            Me.Visible = True 
            If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized 
Then 
                Me.WindowState = FormWindowState.Normal 
            End If 
            NotifyIcon1.Visible = False 
        End If 
    End Sub 
 
End Class 

 

*********** Dialogrutan Inställningar********* 
Imports System.Windows.Forms 
Public Class FrmInstalln 
    Private Sub CmdDef_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdDef.Click 
        TxtDriver.Text = "SQL Server" 
        TxtServer.Text = "SESKHSQL03" 
        TxtUser.Text = "argus" 
        TxtPwd.Text = "argusbull" 
        TxtDatabas.Text = "ARGUSRONDKM7" 
    End Sub 
 
    Private Sub CmdStang_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdStang.Click 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub CmdSpara_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdSpara.Click 
        Call Spara_Strang() 
        Me.Close() 
    End Sub 
 
    Public Function Spara_Strang() 
        Try 
            Dim file_name As String = 
Application.StartupPath() & "/strang.ini" 
            Dim stream_writer As New 
IO.StreamWriter(file_name, False) 
            Try 
                stream_writer.Write("DRIVER={" & 
TxtDriver.Text & "};SERVER=" & TxtServer.Text & ";UID=" & 
TxtUser.Text & ";PWD=" & TxtPwd.Text & ";DATABASE=" & 
TxtDatabas.Text & ";") 
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            Finally 
                stream_writer.Close() 
            End Try 
        Catch exc As Exception 
            ' Report all errors. 
            MsgBox(exc.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, 
"Read " & "Error") 
        End Try 
        Return 0 
    End Function 
    Private Function Hamta_Strang() 
        Try 
            Dim file_name As String = 
Application.StartupPath() & "/strang.ini" 
            Dim stream_reader As New 
IO.StreamReader(file_name) 
            Dim Driver As Boolean = False, Server As Boolean 
= False, _ 
            User As Boolean = False, Pwd As Boolean = False, 
Databas As Boolean = False 
 
            Try 
                While stream_reader.EndOfStream = False 
 
                    If Driver = False And 
Chr(stream_reader.Peek()) = "=" Then 
                        TxtDriver.Text = "" 
                        stream_reader.Read() 
                        stream_reader.Read() 
                        While stream_reader.Peek <> 125 
                            
TxtDriver.AppendText(Chr(stream_reader.Read())) 
                        End While 
                        Driver = True 
                    End If 
 
                    If Server = False And 
Chr(stream_reader.Peek) = "=" Then 
                        stream_reader.Read() 
                        TxtServer.Text = "" 
                        While Chr(stream_reader.Peek) <> ";" 
                            
TxtServer.AppendText(Chr(stream_reader.Read)) 
                        End While 
                        Server = True 
                    End If 
 
                    If User = False And 
Chr(stream_reader.Peek) = "=" Then 
                        stream_reader.Read() 
                        TxtUser.Text = "" 
                        While Chr(stream_reader.Peek) <> ";" 
                            
TxtUser.AppendText(Chr(stream_reader.Read)) 
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                        End While 
                        User = True 
                    End If 
 
                    If Pwd = False And 
Chr(stream_reader.Peek) = "=" Then 
                        stream_reader.Read() 
                        TxtPwd.Text = "" 
                        While Chr(stream_reader.Peek) <> ";" 
                            
TxtPwd.AppendText(Chr(stream_reader.Read)) 
                        End While 
                        Pwd = True 
                    End If 
 
                    If Databas = False And 
Chr(stream_reader.Peek) = "=" Then 
                        stream_reader.Read() 
                        TxtDatabas.Text = "" 
                        While Chr(stream_reader.Peek) <> ";" 
                            
TxtDatabas.AppendText(Chr(stream_reader.Read)) 
                        End While 
                        Databas = True 
                    End If 
                    stream_reader.Read() 
                End While 
            Finally 
                stream_reader.Close() 
            End Try 
        Catch exc As System.IO.FileNotFoundException 
            ' Ignore this error. 
        Catch exc As Exception 
            ' Report other errors. 
            MsgBox(exc.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, 
"Read " & "Error") 
        End Try 
 
        Return 0 
    End Function 
 
    Private Sub FrmInstalln_FormClosed(ByVal sender As 
Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) 
Handles Me.FormClosed 
        Formar.frmMain.Enabled = True 
    End Sub 
    Private Sub FrmInstalln_Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        Formar.frmInst = Me 
        Hamta_Strang() 
    End Sub 
End Class 
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Bilaga 3: Mätprotokoll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


