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Abstrakt 
 

 
Carta är ett datasystem som är skapat av SMS Meer, Tyskland och som används av 
Rörverk 6 på Ovako i Hofors vid rörtillverknings processen. Systemet är placerat i ett 
Reducerverk, som man använder till processreglering, för processtyrning av 
Streckreducerverket, och som processadministration med en Central database för att 
sköta kommunikation mellan olika datasystem anknutna till Rörverk 6, och som 
planeringsverktyg för att få fram samtliga data för rörtillverknings processen. 
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1. Inledning 
 
Carta är ett system skapat av ett företag i Tyskland, som används av Rörverk 6 på Ovako 
i Hofors. Detta system är uppbyggt för processtyrning vid tillverkningen av rör. 
Operatörerna på rörverks 6 använder sig av en terminal med Carta-systemet, där de matar 
in parametrar för justering av processorn. Man bearbetar sedan uppgifterna i Carta som 
bland annat skickar kommandon till sågen om vilken längd röret ska kapas till. Sågen 
kapar sedan rören i den exakta längden man behöver. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna rapport handlar om en dokumentation av datasystem Carta som används av ett 
reducerverk, Rörverk 6 på Ovako i Hofors. Målet med projektet är att göra en 
kompletteringsmanual (lathund), till personalen med tillgång till systemet. Detta för att 
bland annat underlätta deras arbete vid problem eller när de ska uppdatera systemet.  
 

1.1.1 Ovako 
 
Ovako bildades genom en sammanslagning av Ovako Steel AB, Imatra Steel Oy Ab, 
Fundia Special Bar AB och Fundia Bar & Wire Processing AB och går numera under 
namnet Ovako.  
Ovako är en ledande europeisk producent av långa specialstålprodukter för 
kullagerindustrin, tunga fordon och automatiseringsindustrin. Produktionen består av 
kolstål i former av stänger, rör, ringar och förkomponenter.  
Ovako i Hofors tillverkar långa ämnen, rör och ringar varav en stor del vidarebearbetas 
till exempel ringar för kullagerindustrin.  
Rörverk 6 är en av de avdelningarna på Ovako i Hofors, för Rör tillverkning och är en 
viktig del av Ovakos verksamhet. 
 

1.1.2 Rörverk 6 
Rörverk 6 tillverkar varmvalsade rör.  Varmvalsningsprocess är en varmbearbetnings 
process, där röret får sin form med hjälp av valsar. Rörverk 6 består av olika delar, som: 

• Förvärmningsugn (Rotary Furnance) en karusellugn som värmer upp ämnet 
(ämnet är utformat som en stång) till rätt temperatur. 

• Hålverk (Piercing Mill), här görs ett hål i ämnet så att det blir ett rör.  
• Asselverk (Assel Mill), här valsas röret för att få rätt väggtjocklek till röret 

(tjockleken på väggen mellan rörets inre och yttrediameter). 
• Reducerverk (Sizing Mill), den bestämmer rörets ytterdiameter. 
• Svalbädden (Cooling Bed), det är processen där röret får ligga och kallna innan 

det skickas i väg till kunden. 
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Nedan visas en översiktlig skiss över hur flödet på Rörverk 6 går till: 
 
Figur 1. Rörverk 6 

 
 
 

1.1.3 Carta 
 
Carta är ett system som man använder till processreglering (MARAS) och 
processadministration (Central Database och Planeringsverktyg). Det jobbar i Unix-miljö 
och är till största delen programmerat i ”C”. 
Carta är framtaget av valsverksleverantören SMS Meer, Tyskland. SMS är ett 
internationellt företag. SMS Meer produceras industriell utrusning för rörtillverkning. Det 
är ett stort företag som jobbar med planering, som konsult, montering, tillverkar och 
bygger maskiner för stål och plast industri.   
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Cartas system har tre huvudfunktioner: 

• CDB (Central database).- Innehåller all information om systemet och används 
som kommunikation till de andrasystem som är anknyta med Rörverk 6. Det är 
underprocesser som t.ex.  

o EMMA – är ett överliggande produktionssystem. EMMA skickar 
information om vad som valsas till CDB och tar tillbaka data om 
produktionsutfallet. 

o IMS - mätsystem i Rörverk 6. 
o SRM - sköter kommunikation till MMI-system för sträckreducerverket. 
o RS – ta hand om kommunikation till sågdatorn som används vid 

längdkapning. 
 

• Planeringsverktyg.- Används av den tekniskt ansvarig för produktion vid 
planering av tillverkning av rör, för att skapa ett recept (ett recept är en samlig av 
data som ska användas för tillverkningen av röret, det innehåller den rätta 
informationen till hålverk, asselverk och reducerverk). 

 
• MARAS.- Används vid tillverkning av rör för processtyrning av 

streckreducerverket. Den använder sig av olika diagram (schema). Varje schema 
anropas under programkörning vid tillverkning av rör. 
Schema är ett diagram som innehåller variabler, parametrar och makro, som är 
ihopkopplat med ledningar. MARAS analyseras mätdata från processen och 
använder det för att reglera streckreducerverket under valsning. Detta anser att 
systemet är mycket viktig för rörets kvalitet. 

 
 

1.2 Syfte 
 
Syfte med arbeten är att göra en komplettering av dokumentationen, en användarvänlig 
manual av Carta av följande avsnitt som tidigare har saknats. 
 

• SHE (schema editor)  
• SHH (schema hanterare)  
• MAE (makro editor) 
• SCR (Signal Cross reference) 
• Skapa nytt schema  
• Skapa nytt Makro 
• Kompilering av C-kod 
• Skapa en bibliotek struktur, en lista med filer som tillhör SHE och MAE. 
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1.3 Mål 
 
Målet med arbete är att göra en lättförståelig kompletteringsmanual av Carta till Tekniker 
på Ovako, som har behörighet att arbeta med systemet på Rörverk 6 i Ovako. 
Dokumentationen ska användas som lathund vid normal användning och för att 
underlätta felsökning i systemet. Denna dokumentation ska innehålla en detaljerad 
beskrivning av tillvägagångssätt eller av arbetsgång vid ändringar av schema, för att 
skapa nytt schema och felsökning. 
För att underlätta sökning av filer (schemafiler eller makrofiler), finns en 
dokumentationsbilaga som visar listan över alla filer med mdf format (för makron) och 
sdf format (för scheman). 

 
 
 

1.3 Metod och material 
 

För att kunna utföra den kompletterande dokumentationen har jag tagit del av en manual 
från tillverkaren för att lära mig systemet och för att göra den lathund som saknas. Jag har 
dessförinnan fått en snabbutbildning i systemet Carta och dess användningsområden. 
Jag arbetar och testar systemet via en terminal som är ansluten till Carta systemet 
 
 Följande manualer använde jag mig av: 
  Mannensmann Demag AG 
CARTA Technology-system (Training maual). 
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2. Resultat 
 
Jag har gjort en dokumentation/lathund för Carta  som är funktionell, lättförståelig och 
användaranvänlig, allt utifrån företagets önskemål.  
Den här dokumentationen ska användas som en komplettering till den befintliga 
manualen som finns på Rörverk 6, Ovako i Hofors skapat av leverantören/tillverkaren av 
Carta. 
 
 

 

2.1 SHE (Shema editor)  
 
Schemaeditorn är ett grafiskt gränssnitt som man använder för att kunna se och ändra 
funktioner i scheman. 
Ett schema är ett diagram som innehåller variabler, makron och ledningar.  
Man använder schemaeditorn som ett verktyg för systemet, för att man i den ska kunna 
skapa ett nytt schema, ändra till befintliga scheman, ta bort och ändra variabler i schema. 
Man kan också ta bort och lägga till nya makron med respektive ledningar. 
Vid koppling av variablerna och makro i diagrammet, schema editorn använder man sig 
av matematiska funktioner och logik exempelvis när man drar en ledning från en variabel 
till ett makro, eller från ett makro till ett makro, eller från variabel till variabel, etc. Det 
måste finnas en viss logik vid koppling annars acceptera inte systemet dragningen av 
ledningen, t ex. Om det finns en variabel som är deklarerad i schemat som en 
utgångspunkt, måste denna variabel kopplas rätt till en ingångspunkt av ett makro, annars 
får man ett felmeddelande vid kopplingen. Samma sak gäller om man ska koppla ett 
makro med ett annat makro, då måste utsignalen gå till ingångspunkten till nästa makro 
(output - input), koppling skär från högersidan av schema till vänstersidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
Figur 2. Schemaeditorn 
 

 

 

2.2 SHH (Shema handler) 
 
Schemahanterare använder man som felsökningsverktyg och för att kunna se processen 
under drift. Alla scheman som finns i Cartas bibliotek, och de som är skapat av 
schemaeditorn, kan man öppna med schemahanteraren. Med schemahanteraren kan man 
bara titta på schema men man kan inte göra några ändringar i den. Det är samma schema 
som schemaeditorn använder (samma utseende), men i schemaeditorn kan man göra 
ändringar. 

