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Abstract

Construction of a LabVIEW-program that controls a
pump to simulate a heartbeat

Joakim Borgh and Alexander Johnson

A LabVIEW-program which can control a peristaltic pump to generate a dynamic
wave has been created. The dynamic wave is used to simulate a heartbeat for a
system used to model the bloodstream. The wave is composed of two parts, the
active part where the pump is being fed a constant current, and the passive part
where the pump is set to stop. By changing the length of these parts it is possible to
alter the shape of the wave to the users preferences. When generating the dynamic
wave it is possible to either control the pump directly by setting a current, or to
PID-regulate on the peak pressure of the wave. The program can also control the
pump to keep the pressure or flow constant with PID-regulation. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Medicintekniska produkter måste genomgå utförliga tester innan de tillåts användas i praktiken. 

För att kunna göra produkter som är anpassade för människor bör testerna genomföras i ett 

system som är likt människokroppen. Produkter som ska användas i blodomloppet brukar i ett 

första steg testas i en blodrigg, ett system för att efterlikna det mänskliga blodomloppet. I en 

blodrigg finns en pump som simulerar hjärtat, d.v.s. den genererar en puls som liknar 

människans hjärtpuls. I detta projekt har ett datorprogram gjorts som kan styra en pump som ska 

vara i en blodrigg. Programmet styrs via ett grafiskt användargränssnitt där olika specifikationer 

för pulsen kan anges, exempelvis hur lång eller stark pulsen ska vara.  Programmet visar grafer 

över flöde och tryck i systemet för att kontrollera att den genererade pulsen är tillräckligt bra. 

Programmet kan också få pumpen att hålla tryck eller flöde konstant i systemet.  

 

Programmet är skrivet i LabVIEW där koden består av block som är sammankopplade med tråd. 

Dessa block utför en funktion, exempelvis multiplikation eller subtraktion, och tråden 

transporterar variabler. Denna grundläggande struktur kan bygga upp stora komplicerade 

program. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

St. Jude Medical är ett företag som tillverkar medicinteknisk utrustning. En av produkterna, 

PressureWire, används för att mäta tryck och temperatur i hjärtats kranskärl som ett hjälpmedel 

för läkare att ställa diagnos samt välja behandlingsmetod effektivt. För att testa olika 

modifikationer av produkten finns en blodrigg som är ett system för att simulera ett blodomlopp 

med en pump som efterliknar hjärtat. Pumpen som tidigare användes i blodriggen var en 

peristaltisk pump med två hjul som styrdes av en timer utan möjlighet till styrning via dator. Den 

ska bytas ut mot en ny peristaltisk pump med 15 hjul, detta för att få ett jämnare flöde och kunna 

generera pulser som bättre efterliknar hjärtats.  

  

 1.2 Målsättning 

Den nya pumpen ska kunna användas till att 

● Hålla ett önskat konstant tryck 

● Hålla ett önskat konstant flöde 

● Efterlikna ett hjärta i en blodrigg 

För att uppnå detta ska pumpen kunna styras via ett LabVIEW-program på datorn. Programmet 

ska kunna 

● Avläsa data från tryckgivare och flödesgivare 

● Presentera uppmätt tryck och flöde i varsin graf 

● Sätta och hålla ett konstant tryck eller flöde med hjälp av PID-reglering 

● Generera en puls för att efterlikna ett hjärta 

● Pausa PID-regleringen och pumpen 

 

2. Teori 

2.1 Peristaltisk pump 

En peristaltisk pump består av en slang där vätskan pumpas med hjälp av rullar monterade på en 

roterande axel som trycker ihop slangen och pressar en liten volym framåt ett halvt varv för att 

sedan släppa slangen samtidigt som en annan rulle klämmer åt början av slangen. Peristaltiska 

pumpar är bra att använda i kliniska sammanhang, eftersom vätskan som pumpas hela tiden är 

inuti slangen och aldrig i kontakt med någon av pumpens komponenter. En ideal peristaltisk 

pump skapar ett konstant och pulsfritt flöde. I verkligheten skapas dock en liten flödesstöt i 

samband med att en rulle släpper slangen. För att komma närmare det ideala fallet används dels 

pumpar med fler rullar men också pumpar med udda antal rullar där det sitter en slang på vardera 

sidan om pumpen på så sätt som illustreras i figur 1. Effekten med det senare är att när de två 

utgående flödena kopplas ihop är flödesstötarna i motfas och kommer således att jämna ut 
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varandras toppar och dalar. Detta förutsätter att det genomsnittliga volymflödet är detsamma i 

slangarna och att volymen transporteras lika långt innan de kopplas samman. [1]   

 
Figur 1: En principskiss av en peristaltisk pump med tre rullar och två slangar. Pilarna representerar 

vätskeflödets riktning, slangarna rör sig inte. 

