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Av Per-Olof Gutman.

Under tre vackra vårdagar gjorde medlemmar från Insti-
tut.ionen för Reglerteknik, Lunds Tekniska Högskolar êrì
studj-eresa till nio västsvenska företag som använder
sig av reglerteknik.

Syftet med resan var
att uppleva hur reglerteknik tÍlläm¡ras i praktj_-
ken
at.t utröna hur institutionens verksamhet passar
in (t.ex. användbarheten av d.atorprogrampaketen
ïDPAC, STMNON etc.)
att, diskutera d.e problem som fi-nns
att få impulser till förändringar i undervisnin-
gen och till nya forskningsbara problem.

Företacren som besöktes var av skilda slaq, t.ex. :

- Gruvöns bruk, som i slutet på 60-talet tog i
bruk det första stora datorbaserade styr- och
reglersystemet, och som nu står i begrepp att
byta till ett nytt system

- BP Raffinaderi, en processindustri som har hund-
ratals analoga PlD-regulatorer'

- Vo1vo l'lygmotor, som bygger hydromekaniska (: )

reglersystem för jetmotorer
- Bofors, som använder sig av linjär och olinjär

reglerteori för analys och syntes av styrsyste-
men för Robot 70

- LM Ericsson, som bygger digitala Kalmanfilter
för sina radarsystem.

Erfarenheterna från besöken finns redovisade på de
föIjande sid,orna. Deltagarna är överens om att stud.ie-
resan var givande, men för att få full effekt måste
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uppföljning ske. Förslag tÍll sådan ges i sanrman-
fattningen- Det är också en a1lmän uppfattning ati
industríbesök bör genomföras oftare, t.ex. i form av
halvdags- eller endagsbesök t,ill företag i sydsveri-ge
och SjäIland.

socialt. set.t var resan givetvis en fullträff. Den be-
fäste d.en redan utsökta samarbetsanda som finns vid
i-nstitutionen.

Denna skrift trycks i l0 exemplar. En broschyrbilaga,
i I exemplar, finns i inst.itutionens arkiv.
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BESöK PA. VOLVO T GöTEBORG 28 MAJ T979.
Av Ann-Brit,t Nilsson.

Deltagare från LTII: Rolf Braun
Eva Dagnegård
Tore Hägglund
Ann-Britt Nilsson
Gustav Olsson
Eva Schildt
Jan Sternby

Efter middagen besökte vi volvo:s fabriker för person-
bilstillverkning. vi guidades genom fabriken och fick
se hur bilen växt.e fram från plåt. t,ill färdig produkt.
Man kunde konstatera att det förekom en del produkti-
onsstyrnirg, men inga tekni-ska d.etaljer kunde diskute-
ras.

Senare på dagen besökt,es Volvo Lastvagnars nya cent-
ralförråd.
Fabriken är ett av Europas. nrodernasÈe och största
centralförråd för bussar och lastbilar. Material-
hanteringen är upplagd med hjälp av avancerad. data-
och transporfteknik. Här fanns många intressanta ta-
gerstyrningsproblem, men d.essa kunde tyvärr ej disku-
teras, eftersom personer som kände tiII dessa problem
ej var tillgänglÍga vid besöket.
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BESöK PA, LM ERTCSSON I MöLNDAL 28 MAJ 1979.
Av Björn Vfittenmark.

Deltagare från L!18: Sven G Gustafsson
Thomas Kronhamn

Ingvar Sundström
Bo Westerberg

Deltagare från LTH: Carl Fredrik Mannerfeldt
Sven Erik Mattsson
Per Molander
Björn !ûittenmark

Sven Gustafsson presenterade MI-divisionen i Mölndal,
som sysselsätter ca 1600 personer. Man är i huvudsak
inriktad på militärefektronik, men har under senare år
försökt att mer gå över tilI civila produkter. De sto-
ra produkt,erna är radar för flyg och marina ändamål.
Detta är områden där det'krävs en mycket stor del
ingenjörs j-nsats 

"

Thomas Kronhamn beskrev användning av Kalmanfilter
för måIföljning. Man har en enkel mod,ell av måIet med

viss koppling mellan de olika koordinaterna. Genom att
göra ett digitalt Kalmanfilter har man avsevärt kunnat
förbättra prestanda vid målfötjning. För att. implemen-
tera Kalmanfiltret har man fåt.t göra en speci-alsydd
dator som kan klara de korta samplingsintervall man

har.

