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Sammanfattning 

Målet med det här arbetet var att implementera och bygga ett komplett testsystem för 

reglering som efterfrågades av företaget Prevas AB i Karlstad. De önskade ett testsystem 

som reglerar en vattentemperatur som de kan använda på kontoret för att genomföra egna 

tester, analyser samt lära nyanställda medarbetare mer om automation. Testsystemet har 

även ett tillhörande HMI (Machine Human Interface) som användaren styr regleringen ifrån.  

Regleringen i testsystemet använder PID(Proportional–integral–derivative)-reglering och 

är inställd med lambdametoden. PID-reglering är den vanligaste använda metoden inom 

tillverkningsindustrin för reglering, men trots det är det många av dagens PID-regleringar 

som underpresterar. En anledning är slitage i mekaniska ställdonen som finns i processerna. 

För att utvärdera att testsystemet fungerar samt för att visa vad det kan användas till, har en 

mindre analys av ett mekaniskt ställdon genomförts, där antalet tillslag för ett ställdon i det 

byggda systemet undersökts.  

Testsystemet som byggdes uppfyller de krav som ställts från Prevas och de är nöjda med 

resultatet. Analysen som genomfördes visade att testsystemet fungerade och kan användas 

till den typen av test. Analysen i sig visade att simulationen som implementerats i 

testsystemet inte fungerade som den skulle och därmed är några testresultat ogiltiga.  

Rapporten presenterar hur ett testsystem för reglering kan implementeras och sedan vad det 

kan användas till.  

Nyckelord: Testsystem, Temperaturreglering, PID, Mekaniskt ställdon, Solid State 

Relä, PLC, Reglering. 
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Test system for process control 

Abstract 

This project aims to implement and built a test system for controlling which is a request from 

the company Prevas AB in Karlstad. They want a test system which controls a water 

temperature. The test system is intended to be used in their office for testing, analyzing and 

teaching new employees more about automation. The system were supposed to be controlled 

with a HMI (Human Machine Interface).  

The control method used in the test system is PID (Proportional–integral–derivative)-

control and is tuned with the method lambda tuning. PID-control is the most used method in 

the industry for controlling but many of the PID-controls does not perform as good as they 

are intended to do. One reason is wear and tear of the mechanical actuators in the process. 

To evaluate and test the implemented test system an analysis of one mechanical actuator in 

the test system has been performed. It was examined how many switches the actuator 

performed for the implemented control method.  

The built test system meets the requirements set by Prevas and they are satisfied with the 

result. The analysis which has been performed showed that the test system is working 

properly and can be used for this kind of tests. The results from the analysis showed that the 

implemented simulation did not work as intended and therefore some of the results presented 

are not valid.  

This report will show how a test system for temperature control can be built and what it can 

be used for.  

Keywords: Test system, Temperature control, PID, Mechanical actuator, Solid State 

Relay, PLC, Controlling. 
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Introduktion 

Tillverkningsindustrin har utvecklats under en lång period och innan datorn introducerades 

i tillverkningsindustrin producerades en stor del med ren manskraft.  Utrustningen som fanns 

i fabrikerna så som pumpar, fläktar, ventiler med mera, reglerades för hand. Datorn 

introducerades i tillverkningsindustrin på 60-talet, men det var först under 70-talet som den 

började användas mer frekvent. Den nya tekniken har lett till att industrin utvecklats genom 

automation, vilket i sin tur har resulterat i bättre kvalité och högre produktionstakt. Samtidigt 

har tillverkningsprocesserna blivit mer avancerade. Trots att tekniken i industrin utvecklats 

och förbättrats, är det fortfarande en stor del av tillverkningsindustrin som använder sig av 

icke automatiserade lösningar för produktion. Detta beror bland annat på att flera 

generationer jobbat i industrin och hjälpt till att framställa existerande lösningar, som än i 

dag fungerar. De existerande lösningarna byggs upp av stor kunskap och erfarenhet från de 

som utvecklat dem [1]. 
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För att styra en tillverkningsprocess används en kontrolloop. Kontrolloopen använder 

mätvärden som erhålls via sensorer i processen, och önskat värde, som erhålls från 

användare, för att generera en styrsignal som medför en förändring i processen. Trots att 

tidigare tillverkningsprocesser fungerar väl än i dag behövs kontrollsystem. 

Tillverkningsprocesser uppför sig inte som de är förväntade att göra. Om en 

tillverkningsprocess vore perfekt och förutsägbar skulle alla parametrar vara konstanta 

värden som aldrig skulle behöva förändras i kontrolloopen. För en perfekt process skulle 

det inte finnas något behov av extra kontroll eller reglering.  

Tillverkningsprocesser är oförutsägbara och kan störas av många faktorer. Material 

som bearbetas i en process är ett exempel där inkommande råvara kan variera i storlek 

och vikt och behöver kontinuerlig styrning. I och med att råvaran varierar behöver 

processen förändras beroende på den aktuella råvaran som hanteras. Ett annat exempel 

på störande faktorer är beläggningar i rör som kan uppkomma med tiden som påverkar 

flöden i processerna. Den omgivande miljön kan också influera en pågående 

kontrollprocess. Det finns många typer av störningar och andra faktorer som behöver 

beaktas och tas om hand, för att en process ska kunna generera den önskade effekten [2]. 

 Bakgrund 

1.1.1 Testsystem för processtyrning 

Prevas AB är ett företag som jobbar med industriell IT, produktutveckling, inbyggda system 

och automation. Företaget erbjuder olika automationslösningar för industrin för att främja 

sina kunders företag. De erbjuder nya lösningar, features och förbättringar av befintliga 

processer inom industrin [10]. Prevas AB i Karlstad efterfrågade ett testsystem som är 

kontorsvänligt. Testsystemet som de efterfrågade ska användas till att utvärdera regleringar 

samt lära nyanställda och andra anställda mer om reglering och automation.  

Systemet som Prevas efterfrågade ska reglera en vattentemperatur, där användaren 

via ett användargränssnitt talar om vilken temperatur en vattenmängd ska anta inom en 

rimlig tid av minuter och sedan hållas konstant. I figur 1.1 visas en skiss av hur en 

temperaturregleringsprocess kan bete sig med en bra reglering.  
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                  Figur 1.1: Skiss av en bra temperaturreglering av vattnet. X-axeln är tiden 

x och Y-axeln är temperaturen. 

 

Projektet för att implementera det efterfrågade testsystemet har bestått av flera olika 

delar. Bland annat fanns det en budget som skulle hållas för inköp av diverse komponenter 

och andra förbrukningsvaror. Det genomfördes även en riskanalys av testsystemet för att 

upptäcka vilka typer av risker som testsystemet hade. Resultatet av riskanalysen användes 

för att bestämma åtgärder för att förhindra, förebygga och larma vid olyckor.  Andra delar 

som projektet bestått av är följande:  

 Specifika val av komponenter 

 Beställningar av varor och komponenter;  

 Design av system (storlek, material mm) 

 Montering testsystem samt apparatskåp 

 Kravspecifikation  

 Mjukvaru-tutorials 

1.1.2 Användnings område testsystem 

Det är inte alltid tydligt vilka faktorer som påverkar och påverkas i en kontrollprocess. De 

flesta kontrolllooparna i industrin är av typen PID (Proportional–integral–derivative) [3] [4] 

och många av PID-kontroller underpresterar jämfört med projekterad prestanda. 
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Undersökningar visar att fler än hälften av alla PID-kontroller i industrin underpresterar. Ett 

problem är dåligt inställda parametrar i PID-regleringen som kraftigt påverkar prestandan 

[5] [6] [7]. Prestandaanalys av PID-reglering är något som är aktuellt och kan genomföras 

med hjälp av det implementerade testsystemet.  

I kapitel 3 presenteras olika arbeten vilka undersökt faktorer som påverkar prestandan 

hos PID-reglering samt vad man kan göra för att förbättra prestandan hos PID-reglering. 

I de presenterade arbetena nämns ställdon som en faktor som påverkar prestandan hos 

PID-reglering. Dock saknas, så vitt vi vet arbeten där man lagt vikten på titta specifikt 

på de mekaniska ställdonen och vilken påverkan de har i processregleringar. Mekaniska 

ställdon används för styrning, där en inkommande signal omvandlas till en fysisk eller 

mekanisk rörelse i en industriprocess. Denna omvandling sker genom att ställdonet 

mekaniskt byter mellan olika lägen.  

Mekaniska ställdon har en viss livslängd och med tiden försämras ställdonets 

prestanda där följden blir en negativ effekt av processregleringen skriver Müller Jürgen 

i boken “Controlling with Simatic” [8].  

Med följande vetskap om mekaniska ställdon genomfördes en mindre analys för att 

undersöka antalet tillslag i ett mekaniskt relä kopplat till doppvärmaren i testsystemet.  

 Mål 

I det här projektet har ett testsystem konstruerats och implementerat som uppfyllde de krav 

som Prevas ställt. PID-reglering är den metoden som använts för att styra temperaturen av 

vattnet. Till PID-regulatorn finns det flera olika metoder att ställa in styrningen. I projektet 

har inställningsmetoden: Lambdametoden använts, vilket är en metod som är vanligt 

förekommande i processindustrin [9]. 

För att testa, utvärdera och visa vad det implementerade testsystemet kan användas 

till, genomfördes en kortare undersökning hur ett mekaniskt ställdon kan påverkas av 

PID-reglering hos en temperaturreglering.  
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 Resultat 

Resultatet är ett färdigt testsystem för processreglering av en vattentemperatur i ett slutet 

system som består av en mekanisk kontaktor, två mekaniska reläer samt ett solid state relä 

(SSR). Solid state reläet är det relä som är kopplat till doppvärmaren i testsystemet och 

komponenten som använts i analysen. Systemet är utbyggbart och är inte låst till att endast 

reglera en vattentemperatur. Designen av konstruktionen tillåter användaren att förändra 

processtyp i framtiden.  

Testsystemet är styrt med en PID-reglering inställd med lambdametoden och var av god 

kvalité men behövde förbättras med avseende på dess höga översläng. Genom att halvera 

parameter KP i PID-regleringen, uppfyllde regleringen alla de krav som Prevas ställt på den.  

Som tidigare nämnts genomfördes en mindre analys för att utvärdera systemet. Analysen 

som på börjades var till för att undersöka hur PID-regleringens prestanda påverkas om 

regleringen använde ett mekaniskt relä kopplat med doppvärmaren. Det implementerade 

testsystemet har ett solid state relä kopplat till doppvärmaren och inte ett mekaniskt, vilket 

resulterade i att en simulering för mekaniskt relä implementerades. 

Testerna visar att det implementerade testsystemet fungerar som det ska och reglerar en 

vattentemperatur. Simulationen av det mekaniska reläet som implementerades hade 

problem, vilket medför att de resultat som presenteras i rapporten inte är verklighetstrogna. 

Cykeltiden för ett kodblock i simulationen kan vara orsaken till problemet.  

 Disposition  

Följande presenteras en kort sammanfattning av vad de olika kapitlen i rapporten innehåller. 

I kapitel 2 kommer nödvändig bakgrundsinformation presenteras. Först presenteras 

kontrolloopens funktionalitet och dess uppbyggnad. Därefter presenteras kontrollmetoden 

PID och hur man ställer in metodens parametrar med lambda inställning samt med klassisk 

inställning. Därefter beskrivs fuzzy logik kort. Sist nämns de mjukvaror och hårdvaror som 

använts i projektet. 

I kapitlet 3 presenteras relaterade arbeten med projektet i den här rapporten. Det 

presenteras rapporter som visar att prestandan hos befintliga PID-regleringar i dagens 
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industrier inte presterar så bra som de borde. Arbeten visas som har lösningar på hur man 

kan förbättra PID-regleringens prestanda.  

I kapitel 4 visas kraven som ställdes på testsystemet.  

Kapitel 5 beskriver hårdvarudesignen av det byggda testsystemet. Här beskrivs vilka 

komponenter som använts och hur konstruktionen slutligen blev. 

Kapitel 6 fokuserar på mjukvarudesignen; PLC-kodning, det block som utgör PID-

algoritmen, HMI:et samt kommunikationen mellan PLC:n och HMI:et vilket har 

genomförts med en OPC server. 

I kapitel 7 presenteras beräkningen av PID-parametrarna med lambdametoden i detalj 

som implementerades i testsystemet och vidare användes till analysen. 

Metoden för analysen beskrivs i kapitel 8. Hur testkörningarna är uppställda och vad 

syftet med respektive test är. 

I kapitel 9 redovisas resultaten av testkörningarna och en analys av resultaten som 

presenteras i form av grafiska kurvor. 

Kapitel 10 presenterar en kort sammanfattning av vad vi kom fram till genom 

analysen. 

I det sista kapitlet, 11, görs en personlig sammanfattning av projektet i sin helhet. 

Kapitlet avslutas med idéer och förbättringar för framtida arbeten. 
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2 

Bakgrund 

I detta kapitel kommer kontrolloopen att definieras och vad som krävs för att generera önskad 

effekt/utsignal för en styrning, se figur 2.1. Relevant bakgrundsinformation för 

implementationen av testsystemet presenteras, samt information relaterade till analysen av det 

mekaniska ställdonet som utfördes för att utvärdera testsystemet.  Första delkapitlet beskriver 

kontrolloopen och dess uppbyggnad med fokus på ställdon. Därefter presenteras 

kontrollmetoden PID i mer detalj tillsammans med temperaturreglering och dess egenskaper. 