 

2.2 Windkessel-effekt 

Windkessel-effekten är ett fenomen som dämpar tryck/flödesändringar i blodflödet, som uppstår 

när hjärtat pumpar, genom att artärerna utvidgas vid tryckökning och återförs vid 

tryckminskning.[2] I praktiken fungerar det alltså som ett naturligt lågpassfilter. Denna 

filtereffekt kan efterliknas med ett system som det i figur 2. Luften i ett sådant system kommer 

vid tryckökningar/minskningar att komprimeras respektive expanderas vilket dämpar 

tryckändringarna. En sådan luftkammare benämns i denna rapport som ett windkessel-filter.  

 
Figur 2: Principskiss av ett system innehållandes ett windkessel-filter. 

 

2.3 Hjärtpuls 

Delen av hjärtslaget då hjärtat tar in nytt blod kallas diastole och delen av hjärtslaget där hjärtat 

pumpar ut blodet kallas systole. Vid diastole är trycket som lägst och vid systole är trycket som 

högst. När blodtryck mäts brukar det anges i två tal, exempelvis 130/80 mmHg där 130 mmHg är 

blodtrycket vid systole och 80 mmHg är blodtrycket vid diastole. Figur 3 visar en typisk 
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tryckkurva för ett hjärtslag. Efter den högsta toppen sjunker trycket snabbt tills det når en 

brytpunkt där trycket minskar med långsammare hastighet. Tryckkurvans form kan vara väldigt 

olika individer emellan och ändras med åldern. [3] [4] 

 

 
Figur 3: En skiss på en typisk tryckkurva för två hjärtpulser. 

 

2.4 Förhållande mellan flöde och tryck 

Flödet genom en strypventil kan skrivas som  

       
   

 
 

där Q är flödet, c är en flödeskoefficient, a är strypventilens area, ∆P är tryckskillnaden mellan 

strypventilens båda sidor och ρ är vätskans densitet. I ett system där c, a och ρ är konstanta är 

således tryckskillnaden kvadratiskt proportionellt mot flödet. [5] 

 

3. Metod 

3.1 LabVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) är en grafisk 

programmeringsplattform utvecklad av National Instruments (NI) och är smidig att använda 

tillsammans med deras mätinstrument. Utfallet av körningarna i LabVIEW bestäms av strukturen 

av ett blockdiagram. Blocken utför en funktion och dessa block är sammankopplade med tråd 

som transporterar variabler. Ett block utför sin funktion när samtliga ingångar har tillgänglig 

data. Den här strukturen innebär att LabVIEW kan utföra processer parallellt. Samtidigt som 

blockstrukturen byggs upp skapas ett motsvarande användargränssnitt. Det är där som resultaten 

presenteras och det går även att ändra indata från detta användargränssnitt. Programmen som 

görs i LabVIEW kallas Virtual Instruments och brukar förkortas VI:s. 

 

 



7 

3.1.1 Exempel på ett VI 

I figur 4 ses ett enkelt exempel för ett VI, den vänstra delen är användargränssnittet och den 

högra är blockdiagrammet. Detta VI slumpar ständigt ett heltal mellan 1 och 6 som presenteras i 

rutan “Resultat av tärningskast” och när knappen “Stop” trycks står ett slutgiltigt resultat i rutan 

“Resultat av tärningskast” och programmet avslutas.  

 

 
Figur 4: Ett exempel på hur ett enkelt LabVIEW VI kan se ut. Till vänster visas användargränssnittet och till 

höger ses blockdiagrammet. 