Ingvar Sundström beskrev några olika tillämpningar och
vi títtade på testutrustningen för servosystem för
flygradarn. Det stora problemet är att få tillräckligt
hög noggrannhet så att bandbredden kan göras tillräck-
ligt stor utan att man får mekanj-ska resonanser.
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Bo lfest,erberg presenterade LIIE: s nya datorsystem sgm

är en VAX modell LL/78A. Man hade haft systemet i drift
í cirka en månad. Det finns ca 20 terminaler anslutna.
Man har mycket god erfarenhet av operativsystemet.. Vid
terminalkörning med. många användare har man korta re-
sponst.ider, mycket, beroend.e på att man har ett mycket
stort primärminne. Vi var välkomna att längre fram kom-
ma tÍllbaka och ta de1 av deras erfarenheter av opera-
tivsystemet.
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BESöK PÂ BP RAFFINADERT AB I GöTEBO RG

28 MAJ 1979 kl. 13.30-16.00
Av Per-OLof Gutman.

Deltagare från LTH: Leif Andersson
Per-Olof Gutman

Matz Lenells
Karl-Johan .Â,ström

BP: s representanter: Jan Lind.én
Hans Rune Skagerlind
(tel. 03I/53 02 80)

Vid det inledande samtalet framkom föl jande:

BP.:s raffinaderi sysselsätter ca 200 man och behandlar
5x106 aon råolj a/âr. Ca 70 man d.elar på skiften oeh ca
70 man är sysselsatta med underhårr. Raffinad.eriet är
det näst största i Sveriqe.

Kontrollrummet innehöll regulatorer för 160 slingor.
.Ã.ngpannan reglerades med. TDC-2000 (pID), med.an nivåer,
ventiler etc reglerades med analoga pI (D) -regulatorer.
Totalt finns ungefär 900 ventiler, de flesta reglera-
des Iokalt, ibland med pneumatiska regulatorer.

Problem i samband med regleringen:
Givarna måste verka i tuff miljö. De måste ofta ka-

libreras. Ca I givare/månad går sönder. Man saknar
kompetens att göra parameterinställningar. Tidigare
hade man problem med domnivåvariationer, men Björn
Thyreus avhjälpte detta. F.n. ändras parametrarna säI-
lan eller aldrig.

Börvärdena för trycken änd.ras då lufttemperaturen

kylarna gör trycket temperaturberoende. Denna fram-
koppling infördes bI.a. av Björn Thyreus, och innebar

l

,.
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ekonomisk fördel.
Anläggningen stängs av I gâ"ng/â,r ca 2 veckor för -ser-

vice. Uppstarten tar ca 2 dygn och automatisk uppstart
saknas. En snabbare uppstart vore önskvärd av ekonomis-
ka skäI.

ïgensättningar av t.ex. värmeväxlare förorsakar att
reglerventiler förlorar sin reglerauktoritet.

A1lmänt gäl1er at.t vid. varje störning som förorsakar
att processen låimnar reglerområdet, så styrs processen
manuellt.

Reglermålet är att flödena är lugna, och att man lig-
ger så nära kvalitet.sgränsen som möjIigt.

Störningar:
Yttertemperaturvariationer (se ovan)
Skiktad råo1ja, då vatten kommer först.
Råoljebyte, vilket förorsakar börvärdesändringar.

\

Säkerhet:
För att förhindra oönskade blandningar i lagret finns

ett förregleringssystem som f.n. är elektromekaniskt.
Man är osäker på t,illförlitligheÈen hos datorbaserade
förregleringar, vilka eventuellt kommer att införas.

Max.värden för tryck- och temperaturgradienter finns
uppstäIlda. Loggning av víssa mätningar förekommer.

Aspekter på datorisering:
TDC 2000 upplevdes posj-ti-v, bl.a. d.ärför att man kun-

de fortsätta Länka analogt, och att servicen inskränker
sig ti1l kortbyte. Specíalutbildad personal har hittills
Ínte behövts.

Ett BP-raffinaderi i Tyskland skall heldatoriseras,
och skall vara pilotfall för hela BP-koncernen.

Utbild.ningen i reglerteknik på kemilinjen på de tek-
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nj-ska högskolorna upplevs som otillräcklig
3-4 I av råoljan används som bränsle.
80 MW kyls bort,. 13 MW skall tas tillvara som värme

för Volvo Torsland.a.

Rundvandr Lng.