Sist presenteras PLC och de mjukvaror som använts för implementationen. 

 

Figur 2.1: Beskrivning av ett kontrollsystem med ett önskat värde som insignal och det 

verkliga värdet i systemet som utsignal.  
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2.1 Kontrolloop 

Det är av stort intresse att kontrollera en process optimalt. Om processen inte är av god kvalité 

kan följderna leda till onödiga kostnader, arbete och förlust av andra resurser. Inom 

produktionsindustrin kan kvalitén på kontrollen vara avgörande för resultatet av slutprodukten. 

En reglerloop av sämre kvalité kan resultera i en obrukbar produkt. Ett annat exempel är tung 

last, som stål eller trä. I en sådan process varieras lasten ofta, vilket resulterar i en konstant 

reglering. Utsignalen behöver vara konstant, eller så konstant som möjligt för en bra styrning 

[11]. 

Målet med en kontrolloop är att få det verkliga värdet detsamma som det önskade i en 

process. Differensen mellan dessa värden kallas för reglerfel, ekvation 1.  

Önskat värde – Verkligt värde = reglerfel       (1) 

För att uppnå det önskade värdet behöver det verkliga värdet mätas med sensorer, vilket 

sedan används för justera invärdet. Regleringen genomförs med en kontrollopp. De flesta 

kontrolloopar liknar varandra och är uppbyggda av fem huvuddelar [12], se figur 2.2. 

 

 

 

Figur 2.2: Grundläggande kontrolloop, bilden är baserad på [13]. 
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Det verkliga värdet är uppmätt med hjälp av en sensor, som kan ses i figur 2.2. Värdet 

skickas till en jämförelsefunktion, där en jämförelse av det verkliga värdet görs med det 

önskade värdet, ekvation 1. Om reglerfelet är 0 har loopen uppnått sitt mål och inga 

förändringar i kontrollsystemet sker. Om reglerfelet skulle vara skiljt från 0 skickas värdet in i 

kontrollsystemet, som i sin tur bestämmer vilka förändringar som ska vidtas i processen 

(benämnt plant i figur 2.2). I figur 2.2 kan ställdon (actuator) ses, detta är vad som influerar 

processen att genomföra förändringarna [12]. I boken ”Control System Design”, beskrivs 

sensorerna som ögonen i en process och ställdonen som dess muskler [14].  

Det finns två typer av kontrolloopar; öppna och slutna. I de öppna kontrollooparna återfås 

en feedback från sensorer i processen som talar om tillståndet, figur 2.2. I en öppen kontrolloop 

återfås ingen feedback för processens tillstånd. Testsystemet som implementerats använder en 

sluten kontrolloop. 

 

2.1.1 Ställdon 

Ställdon är en komponent som används för styrning av mekaniska enheter eller enheter som ger 

en fysisk effekt. Ställdonet tar emot en signal och omvandlar denna till en typ av rörelse i 

processen den tillhör. Ett exempel är ett relä och tillhörande ventil. När reläet får en signal, 

byter den läge som medför att en signal skickas till ventilen så att den öppnar eller stänger sig. 

Det finns fyra typer av ställdon; (i) hydrauliska, (ii) pneumatiska, (iii) elektriska och (iv) 

mekaniska. 

  

Figur 2.3: Skiss av mekaniskt relä.  

I detta arbete utvärderar vi systemet genom att undersöka ett mekaniskt ställdon, som 

namnet tyder, mekaniskt skickar en signal. I figur 2.3 kan en skiss av ett mekaniskt relä ses. 
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Det mekaniska reläet består av en elektromagnetisk spole som blir magnetisk då ström 

färdas runt den. Ovanför spolen sitter ett ankare. Då spolen blir magnetisk attraheras ankaret 

och magneten ovan spolen och stöter ihop med varandra, som i sin tur medför att de blir 

strömförande. Strömmen medför att en rörelse skapas i reläet. En mekanisk kontaktor 

fungerar på samma sätt. Skillnaden mellan kontaktor och relä är att en kontaktor klarar 

större belastning.  

Det finns även ställdon som inte är mekaniska, Solid State Relays (SSR) är ett sådant. 

Ett SSR liknar en elektrisk krets mer än ett mekaniskt relä. Tillskillnad från mekaniska 

reläer har SSR ingen mekanisk rörelse och utsätts inte för slitage och är tystgående. SSR 

har en oändlig livstid av operationer om det hanteras på rätt sätt.  

Livslängden hos de mekaniska ställdonen förkortas MTBF (Mean Time Before Failure) 

eller MTTF (Mean Time To Failure). Livslängden talar om hur många cykler ställdonet 

klarar av innan det är trasigt. Utan någon last på ställdonet är den vanligast nämnda 

livslängden ca 107 operationer. Med last på ställdonet sjunker antalet operationer ner till 105 

stycken [15]. Ett utslitet mekaniskt ställdon kan leda till att ställdonet inte tillslås vid signal 

eller tillslås konstant och leder till en felaktig reglering.  

En kontrolloops prestanda kan försämras med tiden då utrustning och 

hårdvarukomponenter slits ut och försämras [8]. Mekaniska ställdon, såsom mekaniska 

reläer och mekaniska kontaktorer, är sådana typer av hårdvara. För att inte slita ut mekaniska 

ställdon bör de ställas in på en låg frekvens för omsvängning och amplitud, vilket medför 

sämre prestanda i reglersystem som kräver snabba omsvängningar [16] [17].  

I arbetet två mekaniska reläer, en mekanisk kontaktor samt ett SSR använts.  

2.1.2 Proportional-Integral-Derivative(PID) Kontroll 

PID-reglering är en metod för att kontrollera en process och som kan användas för flera 

olika tillverkningsprocesser. År 2001, bestod 90 % av de opererande kontrollerna i 

industrierna av typen PID [3] och år 2012 nämner författaren George Gillard att 95 % av de 

stängda looparna i industrin är PID [4]. Metoden är uppbyggd av tre delar; (i) P-

proportionell, (ii) I-Integrerande och (iii) D-Deriverande, eller tre termer som kan ses i den 

generella ekvationen där e är reglerfelet [18].  
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𝑢(𝑡) = 𝑀𝑉(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) +  𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 +  𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
                                              (2) 

 

 

 

Figur 2.4: En bra PID-reglering, önskad temperatur är 50 ᵒC. 

 

Målet med PID-reglering är att skicka en styrsignal som gör att processen uppnår det 

önskade värdet snabbt. I den första figuren, figur 2.4, visas ett exempel på en målbild, där 

målet är att uppnå en temperatur på 50 ᵒC. Detta exempel kommer användas som 

utgångspunkt i förklaringen av PIDs beståndsdelar. Nedan kommer de tre olika delarna av 

PID metoden att förklaras i mer detalj. 

P-del 

Den första termen P, gör utsignalen proportionell, eller omvänt proportionell, med reglerfelet 

[19], en skiss ses i figur 2.5. P-delen är den primära termen för att hantera reglerfelet och 

styrsignalen. Är P-delen ett litet värde, fås en lägre effekt än om värdet skulle varit stort. Blir 

P för stort finns risken att få stora förskjutningar och en oönskad oscillation. Bortses I- och 

D-delen då reglerfelet är 0, händer ingenting i kontrollprocessen.   
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡)     (3) 

 

 

Figur 2.5: Skiss av hur P-delen av en PID-reglering influerar styrsignalen. 

I-del 

I-delen integrerar de tidigare reglerfel som processen haft. Reglerfelet är summan av alla 

värden uppmätta från tstart till tslut, arean under integral-kurvan, som ger ett steady state 

reglerfel. Detta medför en noggrannare styrsignal i jämförelse med att enbart använda sig av 

P-delen. Skissen i figur 2.6, är figur 2.5 fast även påverkad av I-delen. Instabilitet i PID-

reglering beror ofta på I-termen.  

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
     (4) 
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Figur 2.6: Skiss av PI-reglering, önskat värde är 50 ᵒC. 

D-del 

Med derivations-delen fås en stabilare och bättre prestanda, då den verkar dämpande på 

styrsignalen. Det önskade värdet uppnås snabbare genom att förutspå framtida värden. D-

delen förutspår värdet matematiskt genom att hitta mönster för hur processen beter sig över 

tid. I figur 2.7 är D kombinerat med tidigare PI-reglering från figur 2.6.  

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
       (5) 

 

 

Figur 2.7: Skiss av en PID-reglering, liknande utseende som figur 2.5. 
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Beroende på vilken typ av process som ska regleras behöver man inte använda alla 

tre termerna utan olika kombinationer av ekvationerna 3, 4 och 5 kan användas. En del 

processer använder sig enbart av en P-reglering medan andra använder sig av en PI-

reglering som exempel. Ställdonen är nära relaterade till D-termen i en PID-reglering. 

Många industrier använder sig av PI-reglering istället för PID-reglering då D-termen är 

känslig för, mätbrus1. Mätbruset påverkar styrsignalen och resulterar i större slitage av 

ställdonen. För industrierna är det mer ekonomiskt att använda PI-reglering framför PID-

reglering, då byte av ställdon är mer kostsamt än vad vinsten med PID-regleringen 

genererar. Det är även lättare att ställa in färre parametrar än fler [17]. 

Det finns flera olika metoder för hur man ställer in parametrarna i PID-regleringen. 

Två av dessa metoder kommer presenteras senare i kapitlet.  

                 

2.1.3 Fuzzy logik  

Fuzzy logik är som PID, en metod för processreglering. Skillnaden mellan fuzzy logik och 

PID är att utsignalen inte beräknas i fuzzy logik. I Fuzzy logik används förbestämda regler 

formulerade som if-else satser. Metodens if-else satser använder sig av referensfelet och det 

önskade värdet. Värdena av referensfelet och det önskade värdet bestämmer vilken regel 

som metoden applicerar och på så sätt fungerar fuzzy logik som en artificiell besluts 

avgörare. Fuzzy som betyder suddig, kommer från att metoden tillåter värden som är delvis 

sant och delvis inte sant. På så sätt kan mänsklig värdering och beräknade värden kombineras 

för att åstadkomma styrning [20]. I ett exempel applicerat på vattentemperatur, tillåter fuzzy 

kontrollen värden på skalan: För hett, hett, varmt, ljummet, kallt osv.  

Fuzzy logik förklaras ytligt då den inte har användas i implementationen i det här 

arbetet, men den tas upp då den nämns i senare kapitel: Relaterade arbeten. 

2.2 Temperaturreglering 

Temperaturreglering är en trög kontrollprocess. Tiden det tar att värma upp och svalna 

materia är lång och det resulterar i tidskrävande regleringar. Även närliggande system kan 

                                                 

1 Mätbrus är en störning som påverkar uppmätt värde/signal. Exempel på mätbrus är ett system vars 

signaler/värden påverkas av ett annat närliggande system.  
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påverka och förlänga tiden [21]. Temperaturreglering kan ta flera timmar, till och med dagar 

att ställa in [22].  

Nedan kommer två sätt att ställa in temperaturreglering att presenteras. Först förklaras 

hur man traditionellt ställer in en temperaturreglering och därefter presenteras en vanligt 

använd metod för att ställa in PID-reglering, lambdametoden. Lambdametoden är den 

inställnings metod som har använts i arbetet för att ställa in PID-regleringen för testsystemet.    

 

2.2.1 Traditionell temperaturinställning  

Metoden bygger på att köra regleringen i ett stabilt läge som man sedan knuffar för att se 

hur regleringen påverkas av förändringen. Om den traditionella metoden skulle bli störd 

under ett test, bör det testet göras om från början, vilket kommer att resultera i mer tid [22].   

Förutsatt att all utrustning i reglersystemet fungerar och är konfigurerat rätt, ska 

processen startas och köras i ett stabilt läge. När processen är i det stabila läget ska den 

knuffas, vilket medför att processen blir temporärt ostabil. Det instabila läget ska sedan 

återgå till det stabila läget. Processer kan bete sig olika beroende på vilken riktning de har 

(uppvärmning och kylning påverkar processen olika) och bör därför knuffas två gånger, en 

gång i var riktning. Efter att knuffarna genomförts ska processmodellen och dess parametrar 

bestämmas. Detta görs manuellt för hand eller med hjälp av existerande mjukvaror.  

 

2.2.2 Lambdametoden 

Lambdametoden är en stegsvarsmetod som används för att ställa in processer som vid en 

signal förändrar sig från en konstant nivå till en annan konstant nivå. Metodens utsignal 

kallas för stegsvar [23]. 

Metoden bygger på att köra processen i ett stabilt läge där man därefter skickar en 

styrsignal och undersöker hur processen beter sig. När processen stabiliserat sig åter efter att 

styrsignal skickats, kan man beräkna de tre termerna; (i) processförstärkning KP, (ii) dödtid 

L och (iii) tidskonstanten T. Processförstärkningen beräknas med ekvation 6, där ∆y är 

skillnaden i mätvärdet för processen och ∆u är skillnaden i styrsignalen till processen, vilket 
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visas i figur 2.8 och figur 2.9. Använda ekvationerna kan hittas i formelsamling [24] 

samt boken ”Advanced PID Control” [9]. 