 

3.1.2 Mer information om LabVIEW 

National Instruments egna guide “Getting Started with NI LabVIEW Student Training” är bra för 

att komma igång med LabVIEW. [6] Den består av delar som först introducerar en ny funktion 

och sedan en övningsdel på det aktuella området. Guiden är mycket tydlig med bilder och många 

steg. Om det efter denna guide skulle behövas mer hjälp finns NI:s egna forum där vanliga 

användare såväl som anställda ingenjörer på NI svarar på frågor. [7] 

 

3.2 Hårdvaror 

3.2.1 Pump och kontakt 

Den 15-hjuliga peristaltiska pump som används i detta projekt är av typen QP-3/6 från företaget 

Oina VV. Pumpen har kapacitet för upp till sex slangar, tre på vardera sidan av pumpen. På båda 

sidorna av pumpen finns ett skruvreglage för att ställa in hur hårt slangarna trycks mot rullarna. 

Pumpen kan styras externt med en ström på 0-20 mA genom en 15-pins kontakt på pumpens 

baksida. Pumpen har tre lägen; forward, stop och backward. Lägena forward och backward kör 

pumpen i vardera riktning med en hastighet som beror av strömmen som körs in i pumpen. Stop-
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läget aktiverar en bromsfunktion och pumpen stannar oavsett vilken ström den matas med. 

Pumpen kan inte byta mellan forward och backward direkt utan att gå igenom stop.   

 

Riktningen på pumpen bestäms genom att kortsluta antingen ingång 4, enligt figur 5, till jord, för 

backward, eller ingång 5 till jord, för forward. Är ingen av ingångarna kortslutna så sätts pumpen 

i stop-läget. Genom att seriekoppla två reläer enligt figur 5 kan en digital signal kontrollera 

riktningen, det vill säga forward eller backward, och en annan signal kontrollerar om pumpen är i 

stop-läge eller kör i den valda riktningen. Den externa strömmen går in i ingångarna 1 och 9, 

som är ihopbyglade, och jord går in i ingångarna 8 och 15, som också är ihopbyglade. 

 

Reläkopplingen, som ses i figur 6, behövdes eftersom spänningskortet inte kunde mata ut 5 V 

över den aktuella lasten, därför användes transistorer som spänningsförstärkare. De två digitala 

signaler D1 och D2 kommer från spänningskortets digitala utgångar och styrs ifrån datorn.  

 

 
Figur 5: Vänstra delen visar de seriekopplade reläerna och numren visar vilken pin de är kopplade till i 15-

pinskontakten, som ses till höger. 
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Figur 6: Ett kretsschema för reläkopplingen. D1 och D2 är digitala signaler från spänningskortet och de styr 

varsitt relä med hjälp av förstärkarkopplingen. 

 

3.2.2 Flödesmätningskomponenter 

Flödesgivare av modellen ME4PXN mäter flödet med hjälp av ultraljud. Flödesmodulen TS410 

omvandlar det uppmätta flödet till en spänning. Både TS410 och ME4PXN är tillverkade av 

Transonic. 

 

3.2.3 National Instruments-komponenter 

NI-USB6210 är ett spänningskort som kan användas både för att läsa av och generera digitala- 

och analoga spänningar. NI-USB9265 är en strömgenerator som kan alstra en ström i intervallet 

0-20 mA.  

 

3.2.4 Tryckmätningskomponenter 

WiBoxen är en radiolänk som tar emot trycket som tryckgivaren mäter och skickar trådlöst den 

informationen till ao-mottagaren.  

 

Ao-mottagare är en USB-sticka med radiomottagare och används för att ta emot meddelanden 

från en given WiBox. En ao-mottagare har fyra olika radiolägen; “Standby”, “Scan”, “Acquire” 

och “Track”. “Standby” innebär att ao-mottagaren är passiv tills användaren anger annat. 

“Scan”-läget gör att ao-mottagaren tar emot serienummer till närliggande WiBoxar. I “Aquire”-

läget försöker ao-mottagaren koppla ihop sig med en vald WiBox. När sammankopplingen 
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lyckats går ao-mottagaren in i “Track”-läget vilket betyder att den tar emot alla datapaket, 

innehållandes avläst tryck, som då skickas från WiBoxen med en angiven frekvens. Både WiBox 

och ao-mottagare är produkter från St Jude Medical. 