Rundvandringen vi-sade den svåra miljön. svavelavlag-
ringar fanns runt avsvavlingsanläggningarna. - vi såg en
mikrod,atoriserad självkalibrerande Hrs-analysator, som
BP deltagrit j- utvecklingen av. - Kont,rorlrummet. var väl-
d.isponerat.

Eftersnack.

Vi fick följande huvudintryck:

Reguratorerna används ej yäl. parameterföränd.ringar görs
ej.

BP upplever gi,varsidan som problematisk.

De åir rädda för datorisering.

De har behov av reglertekniker.

uppstart och stora störningar, och ej steadystate drift
förorsakar reglerproblem.

Framkoppling har löst vissa problem, och kan kanske
ti11ämpas mer.

De använder nästan enbart pr-regulatorer. T.ex. införs
ej olinjariteter med avsikt. (Det. finns möjligheter
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Björn Thyreus gjorde starkt int.ryck. (inbjud till instl)

Honeywell TDC 2000 behagligt sätt att paketera datorreg-
lering

Vidareutbild,ning måste tänkas igenom. Använd t.ex. våra
BP-guider som rådgivare vid, uppläggningen.

Regleringen sker på 2 nivåer:
1. finínställning i snävt band d.är regulatorn fungerar.
2. manuell reglering f.ö.

Handlingssät.tet är prod.uktionsinriktat. Man har inte tid
att sätta sig in i reglerteknik, när allt, flyter
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CRUÐE OTt DISTILLATION

The first nefineny operation is usually to wash the crude oi1
with water in orden to remove salts and othen water.-solubre
impunities. The treated crude at a pnessune of about ôrr*s l,fp"
is then sent through heat exchangens with hot products fnom
the distillation and is frashed at a tempenatune of about 1 s0 o
c in a pnimary'flash corumn, which sepanates most of the me-
thane, ethane, propane and butane from the cnude. After remo-
val of most of the gâsr the cnude oil is heated to 300-42s o c
in a direct-fined pipe still and sent to a large distillation
coLumn operating slightly above atmospheric pressune. This plri-
mary distillation column sepanates the c¡-ude oil punely on the
basis of boiling point into different fractions.

Gas. Gases fnom the top of the column consists chiefly of
methane, ethaner pnopêne1 butane, isobutane and hydrogen
sulfide. The methane is usually of no value except as a
fuel. Ethane is used as a nat^r matenial fon the manufaetur.e
of ethylene and othen petnoehemicals. propane may be used
fon the manufacture of pnopylene, on the pnopane and butanes
rnay be comBressed and sold as tpG.

2. Lieht naphtha " The ovenhead liquid constitutes the lowest
boiling liguid fnactíon, and is commonry caLled the gasoline
on light naphtha fraction. The boiling range is zs-z}o oc
and the 1íquid consists of a mixture of panaffins, naphthe-
nesr and anomatic hydnocanbons, togethen with mercaptanes.
The fnaction is usually funthen refinecl and blended with
othen stocks to pnoduce engíne gasoline.

3. Heavy naphtha. T

of appnoximately
he heavy naphtha fraction has a boiling range
90-225 oC. This fraction can be catalyti-

cally neformed and blended with the finished gasoline.

Keros.ing. The kenosine fraction tras a boiling nange of about
1 50-300 oc. Aften treatment this fraction can be used dineet-
yasal t fueL oil fon domestic heating, and as a jet

4

fuel fon aviation.
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5. Middle distillates. The niddle distillates include the gas
oilst right fuel oir, heavy fuer oir and diesel oil. The
overall boiLing nange is noughly 200-400 oc. oepenaing on
the d,emand, these fnactíons are manketed as domestic fuel
oi1, industnial fuel oil, and diesel fuel. sunplus amounts
are sent to the catalytic cracken to be convented to gaso-
line.

6. Residual oit. The residual oil fnaction fr:om the still bot-
toms is usual-ly nedistilred under vacllum to pnoduee lubni-
cating oils and asphalt.
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BESöK PÁ, GRUVöNS BRUK Ï GRUMS 29 MAJ L979.
Av Per-Olof Gutman.

Deltagare från LTH: per-Olof Gutman

Matz Lenells
Per Molander
Johan hlieslander
Karl-Johan .A,ström

Deltagare från
Billerud: Ol1e A1sho1m, chef för processtyrn.

Harry Forsgren
Lennart Haglund

Mötet inleddes med en allmän orientering om massa- och
pappersbruket. Se broschyrer.

