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Hvad måler vi i dag?



Måling af vand forbrug



Flow måling i systemet



Niveau måling i fisketanke



Temperatur måling



Ilt måling



pH måling



CO2 



Salinitet



Ozon måling



Lux måling



Ammoniak, Nitrit og Nitrat måling



Ammoniak, nitrit og nitrat måling



Hvorfor er byggerier altid forsinket?



Hvad styrer vi elektronisk i dag?



Strømforsyning fra offentligt net



Strømforsyning fra el‐generator



Hoved el‐tavle



El tavle med PLC



PLC, motor værn m.m.



PLC system



Field Bus system



Eltavle med Field bus



Field Bus, motorværn mm.



Field Bus enheder



Brugergrænseflade



Temperatur regulering 
(Varmelegemer)



Temperatur regulering (kølemaskine)



Tilførsel af ilt fra Cryo tank



Tilførsel af ilt fra iltgenerator



Ilt doseringssystem



Ilt indløsning via ilt kegler



Nødilt diffuser i fiske kar



pH regulering (Kalk dosering)



Dosering af alkohol (De‐nitrifikation)



Beluftning



Pumpe styring



Frekvens regulering af pumper



Tryk sensor (pumpe regulering)



Mekanisk filtrering



Retur skylning af mekanisk filter



UV‐desinfektions anlæg



Lokal kontrol af UV‐anlæg



Fodring (foder automat)



Fodrings anlæg



Fodrings system



Opdrætssystem



Hysterese

Højt Kontrol punkt

Hysterese interval

Lavt Kontrol punkt

Alarm punkter



PID
Proportional‐Integral‐Derivative ‐ controller

• En kontrol loop feedback mekanisme

Proportional – Beskriver/styrer den nuværende status for systemet

Integral – Beskriver /styrer tidligere data

Derivative/kurven – forsøger at forudsige/styre fremtiden



Redundans



Uafklarede spørgsmål

• Brugervenlighed

• Kalibrering

• Hvad måler man?

• Måleusikkerhed

• Måleudstyrets placering



Hvad skal vi måle i fremtiden?

• Adfærd (kamera, ultralyd etc.)
– Stress
– Aggressivitet
– Træthed
– Appetit

• NH4+

• Lyd
• Hydrodynamik
• Væksthastighed/ størrelsesvariation (Fotogenkendelse)



Opdrætssystem



Inteligent styring af PLC

Dynamic Integrated Monitoring System

• Fiskebiomasse (Produktionsprogram)

• Planlagt udfodring (Udfodringssystem)

• Aktuelt iltindhold (PLC)

• Beregnet iltforbrug (SQL)

• Regulering af PLC (DIMS)



Sammenkobling af data og modeller til 
et programkompleks



Operationalisering af 
modeller i et virtuelt 
Akvakultur anlæg.



Keep it simple – make it work!
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