 

3.3 Hela systemet 

Figur 7 visar hur systemet är ihopkopplat. Från datorn kan en önskad strömstyrka sättas som 

strömgeneratorn alstrar. Om reläet inte är i stop-läge kommer denna ström att starta pumpen och 

således också det röda omloppet i figuren. Tryck och flöde läses av, trycket registreras i 

WiBoxen som skickar informationen trådlöst till ao-mottagaren. Flödet registreras i 

flödesmodulen som omvandlar resultatet till en spänning som spänningskortet kan läsa av. Från 

ao-mottagaren och spänningskortet förs informationen över till datorn via USB. Från datorn kan 

önskad körriktning på pumpen sättas genom att justera de digitala signaler som spänningskortet 

lägger ut till reläkopplingen. 

 

 
Figur 7: Ett schema över systemet, den röda linjen åsyftar vätskeflöde medan de svarta linjerna motsvarar 

att de är ihopkopplade. 
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3.4 Programmet 

Programmet är uppdelat i tre delar, uppbyggda av while-loopar, som körs parallellt som 

illustrerat i figur 8. Två av dessa har till uppgift att samla in data innehållandes de storheter, 

tryck respektive flöde, som mäts. Den tredje delen styr pumpen genom att kommunicera med 

strömgeneratorn. Användaren kan välja om pumpen ska användas till att generera en puls eller 

reglera utifrån ett önskat, konstant tryck/flöde. 

 

Avläsningen av trycket sker genom kommunikation med ao-mottagare där de avlästa värdena 

presenteras i en graf i användargränssnittet. Loopen körs med frekvensen 100 Hz och måste 

initieras genom att användaren kopplar ihop ao-mottagaren med en WiBox. 

 

Flödesmätningen sker med hjälp av ett inbyggt VI i LabVIEW som kommunicerar med 

spänningskortet. Resultatet presenteras i en graf i användargränssnittet. Även flödesmätningen 

sker med frekvensen 100 Hz och måste initieras av användaren. 

 

 
Figur 8: Principiell skiss över dataflödet i programmet. De inringade områdena är, från vänster; 

tryckmätning, flödesmätning samt pumpstyrning. Den röda markeringen indikerar att delen innanför 

repeteras tills programmet avslutas. De gröna rutorna är input från användaren, de blåa är variabler som 

initieras och uppdateras automatiskt. 

 

3.4.1 PID-reglering utifrån önskat tryck/flöde 

Vid reglering utifrån önskat konstant tryck eller flöde används en PID-regulator med 

medelvärdet av uppmätt tryck/flöde för senaste sekunden återkopplat. Om önskat värde på tryck 

eller flöde inte överstiger 10 mmHg respektive 1 ml/min sätts kontrollsignalen till 0 mA och 

PID-regulatorn återställs. Loopen med PID-reglering körs med frekvensen 10 Hz. Alternativet att 
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reglera utifrån tryck finns när programmet startas men för att kunna välja att reglera utifrån flöde 

måste flödesmätningen vara initierad. 

 

3.4.2 Dynamisk våg 

Programmet genererar en dynamisk våg genom att köra pumpen med konstant ström och reglerar 

vågen genom att alternera mellan lägen forward och stop. Periodtiden för vågen är som standard 

1 sekund och tiden som pumpen är i läget forward är 0,48 sekunder, dessa värden kan ändras 

efter användarens önskemål i användargränssnittet. Strömmen kan antingen styras genom att 

välja önskat toppvärde på trycket som sedan PID-regleras på eller styras direkt av användaren. 

 

4. Resultat 

4.1 Användargränssnitt 

Användargränssnittet är uppdelat i fyra celler, en för varje del i programmet samt en med 

funktionerna paus och avsluta. Cellerna är numrerade i figur 9 enligt 

1. Tryckmätning 

2. Flödesmätning 

3. Styrning av pump 

4. Pause & Quit 

 

Tryckmätningen startar efter att användaren kopplat ihop ao-mottagaren med en WiBox. Detta 

görs genom att först scanna efter närliggande WiBoxar och sedan välja det ID-nummer som 

korresponderar mot önskad WiBox i listan som syns i figur 10. I användargränssnittet syns även 

fyra lampor som indikerar ao-mottagarens radioläge. 