Noteras bör, att Gruvön var ett av d.e första pappers-
företag som datoriserades:

L964

19 68

L97L
L97 5

L977

TBM 1710

rBM 1800 blå
IBM 1800 röd
Varian (na¡

HP (Measurex)

HP

PC5



IBM 18OO

B1å

r PM1
mät*styrning

HP (ux¡

PM2

PM4

15.

DA,TORKONF ÏGURÄTTON.

mätni-ngshantering

L97 5

enbart mätde1

L977

ÏBM

s/37 a

admini-
strativ

finns
i

Säffle

PC5

Vågstationer
mikrodatorer, E1mér, Lund

IBM 18OO

Röd

Varian (EA)

PM6

HP (¡ax) HP (Mx)

IBM

5/7

HP (ux¡

PC5 PC5

HP (Mx)
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Datorerna används på följande sätt:

Tidshorisont Dator

.A.r månad, vecka IBM 1800tProdukt,ions-
planering.

Processtyrning,
mätning.

Dag, timme

Timme, minut,
sekund

IBM 18OO

HP TAM 18OO
. (vissa

varr_an processer)

Rapport,ering: IBM 1800

Laboratoriedatahantering: TBM 5/7.

När datorerna infördes på 60-ta1et, önskade man Iösa
alla planerings- och reglerproblem. Emellertid byggdes
allokeringsproblemet borto med.an sekvenseri-ngsproble-
met löstes.

Den största nyttan med datorerna är rapporteringen:
möjlÍgheten att från alla terminaler få besked om det
senaste dygnets produktion och nuvarande status (se

hardcopy-fígurer). Detta ger objektivitet vid "morgion-
bönerna" och möjliggör att de olika produktionsgrup-
perna hjälper varandra

Produktíons-
styrning.
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REGLERALGORÏTMER.

Ca 50 ià av reglerslingorna är datoriserade. De övriga
är analogt PI(D)-reglerade. Även de datoriserade
slj-ngorna regleras med PI. Tidigare försök med min.-
var. regulator (KJA) har övergivits p.g.a. svårighe-
ter att stä1la j-n parametrar framför gamla insignal-
värden. Försöken med självlnställaren ($Iittenmark-
Bonsa) har också övergivitsr p.g.a. att koden för
denna endast med svårighet kunde fås att samsas med

PPCP (deras tabelldrivna DDC-paket) . Självinst'älIa-
ren ställde dessutom in sig ungefär som tidigare fixa
regulatorer.

REGLERPROBLEM.

Man önskar återkoppling från papperskvalitet till mäl-
deriet,. Idpac-eri har företagits, hitt.ills utan större
framgång.

Man önskar kontrollera hur stäIldonen fungerar. För-'
slag: gör detta med identifiering.

Reglering av flisnivån i den något olyckligt konstru-
erade kamyrkokaren. Problemet består -i att mätområdet
f .n. är endast ca I m.

Räknetidsbegränsningar i datorerna omöj1ig9ör effek-
tiv användning av alla reglermöjligheter.
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PROBLEM 1.

Man önskar komplettera/byta ut datorsystemet, b1.a.
skall PM 7 byggas. Dessutom vilt man samordna med

Skoghall. Det nuvarande systemet är redan fullt; fBM
1800 lever ca 3 år till. Skalt man köpa paketsystem,
typ Measurex, som utmärks av goda mätmetoder och lätt-
t,illgänglig operatörskommunikation, el1er skall man
utnyttja sin egen kunskap? Man var vil1rådig. Kostnad.:
ca 5 Mkr.

qVRTGg.

Löwed (björk) använd.s gärna, den har högre energiin-
nehålI (man har sortering).

Mottryckskraft gienereras sedan länge.

Se figurer och Broschyrbilaga.

¡



PTANT
was built in order to satisfy customers, demands for different
special paper properties. One bustomer might, for instance, want
paper sacks with an effective moisture bairier. It is with ihint;
like this in mind that some 15,000 tons of paper is treated i-n
different.ways in this plant every year. If the iaper is covered
with a thin plastic film it can be used in packagings which haveto protect their contents from drying out or ãgainst moisture
from outside. To do this, pôlyethyléne plastic-is melted and
gltru{.d through a narrow aperture so that it forms a thinfilm. The- film is then pressed onto the paper and. cooled. Milk
cartons, for example, are ma[e trom ttr¡J kind of paper. The
paper can be made more suitable for printing or surfaìe reat-
ment by applying a coating to it. The papãr surface is then
covered with a mixture of white clay - kaól¡n an¿ binder in a
coating machine- A steel blade - doctor blade _ scrapes off
superfluons- coating compound and imparts a light and uniform
surface to the paper.