𝐾𝑃 =   
∆𝑦

∆𝑢
     (6) 

 

Figur 2.8: Lambdametoden, y-axeln är mätvärdet i processen och x-axeln är tiden x. 

Grafen är inspirerad av [24]. 

 

Figur 2.9: Styrsignalen till figur 2.8. Y-axeln motsvarar styrsignalen i % och x-axeln är 

tiden x. Grafen är inspirerad av [24].   
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L och T beräknas genom att undersöka när processen uppnått 63 % av total effekten av 

styrsignalen, se figur 2.8 och ekvation 7 och 8. 

𝐿 =  𝐿𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 −  𝐿𝑆𝑡𝑦𝑟𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑠     (7) 

𝑇 =  𝑇63 % 𝑎𝑣 ∆𝑦 − 𝑇𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠    (8) 

För en PI-kontroll beräknas parametrarna på följande sätt: 

𝐾 =  
1

𝐾𝑃

𝑇

𝐿+𝜆
     (9) 

𝑇𝑖 = 𝑇      (10) 

För PID-kontroll i serie beräknas parametrarna på följande sätt: 

𝐾 =  
1

𝐾𝑃
 

𝑇
𝐿

2
+ 𝜆

     (11) 

 𝑇𝑖 = 𝑇      (12) 

𝑇𝑑 =  
𝐿

2
      (13) 

För PID-kontroll i parallell beräknas parametrarna på följande sätt: 

𝐾 =  
1

𝐾𝑃
 

𝐿

2
+𝑇

𝐿

2
+𝜆 

      (14) 

𝑇𝑖 = 𝑇 +
𝐿

2
     (15) 

𝑇𝑑 =  
𝑇𝐿

𝐿+2𝑇
     (16) 

Valet av λ påverkar regleringen i stor grad. Som tumregel sätter man för en robust 

reglering [9]: 
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𝜆 = 3 ∗ 𝑇     (17) 

 För en aggressiv reglering där de andra parametrarna är väl bestämda används [9]: 

      𝜆 = 𝑇      (18) 

2.3 Resurser och mjukvaror 

I kommande delkapitel kommer de resurser och mjukvaror som använts till att implementera 

testsystemet presenteras. Prevas har bistått med alla hårdvaror och mjukvaror som använts. 

2.3.1 PLC  

PLC är en förkortning av programmable logic controll och är en hårdvara som används för 

att kontrollera processer i industrin. PLC:n består av tre delar; en processor, ett minne och 

en I/O sektion. Instruktionerna som ska exekveras sparas i dess minne där CPU:n ser till att 

de exekveras i ordning [25]. 

 

 

Figur 2.10: Skiss av PLC samt de fyra slotsen använd PLC bestått av.  

 

Beroende på vad som ska åstadkommas, varierar storleken av PLC:erna. Slots kan 

läggas till eller tas bort. I figur 2.10, har PLC:n fyra slots: (i) strömförsörjning, (ii) CPU, 

(iii) I/O signaler, digitala och analoga och (iv) digitala I/O signaler. Ett krav för byggt 
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testsystem i arbetet var att det ska vara styrt med en specifik PLC och mer information om 

använd PLC presenteras i kapitel 5, Hårdvarudesign.  

2.3.2 SCADA 

Supervisory control and data acquisition (SCADA) är ett system för kontroll och 

övervakning av industriella system och processer. Human Machine Interface (HMI) är ett 

gränssnitt som ger operatören en överblick över de systemen som hanteras. En del av 

SCADA är ett HMI, där operatören kan se viktig och användbar information om pågående 

process(er). Det kan vara information om vilka komponenter som är aktiva och deras 

aktuella värden.  

SCADA systemet kan bestå av flera avsides liggande enheter. Exempel på avsides 

enheter är sensorer som samlar data. Datan från sensorerna kan användas som referensvärde, 

för att se trender eller larma. Data och informationen skickas till den station som brukas av 

operatören och presenteras där via ett HMI. Det är från denna station som operatörer kan 

genomföra förändringar i processen baserat på den mottagna data [26].  

Citect SCADA är en öppen SCADA mjukvara, vilket betyder att mjukvaran är 

kompatibel med hårdvara som kommer från en annan tillverkare. Den andra mjukvaru-typen 

är framtagen av företag där enbart deras egna hårdvara kan köras med mjukvaran och gör 

den därmed skyddad [26]. 

 

2.3.3 Object Linking and Embedding (OPC) 

OPC server är en av de mest använda servrarna inom automationsindustrin [27]. Den 

använder sig av en klient/server arkitektur. I OPC är det klienten som bestämmer när och 

vilken data som ska erhållas av server från de andra komponenterna i systemet [27], se figur 

2.11.  
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Microsoft är en av skaparna av OPC, vilket resulterade i att OLE2 och DCOM3 

används i OPC. OPC var tidigare känd som OPE, kort för Object Linking and 

Embedding. OPC tillåter kommunikation mellan hårdvarukomponenter och en Windows 

plattform. Det finns en annan version av OPC vid namn OPC UA, som tillåter andra 

plattformar än Windows, då servern varken använder sig av OLE eller DCOM teknikerna 

[27].  

 

Figur 2.11: Beskrivning av OPC server, bild inspirerad av [28]. 

 

I tabell 1, visas en kort beskrivning av några av de existerande protokoll som OPC 

servern använder. Det äldsta och det mest använda protokollet är DA, Data Access, vilket 

är listat överst i tabellen [27].  

 

 

                                                 

2 OLE (Object Linking and Embedding). Ett Microsoft framework för compound document, vilket används för 

att spara informationsobjekt av alla de slag. Varje desktop är oberoende och kan kommunicera med 

användaren och andra objekt på samma desktop [29].  

3 DCOM (Distribute Component Object Model). Ett interface för klient/server kommunikation för att erhålla 

program objekt i ett nätverk. En del av Windows OS [30].  
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Tabell 1: Exempel på OPC protokoll. 

Namn Beskrivning 

DA Data Access 

AE Alarm and Events 

HDA Historical Data Access 

XMLDA XML Data Access 

DX Data eXchange 

 

 

För att skapa kommunikation mellan Citect SCADA och PLC:n användes en OPC server. 

OPC servern skapar en kommunikation mellan PLC:n, där PLC-kod finns sparad, och Citect 

SCADA, där HMI:et finns. Servern transporterar de sparade taggarna från PLC:n till 

SCADA.  

 

2.3.4 Siemens TIA portal v13 

PLC-koden är skriven i TIA (Totally Integrated Automation) Portal v13, vilket är ett av 

Siemens egna mjukvaror för PLC programmering. Koden har skrivits enligt standarden 

IEC.61131-3 [31], som är en standard för PLC programmering. Standarden förklarar hur 

programmeringen sker på fyra olika sätt: ladder diagrams (LD), instruction lists (IL), 

function block diagrams (FBD) och structured texts (ST). Implementationen skedde främst 

med ladder diagrams, men har implementerats med funktionsblock också. 

 

2.3.5 Andra använda mjukvaror 

Elscheman som skapats för testsystemet, ritades i mjukvaran Elprocad.  

Användargränssnittet, HMI:et, skapades i Citect SCADA.  

Mjukvaran KEP Server Ex användes för OPC servern.  

2.3.6 Komponenter och mjukvaror 

Prevas har bistått med alla hårdvaru- och mjukvaruresurser som används för arbetet. 
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2.4 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har nödvändig bakgrundsfakta för arbetet så som vad en kontrolloop är. 

Metoden PID har beskrivits hur den är uppbyggd och hur man kan ställa in den med 

lambdametoden, då den metoden användes i implementationen för testsystemet. PLC:n och 

mjukvaror som använts för att implementerat testsystem har även presenterats. Den specifika 

elektriska hårdvaran och komponenterna som systemet har byggas upp med presenteras i 

kapitel 5, Hårdvarudesign. 
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3 

Relaterade arbeten 

I det här kapitlet kommer olika relaterade arbeten att presenteras. PID-kontrollen har funnits 

en längre tid och den används i mer än 90 % av processerna i dagens tillverkningsindustrier 

[3]. Trots att regleringsmetoden är välanvänd, finns det mer att önska av dess prestanda. I 

kapitel 3.1 kommer två olika arbeten presenteras där undersökningar visar att prestandan hos 

styrsystem som använder PID-reglering inte uppfyller de krav som ställts på dem. Därefter 

i delkapitel 3.2 presenteras arbeten där författarna tagit fram nya metoder för att förbättra 

prestandan hos PID-kontrollen.  

Ett arbete vars mål var att undersöka ställdon i PID-regleringen, men med andra 

förutsättningar och idéer än vad som gäller i analysen som presenteras i den här uppsatsen, 

presenteras sist i samma delkapitel. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

Det finns ett flertal olika problem med PID-reglering, men fokus i kapitlet är 

inställningen av parametrarna i PID-reglering och ställdon. 
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3.1 Två undersökningar av prestandan i styrsystem som använder PID-
reglering  

I Brasilien under åren 2004-2005 gjorde B. Soares Torres et al. [5] en undersökning av ca 

700 kontrolloopar hos 12 olika företag som alla använde PID-reglering. I den här 

undersökningen kom författarna fram till att det fanns flera brister och orsaker som medförde 

att PID-regleringen inte presterar tillräckligt bra resultat. Följande statistik är taget från 

rapporten: 

14 % av looparna hade stort ventil slitage 

15 % av looparna kördes i manuellt läge 

15 % av looparna hade problem med hysteres och statisk friktion 

16 % av looparna hade svåra inställningsproblem  

24 % av utsignalerna för looparna var mättad största del av tiden 

41 % av looparna oscillerande på grund av inställningsproblem, koppling, störningar 

samt ställdons problem  

Som kan ses, så finns det brister i flera av punkterna som kan bero på inställningen 

av PID-regleringen. Att en reglerloop körs i manuellt läge, kan vara ett tecken på att 

inställningen av parametrarna i regleringen inte är ordentligt inställda [7].  

Från statistiken ses även att 41 % av looparna har problem med oscillation, i fallen i 

rapporten orsakas oscillation av; (i) att regleringen är felinställd, (ii) kopplingen, (iii) 

störningar och (iv) ställdons problem. Mekaniska reläer och kontaktorer har en begränsad 

livslängd på grund av slitage.   

14 % av kontrollooparna led av ventilslitage, ett annat mekaniskt ställdon. Ett 

relaterat arbete om slitage av ventiler i processindustrier presenteras senare i kapitlet.  

 

Kevin D. Starr et al. [6] har genomfört en liknande studie. Den genomfördes för att 

undersöka PID-regleringens prestanda i ABBs PID-regleringar. Undersökningen 

användes sedan som grund för ett annat arbete som handlade om utvärdering av en 

mjukvara för underhåll av styrning. Studien av ABBs PID-regleringar presenterades 

2016, där författarna tittade på prestandan av PID-regleringen i förhållande till de 

verkliga prestationsmålen. Författarna tittade på ca 600 000 PID-loopar och kom fram 
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till att 75 % av dem inte genererade de resultat som de från början var utvecklade till att 

göra. De tittade också vad det kunde bero på och såg att det främst berodde på 

inställningen av reglerings looparna. I figur 3.1, visas en fördelning av de problem som 

studien visade att 75 % av looparna hade.  30 % av regleringarna som underpresterade kördes 

i manuellt läge och 15 % hade en styrsignal som låg utanför dess godtagbara intervall.  

 

 

Figur 3.1: Fördelningen av de problem som 75 % av looparna led av. Diagram baserat 

på resultaten från rapport [6]. 

 

3.2 Alternativa metoder till förbättrad prestanda hos PID-kontroll 

Temperaturreglering är känt för att vara en trög process då det tar tid att ställa in bra 

parametrar för regleringsmetoden. Det kan ta upp till flera dagar att få bra värden på 

parametrarna [22]. Tiden för att ställa in den typen av process är lång, vilket kan vara en 

orsak till dålig inställning av parametrarna för regleringen. 

M. Ruel [22] har tagit fram en metod för snabbare inställning av PID-parametrarna för 

temperaturreglering. Målet med den metoden var att kunna ställa in parametrarna för 

temperaturreglering inom en rimlig tid av minuter och inte timmar, samtidigt som processen 

är korrekt och stabil. Den slutliga metoden som presenteras tillåter användaren att ställa in 

en stabil och korrekt temperaturreglering inom 15 minuter som även genererar en bra 

Improving 
process 25 %

Increasing Variation 
30 %

Output out of 
range
15 %

Manual 
operation 30 %
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styrsignal till reglersystemet. Metoden fungerar på så sätt att det skickas korta pulser på 

styrsignalen, eller på det önskade värdet, för att knuffa processen ur balans. Efter rimlig tid, 

när processen tydligt har förändrat sig, bestäms de olika parametrarna till regleringen. I M. 

Ruels arbete bestäms parametrarna med hjälp av en mjukvara. 