 

Vid uppstart av programmet består cell 2 enbart av en knapp som heter “Measure flow”, om den 

knappen trycks initieras flödesmätning och graf över flödet visas i cell 2. I cell 3 finns två 

knappar, eventuellt tre om knappen “Measure flow” tryckts, vid uppstart. Dessa är “Reg. with 

pressure”, “Generate Pulse” och eventuellt “Reg. with flow”. 
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Figur 9: En skärmbild av hur programmet ser ut när det körs för att generera en dynamisk våg. 

 
Figur 10: Inzoomad bild på cell 1 i användargränssnittet vid uppstart. 

 

4.1.1 PID-reglering för konstant flöde/tryck 

Pumpen kan regleras efter önskat tryck eller flöde om knappen “Reg. with flow” respektive 

“Reg. with pressure” trycks. Då ersätts knapparna i cell 3 med en kontrollpanel, vilken illustreras 

i figur 11. I kontrollpanelen kan användaren ange önskat tryck/flöde, starta och stoppa 

regleringen samt ställa in PID-parametrar med hjälp av kontrollsignalen, vilket är den 

strömstyrka som skickas till pumpen. Knappen “Play PID” bestämmer enbart om regleringen ska 

vara igång eller inte, den skiljer sig alltså från “Pause”-knappen i cell 4 som pausar både pump 

och reglering. Om “Play PID” är inaktiverad så körs pumpen med det senaste värdet som 

insignal, när “Play PID” sedan aktiveras återupptar regleringen omedelbart. Om “Pause”-
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knappen trycks pausas både pump och reglering, när “Pause” sedan trycks igen startar pumpen 

omedelbart med samma insignal som när den pausades. Regleringen återupptas dock efter 3,5 

sekunder, för att flödet ska hinna återgå till läget innan pausningen.  

 

 
Figur 11: En inzoomad bild på cell 3 i användargränssnittet, i grafen ses kontrollsignalen och på höger sida 

sätts PID-parametrar, önskat tryck och även reglaget för att starta regleringen. 

 

4.1.2 Dynamisk våg 

Pumpen genererar en dynamisk våg, en puls, om “Generate pulse” väljs. Då ersätts knapparna i 

cell 3 med en kontrollpanel, vilken illustreras i figur 12, där användaren kan justera periodtid och 

hur lång tid pumpen är i läget forward. Utöver det kan användaren välja att ange en konstant 

ström som styr pumpen eller reglera utifrån önskat maxtryck i pulsen och ställa in PID-

parametrar för regleringen. 

 
Figur 12: Inzoomad bild på cell 3 då knappen ”Generate Pulse” har tryckts. Reglaget högst upp i bilden 

bestämmer om strömmen till pumpen styrs direkt eller om pulsen ska regleras på periodens högsta tryck. 
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4.2 Konstant tryck med hjälp av PID-reglering 

I figur 13 illustreras trycksignalen för 1 sekund vid önskat tryck inställt på 350 mmHg med 

respektive utan windkessel-filter innehållandes 2 ml luft, vid atmosfärstryck. En ideal pump, 

skulle under dessa förutsättningar, ge konstant flöde och tryck. I den övre grafen, för körningen 

utan filter, varierar trycket väldigt mycket runt medelvärdet 350 mmHg. I den undre grafen, för 

körningen med filter, är tryckkurvan betydligt jämnare och därför är även flödet det. Detta visar 

tydligt att ett windkessel-filtret är väldigt effektfullt i strävan efter att hålla ett jämnt tryck och 

flöde.  

 

 
Figur 13: Den övre grafen visar tryckkurvan för ett system utan windkessel-filter och den undre grafen visar 

tryckkurvan för samma system fast med windkessel-filter.  

 

4.3 Dynamisk våg 

Tryckkurvan för den genererade dynamiska vågen ses i figur 14. Denna våg är genererad i ett 

system innehållandes ett windkessel-filter med 2 ml luft, vid atmosfärstryck. Vågen har 

periodtiden 1 sekund, 0,48 sekunder i läget forward och reglerat med 135 mmHg som önskat 

maxvärde på pulsen. Om figur 14 studeras ses att efter den högsta toppen så sjunker trycket 

snabbt tills det når en brytpunkt och efter denna brytpunkt sjunker trycket långsammare. 
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Figur 14: En bild av den genererade dynamiska vågen. Vågen har en periodtid på 1 sekund och i figuren 

visualiseras två perioder. 