'f_r¡.f_¡ t_ t-¿l-) I r I \\J -Lvlr.r /|-/ 

-
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highly modern production unit. Special machines shapê,cut and glue rogerher some 40 lnjfion'e;;;r sacks pe.-t;;;:Gruvön thus satisfies alrnost a fifttr oi iñ-*-iot"l requiremenrfor the Swedish market.
Since we manufacture all conceivable types of kraft paper weare also -in a position to offer ttre cusiåmeiì*""tly'tn" ìVp.
:f^:i"f_t needs. A paper sack can, as a-matter of fact, bemaoe rrom up to as many as 6 layers of paper. fy comUinin!
ltll::.-îj^nl^o.r_grades, we a.re 

"úr" 
to pioíiãe a'sat¡sra"toripacKaglng tor any pu{pose at low cost.

Paper. sacks are hygienic and easy to handle. They are usedfor-a highly diversified range of aipficatiãns. Wi úoüo;ñ;
fg::: packagings for, among ot-hãrs, the fo[owins bio.iuätr,Lement - preserves _ grain _-.garbage _ sanã^_ glassboules - soiled linen 

- -- clean liñen _1 insulating t¡t.î _bedclothes - skis - djapers - building maiËriaf _j aitiiicialfertilizers - sugar - fodder - milt ;;i,dil; _ poratoes _
chemical products.

Hcrc paper is beíng coatad

Formíng of tubes lor sack-making

bvTrtl¿olknuts

The lluting machine turns out 600 metres of paper per minute

5.664 OO GRUMS
TELEX 66I

FtIJtrI

PHONE 0555/400 00
Rill !i tìÞÍr e

fr<r.t l, (F"tv, f 1t!:d a6-lt I
-i,

Plan ol the sack lactory
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MTNNESANTECKNTNGAR FRÁ,N KAMYR 29 MAJ T979.

Av Gustaf Olsson.

Delt,agare från Kamyr: Bertil Granberg (ansvaríg för
gruppen processid.entif iering)
Claes Lysén
Sven Gustavsson (de är ansvariga
för Accuray datorn. )

Stefan Jansson (ansvarj-g för
PDP LL/70)
Göran Persson (styrning av ko-
kare)

Deltagare från LTH: Gustaf Olsson
TÕre Hägglund
Rolf Braun
Eva Dagnegård
Eva Schildt
Sven-Erik Mattsson

SAIV]ARBETE ACCURAY KAMYR"

Samarbetet mellan Accuray och Kamyr går ut, på att de

senare ansvarar för nya reglerstrategier för kokare
och förträngningsblekerier. Accuray står för framför
allt datorn.

REGLERÏNG AV KOKARE.

Ganska lite dynamiska modellstudier har hittills
gjorts av Kamyr kokare. Sven Olof Lundqvist' STFI'
har gjort vissa modellstudier. För beskrivning av ko-
karnas funktion och reglering finns vissa flödes-
schema att tillgå samt artiklar.

tj

t
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FöRTR;iNGNTNGSBLEKERT .

Den stora vinsten med förträngningsblekning jämfört
med t,idigare metoder är dels det minskade kravet på

utrymme, d.els möjligheten t.ill bättre åt.ervj-nning av
kemikalier. En bra introduktj-onsartikel är Hans Norên,
Kemisk fidskrift L979. Klorgq.s tillsättes som första
blekmedel. Mätmöjligheterna för överskottsklor är gan-
ska goda. Vidare tillsättes natriumhydroxid och PH-
justeringarna är relat.ivt rimliga att göra. Sista ble-
keristeget j-nnehålter klord.ioxid. Mycket lite är hit-
tills känt om dynamik och reglermöjligheter för ett
blekeri för förträngningsblekning. Annan litteratur:
Kámyr displacement bleachj-ng - a case story.

Som en central komponent. i kokare och förträngnings-
blekeri íngår kontinuerlig dj-ffusör. Sådan beskrives
också i speciella broschyrer.

Se Broschyrbilaga.

REGLERÏNG AV YANKEECYLÏNDERN.