 

2.3 MAE (Macro editor) 
 
Makroeditorn är ett verktyg som man använder för att se en detaljerad beskrivning av 
makro. I makroeditorn ser man namnet av makrot med respektive bibliotek, parametrarna, 
strukturen av det grafiska objektet, hur det är uppbyggt med respektive kopplinspunkter 
(input - output). Man ser också makrots C –kod och en beskrivning av det skrivet på två 
språk, (engelska och tyska). 
Man använder makroeditorn för att skapa ett nytt makro eller ändra på ett befintligt 
makro. 
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Figur 3. Makro editorn 
 

 
 

 
 

2.4 SCR (Signal Cross Reference) 
 
Den innehåller information om variablerna som används i schemat. Genom att öppna 
SCR-fönstret får man en beskrivning av vilken typ av variabel det är. 
En variabel är en signal i schema som är deklarerat som insignal (input) och utsignal 
(output.) 
När man söker efter en variabel i SCR, visar den vilken sorts variabel det är i vilket eller i 
vilka scheman den finns och om variabeln är en ingångssignal eller en utgångssignal. 
SCR används som ett verktyg i Carta, där man arbetar med variabler att ta få fram ett 
schema som man senare kan öppna i schemahanterare, t ex. som när man söker ett fel i 
systemet. De systemansvariga för Carta på Ovako använder den här vägen för att hitta 
rätt schema. 
SCR kan följa signaler bakåt vid felsökning dvs. har du en insignal till ett schema kan 
man hitta vilket/vilka scheman signalen kommer ifrån. 
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2.5 Skapa nytt schema 
 
Man skapar ett nytt schema i schemaeditorn genom att välja en tom sida under menyn 
(File – New), men oftast får man redan en tom sida att jobba med när man startar 
schemaeditorn. Man börjar med att deklarera variablerna från ingångspunkten av schema 
(insignalerna) och sedan deklarerar man variablerna från utgångspunkten (utsignalerna). 
På schemabladet finns två kolumner placerade på varsin sida av schemat där man 
deklarerar variablerna. Mellan kolumner har vi ett tomt utrymme där man ska placera de 
olika makrona man behöver till det nya schemat. När man är klar med variabler och 
makro, kopplar man ihop dem med hjälp av ledningar som man ”drar” lodrät och vågrät. 
Om kopplingen skär fel då får man alltid ett felmeddelande. Det är därför viktigt att man 
kopplar logiskt. När man är klar med schemat, sparar man det under menyn (File - Save 
as) i respektive bibliotek, sedan generar man en C- kod under meny (File – Generate C) 
för att senare kunna kompilera den och lägga i systemet.  
 
 

2,6 Skapa nytt makro 
 
Ett nytt makro skapar man genom att starta makroeditorn. Man klickar på undermenyn 
för att välja en ny sida (File - New) i makroeditorns fönster. Vill man underlätta arbetet 
och spara tid kan man plocka fram ett befintligt makro under menyn (File - Load) som 
liknar det makro man vill ha. 
 
Man börja med att deklarera variablerna och parametrar till makrot, sedan i samma 
fönster finns en ruta där man skriver makrots C- kod. Ovanför den rutan finns det små 
rutor med pilar som har olika funktioner. Där skapar man ett grafiskt objekt med hjälp av 
en undermeny som innehåller knappar för att välja makrots storlek, makrots ingångspunkt 
och utgångspunkt, makrots position i schema med parametrar och en under ruta för text. 
När man är klar går man till den tvådelade rutan där man kan beskriva makrot, dels på 
engelska eller dels på tyska, eller både och. Sedan sparar makrot i lämpligt bibliotek. 
 
  

2.7 Kompilering 
 
Kompilering (översättning till dataspråk) av de nya filerna som man skapat till systemet 
gör man i själva Carta programmet. Man använder kommandot ”make” för att kompilera 
C-filerna till objektkod samt utföra länkning till exekverbar fil (.exe). 
Alla filer i ett schema är upplagt i Cartas biblioteket i form av sdf-filer och mdf-filer. 
En sdf fil (SHE) innehåller en C – kod och en mdf fil (MAE) innehåller makrots kod.  
 
 
Mer detaljerad beskrivning av förloppet finns i dokumentationen, (v g se bilaga). 
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3 Diskussion 
 
Först fick jag en introduktion om Ovakos, Rörverk 6 verksamhet, och en snabb 
information på hur Carta fungerar.   
Jag började med att titta på hur systemet var uppbyggt, hur Carta används av verket och 
var terminalerna (klient dator) var placerade hos operatörerna på Rörverk 6, genom att 
hälsa på dem på deras arbetsplats och tittar hur processen fungerar vid tillverkning av rör. 
 
Sedan var jag och tittade närmare på de delar som hade med själva projektet att göra.  
Det första steget var att skriva ut filerna från schemaeditorn och makroeditorn med 
respektive format, anledning till det var att jag skulle bekanta mig med systemets 
bibliotek, för att lätt hitta olika filer i rätt ordning (biblioteks väg). Innan jag började 
dokumentera, fick jag gå genom en snabb utbildning av schemaeditorn (SHE), schema 
hanterare (SHH) och makroeditorn (MAE) av min handledare. I början var en del av 
Carta lite svårt att förstå, hur själva systemet var uppbyggt, eftersom det fanns mycket 
filer och kataloger som används av olika system vid kommunikation med Carta och 
många av dem har ingenting med Rörverk 6: s process att göra. Det skulle kanske 
behövas en resning av systemet, en uppgradering och en uppdatering av det hela. 
Tangentbordet stämde heller inte överens med den standard man använder, kanske 
behöver man göra en standard på engelska eller svenska. 
Efter att jag hade fått tagit del av systemet och fått kunskap om Carta, började jag med att 
dokumentera de delar som Ovako hade önskemål om. 
Efter några veckors arbete, var den första dokumentationen (ett utkast) av Carta klar. Det 
var väldigt roligt och intressant eftersom personalen som arbetar på avdelningen var 
intresserade och gav mig positiv feedback när jag visade mitt arbete (manualen). Jag tog 
fasta på deras råd när jag fortsatte med dokumentationen, bl a rättning av språket, vilket 
typsnitt man ska använda, t ex ”courier new” som typ snitt till namnet på datakommandot.  
 
Jag tyckte att deras kommentarer var viktiga i mitt arbete eftersom det är de som ska 
använda manualen. Det gjorde att jag fick en klarare bild av hur dokumentationen skulle 
skrivas. 
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4 Slutsats 
 
Jag har gjort en dokumentation, en användarvänlig manual om Schemaeditorn (SHE), 
Schemahanterare (SHH), Makroeditorn (MAE), SCR (Signal Cross Reference), om hur 
man går till väga när man ska skapa ett nytt schema och hur man skapar ett makro mm. 
Det innehåller ett kort beskrivning om hur man kompilerar systemet när man har skapat 
ett nytt schema eller vid uppdatering av det. 
 
 
 

 
5 Bilaga 

5.1 Dokumentation Carta 
 
 
6 Referenser 
 

• Mannensmann Demag AG 
CARTA Technology-system (Training maual). 
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SHE: (The schemaeditor) 
 
Schemaeditorn är ett grafiskt gränssnitt man använder som ett ändringsverktyg för att skapa 
funktioner och underfunktioner i olika scheman. 
Dessa scheman är uppbyggda av moduler som innehåller makro. Alla makron som finns i 
schemorna är skrivna i C. 
Alla filer i schemaeditorn har *.sdf format och alla makro filer har ett *.mdf format. 
 
Om man ska öppna ett makro letar man i biblioteket som innehåller mdf filer. 
För att man ska få ett specifikt namn på ett makro, går man via Schema editor (SHE). Genom att 
högerklicka på det makro man vill se, får man en meny som visar olika parametrar på makrot 
tillsammans med namnet som är angivet till det makrot. 
 

Start av Shemaeditor: 
 
För att kunna starta Shemaeditor går man till konsolläget via ett Terminalfönster.  
Man öppnar terminalfönstret genom att högerklicka på skrivbordet, då får man en 
meny ”Workspace Menu”, med olika alternativ. 
 Vi väljer att klicka på Programs och sen på Terminal. 
 