 

5. Diskussion 

5.1 Dynamisk våg 

5.1.1 Resultat 

Formen på den genererade dynamiska vågens tryckkurva, som ses i figur 14, liknar den 

principiella tryckkurvan för en hjärtpuls i figur 3. Samma brytpunkt kan identifieras i båda 

graferna. Den genererade vågen är dock något långsammare upp än önskat, medan nedfasen är 

godtagbar. Resultatet är tillräckligt bra för att användas i blodriggen och betydligt mycket bättre 

än den pulsen som den tidigare använda pumpen genererade. 

 

5.1.2 Förbättringsmöjligheter 

5.1.2.1 Justera luftvolymen i windkessel-filtret 

Ett sätt att justera systemets snabbhet är att ändra luftvolymen i windkessel-filtret. En minskning 

av luftvolymen ökar snabbheten men ger även upphov till större fluktuationer i tryck och flöde 

som kommer från när varje rulle släpper slangen men som dämpas av filtret. Det skulle även 

medföra att nedfasen blir snabbare vilket ej är önskvärt. 
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5.1.2.2 Ersätta motorn med en stegmotor 

Motorn som styr pumpen har en inbyggd reglering som begränsar accelerationen. En annan 

motor, exempelvis en stegmotor, kan användas för snabbare acceleration. Uppfasen skulle då 

kunna vara ett stort steg medan nedfasen successivt trappas ner med kortare steg. Resultatet 

skulle då kunna modifieras noggrannare. 

 

5.1.2.3 Backa pumpen 

Reläet är byggt så att pumpen går att köra bakåt också, detta används dock inte i nuläget men det 

kan vidare undersökas om en bättre vågform kan åstadkommas med hjälp av det. Det är viktigt 

att ta hänsyn eventuella skador som pumpen kan få av att köra framåt och sedan omedelbart byta 

körriktning.  

 

5.2 Förbättringsförslag i programmet 

5.2.1 Anpassa användargränssnittet efter inkopplade komponenter 

Användargränssnittets fyra celler syns alltid på skärmen även om inte funktionerna används. Det 

kan leda till intrycket av mycket outnyttjad yta på skärmen. Det är framförallt flödesmodulen 

som ofta inte är inkopplad men det kan även tänkas att trycket inte heller behövs mätas om 

pumpen ska användas till att simulera ett hjärta i en blodrigg styrd med given ström.  

 

Uppstarten av programmet skulle kunna delas upp i steg där användaren får information om 

valmöjligheterna i varje steg och tvingas att interagera för att komma vidare till nästa. 

Användaren kan då också ange vilka komponenter som finns i systemet. Detta skulle ge 

möjligheten att från början få ett användargränssnitt som är anpassat efter komponenterna i 

systemet. Exempel på steg kan vara 

1. Ska tryck mätas? Om nej, hoppa till punkt 4 

2. Scanna efter WiBox 

3. Koppla ihop med WiBox 

4. Är flödesmodulen inkopplad? 

5. Vad ska pumpen användas till? 

6. Generera ett gränssnitt utifrån svaren ovan  

En nackdel med denna lösning är att det kan upplevas som mycket konfiguration om detta ska 

göras vid varje uppstart av programmet. Eventuellt kan ett val att starta programmet med samma 

användargränssnitt som senast läggas till för att göra det smidigare för användaren. 

 

5.2.2 Spara PID-parametrar eller implementera adaptiv reglering 

Vid PID-reglering måste användaren själv ställa in parametrarna, eftersom de optimala 

parametrarna skiljer sig beroende på systemets uppställning. Ett alternativ för att underlätta för 

användaren skulle vara att ge möjligheten att spara PID-parametrarna för en systemuppställning. 
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Ett annat sätt skulle vara att ersätta PID-regleringen med adaptiv reglering. Det betyder att 

regulatorn själv kan ställa in parametrar. Det är effektivt vid olinjära system, men är mycket 

avancerat. Av dessa två alternativ till förbättring av programmet är det första att föredra, 

eftersom programmet troligtvis kommer användas i ett och samma system en längre tidsperiod 

och optimala parametrar bör då inte ändras nämnvärt. Därför skulle adaptiv reglering vara lite 

överflödig. Dock kräver den första lösningen att användaren har kunskaper inom reglerteknik 

och förstår effekten av att ändra parametrarna, vilket den adaptiva regleringen inte kräver. Den 

adaptiva regleringen skulle varit bättre om systemets optimala parametrar ändrades mycket under 

körningen eller om programmet skulle köras i flera olika system och ofta alternera mellan dessa.  