Yankeecylindern är et,t b.ra exempel på ett kopplat sys-
tem. Pappersbanan skall vidhäftas vid exakt rätt yt-
och medelfuktighet. Den släpper från cylindern också
endast vid den rätta yt- och medelfuktigheten. Ytfuk-
t,igheten mäts med reflektans medan medelfukt.igheten
mäts med absorbans. Ytfuktmätaren återkopplas ti11 två
cylindrar i övre delen av yankeecylindern medan medel-
fukten återkopplas till tryckregleringen för under-
cylindrarna. HeIt. naturligt råder en stark koppling i
d.essa system. Inställningen av regulatorerna har varit
ganska besvärlig.

Se Broschyrbilaga.
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MINNESANTECKNÍ NGAR FRÃN SKOGHALL 29 MAJ 1979.
Av Gust.af Olsson.

Deltagare från LTH: Gustaf Olsson
Tore Hägglund
Rolf Braun
Eva Dagnegård
Eva Schildt
Sven-Erik Mattsson

Deltagare från Skoghall: Börje Häggman.

Vid besöket i kartongfabriken diskuterades bI.a. olika
användningsområden för IÐPAC. Följande huvudpunkter
belystes z

1. Modellerinq av enkla kretsar i pappersmaskinen.

Oftast karaktäriseras dessa enligt Accuray-systemet
av en enkel t,id.sförd.rõjning samt första ord.ningens
dynamik. I de aLlra flesta faII kunde looparna med

tj-llfredsstäIlande noggrannhet beskrivas på detta
sät,t. Jåímföre1se har gjorts mellan manuell anpass-
ning av tidskonstant och tidsfördröjning och av

IDPAC-identifiering. Vid små signal-brusförhållanden
var helt naturligt maximum likelihood-ídentifiering
överlägsen medan vid stora signal-brusförhållanden
kunde den manuella metoden naturligt hävda sig myc-

ket bätLre.

2. Kalibrering av givare.

Givare kalibreras dels mot laboratorievärden, dels
sinsemellan. Exempetvis kan fiberkoncentration mä-

positioner utefter pappersmaskinen. Genom kombina-
tion av massbalans och fibermätning kan en inbördes

I
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kalibrering mellan givarna göras. Oftast ùtnyttja.s
regressi-onsanalys och minsta kvad.ratmetod.en i IDPAC.

3. Givarkont,roll.

Flera olinjära givare kontrolleras, framför allt
deras Èid.sinvarians undersökes.

4. Test av ställorqian.

Man önskar en ruLinmässig instrumentering av t.ex.
ventiler för att regelbundet kunna testa om de kla-
rar enkla omstältningar av typen ramper och dylikt.

KOMMANDE TDPAC-PROJEKT .

Kartongirnaskinen har 6 inloppslådor. För närvarande ar-
betar man på att den tot.alä fibermängden i pappersmas-

kj-nen skall kunna sammansättas av en godtycklig linjär
kombination av flöden från inloppslådorna"
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BESöK PÂ VOLVO FLYGMOTOF. 29 MAJ 1979.
Av Leif Andersson.

Deltagare från Flygmotor:

Deltagare från LTH:

Lennart Olsson
fomas Johnsson
Gerry örnberg
Ingemar Hjort
Tomas Skoglund
Owe Simonsson

Leif And.ersson

CarI Fredrik Mannerfeldt
Ann-Britt Nilsson
Björn !üittenmark

Lennart Olsson presenterade Volvo Flygmotor och speci_-
el1t reglersystemavdelningen. Flygmotor har ca 3000
anstäIlda och har tillverkat flygnnotorer sedan 1930
och jetmotorer sedan 1949. Själva jetmotorerna har
alltid varit licensbyggen av utländska konstrukti-oner,
medan efterbrännkamrarna konstruerats av Flygmotor"
Reglersystemavdelningen har tillsammans med amerikan-
ska företag konstruerat reglersystemen tj-ll efterbränn-
kamrarna, men även mod.ifierat motorernas reglersystem.

Lennart Olsson beskrev också reglersystemet tiIl RM 8,
dvs den motor som sitter i Viggen. Både sjä1va motorn
och efterbrännkainmaren styrs av hydromekaniska regler-
system, mycket. sinnrika konstruktioner med. aritmetiska
funktioner realiserad.e rned hjäIp av tredimensionella
kammar osv.

Gerry örnberg presenterade nyare utveckling med avsik-
ten att överföra dessa mekaniska sistem t.ill dator-
styrning. Man hade visat att avsevärda förbättrj-ngar

i

;l
,l
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ling av svenska flygplan stoppats tills vidare.
detta sätt. Tyvärr har vidare utveck-l aga pvar
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Tomas Skoglund demonstrerade símulering av hydro-,.
st,atiska transmissioner som skall användas för t,åg-
drift. SímuLeringen utförs som hybrid.simulering med

det. verkliga systemet i en analogimaskin och regula-
torerna i en dator.