  

S-C. Dong et al. [32] har skapat ett värmesystem för slutaren i en CCD kamera som 

ska klara tuffa miljöer, t.ex. kylan i Antarktis på - 60 ᵒ C. Värmesystemet använder en 

kombinerad fuzzy logik och PID-reglering.  Traditionell PID-reglering klarar inte av 

stort temperaturspann och regleringsmetoden kan leda till stora oscillationer där det även 

tar lång tid att uppnå ett stabilt resultat för den önskade temperaturen.  

Den framtagna metoden är uppdelad i två delar, där en del är fuzzy logik och den 

andra delen är PID-reglering. Insignalen kommer först in i fuzzy logik metoden som 

hanterar signalen och skickar tre utsignaler till PID-regleringen. PID-regleringen i sin tur 

beräknar den slutliga styrsignalen som skickas till systemet.   

Författarna utvärderar den framtagna metoden genom att jämföra den med ren PID-

reglering. Testerna visade att den framtagna metoden gav mer korrekta resultat samt en 

stabilare och snabbare insvängnings kurva än PID-reglering.  

 

O. Garpinger [17] har vid Lunds universitet, tagit fram en mjukvara för att designa 

PI- och PID-regleringar, med hänsyn till kontrollens signal aktivitet. Garpinger uppger i 

rapporten att det finns få designmetoder av PID-kontroller som uppfyller alla samtliga 

följande punkter: (i) dämpning av snabb laststörning, (ii) robusthet för slutna loopar för 

hantering av fel och processvariationer, och (iii) lågt slitage av ställdon.  

Den framtagna mjukvaran Garpinger presenterar, visar lovande resultat och metoden 

är testad i laborationsmiljö och i verklig processmiljö i industrin. Mjukvaran utvärderas 

som lättförstådd och levererar snabbt kontroll med bra prestanda.  

3.3 Dålig reglering medför stora kostnader  

I artikeln “Poor Controller Tuning Drives Up Valve Costs” skriven av G. Buckbee [33], tar 

författaren upp problem och kostnader som orsakats av ventiler i reglersystem. I artikeln 
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berättar han att det är vanligt i moderna reglersystem att den enda rörliga delen är 

ventilen(erna). Det är den komponent som är dyrast i både inköp och underhåll för ett 

reglersystem. Ventiler står för mellan 50-75% av kostnaden för en reglerloop och dess 

underhållskostnad kan vara upp till 90 % av den totala underhållskostnaden i en reglerloop.  

Undersökningen som genomfördes i Brasilien [5], visade att 14 % av de undersökta looparna 

hade problemen med ventil slitage. 

En reglerloop med dåliga inställningsparametrar, medför att ventilen slits ut mer än 

nödvändigt. G. Buckbee skriver att i och med de dåliga reglerlooparna, tvingas ventilerna att 

öppnas och slutas 5–10 gånger mer än vad som är nödvändigt för att få en bra reglering. 

Rapporten beskriver olika angrepp för att reducera slitaget av ventilerna, bland annat genom 

ordentliga inställningar i reglerlooparna, frekvent underhåll samt tillämpning av filter som 

reducerar brus och andra störningar som kan påverka styrsignalen i processen.  I artikeln 

visar han att PI-reglering ger bättre resultat än PID-reglering, om man enbart tittar på 

ventilens rörelse. Skillnaden i den tid det tar att uppnå det önskade värdet är försumbart 

mellan PI- och PID-reglering.   

3.4 Kapitelsammanfattning 

I det här kapitlet har några relaterade arbeten presenterats. Först presenterades två studier 

som visade att prestandan hos flera aktiva PID-loopar i tillverkningsindustrin inte uppnår de 

mål som de varit designade till. Detta beror främst på dåligt inställda parametrar i PID-

regleringen, men kan även bero på andra faktorer såsom slitage av komponenter i systemet. 

Att en process körs i manuellt läge kan bero på att inställningen av PID-parametrarna ger en 

felaktig styrsignal.  

Tre studier med olika infallsvinklar, vars mål var att förbättra och förändra PID-

regleringen med nya metoder, presenteras. I den ena studien implementerades en 

kombinerad Fuzzy-PID-reglering. Den andra studien presenterade en snabb metod för att 

ställa in PID-parametrarna för en temperaturreglering, samtidigt som man fick en stabil 

process. Den sista presenterade en mjukvara där man försökte förbättra metoden med 

avseende på signal aktiviteten och lågt slitage av ställdon. Samtliga studier visade lovande 

resultat.  
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Slutligen presenteras en artikel där man diskuterade kostnader av ventilens påverkan 

i reglersystem. Med den här artikeln vill vi visa att det dels är kostsamt med ställdon och 

det finns reglerloopar som är dåligt inställda, vilket leder till att ställdonen behöver byta 

mellan dess lägen mer än nödvändigt för regleringen. Det är av intresse att minska det 

onödiga slitage som framkommer på grund av dålig inställning av regleringen. Dåligt 

inställda PID-regleringar är ett problem i hög grad. De dåliga inställningarna av PID 

leder till sämre kvalité i tillverkningsindustrin och onödiga kostnader.  

För att visa vad man kan göra med det implementerade testsystemet utfördes en 

analys vars syfte är att undersöka prestandan hos PID-reglering med avseende på ett 

mekaniskt ställdon.   
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4 

Projektdefinition 

I detta kapitel definieras projektet tillsammans med de delar som ingått i arbetet. Grovt består 

projektet av två delar, där huvuddelen är att implementera det efterfrågade testsystemet som 

uppfyller alla krav. Några krav som ställs på det implementerade testsystemet presenteras, 

men inte alla. En punktlista med olika projektmoment visades i kapitel 1- Introduktion, alla 

punkter presenteras inte att i detalj i rapporten. I sammanfattningen av rapporten ges en 

kortare utvärdering av dessa punkter. 

För att utvärdera och visa vad man kan göra med testsystemet genomförs några tester 

där syftet är att undersöka hur prestandan för PID-reglering påverkas av ett mekaniskt 

ställdon.  

4.1 Testsystem 

4.1.1 Syftet med testsystemet 

Prevas kontor i Karlstad har önskat ett testsystem för att simulera och analysera 

reglermetoder innan implementation hos kund samt för att lära nyanställda mer om 
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automation, därför önskade de ett mindre kontorsvänligt testsystem. De ville att testsystemet 

skulle vara bärbart samt utbyggbart för framtida expansioner. Företaget hade krav på 

systemets funktionalitet, samt krav för vilka resurser som skulle nyttjas. Målet med systemet 

var är att simulera ett verkligt fall där vatten värms upp till en specifik temperatur. När 

temperaturen är nådd ska den hållas konstant på den önskade temperaturen. Den önskade 

temperaturen bestäms av användaren via ett HMI. 

Trenderna, vilket också är resultatet för temperaturregleringen, presenteras i form 

av grafiska kurvor i tillhörande interface. Målet var att trenderna för recepten ska likna 

skissen i figur 4.1, där starttemperaturen i figuren är 0 ᵒC och den önskade temperaturen 

är 50 ᵒC.  

 

 

 

Figur 4.1: Målskiss av testsystemets uppvärmning av vatten. X-axeln är tiden x och Y-

axeln är temperaturen.  
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Figur 4.2: Skiss av testsystemet, skapad av Prevas. 

 

 

Ett slutet system har implementeras med fler reglerbara komponenter. I följande figur 

4.2, visas en skiss, gjord av Prevas, av det önskade slutna systemet. Förklaringar av namnen 

i figuren kan ses i tabell 2.  
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Tabell 2: Förtydligande av figur 4.2. 

Utrustningslista 

Visad text Beskrivning 

V-2 Manuell ventilation 

I-1 Temperaturgivare vatten 

I-2 Temperaturgivare rum 

E-5 Isolation 

E-6 Ventilations fläkt  

E-8 Vattenbägare 

E-9 Värmeelement 

E-10 Omrörare 

 

4.1.2 Komponenter testsystem 

Som kan ses i figur 4.2 tillsammans med tabell 2, skulle systemet vara isolerat och på insidan 

ska en vattenbägare befinna sig. Vattnet i bägaren värms upp med hjälp av ett värmeelement. 

I vattenbägaren finns en omrörare och temperaturgivare placerade.  

I inneslutningen finns två typer av ventilation; en elektrisk fläkt samt en manuell 

ventilation. Systemet skulle även ha sensorer för temperatur- och fuktigheten i rummet. 

I skissen finns ingen fuktgivare, den tillkom senare under konstruktionsfasen, då en 

kombinerad temperatur-fuktgivare valdes. 

Tillsammans med företaget skapades en kravspecifikation för systemet och dess 

funktioner. Krav var att systemet skulle vara slutet och operatören ska kunna kontrollera 

temperaturen på vattnet i bägaren på insidan inneslutningen, via ett HMI. I HMI:et visas 

även temperaturen för vattnet i bägaren i form av grafiska kurvor. Hela 

kravspecifikationen kan ses i Appendix A-1 Kravspecifikation, nedan presenteras några 

av kraven som finns i kravspecifikationen för testsystemet: 
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Komponenter; Se figur 4.2 för huvudkomponenterna i systemet. Specifika komponenter 

skulle tas fram. Regleringen görs med en PLC av typen: Simatic S7-300 med CPU314C-2 

PN/DP. Elektriska komponenter för sammankoppling samt strömförsörjning skulle även de 

tas fram.  

PLC; Siemens erbjuder produkter för automation, som kallas för SIMATIC [34]. I detta 

projekt används en Siemens PLC, Simatic S7-300 med CPU314C-2 PN/DP, figur 4.3. Valet 

av PLC gjordes av Prevas och ett krav var att använda den PLC:n. 

 

 

Figur 4.3: PLC:n som används i projektet.  

 

Larm; Systemet ska larma om det utbryter en brand, temperaturen blir för hög eller låg, eller 

om vattennivån i bägaren är för låg.  

Tid; På mindre än 12 minuter har temperaturen av vattnet förändrats minst 5 ᵒC, upp eller 

ner. Temperaturen av vattnet stabiliseras inom en rimlig tid av minuter och inte timmar.  

Risker; Det finns en riskanalys av systemet samt återhämtning/förebyggande funktioner.  
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4.2 Kapitelsammanfattning 

I kapitlet har några av kraven som ställdes på det implementerade testsystemet presenterats. 

Krav var ställda av företaget Prevas som efterfrågade ett testsystem för temperaturreglering.  
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5 

Hårdvarudesign 

I detta kapitel presenteras implementationen av hårdvaran för testsystemet. Först presenteras 

de komponenter som används och därefter konstruktionen av dem. Det ställdon som har 

undersökts presenteras kort i delkapitel 5.2, där designen av elkonstruktionen också visas. 

Konstruktionen uppfyller de tidigare krav som presenterades i föregående kapitel, 

Projektdefinition.  

5.1 Komponenterna i systemet 

Nedan presenteras de komponenter som använts till att bygga testsystemet. 

Låda/ inneslutning; Inneslutningen av lådan byggdes med aluminiumprofiler. 

Aluminiumprofiler är lätta att bygga med och konstruktionen blir stabil och lätt genom att 

använda de profilerna. Designen av lådan kan ses i figur 5.1. Måtten för lådan gör att den 

är anpassad till att placeras på skrivbord eller i en hylla. Väggarna är av plexi-plast vilket 

gör dem lätta att borra/skära i för modifikationer. 
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Figur 5.1: I mitten av lådan kan ett “H” ses. Detta H fungerar som 

monteringsanordning till givarna samt doppvärmaren som hänger ner i systemet. Ovanpå 

lådan finns även två handtag för att underlätta förflyttning. 

 

Omrörare; Magnetomrörare med 230 V AC.  

Värmare; Doppvärmare med 230 V DC.    

Ventilations fläk; Elektrisk fläkt med 24 V DC.  

Manuell ventilation; För att skapa en manuell ventilation har ett hål på sidan av systemet 

skurits till och kan på så sätt öppnas och stängas manuell på utsidan. I och med detta finns 

en faktor som systemet inte känner till eller kan reglera. Den manuella ventilen simulerar en 

störning som inte kan förutses och som de andra komponenterna i systemet kan behöva 

kompensera för. 

PT100 och temperatur- och fuktgivare; I systemet finns det två temperaturgivare, en mäter 

temperaturen för vattnet och en mäter temperaturen i rummet.  

Resistance temperature detector (RTD) är en temperaturgivare som använder sig av 

resistans förändringen i metall för att avgöra temperaturen. PT100 är en pålitlig och 

noggrann RTD. Denna typ av givare kan vara begränsad i vilket temperaturintervall den 
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klarar av och fungerar mindre bra i miljöer med mycket vibrationer. Men för det här projektet 

fungerar den bra.  

PLC:n som används har en insignal för analoga signaler av den resistiva typen, vilket 

gjorde PT100 till ett passande val.  

Den andra temperaturgivaren är en kombinerad temperatur- och fuktgivare av typen 

PT100. Skillnaden för denna givare och tidigare PT100 är att den har två utsignaler, en för 

temperaturen och en för fuktigheten. Båda dessa signaler skickas som signaler på 4-20 mA 

och ingångar för de signalerna finns i den analoga sloten på använd PLC. 