 

5.2.3 Bygga in komponenter eller låt användaren ange vilka ingångar som används 

Programmet fungerar bara om alla NI-instrumentens utgångar är kopplade på exakt samma sätt 

som i detta projekt. Fördelen är att det blir enklare kodning, nackdelen är att programmet inte 

fungerar om inte rätt portar på instrumenten används. Därför finns en kort användarmanual som 

beskriver vilka portar som ska användas. 

  

En lösning på det kan vara att bygga in NI-instrumenten i en låda där en kontakt kan konstrueras 

så endast de ingångar som används i programmet är åtkomliga. Alternativt kan undersökas om 

det i LabVIEW går att ange vilka ingångar som ska läsas av via användargränssnittet. Det skulle 

även göra det lätt att byta ingång om någon inte fungerar. 

 

5.2.4 Byta mellan olika sorters pumpstyrning 

Det är möjligt att generera en puls och byta mellan att styra strömmen direkt eller reglera på ett 

toppvärde på tryckkurvan, men det går inte att byta mellan att generera puls och reglera utifrån 

konstant tryck/flöde. Om det är önskvärt att göra det sist nämnda måste programmet startas om. 

Det ansågs dock inte, vid rådande tidpunkt, finnas något behov av att kunna byta mellan de tre 

sätten att styra pumpen på. Om behov skulle uppstå kan det lösas genom att lägga till en 

ytterligare while-loop runt den delen i programmet. Den inre loopen kan då avslutas med en ny 

knapp varpå valmöjligheten hur pumpen ska styras uppstår på nytt. 

 

5.3 Övriga kommenterer 

5.3.1 Undre gräns för referenssignal 

För att PID-regulatorn ska starta måste referenssignalen vara minst 10 mmHg respektive 1 

ml/min. Anledningen till att sätta en gräns är för att det ibland kan finnas en liten offset som, då 

referenssignalen är liten, inte regulatorn kan justera för eftersom den inte kan köra bakåt. Det 

innebär att den integrerande delen ackumulerar något den vill justera för. När användaren då 

ändrar önskat värde på referenssignalen tar det tid innan den ackumulerade negativa termen har 
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kompenserats. Gränserna 10 mmHg samt 1 ml/min valdes eftersom de, med god 

säkerhetsmarginal, var större än den lilla offset som fanns utan att begränsa funktionaliteten. 

 

Samma problematik finns vid en övre gräns då referenssignalen inte uppnås trots att pumpen 

arbetar med maximal hastighet men den beror på systemets sammansättning. Bland de saker som 

påverkar de övre gränserna på tryck och flöde är antalet slangar, slangarnas diameter och 

vätskans viskositet. Om det leder till att ett fel ackumuleras i PID-regulatorn så kan den alltid 

återställas genom att man sänker referenssignalen under den nedre gränsen. 

 

5.3.2 Skillnad mellan tryck- och flödesmätning i programmet 

Programmet kräver att användaren initierar flödesmätningen innan alternativet att reglera med 

flöde uppkommer, medan knappen för att reglera med tryck finns från början. Skälet till att det 

skiljer sig från varandra är att det inte alltid fanns en flödesmodul att tillgå under projektet. 

Dessutom startar inte PID-regulatorn för tryck om inte ao-mottagaren är i radioläget “Track”, 

samma kontroll finns inte för flödesmodulen. Det innebär att om knappen för att reglera med 

flöde skulle tryckas utan att en flödesmodul är inkopplad (vilket det inte går att göra i 

programmet) skulle PID-regulatorn börja försöka reglera mot den “flytande” spänning som 

uppmäts i spänningskortet. Oavsett vilken kontrollsignal regulatorn skulle sätta skulle den 

uppmätta spänningen förbli oförändrad.  