Vi diskuterad,e gemensamt deras möjlighet att köra
IDPAC och SIMNON. Man blev mycket intresserade av
den relativa lätt.iIlgängligheten via LDC, eftersom
man redan disponerar erford'erlig termj-nal.

Besöket avslutades med rundvandring i provni-ngsan-
läggnÍngarna för de leveransklara motorerna.



^€ 29.

BESöK P.4, BOFORS 30 I,IAJ 1979.

iLy
¡

Av Matz Lenells.

Ðeltagare från LTH: Rolf Braun
Eva Dagnegård

Per-Olof Gutman

fore Hägglund
Matz Lenells
Carl-Fredrik Mannerfeldt
Sven-Eri-k Mat,tsson
Per Molander
Gustaf Olsson
Eva Schildt

Deltagare från
Bofors: .Â,ke Blomqvist (värd)

Ola Berger
Kjell Erj-ksson
Kjell Hahne

R. Svensson

J.A. Pettersson

Programuppläggning: se nästa sída.
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STUDTEBESöK LTH REGLERTEKNTK 79-05-30 .

09.00
09.10

09.20

10. 00

10.30

11. 15

T2. I5

Bofors organisatj-on
Reglerteknik inom sektor för-
svar: kanontorn

robotar
Speciella reglerproblem vid
robotstyrning
Reglerteknik j-nom sektor
elektronik
Reglertekniska laboratoriet

riktsystem för robotlavett
reglertekniska komponenter

Processtyrning, trotylgjuteri
LuncII'

Á,ke Blomqvist

Ola Berger

Kjel1 Erikssson

Kjell ltrahne

R. Svensson
J..å. Pettersson
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BOFORS ORGANTSATÏON.

(Grundat 1645)

12-13 0 0 0

anst'äI1d.a

Försvar

5-6000
anstäl1da.

Försvar
Nobel
srå1
Elektronik

Nohab

UVA

Utveckling:
(500 pers. )

eldledning,
robotar,
fordon,
pj äser,
ammunition.

Karlskoga

en stor del i USA, där
man tillverkar t.rådtöj-
ningsgivare (störst i
vär1den)
diesel, lok, vatten-
turbiner.
spec. verktygsmaskiner.

Systemanalys
Âke Blomqvist.
-reglerteknik
-systemutredn"
-tekn, dator-
behandling.

Inom utvecklingsavdelningen har man en HP 3000 med

terminaler, vilka ger datorkraft t,ill alla ingen-
jörer.
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ROBOTAR. (små, Iätta och billiga. )

OIa Berger redogjorde för utvecklingsarbetet av

Robot 70.

1. Broblem:
- Starkt varierande fart
- Olinjär aerodynamik
- Störnj-ngar

Svårt, att rekonstruera tiLlstånd,
krutets verkningsgrad.

ex.

2. Dimensionering av styrsystem:
- StäI1a krav på ingående delsystem

utgåend,e från övergripande systemkrav
- Analysera delsystemens reglertekniska egen-

skaper
- Dimensionera styrelektroniken för bästa möj-

liga prestanda med hänsyn tilI detsystemens
egenskaper

3. Syntesmetoder:
Svårt att använda modern optimeringsteori,
då man ej känner egenskaperna väI

- Man använder linjär teori
(Boch-Nichols diagram)

- Parametriska optimeri-ngar
- Hänsyn tí1I toleransutfall
- Vid oIÍnjariteter: beskrivande funktioner'

fasplan etc.
Simuleringar. (Man har övergett analogimaski-
nerna. )
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CTVTL REGT,ERTEI(NIK (Kjell Eriksson)
(se reklambroschyr "Bofors elhydrauliska reglersystem")

Inom Bofors finns stor kunskap om hydrauliska ställ-
don, elektroniska förstärkaret mätgivare etc. På den

civila sidan "paketerar" man reglerteknik. Det krävs
ofta att man kan göra ett reglersystem på kort tid
(3 mån.).
Exempel på reglerproblem:
Skärning och packning av PaPPer.
Kjell önskade att mekanisterna skall kunna tänka

"dynamiskt". F.n. kan det vara problem att diskutera
mekaniska konstruktioners uppförande.

REGLERTEKNTSKA LABORI\TORTET .