 
 
När man har fått terminalfönstret visar den aktuellt bibliotek (directory) och prompt. 
 
/mdv/prj/ova 
xxx ova: ova % 
 
Starta Shemaeditor genom att skriva kommandot: start_she 
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SHE fönstret öppnar sig och man får en beskrivning av namnet på SHE och sin skapare (MARAS 
Scheme edtor, SHEVv.05.06-001, Mannensmann Datenverarbeitung Gmbh (1993)). 
 
Schema editorsmeny fönstret innehåller: File och Edit. 

File:  
• Skapa schema (New) 
• Sök ett schema (Load) 
• Spara schema (Save/Save ass) 
• Generera koden i C miljö (Generate C) 
• Generera ett grafiskt objekt skapat via makro (Generate GO). 
 
Edit:  
• Radera (Delete), förmodligen för att radera en specifik funktion under tiden man 

skapar ett nytt schema. 
 
Med kommandot sök (load), letar man på det schema man önskar och öppnar i SHE, genom att gå 
till katalogen som innehåller sdf-filer eller filer med sdf-format. 
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Med hjälp av listan med alla sdf filer (se bilaga 1) kan man hitta det rätta biblioteket till scheman 
man söker.  
 
 
 
 

Skapa nytt Schema: 
 
Schema är ett diagram som består av variablerna som definierar i två olika kolumner (vänster 
kolumn visar insignalerna (input) och höger kolumn visar utsignalerna (output)), diagrammen 
innehåller makron, ledningar och punkter som sätter ihop diagrammet. 
För att skapa ett nytt schema, öppnar man först fönster SHE (Schema editor).  
Oftast får man en tomt blad att börja med, om inte väljer man ett nytt blad genom att klicka på 
File och New i undermenyn. 
 
 
Infoga variabel: 
 
För att skapa variablerna och konstanterna i schemat, vänsterklickar man i radfältet där 
variablerna ska användas, och på det sättet för man en undermeny som heter ”Select variable”, 
som är delat i två kolumner: 

• Grupper (Groups)  
• Variabler (Variables) 

På kolumn Grupper får man välja variabelns namn med respektive attribut. 
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Gruppvariabel innehåller oftast mellan två och fyra bokstäver, de första två bokstäverna visar 
variabelns typ. 
 
Man väljer en gruppvariabel genom att markera den, man får en lista över variablerna som finns i 
Variabler kolumn, man väljer den variabeln som man ska jobba med genom att trycka på Enter 
eller knappen Ok i menyn. Om man vill ha variabelinformation, markerar man den önskade 
variabeln och sedan trycker man på knapp Info (Information), då visas variabelns namn och typ 
(attribut). 
 

 
 
 
Infoga Makro: 
 
För att infogar ett makro, ”vänster” klicka i arbetsdiagrams ruta. Man får en meny med tre 
kolumner som innehåller: 

• Bibliotek (Libraries), den innehåller två grupper: global och projekt 
• Grupper (Groups), den grupperar makron efter olika kategorier, som t.ex. matematisk, 

logik, etc.  
• Makro (macro), innehåller olika makron namn, som t.ex. DLY, etc.  

 
Knapp Info ger all information om makron, vilken grupp den tillhör, grafisk beskrivning, makrots 
struktur, dimensionen och parameter av det grafiska makro, position av makro, vilken 
kopplingssort (input-output) och makrots C-kod. 
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För att se variabels egenskaper eller radera variabeln från schemaeditorn, högerklicka på 
variabels namn, då får man ett informationsfönster med variabelns egenskaper. För att radera 
varaibeln, trycker man på raderaknappen (Delete). 
På samma sätt kan man göra med makron för att få fram information eller för att radera makron 
från schemaeditorn. 
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Man skapar ett schema genom att koppla ihop variablerna från vänstersida (insignalerna) med 
respektive makro eller med variablerna från högersidan (utsignalerna) med hjälp av ledningar. 
 
Vänsterklicka på variabelutgångspunkt (pins) och dra ledningen mot ingångspunkten (pins) av 
makrot, där efter kopplar man vidare från makrots utgångspunkt till nästa makro eller till variabel 
som kommer från högersidan (utsignaler). Koppling av ledningar gör man från ingåendepunkt till 
utgåendepunkt. 
 
 
Om kopplig av ledningar från olika punkter (output - input) inte stämmer med 
kopplingsschematslogik och metod med makrona eller variablerna, får man ett fel meddelande 
om en ogiltig koppling (illegal conecction). 
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Om man ska ta bort en ledning, gör man det genom att högerklicka på ledningen i 
arbetsdiagrammet, man får då en informationsruta om ledningskopplingen. Tryck på 
raderaknappen (Delete)för att ta radera. 
Man rekommenderar att dra ledningar i lodrät och vågrät (horisontal eller vertikal) för att få en 
beskrivning av diagrammet (schemat). 
 
För att spara det nya schemat, klickar man på meny ”File” och sedan ”Save As” i respektive 
bibliotek, man kan också använda kommandot Generate C, under meny File, för att generera 
en C-kod till den nya schema, sen kan man kompilera det och lägga det i systemet. 
 
  
 

Kompilering 
 
Kompilering översätter datorprogrammet till en maskin kod. Det översätta programmet 
kan sedan direkt exekveras av datorn, det vill säga att datorprogrammet kan köras på en 
dator. 
Kompilering av de nya filerna (schema) som man skapat till systemet, gör man i själva 
"Carta datorn". Man använder kommandot ”make” för att kompilera de till en objekt kod 
och för att senare generera en länkning till exekverbar fil (*.exe). 
Alla filer i ett schema är upplagt i Cartas biblioteket i form av sdf-filer och mdf-filer. En 
sdf fil (SHE) innehåller en C – kod och en mdf fil (MAE) innehåller makrots kod.  
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SHH (The Shema-handler) 
 
SHH (schemahanterare) använder man bara för att kunna se processen och som 
felsökningsverktyg. 
Olika scheman anropas under programkörning vid olika moment.  
Med schemahanterare kan man öppna alla scheman som skapats med schemaeditor.  
Schemahanterare bilder är lika som schemaeditor bilder. De innehåller kolumner på höger och 
vänster sida av bilden. I raderna av varje kolumn finns variabler och konstanter som används av 
olika scheman och visar på hur signalerna kommer i olika scheman, som: 

• Insignalerna: kommer in på vänster sida av schemat. 
• Utsignalerna: går ut på höger sida av schemat. 

Den visar också de makron som finns i schemat och alla linjer och punkter som kopplar ihop 
makrona. 
Variablerna som finns i schemat har olika namn med bokstäver och siffror, men de första två 
bokstäverna talar om vad det är för typ av variabel, som t.ex. 

• IP = Input Parameter (variabeln som kommer via nätverk, som kan ändra värden) 
• IP_CONST = Input Parameter som är en konstant 
• NI = Network Input (variabeln som kommer in via nätverk) 
• NI_SRM = Network Input kommer via nätverket från SRM, inknappat i 

sträckreduceringsverket MMI. 
• NO = Network Output (variabeln som går ut via nätverk) 
• MD = Interna variabler 

Osv. 
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Shemaeditor: 
 

 
 
 
 
SHH, startar man på samma sätt som SHE i terminalfönstret, med kommando: start_shh  
 
Schemahanterare (SHH) undermenyer är annorlunda än schemaeditor (SHE), eftersom varje 
undermeny innehåller olika grupper av scheman med olika funktioner. 
Undermenyerna heter: File, Model, Control, Actuator och Inf. Mgmt. 
 
För att kunna se ett specifikt schema eller leta på schemat i menyerna, skriver man namnet på 
schemat man önskar se under fältet ”no_name” och sedan enter. 
Namnet på olika scheman får man fram med hjälp av terminalfönstret genom att leta efter det 
under de olika bibliotek som finns 
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Sök efter schemanamnet via SCR (Signal Cross Referense) eller med hjälp av File Manager 
som man hittar under Workspace Menu. 
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MAE (Macro Editor) 
 
Makroeditor innehåller alla parametrar som används av makrona i ett schema och den visar hur 
variablerna är deklarerade för varje makro. 
Makroeditor har ett grafiskt gränssnitt och visar förklaring av olika makron med parametrar och 
variabler som innehåller det schema man jobbar med. 
I Makro editor hittar man en beskrivning av C-koden. Varje makrofil har ett *.mdf format. 
Starten av Makro editor sker i terminalfönstret med kommando: start_mae 
 
För att man ska få prompten tillbaka efter man har öppna makroeditorn i terminalfönstret, lägger 
man ett &-tecken på start kommandot: start_mae&. 
 