 

5.3.3 ”Play PID”-knappen 

“Play PID”-knappen finns för att den är användbar i testerna i blodriggen. Det är dock praktiskt 

att ha pumpen igång och kunna se både tryck och flöde i systemet utan att ha regleringen igång 

när man exempelvis justerar luftvolymen i windkessel-filtret eller justerar hur hårt slangen sitter 

mot rullarna i pumpen.  

 

5.3.4 Indikationsdioderna 

De fyra indikatorerna i cell 1 är användbara vid felsökning. Ett bra exempel är om användaren 

tryckt på knappen “Choose ID” och indikatorn “Acquire” lyser innebär det att ihopparningen 

med WiBoxen inte var lyckad. Detta kan bero på att WiBoxen stängts av eller att mottagningen 

är dålig. För att använda indikatorerna för felsökning krävs dock en insikt i programmets 

uppbyggnad och kunskap om hur ao-mottagare och WiBox fungerar.  

 

5.3.5 Sambandet mellan tryck och flöde i projektet  

Det kan diskuteras huruvida det kvadratiska sambandet mellan tryckskillnad och flöde gäller i 

projektets system. Rimligtvis påverkas trycket på båda sidor om strypventilen när pumpen ändrar 

hastighet. Windkessel-filtret och till viss del slangarnas elasticitet kan påverka systemets 

egenskaper gällande sambandet. För resultatet och slutsatser i denna rapport används dock inte 
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sambandet i vidare utsträckning än att en tryckändring orsakad av pumpen även antas innebära 

en flödesändring i systemet. 

 

6. Slutsatser 

6.1 LabVIEW-programmet 

Projektet har resulterat i ett program skrivet i LabVIEW som kan styra en peristaltisk pump. 

Programmet är uppbyggt av tre delar som kan köras parallellt. Delarnas uppgifter är att hämta 

data från tryckgivare, hämta data från flödesgivaren respektive styra pumpen. Den sista, delen 

som styr pumpen, är i sig uppdelad i tre delar. Dessa delar kan inte köras parallellt utan 

användaren måste välja endast en av delarna. Funktionen av delarna är att reglera utifrån ett 

önskat konstant flöde, reglera utifrån önskat konstant tryck respektive att generera en dynamisk 

våg för att efterlikna en hjärtpuls. Vid generering av den dynamiska vågen kan användaren välja 

att styra strömmen till pumpen direkt eller att reglera toppvärdet på tryckpulsen. 

 

6.2 Genererad dynamisk våg 

Den dynamiska vågen som genereras är tillräckligt lik en hjärtpuls för att användas i en blodrigg 

för att simulera ett hjärta. Utseendet av vågen är dock extremt beroende av windkessel-filtret och 

luftvolymen i det. När ett flödessystem sätts ihop är det därför viktigt att justera luftvolymen för 

att reglera vågens utseende.  

 

För att ytterligare förbättra utseendet på den dynamiska vågen kan motorn i pumpen ersättas med 

en stegmotor. 

 

6.3 Åstadkomma önskat konstant tryck eller flöde 

Regleringen av tryck eller flöde fungerar bra och tillsammans med windkessel-filtret är resultatet 

ett mycket stabilt konstant flöde i systemet. PID-parametrarna måste ställas in manuellt vid varje 

uppstart. Ett tillägg i programmet som gör det möjligt att spara parametrarna vore lämpligt då 

samma systemuppställning förväntas användas en längre tid och optimala parametrar bör då inte 

ändras nämnvärt. 

 

6.4 Generella förbättringsåtgärder i programmet 

Förslag på åtgärder som kan förbättra programmet är att uppstartsfasen kan delas upp i steg där 

användaren får information om valmöjligheterna i steget och tvingas att interagera för att gå 

vidare. Användaren kan då ange vilka komponenter som är anslutna och vilka ingångar, på dessa 

komponenter, som använts. Ett unikt användargränssnitt skulle då kunna designas för varje 

kombination av ansluten utrustning för att undvika tomma ytor på skärmen. Genom att 

användaren kan ange vilka ingångar som används blir det lättare att sätta ihop systemet utan att 
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kontrollera i manualen att rätt ingång används. Framför allt underlättar det om någon ingång inte 

fungerar som den ska, då kan användaren bara byta ingång utan att behöva ändra i koden.  
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