R. Svensson visade ett antal olika reglerkomponen-
ter. iiven på det,ta område blir grejorna míndre och

Iättare med bibehållen prestanda.
Kjell Hahne demonstrerade en lab. uppställning av

robotlavetten för Robot 70.

TROTYLG'JUTERÏET.

Vi visades runt i en nybyggd fabrik (knappt' 1 år
gammal). En dator skötte automatiken och reglerin-
gen (endast set-pointcontrol). Det manuella inslaget
är mycket litet.

Se Broschyrbilaga.
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BESöK PÂ B}iCKHAMMARS BRUK 30 MAJ L979.

Av Johan lrlieslander.

Besökare från LTH: Leif Andersson
Ann-Britt Nilsson
Johan lrliesla.nder
Björn üIittenmark

Bäckhammars bruk ägs av skogsägarkooperationen
Vänerskog och tillverkar sulfatmassa för avsalu
samt kraftpapper (säckpapBer) .

Besöket som kommit t.ill stånd genom förmedlj-ng av

KAMYR AB, inleddes med en genomgång av de regler-
problem man upplevd.e på aacfnarnmar.
Medverkande var:

Gunnar Lind (värd)

Lennart Swärd

Bengt Lindkvist
Alf Svensson Bäckhammar

Ingemar Helgesson
Lars Lindberg
Bertil Granberg KAMYR

De problern som j-nledningsvis diskuterad'es var:
- Tryckvariationer på råvattennätet.
- Mottryck svänger efter turbin på sodapannan.

- Mesakureentíation och flöde ojämnt tilI mesamyren.

- pH på elfilter efter sodapannan skall hållas så

att stoftet ej klibbar.
- Talkd.osering för att förhindra hartsbeläggning.

Reglering av rivstyrka i PaPPer.
Reglerj-ng av ytvikt och fukthalt.

- Nivåmätning i kokaren störs av trycket.

t¡ì
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Diskussion gav vid handen att de (fem) först,a pulk-
terna representerad.e problem man lärt sig leva med

men som kunde och bord.e lösas när möjlighet gavs.

De tre senare representerade ¡rroblem som krävde in-
vesteringar i processkunskap och,/eller utrustning.

Efter denna intressanta inblick i pappers/massa-
indust,rins vardagsproblem följde en rundvandring
i fabriken guidad av Gunnar Lind. med medarbetare
vilken var mycket givande.
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SAMMANFATTNTNG.

Av Gustaf Olsson.

Baserat på erfarenheterna av besöken kan ett antal
konkreta åtgärder vidtagas.

BP-Raf f inad.erier: B jörn Thyreus bör bjudas in för
att ge ytterligare kunskap om reglerteknik i raffi-
naderier. I samband med utvecklingen av nya kurser
för kemister bör också avnämare på raffinaderier
rådfrågas beträffande innehållet.

Volvo: Många intressanta lagerstyrningsproblem fin-
nes. Tyvärr var det svårt diskutera tekniska detal-
jer under besöket. En uppföljning av lagerstyrning
bör ske.

LM Ericsson: Intresse finnes för ad'aptiva observe-
rare. Erfarenheter från VAX skall följas upp för
att se hur institutionens datorsköp kommer att på-

verkas.

Billerud: Erfarenheter från DDC-paket skall stude-
ras vi-dare av Sven-Erik Mattsson. Erfarenheter från
datorutbyggnad. på Bitlerud skall fö1jas upp. Syn-

punkter på valet mellan paketsystem och eget utveck-
lade system skall studeras. Sven-Erik håller kon-

takter.

Volvo Fl tor: Man har visat intresse för IDPAC

och SIMNON. Bl.a. har d.eltagare från företaget del-
tag.it i IDPAC-kurs på LTH. Intresset för program-

paketen följes upp.
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K.amyr: Genom att Kamyr utvecklat, en ny
förträngningsblekning kommer många n1'a

lem troligen att d.yka uPp. Likaså återstår
reglerproblem på famyrkokare. Dessa problem oc¡1

kontakter hålles vid. Iiv genom gemensalnma studier
på Bäckhammar. Jan Sternby är kontaktman'

Bofqr,s: På den civila elektroniksidan finns flera
problemdäTIDPACärettnatur'ligthjälpmedel.Gus-
taf Olsson har kontakter och informerat' angående

detta. På robotstyrningssidan finnes antagligen in-
tressanÈa problem beträffando robusta regulatorer
och parameterstyrning. Per Molander håller kontakt.