Makron är ett grafiskt objekt med många tecken som utför olika funktioner i scheman. 
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Makroneditorsmeny fönstret innehåller File där man väljer: 

• Skapa nytt makro (New)  
• Söka efter ett visst makro som finns i bibliotek (Load) 
• Spara makro med backup (Save/Save as eller Save Old/Save As Old)  
• Skriv ut (Print). 
 
 
 
 

Skapa nytt makro: 
 
När man skapar ett makro, väljer man File – New i menyfönstret på makroeditorn.  
För att underlätta arbetet, plockar man fram ett färdigt makro i File–Load, som liknar den 
makro man vill ha. I makro gör man ändringar, döper om till det nya makronnamnet, ändrar och 
lägger nya variabler och parametrar. 
 
Man börjar med att deklarera variablerna i parameterfönstret (Parameter) som innehåller: 

• #.- innehåller variablernas nummerordning. 
• Name (Namn).- innehåller variabelsnamn. 
• Side (Sida).- innehåller ingångpunkt och utgångspunkt på det grafiskmakro. 
• Loc.- definiera en exakt placeringspunkt med respektive parameter. 
• Type.- definiera vilket typ av variabel vid koppling, om den ska vara ingående eller 

utgående variabel i det grafiskmakro (input eller output). 
• Data Type.- definiera vilket sort variabel det är, analog, digital, heltal, analog vektor, 

osv. 
• Description (beskrivning).- innehåller variabels beskrivning. 

 
Därefter går man till fönstret (makroneditornsfönstert) där man deklarera C-koden till makro 
(Coden). 
Om det finns en liknande C-kod, är det bara att göra de ändringar som behövs, i annat fall är det 
bara att skriva en ny programmeringskod till det nya makrot. 
Under makroeditorns fönstret finns ett underfönster som innehåller den grafiska delen av makrot, 
grafiskmakro (Picture), under den finns två undermenyer (Picture description) som man 
använder för att skapa eller bygga vidare det grafiskmakrot med de nya parametrarna. 
Menyerna innehåller makrons beskrivning om position och text. 
Det finns även knapp för att radera (Delete) och skapa (New) ett grafisktmakro. 
I rutan längst till vänster finns det en beskrivning (Descripotion) av makron både på engelska 
och på tyska. 
När man är klar med det nya makrot, sparar man genom att placera makron på rätt bibliotek. 
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Makroeditornsfönstret: 

 

 
 
 
 
 
Om man ska öppna ett makro letar man i biblioteket som innehåller mdf filer. 
För att man ska få ett specifikt namn på ett makro, går man via Schema editor (SHE), genom att 
höger klicka på det makro man vill se och så får man en meny som visar olika parametrar på 
makrot tillsammans med namnet som är angivet till det makrot. 
 
Med hjälp av listan med alla mdf filer (se bilaga 2) kan man hitta det rätta biblioteket till makrot 
man söker.  
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Makron kan man också hitta genom att bläddra i File Manager eller genom kommandot 
som finns i meny fönstret File – Find (Ctrl-F) och genom att skriva makrotsnamn 
(med *.mdf- format).  
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Man kan också bläddra via terminalfönstret med kommandot CD (CD kommandot, använder man 
för att byta katalog) och kommandot ls för att lista katalogens filer.  
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SCR (Signal Cross Reference) 
 
SCR innehåller information om variablerna som används i projektet. SCR använder man för att 
söka variabler (signaler) från ett schema, genom att skriva hela variabelnsnamn eller söker man 
genom grupplistan som finns i undermeny ”CSR:Variable Selection”. 
 
Man öppnar SCR fönstret genom att höger klicka på skrivbordet, där man får 
menyn ”Workspace Menu”, där efter väljer man ”MARAS runtime” och sedan ”Signal 
cross referencer”. 
 

 
 
 
Då öppnar sig ett fönster meny med rubriken ”SCR Mannesmann Demag AG” och 
undermenyer med File, Option och Help. I samma fönster finns två fält med Variabel 
namn (Variable:) och Variabel förklaring (Variable Description:), i samma 
fönster finns också två kolumner som beskriver från vilken sida av schemat signalerna kommer 
och som visar namnet på schemat där variablerna finns: 

• Modified in Programs: signaler som kommer från vänster sidan i ett schema. 
• Used in Programs: signaler som kommer från höger sidan i ett schema. 
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För att söka olika variabler skriver man hela variablers namn i fältet ”Select” eller så trycker 
man på ”Select”-knappen för att få fram en underfönstermeny: ”SCR: Variable 
Selection”. 
Det fönstret är delat i två kolumner med:  

• Grupplistan (List of Groups) 
• Gruppvariabler (Variables in Group) 

 
Man väljer genom att markera en variabel och sedan klickar man på ”OK knappen” eller ”Enter” 
för att komma tillbaka till SCR fönster menyn. Det visar namnet på schemat där variablerna finns. 
Med hjälp att SCR kan man öppna scheman där variabeln används genom att ”drar” namnet på 
schemat till Schema handler i namnfältet. 
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Bilaga 

 
 
 
 Bilaga 1: *.sdf  directory 
 
 /mdv/prj/ova/wrk/asd/ 
 
test.sdf   
tt.sdf 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: md 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/md  (md_old) 
 
mdadaa.sdf                
mdadaaad.sdf              
mdadaaav.sdf              
mdadaach.sdf              
mdadac.sdf                
mdadalav.sdf              
mdadalck.sdf              
mdadalco.sdf              
mdadaleq.sdf             
mdadalin.sdf              
mdadalpa.sdf              
mdadalsh.sdf              
mdadalsu.sdf              
mdadaltb.sdf              
mdadasac.sdf              
mdadasad.sdf              
mdadaslf.sdf              
mdadaslg.sdf              
mdadaslr.sdf              
mdadasvm.sdf              
mdader.sdf                
mdadpr.sdf                
mdadtbd1.sdf              
mdadtbd2.sdf              
mdadtbd3.sdf              
mdadtbd4.sdf              
mdadtbd5.sdf              
mdadtbd6.sdf              
mdadtbda.sdf              
mdadtbnr.sdf              
mdadtbtb.sdf              
mdcspaac.sdf              
mdcspaclac.sdf            
mdcspaclcr.sdf            

mdcspaclcw.sdf            
mdcspaclel.sdf            
mdcspacllo.sdf            
mdcspaclpt.sdf            
mdcspaclth.sdf            
mdcspadi.sdf              
mdcspael.sdf              
mdcspain.sdf              
mdcspall.sdf              
mdcspalmmn.sdf            
mdcspalmmx.sdf            
mdcspand.sdf              
mdcspapa.sdf              
mdcspapcll.sdf            
mdcspapclr.sdf            
mdcspapcvm.sdf            
mdcspapcwh.sdf            
mdcspapcwm.sdf            
mdcspapt.sdf              
mdcspaso.sdf              
mdcspasp.sdf              
mdcspath.sdf              
mdcspawacw.sdf            
mdcspawaef.sdf            
mdcspawaer.sdf            
mdcspawato.sdf            
mdcspfac.sdf              
mdcspfc1.sdf              
mdcspfc2.sdf              
mdcspfc3.sdf              
mdcspfc4.sdf              
mdcspfcf.sdf              
mdcspfcg.sdf              
mdcspfcz.sdf              