Nivågivare; För att öka säkerheten i testsystemet tillsattes en nivågivare som inte finns med 

i skissen som visades i figur 4.2.  Nivågivaren är en flottör som kontrollerar nivån av den 

vätskan den befinner sig i. Nivågivaren skickar en digital signal till PLC då nivån är uppfylld. 

Den förreglar även doppvärmaren elektriskt via ett mekaniskt relä som bryter matningen då 

vattennivån är för låg för att förhindra torrkokning.  

5.2 Strömförsörjning och sammankoppling  

Komponenterna i systemet behöver strömförsörjning för att fungera. Ett apparatskåp har 

konstruerats och är placerad, tillsammans med PLC:n, på utsidan av systemet. Lådan i figur 

5.1, har ett längre, utstickande golv utanför inneslutningen, där apparatskåpet placerades 

ovanför golvet, för att skydda de kablar som går in och ut ur det.   

PLC:n har en transformator som omvandlar 230 VAC till 24 VDC, som sedan försörjer 

dess egna in- och utgångar (slots). Givarna kopplades in direkt i PLC:n och kunde nyttja den 

24 V DC som PLC:n försörjer sina I/O:n med. Konstruktionen för apparatskåpet skapades i 

form av elscheman. I figur 5.2, kan ett blad från elschemat ses, där strömmen för 

temperaturgivaren, PT100, kommer från PLC:n. 

I apparatskåpet finns en transformator som behövdes för att omvandla strömmen från 

230V AC till 24V DC, för att bistå med ström till ventilationsfläkten. 
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Figur 5.2: Blad 6 från el-schemat. K1 är ett SSR och K2 är en kontaktor. De mindre 

siffrorna placerade under kablarna motsvarar kabelnummer.  

 

För att slå av och på komponenterna i systemet användes fyra olika ställdon; en 

mekanisk kontaktor samt tre reläer. Den mekaniska kontaktorn är sammankopplad med 

magnetomröraren. Ett mekaniskt relä är sammankopplat till fläkten och ett solid state 

relä till doppvärmaren och är det reläet som användes i analysen. Det tredje reläet som 

är mekaniskt, används som en säkerhetsspärr och är sammankopplat med nivågivaren 

och SSR till doppvärmaren för att förhindra torrkokning, som förklaras närmare i 

delkapitel Risker hårdvarukonstruktion. Alla ställdon befinner sig i apparatskåpet och 

förutom dessa fyra komponenter, innehåller apparatskåpet säkringar, plintar och 

jordning. Apparatskåpet levererar 230 V och 24 V till testsystemet.  

I figur 5.3 visas en övergripande bild av hela testsystemet med komponenter, PLC:n 

och apparatskåp som benämns AS1.  
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Figur 5.3: Blad 1 i elschemat där AS1 är apparatskåpet.  

 

Doppvärmaren och magnetomröraren som användes har stickkontakter som 

återanvändes för att tillföra ström till de komponenterna. Genom att använda 

stickkontakterna som tillhör magnetomröraren och doppvärmaren erhålls en bredare 

funktionalitet, då de lätt kan ersättas av andra komponenter och mindre elektriskt arbete 

krävs vid eventuellt komponentbyte i framtiden. För att använda stickkontakterna krävdes 

det att två vägguttag placeras på insidan av testsystemet som kopplades in i apparatskåpet.  

Det är främst under elkonstruktionen som systemet kan implementeras på så sätt att 

testsystemet blir utbyggbart för framtida annorlunda användning. Genom att använda ett 

antal plintar, förenklas eventuella omkopplingar/byten av givare och byte av PLC. Det 

fullständiga elschemat för testsystemet kan ses i Appendix A-2 Elschema implementerat 

testsystem. I figur 5.4 kan insidan av det ihopkopplade apparatskåpet ses.  
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Figur 5.4: Insidan av det färdiga apparatskåpet.  

5.3 Risker hårdvarukonstruktion 

När elektricitet är involverade är det viktigt att tänka på eventuell brandrisk och elektriska 

stötar. Båda riskerna kan leda till allvarlig skada på både användare, utrustning och 

omgivning. Ett brandlarm placerades på insidan av systemet för att larma om brand skulle 

uppstå. 

Doppvärmaren har ett minimum och en maximum nivå av hur mycket den ska täckas 

av vätska för att inte brinna upp. Ett krav för systemet var att det inte får torrkoka, vilket 

kan resultera i onödiga skador och risker. För att förebygga båda scenarion, placerades 

en nivågivare i vattenbägaren som kontrollerar vattennivån och som larmar och stoppar 

regleringen om vattennivån blir för låg. Nivågivaren är höjd placerad med avseende på 

hur långt ner doppvärmaren hänger. Höjderna för båda komponenterna kan justeras 

manuellt. Risken med för låg vattennivå förhindras både kodmässigt och 

hårdvarumässigt. Med kodmässigt menas att det finns en logisk kontroll av vattennivån 

i PLC-koden som medför att ingen styrsignal skickas om vattennivån är för låg i bägaren. 

Att enbart lägga extra nivåkontroll i PLC-koden löser inte problemet att en användare i 

framtiden förändrar koden och tar bort kontrollen, därför används ett extra mekaniskt 
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relä som vid signal att vattennivån är för låg, bryter signalen till SSR som reglerar den 

analoga styrsignalen till doppvärmaren. På så sätt förhindrar man att doppvärmaren 

värmer, oavsett hur koden ser ut, se figur 5.5 samt figur 5.6.  

 

 

 

 

Figur 5.5: Relä R2 får ström då givare G2 skickar signal, blad 8 i elschema. 

 

 

 

 

Figur 5.6: Kontaktor 1 och relä R2 måste båda leda ström för att uttaget tillhörande 

doppvärmaren ska leda ström. 

5.4 Kapitelsammanfattning 

I kapitlet har konstruktionen för implementerat testsystemet presenterats. Komponenterna 

som testsystemet består av, designen och strömförsörjningen. I figur 5.7 samt 5.8, visas en 

bild på det kompletta ihopbyggda testsystemet med alla komponenter placerade i 

inneslutningen, apparatskåp på baksidan inneslutningen samt PLC:n bredvid. Kapitlet 

avslutades men en kort riskanalys med avseende på hårdvarukomponenterna.  
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Figur 5.7: Testsystemet ihopbyggt. Till vänster kan givaren för fuktigheten och 

temperaturen i rummet ses. Nedsänkt i vatten behållaren kan temperaturgivaren, 

nivågivaren och doppvärmaren ses i nämnd ordning. 

Figur 5.8: Apparatskåpet är fastskruvad på baksidan av testsystemet. En strömkabel 

försörjer hela systemet. 
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6 

Mjukvarudesign och implementation 

I kapitlet kommer mjuvarudesignen för testsystemet att presenteras som består av tre delar: 

(i) PLC-kodning, (ii) HMI implementation och (iii) kommunikationen mellan PLC:n och 

HMI:et.  I delkapitel 6.1 presenteras strukturen för PLC-koden och de digitala och analoga 

signalerna som är sammankopplade med koden och givarna. Hur PID-regleringens 

parametrar ställs in presenteras i nästa kapitel, där även en utvärdering av regleringen 

presenteras.  

Delkapitel 6.2 handlar om implementationen av användargränssnittet som används av 

operatören. I sista delkapitlet 6.3 presenteras implementationen av kommunikationen mellan 

användargränssnittet och PLC-koden, vilket sker med en OPC server. Metoden för testerna 

presenteras i kapitel 8, där specifik kod för dem också presenteras.  

Huvudkoden för regleringen finns i PLC:n som kontinuerligt exekveras. Användaren styr 

regleringen endast från det implementerade HMI:et, där signalerna från HMI:et omvandlas 

till insignaler till PLC:n. Tillsammans med signalerna från HMI:et och givarna i testsystemet 

uppfylls olika villkor som leder till att specifika funktionaliteter i PLC-koden exekveras; så 

som att starta PID-regleringen med önskad temperatur bestämd av användaren. 
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Kommunikationen mellan PLC:n och HMI:et sker via en OPC server, där signalerna 

sparas som taggar med specifika adresser.  

Koden för PLC:n implementerades parallellt med HMI:et. Variablerna i PLC-koden 

har samma namn som i HMI:et och OPC server, för enkelhetens skull. Alla signaler som 

användaren matar in sker via HMI:et. Knappar som beskrivs i kapitlet är därmed inga 

fysiska knappar, utan virtuella i HMI:et. Signalerna från givarna går direkt in i PLC:n, 

men presenteras även för användaren i HMI:et.  

6.1 PLC implementation  

PLC-koden är implementerad i TIA portal där ett nytt projekt först skapades, där PLC:n för 

projektet definierades och konfigurerades med de slots PLC:n har. PLC:n som använts är en 

Siemens S7-300 med två externa slots för de analoga och digitala in- och utsignaler. I TIA 

portal finns PLC av olika modeller, från olika leverantörer redan fördefinierade i 

programmet. IP-adressen för PLC:n måste också matas in, så att Tia portal kan kommunicera 

och föra över koden till PLC:n. I arbetet sker kommunikationen mellan TIA och PLC:n med 

Ethernet. Efter att PLC:n är definierades böjande implementationen av koden. 

 

6.1.1 Struktur kod 

Koden är indelad i två delar, en huvudkod och en PID-reglerings kod. Huvudkoden 

exekveras kontinuerligt då PLC:n matas med ström, vilket sker då huvudkabeln till 

testsystemet kopplas in och PLC:n sätts i RUN-läge, vilket görs manuellt via en switch-

knapp på hårdvaran. Vid exekvering registreras temperaturen i vattnet, rummet samt 

fuktigheten i rummet och dessa värden presenteras för användaren, även om en PID-process 

inte startats. Den andra koddelen består av PID-regleringen och ligger i ett separat 

exekveringsblock som exekveras då användaren väljer att köra en process.  

Koden är skriven med ladder diagram och består av ca 25 nätverk. Ett nätverk, se 

figur 6.1, är en kodrad som kan bestå av en funktion eller delfunktion av en annan 

funktion. Som exemplet i figuren, består nätverk nummer 10 av två signaler som ska vara 

uppfyllda för att den slutliga signalen PID_Start, ska få en positivsignal.  
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Figur 6.1: Två nätverk från implementerad PLC-kod. Nätverken visar de villkor som 

gäller för att starta och stoppa en PID-reglering.  

 

Figur 6.1 visar start koden för temperaturregleringen. Regleringen startar när användaren 

klickar på start-knappen i HMI:et, HMI Communication.Start och Nivågivare är uppfylld. 

PID_Start är även markerad med S (Set), som betyder att signalen sätts konstant till 1, vilket 

betyder då båda villkoren är uppfyllda en gång, kommer PID_Start alltid ge en positiv signal. 

I nätverk 11, ser vi de villkor som uppfyller att PID_Start (R- Reset) sätts till 0 och ingen 

PID-reglering exekveras.  

Förutom att starta en process kan användaren bestämma vilket läge processen ska köras, 

manuell eller automatisk, bestämma den önskade temperaturen, reglera specifik komponent 

med mera. 

6.1.2 Automatiskt läge 

Med automatiskt läge menas att regleringen sköts automatiskt av koden i PLC:n. Det enda 

som användaren påverkar är valet av vilken temperatur vattnet ska anta. Användaren kan 
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dock, stoppa processen och byta måltemperatur, men tillåts inte att förändra reglerings 

parametrarna; KP, KI och KD. 

6.1.3 Manuellt läge 

I det manuella körläget kan användaren påverka processen i större grad än det automatiska. 

I det manuella läget kan användaren bestämma värdet för PID-parametrarna; KP, KI och KD 

för regleringen. Användaren kan även bestämma om den vill att specifika komponenter (t.ex 

doppvärmare, magnetomrörare eller fläkt) ska stängas av/på under pågående process.  

Vem som helst kan inte köra temperaturregleringen i det manuella läget, utan ett 

speciellt konto krävas för att logga in. Detta konto är kopplat till HMI:et, som vid rätt 

behörighet signalerar till PLC användarens förändringar.  

6.1.4 Signaler 

PLC:n sköter regleringen genom att skicka styrsignaler till de komponenter som ska regleras. 

Regleringen bygger på den information PLC:n erhåller från givarna i testsystemet, olika in- 

och utsignaler. Nedan kommer de signaler som används i systemet att presenteras. Det finns 

två typer av in- och utsignaler; (i) digitala och (ii) analoga.  

6.1.4.1 Digitala givarsignaler 

De digitala signalerna har värdet 1 eller 0, motsvarande booleska värden. De digitala 

signalerna för givarna behöver endast definieras via en tagg som sammankopplas med en 

port i PLC:n. När komponenterna kopplades till PLC:n, kopplades varje tråd från givaren till 

respektive in/utgång som valdes under konfigurationen av PLC:n och dess slots. I projektet 

användes tre olika digitala komponenter, se tabell 3. 

Nivågivaren skickar signal till PLC:n när nivån är i vattenbehållaren är okej. De andra 

två komponenterna får en utsignal från PLC:n när de ska slås på. 
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Tabell 3. De komponenter i testsystemet som använder digitala signaler till 

PLC:n. 

Komponent In-/Utsignal 

Nivågivare IN 

Ventilationsfläkt UT 

Magnetomrörare UT 

 

Andra digitala insignaler som definierats i PLC-koden är till exempel sådana som 

startknapp, som inte är en komponent eller givare i sig, men simulerad i HMI:et, där 

användaren klickar på knappen för att starta processen exempelvis. 