mdcspfin.sdf              
mdcspfpf.sdf              
mdcspfth.sdf              
mdcspfw1.sdf              
mdcspfw2.sdf              
mdcspfw3.sdf              
mdcspfw4.sdf              
mdcsplac.sdf              
mdcsplco.sdf              
mdcspldb.sdf              
mdcsplel.sdf              
mdcspfin.sdf              
mdcsplix.sdf              
mdcsplth.sdf              
mdcspltm.sdf              
mdcsplwa.sdf              
mdcsplwd.sdf              
mdcsplwe.sdf              
mdcspoac.sdf              
mdcspoca.sdf              
mdcspoce.sdf              
mdcspocn.sdf              
mdcspoin.sdf              
mdcspomm.sdf              
mdcspr.sdf                
mdcsprac.sdf              
mdcsprc1.sdf              
mdcsprc2.sdf              
mdcsprc3.sdf              
mdcsprc4.sdf              
mdcsprcr.sdf              
mdcsprcs.sdf              
mdcsprin.sdf              
mdcsprpf.sdf              
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mdcsprth.sdf              
mdcsprw1.sdf              
mdcsprw2.sdf              
mdcsprw3.sdf              
mdcsprw4.sdf              
mdcsrzmb.sdf              
mdcsrzrb.sdf              
mdcsrzvl.sdf              
mdepca.sdf                
mdeprc.sdf                
mdeprf.sdf                
mdepsc.sdf                
mdepsf.sdf                
mdimrb.sdf                
mdimrscf.sdf              
mdimrscg.sdf              
mdimrscr.sdf              
mdimrshg.sdf              
mdimrshl.sdf              
mdimrshs.sdf              
mdimrslm.sdf              
mdimrsnt.sdf              
mdimrspl.sdf              
mdimrssd.sdf              
mdimrssh.sdf              
mdimrssm.sdf              
mdimrsst.sdf              
mdimrssx.sdf              
mdimrstb.sdf              
mdimrstd.sdf              
mdimrstl.sdf              
mdimrstm.sdf              
mdimrstr.sdf              
mdimrsts.sdf              
mdimrstt.sdf              
mdimrstx.sdf              
mdimslms.sdf              
mdimspch.sdf              
mdimsper.sdf              
mdimswhd.sdf              
mdimswla.sdf              
mdimswla_old_050518.sdf   
mdimswlr.sdf              
mdimswms.sdf              
mdimswos.sdf              
mdimswth.sdf              
mdmadb.sdf               
mdmashca.sdf              
mdmashco.sdf              
mdmashd1.sdf              
mdmashd10.sdf             

mdmashd2.sdf              
mdmashd3.sdf              
mdmashd4.sdf              
mdmashd5.sdf              
mdmashd6.sdf              
mdmashd7.sdf              
mdmashd8.sdf              
mdmashd9.sdf              
mdmashda.sdf              
mdmashdb.sdf              
mdmashde.sdf             
mdmashdi.sdf              
mdmashdm.sdf              
mdmashdt.sdf              
mdmashdv.sdf              
mdmashdw.sdf              
mdmashfe.sdf              
mdmashie.sdf              
mdmashis.sdf              
mdmashmc.sdf              
mdmashmd.sdf              
mdmashms.sdf              
mdmashmt.sdf              
mdmasho1.sdf              
mdmasho10.sdf             
mdmasho2.sdf 
mdmasho3.sdf 
mdmasho4.sdf 
mdmasho5.sdf 
mdmasho6.sdf 
mdmasho7.sdf 
mdmasho8.sdf 
mdmasho9.sdf 
mdmashrf.sdf 
mdmashrn.sdf 
mdmashrr.sdf 
mdmashrs.sdf 
mdmashsm.sdf 
mdmashss.sdf 
mdmasht1.sdf 
mdmasht10.sdf 
mdmasht2.sdf 
mdmasht3.sdf 
mdmasht4.sdf 
mdmasht5.sdf 
mdmasht6.sdf 
mdmasht7.sdf 
mdmasht8.sdf 
mdmasht9.sdf 
mdmashta.sdf 
mdmashtb.sdf 

mdmashtc.sdf 
mdmashth.sdf 
mdmashti.sdf 
mdmashtt.sdf 
mdmashw1.sdf 
mdmashw2.sdf 
mdmashwn.sdf 
mdmatbca.sdf 
mdmatbco.sdf 
mdmatbd1.sdf 
mdmatbd10.sdf 
mdmatbd2.sdf 
mdmatbd3.sdf 
mdmatbd4.sdf 
mdmatbd5.sdf 
mdmatbd6.sdf 
mdmatbd7.sdf 
mdmatbd8.sdf 
mdmatbd9.sdf 
mdmatbda.sdf 
mdmatbdb.sdf 
mdmatbdi.sdf 
mdmatbdv.sdf 
mdmatbdw.sdf 
mdmatbfe.sdf 
mdmatbie.sdf 
mdmatbis.sdf 
mdmatbmc.sdf 
mdmatbmd.sdf 
mdmatbmt.sdf 
mdmatbmv.sdf 
mdmatbrf.sdf 
mdmatbrn.sdf 
mdmatbrs.sdf 
mdmatbsm.sdf 
mdmatbss.sdf 
mdmatbtb.sdf 
mdmatbtc.sdf 
mdmatbth.sdf 
mdomls.sdf 
mdommt.sdf 
mdomom.sdf 
mdompp.sdf 
mdomsl.sdf 
mdomsp.sdf 
mdprblbl.sdf 
mdprblds.sdf 
mdprblsc.sdf 
mdprchc1.sdf 
mdprchc2.sdf 
mdprchc3.sdf 
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mdprle.sdf 
mdprls.sdf 
mdprmdnm.sdf 
mdprmdtm.sdf 
mdprmdwd.sdf 

mdprpedc.sdf 
mdprperp.sdf 
mdprpmca.sdf 
mdprpmcf.sdf 
mdprpmrs.sdf 

mdrpdb.sdf 
mdrpin.sdf 
mdrprq.sdf 

 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: sc 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/sc 
 
scmashd10.sdf   
scmashd2.sdf    
scmashd3.sdf    
scmashd4.sdf    
scmashd5.sdf    
scmashd6.sdf    
scmashd7.sdf    
scmashd8.sdf    
scmashd9.sdf    
scmasht10.sdf   
scmasht2.sdf    
scmasht3.sdf    

scmasht4.sdf    
scmasht5.sdf    
scmasht6.sdf    
scmasht7.sdf    
scmasht8.sdf    
scmasht9.sdf    
scmatbd10.sdf   
scmatbd2.sdf    
scmatbd3.sdf    
scmatbd4.sdf    
scmatbd5.sdf    
scmatbd6.sdf    

scmatbd7.sdf    
scmatbd8.sdf    
scmatbd9.sdf    
scpiai.sdf 
scpiao.sdf 
scstsmpf.sdf 
scstsmsp.sdf 
scsydb01.sdf 
scsydb02.sdf 
scsysl.sdf 
scsywd.sdf 
scsyxy.sdf 

 
 
 
 
 
 
Katalog: scc 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/scc 
 
scsyaq.sdf 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: sf 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/sf 
 
sfcabrc1.sdf   
sfcabrcc.sdf   
sfcabrcf.sdf   
sfcabrcm.sdf   
sfcabrec.sdf   
sfcabrfi.sdf   
sfcabrm1.sdf   
sfcabrm2.sdf   
sfcabrm3.sdf   
sfcabrm4.sdf   
sfcabrm5.sdf   
sfcabrm6.sdf   
sfcabrm7.sdf   

sfcabrm8.sdf   
sfcabrn1.sdf   
sfcabrn2.sdf   
sfcabrtn.sdf   
sfcabrva.sdf   
sfcapdau.sdf   
sfcapdf1.sdf   
sfcapdf2.sdf   
sfcapdf3.sdf   
sfcapdi1.sdf   
sfcapdi2.sdf   
sfcapdi3.sdf   
sfcapdi4.sdf   

sfcapdma.sdf   
sfclcobu.sdf   
sfclcocl.sdf   
sfclcofi.sdf   
sfclcol1.sdf   
sfclcol2.sdf   
sfclcol3.sdf   
sfclcol4.sdf   
sfclcoma.sdf   
sfclcomb.sdf   
sfclcomi.sdf   
sfclcomp.sdf   
sfclcont.sdf   
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sfclcopa.sdf   
sfclcopo.sdf   
sfclcor1.sdf   
sfclcor2.sdf   
sfclcor3.sdf   
sfclcosc.sdf   
sfclcosu.sdf   
sfclcosw.sdf   
sfclmec1.sdf   
sfclmec2.sdf   
sfclmec3.sdf   
sfclmecd.sdf   
sfclmedp.sdf   
sfclmee1.sdf   
sfclmee2.sdf   
sfclmee3.sdf   
sfclmee4.sdf   
sfclmef1.sdf   
sfclmef2.sdf   
sfclmef3.sdf   
sfclmef4.sdf   
sfclmei1.sdf   
sfclmei2.sdf   
sfclmel1.sdf   
sfclmel2.sdf   
sfclmel3.sdf   
sfclmel4.sdf   
sfclmeos.sdf   
sfclmep1.sdf   
sfclmep2.sdf   
sfclmep3.sdf   
sfclmep4.sdf   
sfclmes1.sdf   
sfclmes2.sdf   
sfclmes3.sdf   
sfclmes4.sdf   

sfclmese.sdf   
sfclmesl.sdf   
sfclmess.sdf   
sfclmet1.sdf   
sfclmet2.sdf   
sfdaosct.sdf   
sfdatder.sdf   
sfdsutnt.sdf   
sfexamp1.sdf   
sfexamp2.sdf   
sffidsmi.sdf   
sffihico.sdf   
sffihiom.sdf   
sffihipr.sdf   
sffihire.sdf   
sffimd.sdf     
sffisy.sdf     
sffisyd1.sdf   
sffisyod.sdf   
sffisyti.sdf   
sffodoc1.sdf   
sffodoc2.sdf   
sffodoc3.sdf   
sffoerca.sdf   
sffoerfc.sdf   
sffoerfs.sdf   
sffoermd.sdf   
sffoersi.sdf   
sffohono.sdf   
sffohoom.sdf   
sffomden.sdf   
sffomder.sdf   
sffosyft.sdf   
sffosyom.sdf   
sfomcc01.sdf   
sfomcc02.sdf   

sfomcc03.sdf   
sfomcm01.sdf   
sfomcm02.sdf   
sfomcm03.sdf   
sfomcr01.sdf   
sfomcr02.sdf 
sfomcr03.sdf 
sfomfl01.sdf 
sfomfl02.sdf 
sfomfl03.sdf 
sfomsa01.sdf 
sfomsa02.sdf 
sfomsa03.sdf 
sfomss01.sdf 
sfomss02.sdf 
sfomss03.sdf 
sfomti01.sdf 
sfomti02.sdf 
sfomti03.sdf 
sfomwb01.sdf 
sfomwb02.sdf 
sfomwb03.sdf 
sfreteca.sdf 
sfretenr.sdf 
sfreteov.sdf 
sfretepr.sdf 
sfsywf.sdf 
sfutsmbf.sdf 
sfutsmp1.sdf 
sfutsmp2.sdf 
sfutsmsa.sdf 
sfutsmsl.sdf 
sfutsmss.sdf 
sfutsmti.sdf 
sfutsmwb.sdf 

________________________________________________________________________ 
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Katalog: sd 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/sd 
 
sdanii.sdf 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: sl 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/sl 
 
slimslms.sdf     
slrglsep.sdf     
slrglsl3fr.sdf   
slrglsl3nr.sdf   
slsyan.sdf       
slsydi.sdf       
slsyms.sdf       

slsypg.sdf       
slsyps.sdf       
slsysc.sdf       
slsyux.sdf 
slsywa.sdf 
slsywd.sdf 
slsywt.sdf 

________________________________________________________________________ 
 
Katalog: sm 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/sm 
 
smsaac.sdf      
smsaas.sdf      
smsaav.sdf      
smsaca.sdf      
smsacc.sdf      
smsacu.sdf      
smsame.sdf      
smsapc.sdf      
smsapd.sdf      
smsapl.sdf      
smsars.sdf      
smsasc.sdf      
smsasm.sdf      
smsasp.sdf      
smsasr.sdf      
smsrnml1.sdf    
smsrnml2.sdf    
smsrnml3.sdf    
smsrnml4.sdf    
smsrnml5.sdf    
smsrphp1.sdf    
smsrphp2.sdf    
smsrphp3.sdf    
smsrphr1.sdf    
smsrphr2.sdf    
smsrphr3.sdf    
smsrpsr1.sdf    
smsrpsr2.sdf    

smsrpsr3.sdf    
smsrre.sdf      
smsrrs.sdf      
smsrsd.sdf      
smsrsdr1.sdf    
smsrsdr2.sdf    
smsrsdr3.sdf    
smsrsds1.sdf    
smsrsds2.sdf    
smsrsds3.sdf    
smsrsel1.sdf    
smsrsel2.sdf    
smsrsel3.sdf    
smsrsel4.sdf    
smsrsel5.sdf    
smsrspr1.sdf    
smsrspr2.sdf    
smsrst.sdf      
smsrtd.sdf      
smsrtrt1.sdf    
smsrtrt2.sdf    
smswshco.sdf    
smswshd1.sdf    
smswshd10.sdf   
smswshd2.sdf    
smswshd3.sdf    
smswshd4.sdf    
smswshd5.sdf    
smswshd6.sdf    

smswshd7.sdf    
smswshd8.sdf    
smswshd9.sdf    
smswshdf.sdf    
smswshdm.sdf    
smswshdr.sdf    
smswshlm.sdf    
smswshmc.sdf    
smswshms.sdf    
smswshmv.sdf    
smswsho1.sdf    
smswsho10.sdf   
smswsho2.sdf    
smswsho3.sdf    
smswsho4.sdf    
smswsho5.sdf    
smswsho6.sdf    
smswsho7.sdf    
smswsho8.sdf    
smswsho9.sdf    
smswsht1.sdf    
smswsht10.sdf   
smswsht2.sdf    
smswsht3.sdf    
smswsht4.sdf    
smswsht5.sdf    
smswsht6.sdf    
smswsht7.sdf    
smswsht8.sdf 
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smswsht9.sdf 
smswshta.sdf 
smswshtf.sdf 
smswshtm.sdf 
smswshtp.sdf 
smswshtr.sdf 
smswtbco.sdf 
smswtbd1.sdf 
smswtbd10.sdf 
smswtbd2.sdf 

smswtbd3.sdf 
smswtbd4.sdf 
smswtbd5.sdf 
smswtbd6.sdf 
smswtbd7.sdf 
smswtbd8.sdf 
smswtbd9.sdf 
smswtbdf.sdf 
smswtbdm.sdf 
smswtbdr.sdf 

smswtblm.sdf 
smswtbmc.sdf 
smswtbms.sdf 
smswtbmv.sdf 
smswtbtf.sdf 
smswtbtm.sdf 
smswtbtp.sdf 
smswtbtr.sdf 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Katalog: sy 
/mdv/prj/ova/wrk/asd/sy 
 
symoan.sdf  
symoc0.sdf  
symoc3.sdf   
symoc4.sdf   
symocc.sdf   
symocv.sdf   
symohw.sdf   
symops.sdf   

symopu.sdf   
symorc.sdf   
symore.sdf   
symors.sdf   
symosy.sdf   
symow0.sdf   
symow3.sdf 
symow4.sdf   

symowa.sdf  
symowc.sdf 
symowd.sdf 
symowt.sdf 
syutpg.sdf 
syutsg.sdf 
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Bilaga 2: *.mdf directory 
 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/ 
 
 
Katalog: Mac_mis 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_mis 
 
avg_mv.mdf           
avg_part.mdf         
avg_part_1.mdf       
avg_prod.mdf         
avg_prod_sym.mdf     
awtca.mdf            
awtca2.mdf           
cnt_2.mdf            
cnv_fv2imp.mdf       
cnv_imp2fv.mdf       
cor_idx.mdf          
cor_idx_1.mdf        
cor_idx_1r.mdf       
cor_idx_r.mdf        
cor_idx1.mdf         
cor_idx2.mdf         
cp_fl2vek.mdf        
cp_vek2fl.mdf        
crop_end_1f.mdf      
crop_end_1r.mdf      
crop_end_f.mdf       
crop_end_r.mdf       
crop_ends.mdf        
dfz_calc.mdf         
drive_use_sm.mdf     
drv_act.mdf          
drv_act_sm.mdf       

dtz_calc.mdf         
elam.mdf             
elam_thk.mdf         
elong_sm.mdf         
forg_ave.mdf         
histo.mdf            
idx_cor.mdf          
idx_cor_1.mdf        
int_fl.mdf           
int_fl_vek.mdf       
int_spd.mdf          
mdcael.mdf           
mdcael_231097.mdf 
mdcaep.mdf 
mdcrpl.mdf 
mddbep.mdf 
mddbrp.mdf 
mddbrp_231097.mdf 
mdprbl.mdf 
mdprmdelgd.mdf 
outlet_spd.mdf 
ramp_ref.mdf 
rol_speed_sm.mdf 
trend.mdf 
trendbin.mdf 
vol_kor.mdf 

 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: Mac_mat 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_mat 
 
min_in.mdf 
 
________________________________________________________________________ 
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Katalog: Mac_reg 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_reg 
 
RS_FF_SP.mdf 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: Mac_lim 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_reg 
 
limit_stp.mdf 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: Mac_del 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_del 
 
dly_n1.mdf 
________________________________________________________________________  
 
Katalog: Mac_swt 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_swt 
 
cp_f_1to3.mdf  
cp_fl_1to3.mdf     
cp_int_1to3.mdf  
cp_tub_ind.mdf     
cp3_str2str.mdf  
sw_buf_dig_0.mdf   
sw_buf_int_0.mdf  
sw_vec.mdf 

swt_f_3to1.mdf     
swt_fl_3to1.mdf    
swt_st_3to1.mdf    
swt_st_t.mdf       
swt_uc_1to3.mdf 
swt_uc_2.mdf 
swt_uc_3to1.mdf 