6.1.4.2 Analoga signaler 

De analoga signalerna har ett kontinuerligt förändrade värde och är inte begränsade endast 

till 1 och 0 som de digitala signalerna. Med de analoga signalerna behöver man veta vilken 

typ av signal som skickas in och ut, dvs. spänning eller ström. Vidare behöver man skala om 

signalen så den får rätt värde, motsvarande t.ex. grader eller procent.  

I konfigurationen av PLC:n och dess slots kan man definiera vilken typ av signal som 

skickas in och ut. De analoga portarna följer automatiskt med då PLC:n och/eller extra slots 

definierats i konfigurationen.  

De analoga komponenterna i testsystemet kan ses i tabell 4. Signalen för temperaturen 

och fuktigheten i rummet skickas från samma komponent, men det är två skilda signaler. 

Den kombinerade komponenten för temperaturen och fuktigheten skickar insignaler till 

PLC:n som ligger mellan 4-20 mA. Dessa signaler konverteras om i PLC-koden till grader 

respektive %.  

Signalen för doppvärmaren är en utsignal från PLC:n, som i koden skickas som en 

procentsats som sedan konverteras om till en spänning mellan 0-230 V. Implementationen 

av signalen för doppvärmaren kommer att förklaras i detalj senare, under implementationen 

av inställningen av PID-regleringen.  
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4: Analoga komponenter och signaler till PLC. 

Komponent  
Signal 

värde 
Intervall In-/Utsignal 

Temperaturgivare  4-20 mA  – 20 – 50 ᵒ C IN 

Fuktgivare 4-20 mA 0-100% IN 

Doppvärmare   0-230 V 0-100% UT 

 

6.2 Temperaturreglering 

6.2.1 Kod för PI- och PID-reglering 

Temperaturregleringen är av typen i PID med ekvation: 

𝑢(𝑡) = 𝑀𝑉(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 +  𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
                                              (2) 

PID-regleringen sker via ett färdigt kodblock i TIA portal som heter: CONT_C. 

Kodblocket är en inbyggd PID-reglering i mjukvaran som tillåter användaren att välja 

vilka termer i PID-blocket som ska vara aktiva, dvs., blocket kan användas som en ren 

P-reglering, PI- reglering eller D-reglering exempelvis. I figur 6.2 visas hur exekveringen 

i PID-blocket sker.  PID-blocket anropas så att det exekveras 1 gång i sekunden.  
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Figur 6.2: PID-regleringen i CONT_C blocket i TIA Portal. Bilden är inspirerad av 

förklaringen som ges av blocket i mjukvaran [36].  

 

Blocket har ett antal insignaler. Två viktiga insignaler är verkliga värdet och önskade 

värdet för regleringen, i figur 6.3 kallas de PV_IN och SP_INT. 
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Figur 6.3: CONT_C- PID block som använts i arbetet. 

 

Blocket skickar ut en analog signal via LMN, figur 6.3, som vidare skickas till 

doppvärmaren som kallas Styrsignal. Den analoga signalen ska ligga mellan 0-100 %, 

vilket motsvarar doppvärmarens kapacitet och insignal.  

Koden för PID-regleringen exekveras konstant (1/s) då villkoret för PID_Start är 

uppfyll. Då PID_Start är uppfyllt beräknas styrsignalen som skickats ut i testsystemet, 

sedan påbörjas uträkningen igen och fortsätter på det sättet tills användaren trycker på 

stopp knappen. PID_Start är en signal som uppfylls av att användaren klickat på start-

knappen och ännu inte på stopp-knappen samt att vattennivån i bägare är inte för låg. 

I figur 6.2 motsvarar KP, KI och KD med; Gain, TI och TD. Detaljerade beräkningen 

av PID-regleringen och hur den slutliga regleringens prestanda presenteras i kommande 

kapitel. 
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6.2.2 Flödesdiagram 

I figur 6.4 visas flödesdiagrammet för implementerad kod i automatiskt läge. Processen 

startar då användaren klickar på start-knappen och processen slutar då användaren klickar 

på stopp-knappen.  

 

Figur 6.4: Flödesdiagrammet är en skiss av processen i automatiskt läge. 

6.2.3 Fläkt och magnetomrörare 

Magnetomröraren kör alltid under en processkörning i automatiskt läge. Detta så att 

temperaturen i vatten bägaren fördelar sig jämnt. Vill användaren inte köra 

magnetomröraren under en processkörning, kan den stängas av i det manuella körläget. 

Fläkten har en egen enklare reglering i testsystemet. Fläkten börjar köra då den önskade 

temperaturen är uppnådd i systemet, för att verka kylande. När temperaturen är uppnådd 

tillkommer det extra värme i vattnet som gör att temperaturen stiger lite över det önskade 

värdet, en översläng. Önskvärt är att överslänget inte blir för stor. Fläkten är också den enda 

komponent i systemet som verkar kylande och därför är det bra att den startar när 
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temperaturen är uppnådd. Fläkten startar även om fuktigheten i rummet skulle bli 60 % 

eller mer.  

6.3 Användargränssnitt 

HMI implementationen består i huvudsak av att måla upp ett gränssnitt och koppla de olika 

objekten och knapparna i gränssnittet med tillhörande taggar från PLC-koden. Den kod som 

skrivits är korta rader som talar om när olika objekt ska vara synliga, tryck bara eller 

skiftande.  

Användargränssnittet, även kallat HMI, implementerades i Citect Scada. HMI:et består 

utav tre fönster; (i) överblick system, (ii) manuell körning och (iii) trender.  

I överblick fönstret, vilket även fungerar som huvudfönster, se figur 6.5, startas 

regleringen av operatören genom att ställa in den önskade temperaturen med en slider och 

klicka på start-knappen. I användargränssnittet finns ett fördefinierat intervall som 

temperaturen kan anta, för att förhindra felaktig temperatur som önskemål.  I huvudfönstret 

visas en överblick av komponenter om de är aktiva eller inaktiva.  

 

Figur 6.5: Huvudfönstret som ger en överblick av hela systemet. 
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HMI:et har ett fönster för manuell körning som alla användare har tillgång till, men 

förändringar kan endast genomföras av en tekniker, se figur 6.6. Fönstret för manuell 

körning nås via huvudfönstret genom att klicka på knappen vid namn: Manuella 

Inställningar.  

 

 

Figur 6.6: Fönster för manuell körning. 

 

Slutligen finns det även ett speciellt fönster för att presentera trenderna. Detta fönster är 

inbyggt i mjukvaran och ingen ytterligare grafiskt design är nödvändig, men är tillagt i det 

manuella fönstret. Där kan operatören/teknikern välja vilka trender den önskar se under 

pågående körning, se figur 6.6.  

6.3.1 Manuell körning i HMI:et 

För att kunna förändra regleringen krävs rätt behörighet, vilket är att användaren är en 

tekniker. För en operatör är knapparna inaktiva, otryckbara och hovras musen över de 

inaktiva knapparna, visas en förtydligande text som talar om vem som har tillåtelse att 

genomföra förändringar. Sidan visar även liknande värden som huvudfönstret, så att 

teknikern lättare kan se hur den kan förändra processen.  
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Figur 6.7: För manuella inställningar av regleringen krävs att en tekniker loggat in. 

Användaren loggar in med ett användarkonto: tekniker, för att kunna genomföra 

förändringar i regleringen på sidan, se figur 6.7. På sidan kan teknikern välja specifika 

parametrar som PID-regleringen ska använda. Teknikern kan även bestämma om 

specifik komponent ska vara på/av under en processkörning.  

 

6.3.2 Trender 

Trender visar i realtid hur en process förändrar sig, där man kan spara data för att vid ett 

senare tillfälle återblicka till den. I implementationen av testsystemet regleras en 

vattentemperatur och trender av regleringen kan ses i form av grafiska kurvor som visar 

temperaturen på vattnet i förhållande till tiden4.  

Trendsidan är inbyggt i HMI:et så att användaren når den via sidomenyn. Där kan 

användaren välja vilken trendtagg denne vill visa grafiskt under exekvering. I HMI:et 

kan endast trender för temperaturen i vattnet ses, då detta är den enda trendtaggen som 

har implementerats i HMI:et. 

 

                                                 

4  I analysen har vi även tittat på trenderna för styrsignalen. Trenden för styrsignalen är inte implementerad i 

HMI:et. 
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6.3.3 Användare 

Det finns två typer av användare i systemet: operatörer och tekniker. Operatörer är användare 

som endast kan köra regleringen i det automatiska läget. Operatörer kan bestämma den 

önskade temperaturen samt starta och stoppa en processkörning. Inget inlogg krävs för 

operatörer.  

Tekniker är den andra typen av användare, där användarna måste logga in med lösenord 

för att bekräfta behörigheten. Inloggad kan tekniker köra processen i manuellt läge och 

förändra parametrar i regleringen. Tekniker kan även aktivera och inaktivera doppvärmaren, 

fläkten och magnetomröraren under pågående process.  

6.4 Kommunikation mellan PLC:n och HMI:et 

Kommunikationen mellan PLC:n och användargränssnittet i SCADA sker via en OPC 

server. Genom att använda en OPC server länkas taggarna från PLC:n ihop med 

användargränssnittet och kan på så sätt presentera för operatören på skärm. KEP Server Ex 

är den mjukvaran som används för att skapa en OPC server.  

När en ny OPC server skapas ska destinationskomponent definieras. I mjukvaran finns 

det fördefinierade komponenter och modeller som väljs från en lista. I det här fallet valdes 

Siemens och PLC S7-300. IP-adressen för komponenten ska också matas in.   

Därefter ska en tagglista skapas bestående av alla de taggar som PLC:n använder och 

som ska användas i HMI:et. Det är taggar som: start-knapp, stopp-knapp, önskad temperatur, 

de värden som användaren ska kunna se och bestämma. En tagg som inte behöver finnas i 

listan är reglerfel, vilket är en variabel som enbart befinner sig i PLC-koden och inte 

presenteras i HMI:et. Taggarnas I/O adresser ska vara desamma som i PLC:ns konfiguration 

och PLC-koden. Alla taggar sparas i en lista som sedan laddas upp till OPC servern. När 

OPC servern laddas upp bestämmer användaren under vilket namn servern går. Samma 

namn anropas sedan i HMI:et då sammankopplingen mellan de två komponenterna görs.  

I Citect SCADA kan önskade taggar importeras genom att konfigurera in ett I/O device, 

som var OPC servern för implementationen. Citect Scada har en wizard som gör det lätt att 

konfigurera in en OPC server och tillhörande taggar. Tagglistan som skapades i OPC servern 

blir importerade i Citect Scada där de sedan kan användas.    
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6.5 Säkerhet 

Det finns några larm för processen. Som nämnt tidigare i rapporten finns det ett krav att 

vattennivån i bägaren inte fick vara för låg under en körning. Detta då doppvärmaren som 

används har det som hårdvarukrav, men även ett krav ställt av Prevas, då ingen torrkokning 

är tillåten. Nivågivaren fungerar så att den skickar signal om vattennivån är okej. Nivå 

signalen benämns Nivågivare och finns som en spärr i koden, figur 6.1. Har nivågivaren 

ingen signal, slutar processen att köra. Signalen ligger även som en spärr, med mekaniskt 

relä, för att motverka att processen startas om vattennivån är för låg.  

Ett brandlarm har placerats i systemet. Det är inte kopplat till PLC:n och skickar 

därmed ingen givarsignal om brand skulle utbryta. Brandlarmet fungerar som ett 

traditionellt brandlarm och tjuter om det skulle uppstå brand i testsystemet.  

6.6 Kapitelsammanfattning 

I Kapitel 6 har mjukvarudesignen och implementationen för testsystemet. PLC-koden skrevs 

i TIA portal v13 och är uppdelad i två körnings lägen; automatisk reglering och manuell 

reglering. Båda lägen liknar varandra men i huvudsak skiljer sig är operatörens påverkan av 

regleringen. Delar av den implementerade PLC-koden har visats samt ett flödesschema för 

exekveringen av koden i det automatiska läget.  

Användargränssnittet består av tre fönster; ett för överblick över hela systemet och 

nödvändig information, ett för manuella inställningar och ett för trender. 

Kommunikationen mellan PLC:n och HMI:et sker via en OPC server. I arbetet har OPC 

servern KEP Server Ex använts.  
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7 

Implementerad PID-reglering 

I kapitel presenteras beräkningen av PID-regleringens parametrar. Testkörningen samt 

analys av resultatet av implementerad reglering visas, dessa kommer vara utgångspunkt till 

kapitel 8, Metod. 