 
 
Katalog: Mac_det 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_det 
 
f_chg_det_tol.mdf   
vc_cnt_n.mdf        
vc_sub_wtcl.mdf 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: Mac_cmp 
/mdv/prj/ova/wrk/med_mac/mac_cmp 
 
cmpanebtol.mdf   
cmpchaeqb.mdf 
_______________________________________________________________________  
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Katalog: mac_det  
/mdv/usr/med_mac/mac_det 
 
add_fv_fbk.mdf          
add_v_fbk.mdf           
add_v_opr.mdf           
bco_grp_b.mdf           
bco_grp_s.mdf           
bco_grp_t.mdf           
bco_mod2trk.mdf         
bco_sin_b.mdf           
bco_sin_s.mdf           
bco_sin_t.mdf           
bco_v_fbk.mdf           
bco_v_opr.mdf           
calc_g_div.mdf          
calc_ind.mdf            
calc_ind_odd.mdf        
calc_ind_zwid2.mdf      
calc_pi.mdf             
calc_pt1.mdf            
calc_tn_div.mdf         
calc_vmin.mdf           
cp_fl2flv.mdf           
cp_flv2cofl.mdf         
cp_flv2fl.mdf           
cp_in2inv.mdf           
cp_inv2coin.mdf         
cp_inv2in.mdf           
cp_lswbc2ucv.mdf        
cp_lswbo2ucv.mdf        
cp_lswsc2ucv.mdf        
cp_lswso2ucv.mdf        
cp_lswtc2ucv.mdf        
cp_lswto2ucv.mdf        
cp_str2ucv.mdf          
cp_track2ucv.mdf       
cp_uc_tim.mdf           
cp_uc2ucv.mdf           
cp_ucv2hdr_b.mdf        
cp_ucv2hdr_t.mdf        
cp_ucv2ro.mdf           
cp_ucv2ro_ng.mdf        
cp_ucv2sid.mdf          
cp_ucv2track.mdf       
cp_ucv2uc.mdf           
decrement.mdf           
dt1_vc_calc.mdf         
ena_grp_b.mdf           

ena_grp_s.mdf          
ena_grp_t.mdf          
f_chg_det.mdf           
f_shift.mdf             
float.mdf               
frc_extpol.mdf          
frc_intpol.mdf          
func_2p.mdf             
func_intpol.mdf         
i_chg_det.mdf           
inc_res.mdf             
increment.mdf           
int.mdf                 
inv_n.mdf               
low_pass_pt1.mdf        
mean.mdf                
mean_3.mdf              
mean_5.mdf              
mul_n.mdf               
neg_tr.mdf              
neg_tr_h.mdf            
pd_vc_calc.mdf          
pdt1_vc_calc.mdf        
pi_ctl_bco.mdf          
pi_ctl_clr.mdf          
pi_ctl_s.mdf            
pi_ctl_swt.mdf          
pi_vc_calc.mdf          
poly_tst.mdf            
poly2_4_16.mdf          
pos_tr.mdf              
pos_tr_h.mdf            
pt1_func.mdf            
pt1_vc.mdf              
pt1_vc_calc.mdf         
pt1_vc_n.mdf            
pyro_proc.mdf           
ramp_vc.mdf             
sign_equal.mdf          
sinus.mdf               
swt_ich2_t.mdf          
swt_iset_c_t.mdf        
swt_uch2_t.mdf          
sym_4p.mdf              
tt_vc.mdf               
tt_vc_n.mdf             

 u_chg_det.mdf           
vc_1mul.mdf             
vc_absmax.mdf           
vc_add.mdf              
vc_add_3.mdf            
vc_add_4.mdf            
vc_and.mdf              
vc_and_n.mdf            
vc_aqu_igr.mdf          
vc_bal_n.mdf            
vc_bin_negfl.mdf        
vc_chk_v.mdf            
vc_chk_v2.mdf           
vc_cmp_a_ge_b.mdf       
vc_cmp_a_le_b.mdf       
vc_cmp_a_ne_b.mdf       
vc_cmp_a_ne_b_tol.mdf   
vc_cmpi_a_ne_b.mdf      
vc_copy.mdf             
vc_copy_n.mdf           
vc_cr_uc1.mdf           
vc_crnorm.mdf           
vc_demux3.mdf           
vc_det_hi_n.mdf        
vc_det_lohi.mdf         
vc_det_sym.mdf          
vc_det_sym_n.mdf        
vc_dis_20.mdf           
vc_dis_7.mdf            
vc_dis_n.mdf            
vc_div.mdf              
vc_div_n.mdf            
vc_elmul.mdf            
vc_elmul_n.mdf          
vc_eva_igr.mdf          
vc_fltoi_r.mdf          
vc_idx.mdf              
vc_idx_pos_tr.mdf       
vc_intofl.mdf           
vc_is_set.mdf           
vc_itofl.mdf            
vc_lim.mdf              
vc_lim_lohi.mdf         
vc_lim_sym.mdf 
vc_max.mdf 
vc_max_n.mdf 
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vc_mid.mdf 
vc_min.mdf 
vc_mul.mdf 
vc_mul_n.mdf 
vc_mux.mdf 
vc_mux3.mdf 
vc_neg.mdf 
vc_nlin9.mdf 
vc_or.mdf 
vc_or_3.mdf 
vc_or_n.mdf 
vc_pi_ctl.mdf 
vc_pi_ctl_clr.mdf 
vc_pi_ctl_swt.mdf 
vc_pt1.mdf 

vc_pwm_i2uc.mdf 
vc_pwm_i2uc_2.mdf 
vc_sc1prod.mdf 
vc_scal_n.mdf 
vc_scprod.mdf 
vc_scprod_n.mdf 
vc_set_min_i1.mdf 
vc_sub.mdf 
 vc_sub_n.mdf 
vc_swt_c.mdf 
vc_swt_ch2.mdf 
vc_swt_ic.mdf 
vc_swt_ich2.mdf 
vc_swt_uch2.mdf 
vc_swt1.mdf 

vc_swt1_c.mdf 
vc_swt1_ch2.mdf 
vc_swt1_ic.mdf 
vc_swt1_ich2.mdf 
vc_swt1_set_c.mdf 
vc_swt1_uc.mdf 
vc_swt1_uch2.mdf 
vc_swt2_c.mdf 
vc_uctoin.mdf 
vc_zero_i_out.mdf 
vc_zero_out.mdf 
vc_zero_u_out.mdf 
vc_zero_uc.mdf 

 
________________________________________________________________________ 
 
Katalog: mac_lim    
/mdv/usr/med_mac/mac_lim 
 
limit_hi.mdf        
limit_hi_1_0.mdf    
limit_in_lo.mdf     
limit_lo.mdf        
limit_lo_0_0.mdf   

limit_lohi.mdf      
limit_lohi_in.mdf 
limit_sym.mdf 
limit_sym_t.mdf 

________________________________________________________________________ 
 
Katalog: mac_swt           
/mdv/usr/med_mac/mac_swt 
 
out_f_if_f.mdf     
out_f_if_t.mdf     
out_f_if_t_b.mdf   
out_t_if_f.mdf     
out_t_if_f_b.mdf   
out_t_if_t.mdf     
out_t_if_t_b.mdf   
swt_b.mdf          
swt_bmp_ls.mdf     
swt_c_b.mdf        
swt_c_t.mdf        
swt_ch2_b.mdf      
swt_ch2_t.mdf      

swt_in_b.mdf       
swt_in_ch2_b.mdf   
swt_in_set_c.mdf   
swt_in_t.mdf       
swt_o_b.mdf        
swt_o_t.mdf        
swt_set_c_t.mdf    
swt_set_o_t.mdf 
swt_t.mdf 
swt_uc_b.mdf 
swt_uc_ch2_b.mdf 
swt_uc_ch2_t.mdf 
swt_uc_t.mdf 

 
 