7.1 Parametervärden för KP, KI och KD 

Inställningen av parametrarna; KP, KI och KD, är gjord med stegsvarsmetoden: 

lambdametoden, se presenterat i kapitel 2.2.2 Lambdametoden.  För att bestämma värdet av 

KP, KI och KD för temperaturregleringen gjordes ett test där för att se hur 

temperaturprocessen i testsystemet såg ut. Processen startades med fläkt och 

magnetomrörare igång men utan doppvärmaren. Doppvärmaren är den komponenten som 

regleras och då den är avstängd ger den 0 % i effekt vilket underlättade beräkningarna som 

beräknas med avseende på effekt-skillnaden. Vattnet i behållaren var 1 liter och 

rumstempererat vid start och hölls rumstempererat tills en styrsignal skickas till 

doppvärmaren. 
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Efter att processen startats utan doppvärmaren, stabiliserades temperaturen vid 19.5 

ᵒ C. Då processen stabiliserat sig skickades en styrsignal till doppvärmaren att köra på 

80 % av dess kapacitet5. Efter ca 42 minuter stabiliserades processen till 95 ᵒ C, se figur 

7.1. Först beräknades processförstärkningen, sedan tidskonstanten och sist bestämdes 

dödtiden.   

 

 

Figur 7.1: Temperaturprocessen där styrsignalen började med att ge 0 % och sedan 

sätts till 80 % som konstanta signaler.  

 

Beräkning av processförstärkning:  

𝐾𝑃 =  
∆𝑦

∆𝑢
=  

(95,8−19,5)%

(80−0)%
= 0,95375 %   (19) 

                                                 

5 Tidigare test av doppvärmarens kapacitet visade att vid 80 % stabiliserades temperaturen av 1 liter vatten till 

ca 96 ᵒ C. Därför valdes 80 %. Testet kan ses i Appendix A-4 tillsammans med liknande test för 20 % 

respektive 40 % av doppvärmarens kapacitet.  
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Som nämnt tidigare i kapitel 2, ska ∆y vara mellan 0-100 %, motsvarande mätområdet. 

Temperaturen av vattnet ligger mellan 0-100 ᵒ C, vilket medför att ingen omvandling av 

mätvärdena krävs.  

Tidskonstanten är den tid från att förändring i processen startar till att processvärdet 

uppnått 63 % av det slutliga mätvärdet. 

𝑦63% =  ∆𝑦 ∗ 0,63 =  (95,8 − 19,5)  ∗ 0,63 =  48,069 ° 𝐶   (20) 

I figur 7.1, är det lite otydligt vilken tid som temperaturen uppnått 48,1 o  C. Från mätdatan 

utlästes att mellan tiderna 9:42:11 och 9:42:21 var temperaturen 47,3 ᵒ C respektive 48,5 ᵒC. 

Den eftersökta temperaturen 48,1 ᵒ C avrundas till tiden 9:42:18. 

       𝑇 =  𝑇63% 𝑎𝑣 ∆𝑦 −  𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 9: 42: 18 − 9: 35: 01 

         = 0: 7: 17      (21) 

7 minuter och ca 17 sekunder är T, vilket motsvarar 437 s.  

𝑇 = 437 𝑠     (22) 

Dödtiden är svår att utläsa från grafen och doppvärmaren började värma vattnet mycket 

snabbt efter att styrsignalen på 80 % skickats. Dödtiden sätts därmed till 1 s då den inte 

tydligt går att urskilja.  

𝐿 = 1 𝑠      (23) 

Eftersom temperaturreglering är en trög process sätts lambda till: 

𝜆 = 𝑇 = 437 𝑠      (24) 

Efter att processförstärkningen, dödtiden, tidskonstanten och lambda var bestämda 

beräknades parametrarna för PID-regleringen. PID-blocket som används i implementationen 
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applicerar PID-algoritmen parallellt vilket leder till följande ekvationer för den slutliga 

beräkningen av parametrarna.  

 

      𝐾 =  
1

𝐾𝑃
  

𝐿
2  +  𝑇

𝐿
2  +  𝜆 

=  
1

0,95375
  

1
2  +  437

1
2  +  437

 

 = 1,0484927916 ≈ 1,05     (25) 

𝑇𝑖 = 𝑇 +
𝐿

2
= 437 +

1

2
= 437,50 𝑠    

 (26) 

𝑇𝑑 =  
𝑇𝐿

𝐿 + 2𝑇
=  

437 ∗ 1

1 + 2 ∗ 437
=  0,4994285714 ≈ 0,50𝑠  (27) 

Dessa beräknade värden skrivs in i kodblocket för PID-regleringen, som kunde ses i 

figur 6.3 i tidigare kapitel.  

De erhållna värdena ger en bra reglering men uppfyller inte de krav som ställts på 

regleringen. I figur 7.2 kan en testkörning med de beräknade parametrarna ses. Den blå 

linjen i figuren motsvarar temperaturen i vattnet. I figur 7.3 kan styrsignalen för 

processkörningen ses. Regleringen har en stor översläng, men när regleringen 

stabiliserats efter ca 1 timme och 30 minuter, stabiliseras den fint runt den önskade 

temperaturen.  
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Figur 7.2: Demonstration av implementerad PID-reglering. Önskad temperatur är 50 ᵒ 

C.  

 

Figur 7.3: Styrsignalen för testkörningen.  

7.2 En bra reglering? 

Vad regleringen ska användas till spelar en stor roll för avgörandet om regleringen är av god 

kvalité. Temperaturreglering av vatten är en trög process och mängden vatten påverkar 

regleringen i stor grad.  



 

 62 

 

Beroende på vad regleringen ska användas till kan överslänget spela en stor roll eller 

ingen roll alls. Skulle regleringen användas till något känsligt material, kan 1 ᵒC från den 

önskade temperaturen vara för varmt eller för kallt och förstöra regleringen samt 

produkten/målet med processen. För en del processer spelar inte överslänget i uppstarten 

någon roll och då är presenterad reglering en riktigt bra reglering.  

 I regleringen med vattenmängd på 1,2 liter, fås en stor översläng som når en 

temperatur 67,6 ᵒ C, motsvarande en översläng på 35,2%, vilket är mycket högre än det 

accepterade skrivet i kravspecifikationen. I given kravspecifikation får överslänget inte 

överskrida 10 ᵒ C. Bortses överslänget, är regleringen bra. Efter överslänget stabiliseras 

temperaturen snabbt; det samma gäller för styrsignalen som även den stabiliserar sig, 

runt 17 %.  

För att testköra testsystemet var regleringen en bra utgångspunkt. I testerna var ett 

delmål att förbättra den beräknade regleringen och få ner överslänget. I nästa kapitel 

Metod presenteras ett test som visar hur vi förbättrat reglering på två sätt som uppfyller 

kraven för regleringen.   

7.3 Kapitelsammanfattning  

I detta kapitel har PID-regleringen för temperaturregleringen till testsystemet presenterats i 

detalj. Beräkning av parametrarna för PID-regleringen genomfördes med lambdametoden 

och gav en regleringen som kan förbättras.  

PID-regleringens parametrar beräknades till: 

KP = 1,05 

KI = 437,5 s 

KD = 0,5 s 
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Metod 

För att visa vad man kan göra göra med testsystemet genomfördes tester för att se hur PID-

regleringens prestanda påverkas av ett mekaniskt ställdon. Kapitlet handlar om metoden för 

testerna som har genomförts till analysen. Kapitlet börjar med att presentera målen av de 

genomförda testerna, därefter beskrivs olika begränsningar som byggt testsystem och 

avgränsningar för testerna. Följande beskrivs de olika testerna och deras implementationer. 

Resultaten av testerna visas kort, men presenteras i detalj i kapitel 9, Resultat, tillsammans 

med en analys och slutsats av dem i kapitel 10, Sammanfattning: Analys av ett mekaniska 

ställdon i PID-reglering.  

8.1 Mål 

Målet med testerna är att undersöka hur PID-regleringen påverkas med avseende på ett 

mekaniskt ställdon. Vi undersöker hur prestandan hos regleringen skiljer sig om man 

använder ett SSR eller ett mekaniskt relä. Vi undersöker även hur många tillslag de olika 
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regleringarna har då de körs med ett mekaniskt relä. Tester har genomförts där enbart 

parametervärdet för KP och KI har förändrats, för att se hur regleringen påverkas av detta.  

Eftersom den implementerade regleringen inte uppfyllde de krav som ställts (i 

Kravspecifikationen) är ett delmål att förbättra regleringens prestanda 

8.2 Begränsningar och avgränsningar 

I det byggda testsystemet är det doppvärmaren som regleras. Från PID-blocket skickas en 

analog signal till ett SSR som vidare konverterar signalen och talar om för doppvärmaren 

hur mycket värme den ska ge. Doppvärmarens effekt är på 230 V, där styrsignalen 

konverteras om till en signal mellan 0-100%. 0 % är ingen effekt och 100 % är maxeffekten.  

Doppvärmaren får signalen via ett SSR, därför behövde vi simulera antalet brytningar 

i reläet som om det vore mekaniskt.  

För alla test, utom testet där vi manuellt ställde in regleringen, har vi bortsett från de 

krav som ställs från Prevas för regleringen.  Vi undersökte endast hur kvalitén och 

tillslagen mekaniskt förändras.  

Vattenmängden i behållaren påverkar regleringen och därför var vattenmängden 

1200 ml för samtliga test. Systemet var inte vara helt slutet, lufthålet på sidan av systemet 

hölls öppet. Storleken för det öppna hålet hölls konstant för alla tester tillsammans med 

den önskade temperaturen på 50 ᵒ C.  

Mätdatan, trenderna, för respektive test skrivs ut till en CVS-fil (Comma-separated 

values). I TIA Portal finns funktionen att skriva data till CVS-fil inbyggd. Mätningar 

skrevs till filen 6 gånger/minuten.  Mätdatan matades sedan in i Excel där vi målade upp 

trenderna i form av grafer.   

8.3 Simulation av SSR som Mekaniskt relä 

8.3.1 Kortfattad beskrivning av implementerat SSR i PLC-kod  

I delkapitlet beskrivs kortfattat hur PID-regleringen av doppvärmaren med SSR 

genomfördes, för att förstå varför simulationen genomfördes.  
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I den implementerade temperaturregleringen, för testsystemet som beskrevs i kapitel 6 

och 7, skickas en beräknad analog styrsignal från PID-blocket. Styrsignalen skalas om till 

en analog signal mellan 0-100%  motsvarande kapaciteten som doppvärmaren ska applicera 

till vattnet. Den skalade signalen skickas till ett SSR, som sitter i apparatskåpet, som sköter 

att doppvärmaren värmer med den rätta effekten.  

8.3.2 Mål Simulation 

Målet med simulationen är att ta reda på hur processregleringen sett ut om det vore ett 

mekaniskt relä istället för ett SSR kopplat till doppvärmaren. Detta för att visa hur prestandan 

för processen skulle påverkas om den användes med ett mekaniskt relä istället. Ett mekaniskt 

relä kan inte reglera doppvärmaren på samma sätt som ett SSR, utan kan endast se till att 

doppvärmaren värmer med maxkapaciteten eller ingen alls. Simulationen har använts för 

alla testkörningar med mekaniskt relä. 

8.3.3 Implementation av simulationen 

Eftersom ett mekaniskt ställdon ger en boolesk signal måste den beräknade styrsignalen från 

PID-blocket beräknas som. Den beräknade styrsignalen som tidigare skickades från PID-

blocket till ett skalnings-block och vidare till SSR och slutligen doppvärmaren, behöver nu 

skickas en omväg. Några förändringar i PLC-koden har gjorts där styrsignalen skickas 

genom nya nätverk innan den slutligen når doppvärmaren.  

Den beräknade styrsignalen från PID-blocket skickas till ett plus-generator block vid 

namn: PULSEGEN, figur 8.1, istället för att skickas till skalnings-blocket. PULSEGEN-

blocket tar emot styrsignalen, som är av typen real, och konverterar om den till en pulssignal, 

figur 8.2.  

Till blocket PULSEGEN kan man bestämma olika egenskaper för funktionen så som 

cykeltiden. Blocket kan ställas in i olika operations lägen och för simulationen vill vi att 

blocket ska hantera en signal mellan 0-100%. Därför sätts följande tre insignalerna i blocket 

till FALSE; MAN_ON, STEP3_ON och STBI_ON.  Cykeltiden för PULSEGEN vill vi ha 

densamma som PID-blockets exekverings tid, 1s. Utsignalen från PID-blocket är insignalen 

till PULSEGEN.  
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Figur 8.1: Utsignalen från CONT_C skickas som insignal till PULSEGEN. Bilden är 

inspirerad av mjukvarans inbyggda hjälp handbok [36]. 

 

 

Figur 8.2: Implementerat PULSEGEN-block för simulationen. 

 

PULSEGEN-blocket skickar ut två utsignaler, en positiv och en negativ pulssignal. 

Vi använde de positiva signalerna som genereras. När en positiv signal skickas ut från 

PULSEGEN-blocket, motsvarar signalen att effekt ska ges till doppvärmaren. 

I figur 8.3, kan nätverket för hur de positiva signalerna från pulsgeneratorn 

hanterades ses. Skickas en positiv signal betyder det att doppvärmaren ska ge en effekt, 

vilket i det simulerade läget alltid är 100 %. Därför får Styrsignal_2 värdet 100, där 

Styrsignal_2 är den nya styrsignalen för simulationen. 
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Figur 8.3: Den nya styrsignalen för de simulerade ställdonet heter styrsignal_2. 