Katalog: mac_log 
/mdv/usr/med_mac/mac_log 
 
and_2.mdf    
and_3.mdf    

and_4.mdf   
and_5.mdf    
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impuls.mdf   
neg.mdf      
nor_2.mdf    
nor_3.mdf    
nor_4.mdf    

or_2.mdf     
or_3.mdf     
or_4.mdf 
or_5.mdf 

________________________________________________________________________ 
 
Katalog: mac_cle   
/mdv/usr/med_mac/mac_cle 
 
d_cont_b.mdf        
d_cont_t.mdf        
d_vc_nctl.mdf       
dt1_vc_nctl.mdf     
i_cont.mdf          
i_cont_clr.mdf      
i_cont_clr_hy.mdf   
i_cont_clr_l.mdf    
i_vc_nctl.mdf       
ll_cont.mdf         

ll_cont_s_dom.mdf   
p_cont_b.mdf        
p_cont_t.mdf        
pd_vc_nctl.mdf   
pdt1_vc_n.mdf       
pi_cont.mdf 
pi_ctl.mdf 
pi_vc_nctl.mdf 
pid_cont.mdf 
pid_ctl.mdf 

________________________________________________________________________ 
 
Katalog: mac_mat 
/mdv/usr/med_mac/mac_mat 
 
abs.mdf          
abs_in.mdf       
add_2.mdf        
add_2_b.mdf      
add_2_t.mdf      
add_2d.mdf       
add_3.mdf        
add_4.mdf        
add_in_2.mdf     
add_in_t.mdf     
add_out_t.mdf    
arcsin.mdf       
arctan.mdf       
ceil_m.mdf       
cv_bar_psi.mdf   
cv_feet_m.mdf    
cv_feet_mm.mdf   
cv_fpm_ms.mdf    
cv_inch_m.mdf    
cv_inch_mm.mdf   
cv_lbs_mn.mdf    

cv_m_feet.mdf    
cv_m_inch.mdf    
cv_mm_feet.mdf   
cv_mm_inch.mdf   
cv_mn_lbs.mdf    
cv_ms_fpm.mdf    
cv_nm_lbft.mdf   
cv_psi_bar.mdf   
cv_tmp_c_f.mdf   
cv_tmp_f_c.mdf   
cv_tons_mn.mdf  min.mdf          
div.mdf          
div_100.mdf      
div_2.mdf        
div_i.mdf        
div_i_2.mdf      
div_vc_n.mdf     
example.mdf      
exp.mdf          
floor.mdf        
four_ser.mdf     

max.mdf          
max_i.mdf        
mul.mdf          
mul_0_001.mdf    
mul_0_01.mdf     
mul_0_1.mdf      
mul_100.mdf      
mul_1000.mdf     
mul_2.mdf 
mul_i_2.mdf 
mul_vc_n.mdf 
sign.mdf 
sin.mdf 
sqrt.mdf 
sub_2.mdf 
sub_2_b.mdf 
sub_2_b1.mdf 
sub_2_t.mdf 
sub_2_t1.mdf 
sub_2in_t.mdf 
sub_in_2.mdf 

 
 
Katalog: mac_cmp 
/mdv/usr/med_mac/mac_cmp 
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cmpaeqb.mdf      
cmpageb.mdf      
cmpagtb.mdf      
cmpaleb.mdf      
cmpaleblec.mdf   
cmpaltb.mdf      
cmpaneb.mdf      
cmpeqtwo.mdf     
cmpeqzero.mdf    
cmpezero.mdf     
cmpgezero.mdf    
cmpgteqlt.mdf    
cmpgtzero.mdf    
cmphieqlo.mdf    

cmphilo.mdf      
cmpiaeqb.mdf     
cmpiagtb.mdf     
cmpialtb.mdf     
cmpianeb.mdf     
cmpieqone.mdf    
cmpieqzero.mdf   
cmpigezero.mdf 
cmpilezero.mdf 
cmpleageb.mdf 
cmplezero.mdf 
cmpltzero.mdf 
cmpzero.mdf 

________________________________________________________________________ 
 
Katalog: mac_mis 
/mdv/usr/med_mac/mac_mis 
 
area.mdf                 
av_hold.mdf              
average.mdf              
avg.mdf                  
avg_mov.mdf              
calc_tics.mdf            
change_in.mdf            
change_lt_t.mdf          
change_lt_t1.mdf         
cnv_bar_2_psi.mdf        
cnv_C_2_F.mdf            
cnv_F_2_C.mdf            
cnv_ft_2_m.mdf           
cnv_ftpmin_2_mpmin.mdf   
cnv_ftpmin_2_mps.mdf     
cnv_galpmin_2_lps.mdf    
cnv_inch_2_m.mdf         
cnv_inch_2_mm.mdf        
cnv_klbs_2_mn.mdf        
cnv_lps_2_galpmin.mdf    
cnv_m_2_ft.mdf           
cnv_m_2_inch.mdf         
cnv_mils_2_mm.mdf        
cnv_mm_2_inch.mdf        
cnv_mm_2_mils.mdf        
cnv_mn_2_klbs.mdf        
cnv_mpmin_2_ftpmin.mdf   
cnv_mps_2_ftpmin.mdf     
cnv_nmm2_2_iu_al.mdf     
cnv_nmm2_2_psi.mdf       
cnv_psi_2_bar.mdf        
cnv_psi_2_nmm2.mdf       

copy.mdf                 
copy_a.mdf               
copy_bit.mdf             
copy_d.mdf               
copy_fl.mdf              
copy_fl_in.mdf           
copy_i.mdf               
copy_in.mdf              
copy_in_fl.mdf           
copy_uc.mdf              
count.mdf                
count_i.mdf              
count_i_up.mdf           
count_stp.mdf            
cp_ai2fv.mdf             
cp_ao2fv.mdf             
cp_cofl2vek.mdf          
cp_coin2vek.mdf          
cp_fl2fv.mdf             
cp_fv2ai.mdf             
cp_fv2ao.mdf             
cp_fv2fl.mdf             
cp_fv2no.mdf             
cp_fv2smai.mdf           
dbd_mrf_t.mdf            
dbd_ref_b.mdf            
dbd_ref_t.mdf            
dbd_sym_b.mdf            
dbd_sym_t.mdf            
dc_mot_01.mdf            
dc_mot_02.mdf            
dec1_6.mdf               

dev.mdf                  
df_dt_cmp.mdf            
dfdt.mdf                 
ffw_l_dummy.mdf          
ffw_tr_dummy.mdf         
flt_clc_czon.mdf         
flt_clc_err.mdf          
flt_hes_vec.mdf          
hes_avg_outp.mdf         
hes_clc_err.mdf          
hes_perm_sprays.mdf      
hes_wgh_vec.mdf          
inter_lin.mdf            
k_sit.mdf                
lamp.mdf                 
laser_spd.mdf            
log.mdf                  
low_pass1.mdf            
mat_calc.mdf             
max_hold.mdf             
merge_brs.mdf            
mfl_l_dummy.mdf          
mfl_tr_dummy.mdf         
min_hold.mdf             
nlin9_b.mdf 
nlin9_t.mdf 
ofc_da.mdf 
ofc_ra.mdf 
ogc_ada.mdf 
ogc_mbd.mdf 
ogc_rbd.mdf 
ogc_rtd.mdf 
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puls_gen.mdf 
puls_gen_rs.mdf 
pumpsw4.mdf 
pwm_hes.mdf 
ramp.mdf 
ramp_set.mdf 
ramp_stp.mdf 
random.mdf 
rec_1.mdf 
ref_ramp.mdf 
set_one_sec.mdf 
set_xnum_sec.mdf 
sign_chg.mdf 
spd_cmps.mdf 
srm_crop_ends.mdf 
srm_elg_vn.mdf 
srm_inter.mdf 
srm_ptx_fil_g.mdf 
srm_ptx_fil_s.mdf 
srm_ptx_mea_g.mdf 
srm_ptx_mea_s.mdf 
srm_pty_fil_g.mdf 
srm_pty_fil_s.mdf 
srm_pty_mea_g.mdf 
srm_pty_mea_s.mdf 
srm_spd.mdf 
track_infl.mdf 
track_mifl.mdf 
track_mnfl.mdf 
track_mxfl.mdf 
track_mxin.mdf 
track_rotc.mdf 
tracking.mdf 
tracking_len.mdf 
tst_bit.mdf 
vc_ramp_set.mdf 
vc_ramp_stp.mdf 



 1

 
 
Katalog: mac_del 
/mdv/usr/med_mac/mac_deldly.mdf        
dly_f.mdf      
dly_fl.mdf     
dly_n.mdf      
dly_t.mdf      
dly_test.mdf 
dly_uc.mdf 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Katalog: mac_reg 
/mdv/usr/med_mac/mac_reg 
 
d_ffr.mdf      
rs_ffr.mdf     
rs_ffr_r.mdf   
rs_ffr_s.mdf 
 
________________________________________________________________________ 