Samtidigt som en signal skickas till det ”mekaniska” reläet, beräknas antalet simulerade 

tillslag reläet genomför. Ett tillslag genomförs då reläet byter läge, från 0 till 1, vilket P-

grinden, i figur 8.3, motsvarar. När signalen byter från 0 till 1, skickas en signal till ett 

additions block, ADD, som ökar variabeln Räknare med 1.   

Om pulsgeneratorn inte genererar en positiv signal, skickas en negativ signal betyder det 

att doppvärmaren inte ska ge någon effekt. Då är Styrsignal_2 lika med 0, figur 8.4. 

 

Figur 8.4: Ges ingen positiv signal sätts styrsignalen till 0.  
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8.3.4 Testkörning av simulation 

Testkörning 

Simuleringen testkördes på implementerad reglering som beräknades med lambdametoden, 

se tidigare kapitel 7, figur 7.2 och 7.3. Testkörningarna för båda regleringarna hade samma 

förutsättningar.  

8.3.5 Resultat av testkörning 

I figur 8.5 och 8.6 visas mätvärdena för testkörningen grafiskt. I den första figuren ser vi 

temperaturkurvan och i den andra figuren kan motsvarande mekaniska styrsignaler ses. 

Totalt för hela testkörningen, som pågick i ca 2 timmar fick vi 280 tillslag i det simulerade 

mekaniska reläet.  

 

 

 

Figur 8.5: Temperaturen för testkörningen av mekaniska reläer. X-axeln tiden och Y-

axeln är i ᵒ C. 

 

 



 

 69 

 

   

Figur 8.6: Styrsignalen för testkörningen av mekaniska reläer. X-axeln är tiden och Y-

axeln är styrsignalen i %. 

8.4 Förbättrad reglering manuellt: KP 

8.4.1 Mål för ny reglering 

Målet med experimentet var att ställa in den beräknade reglering bättre än tidigare reglering 

som även uppfyllde de krav som finns i Kravspecifikationen. Den nya regleringen testkördes 

först med ordinarie SSR och sedan med det simulerade mekaniska reläet som presenterades 

i föregående test. Förutom att undersöka prestandan för regleringen med SSR var vi 

intresserade av hur många tillslag regleringen med ett mekaniskt relä ger.  

8.4.2 Implementation 

Då den implementerade regleringen var av god kvalité men hade en för hög översläng, var 

målet att minska amplituden av överslänget genom att minska värdet av KP. Tidigare var KP 

1,05. Vi testade att halvera den till 0,5, för att minska överslänget. Valet av att halvera KP 

skedde i samråd med handledare för arbetet.  
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8.4.3 Testkörning förbättrad reglering manuellt: KP 

Testkörning 1 

KP = 0,5 

KI = 437 s 

KD = 0,5 s 

 

Testkörning 2 

Samma reglering testkörs med simulerat mekaniskt relä. 

8.4.4 Resultat testkörning 1 

 

Figur 8.7: Temperaturtrenden för testkörning 1, x-axeln är tiden och y-axeln är 

temperaturen i ᵒC.  

Resultatet för temperaturen ses i figur 8.7 och styrsignalen i figur 8.8 för testkörning 
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Figur 8.8: Tillhörande styrsignal för regleringen. X-axeln är tiden och y-axeln är 

styrsignalens värde i %. 

8.4.5 Resultat testkörning 2 

I figur 8.9 och 8.10, kan resultaten ses för regleringen testkörd med simulerat mekaniskt relä. 

Antalet tillslag var 134 st för hela testkörningen som varade i 1 timme.  

Figur 8.9: Temperaturkurvan för testkörning 2. X-axeln är tiden och y-axeln är 

temperaturen i ᵒ C.  
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Figur 8.10: Styrsignalen tillhörande regleringen i testkörning 2. Antalet tillslag var 

134 st.  

8.5 Förbättrad reglering manuellt: KI 

8.5.1 Mål för ny reglering 

I föregående halverades värdet av KP parameter vilket resulterade i en översläng med längre 

amplitud, som kan minskas ytterligare. Målet med kommande test var att undersöka vad som 

händer om man i stället förändrar enbart KI parametern? Genom att liter mer än dubblera KI 

parametern önskade vi att få en reglering som snabbare uppnår det önskade värdet och en 

lägre översläng. 

8.5.2 Implementation 

På samma sätt som experimentet i föregående experiment men med förändrat KI och 

återställt värdet av KP. Valet av värdet för KI parametern skedde i samråd med handledaren.  
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Testkörning 1 

KP = 1,05 

KI = 880 s 

KD = 0,5 s 

 

Testkörning 2 

Samma reglering testkörs med simulerat mekaniskt relä. 

8.5.3 Resultat testkörning 1 

I figur 8.11 och 8.12, kan resultaten ses för regleringen med nytt KI värde.  

 

 

 

Figur 8.11: Temperaturkurvan för regleringen med förändrad KI parameter. X-axeln 

är tiden och y-axeln är temperaturen i ᵒ C. 
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Figur 8.12: Styrsignalen tillhörande regleringen. X-axeln är tiden och y-axeln är 

styrsignalens värde i %.  

8.5.4 Resultat testkörning 2 

I figur 8.13 och 8.14, kan resultaten ses för regleringen testkörd med simulerat mekaniskt 

relä, antalet tillslag i det mekaniska reläet var 164 st för hela processen som varade i 1 timme. 

Figur 8.13: Temperaturen för testkörning 1, x-axeln är tiden och y-axeln är 

temperaturen i ᵒ C.  
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Figur 8.14: Styrsignalen för testkörning 2.  

8.6 Manuell reglering 

8.6.1 Mål för manuell reglering 

Målet var att ställa in en PI-reglering av god kvalité manuellt och se hur prestandan för 

regleringen skiljer sig om den används med ett SSR och mekaniskt relä. Regleringen ställs 

in med SSR och testkörs, därefter testkörs samma reglering med ett mekaniskt relä.  

8.6.2 Implementation manuell reglering 

Regleringen ställdes in manuellt under en pågående processkörning. TIA Portal tillåter 

användaren att under en processkörning förändra PI-parametrarna. Då bra parametrar 

hittades testkördes regleringen på nytt ostört.    

8.6.3 Testkörning manuell reglering 

Testkörning 1 

Testkörningen bestod av att manuellt förändra parametrarna i PI-regleringen under en 

testkörning. 

Testkörning 2 

I testkörning 2 testkördes den nya manuellt inställda PI-regleringen med ett mekaniskt 

relä. Tidigare implementerade simulation användes.  
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8.6.4 Resultat testkörning 1 

D-termen togs bort och en ren PI-reglering implementerades med följande parametrar: 

KP = 2 

KI = 100 s 

KD = 0 s 

 

Temperaturtrenden för regleringen presenteras i figur 8.15 och tillhörande styrsignal 

presenteras i figur 8.16. 

 

 

 

Figur 8.15: Temperaturkurvan för manuellt inställd regleringen SSR. X-axeln är tiden 

och Y-axeln är temperaturen i ᵒ C. 
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Figur 8.16: Styrsignalen för regleringen med de nya parametrarna. X-axeln är tiden 

och Y-axeln är styrsignalens värde i %.  

8.6.5 Resultat testkörning 2 

I figur 8.17 och 8.18, kan testkörningen med samma reglering och simulerat mekaniskt relä 

ses. Antalet tillslag i reläet blev 45 st för hela processkörningen.  

 

Figur 8.17: Testkörning 2, där vi ser temperaturkurvan den manuellt inställda regleringen. 
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Figur 8.18: Styrsignalen för testkörning 2. X-axeln är tiden och y-axeln är styrsignalen 

i %, som är antingen 0 eller 100. 

 

8.7 Kapitelsammanfattning 

I kapitel 8 har vi redovisat de tester som genomförts. Målet, metoden och resultaten har 

presenterats. Resultaten har presenterats kort, i form av grafer. Analysen av resultaten 

presenteras i kommande kapitel. Målet med testerna var att visa att implementerat testsystem 

fungerar och vad man kan använda det till. Analysen undersökte hur prestandan hos PID-

reglering med avseende på ett mekaniska ställdon skiljer sig från regleringen med SSR. 

Eftersom doppvärmaren i testsystemet styrs med ett SSR har vi gjort en simulation av ett 

mekaniska ställdon som använder samma signal som skickas till SSR i normala fall för 

implementerat testsystem.  

Delmål för analysen var att se om en bättre reglering jämfört med den 

implementerade för testsystemet kunde erhållas, då den hade en för hög översläng.  
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9 

Resultat 

I kapitlet kommer vi titta närmare på de genomförda testerna samt resultaten för dem. 

Graferna som visas i kapitlet är de samma som visades i tidigare kapitel 8. I alla testkörningar 

har den önskade temperaturen varit 50 ᵒ C. I slutet av kapitlet utvärderas kort om det byggda 

testsystemet uppfyller de krav som ställdes på det. 

9.1 Resultat simulationstest 

Ett simulationstest genomfördes där styrsignalen skickad från ett SSR till doppvärmaren, 

ersattes med en styrsignal simulerat erhållen från ett mekaniskt relä. För test 1, testkördes 

ordinarie reglerprocess med ett simulerat mekaniskt relä i två timmar. Temperaturkurvan för 

processen gav ett bättre resultat än processkörningen med SSR. Skillnaden för regleringen 

testkörd med SSR och mekaniskt relä kan ses i figur 9.1, 9.2 , 9.3 och 9.4.  

 



 

 80 

 

 

Figur 9.1: Temperaturregleringen med ett simulerat mekanist relä. Den sista dippen 

som sker i kurvan beror på att systemet stängts av. 

 

   

Figur 9.2: Styrsignalen för testkörningen av ett mekaniskt relä. X-axeln är tiden och Y-

axeln är styrsignalen i %. 
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Figur 9.3: Temperaturregleringen med verkligt SSR. 

 

Figur 9.4: Styrsignalen tillhörande figur 9.3. 

 

Vi observerar att kvalitén för processen med ett mekaniskt ställdon är bättre än den 

implementerade metoden med SSR. För processkörningen med ett mekaniskt ställdon 

stabiliseras processen att pendla mellan 49.7–50.8 ᵒ C efter ca 45 minuter. Det går nästan 

dubbelt så snabbt att stabilisera processen med ett mekaniskt relä tillskillnad mot när den 

kördes med ett SSR, där det tog ca 91 minuter att uppnå stabilitet. 

Temperaturkurvan i figur 9.1 har ingen översläng och heller inget tydligt första tillslag. 

Med första tillslag menar vi det första tillslaget som sker i processen och hålls under en 

längre tidsperiod eftersom styrsignalen beräknas med ett större reglerfel, ett långt tillslag. 

Temperaturgrafen med ett simulerat mekaniskt relä ser inte ut att stämma. Kurvan borde ha 

haft samma karaktär som samma reglering med SSR, se figur 9.3. Det borde funnits en 

översläng, vilket det inte gör. Styrsignalerna verkar heller inte stämma, se figur 9.2. I 

verkligheten bör signalerna komma i ett tätare intervall i början av regleringen än och senare 
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i regleringen borde det varit ett större avstånd mellan styrsignalerna. I figur 9.2 ser vi att 

styrsignalerna skickas inkonsekvent för hela regleringen. Då stabilitet i 

temperaturregleringen uppnås borde styrsignalerna skickas med samma intervall förutsatt att 

inget stör processen.  

Eftersom det inte går tydligt att urskilja det första tillslaget har vi delat testkörningens 

totala antal tillslag med tiden, vilket också kan medföra en felmarginal som vidare 

försummas. Total blev det 2816 tillslag i ett simulerat ställdon under de två timmar som 

testkörningen varade.  Om temperaturprocessen är i körning 24 timmar om dygnet, 365 

dagar om året, blir det totala antalet tillslag:  

𝑋 = (
281

2
)  ∗ 24 ∗ 365 = 1 230 780 𝑠𝑡   (28) 

Generell livslängd för ställdon med last är: 105 [15], vilket betyder att ett godtyckligt 

mekaniskt relä inte klarar av den aktuella inställningen av PID-regleringen under 

konstant körning i ett år. Vill vi att ett mekaniskt relä ska vara i en processkörning som 

konstant i 24 timmar, 365 dagar kör, får det inte slå fler än 11 antal gånger/h.  

𝑋𝐷𝑎𝑔= 
105

24 ∗365
= 11,4155251142 ≈ 11 𝑠𝑡 /ℎ   (29) 

Regleringen just nu består av 140,5 st/h (3372 st/dag), vilket måste bli lite mer än tio 

gånger längre, om vi önskar att specifik process ska konstant köra under ett års tid med 

samma kvalité hela processkörningen.  

9.2 Resultat förändrade PID-parametrar: KP 

Målet med testkörningen var att minska överslänget som förekom i regleringen med de 

beräknade parametrarna. I testet förändrades KP parametern från 1,05 till 0,5. I figur 9.5 visas 

temperaturtrenden och i figur 9.6 visas trenden för motsvarande styrsignal för regleringen 

testkörd med SSR. Testkörningen med SSR varade i lite mer än 2 timmar och 30 min där 

                                                 

6 Den mätdatan som visas i graferna har samplingstiden 6 gånger/minut, vilket är en lägre frekvens än 

exekveringen i PLC:n som sker ca 1000 gånger/s. Detta betyder att det sker fler tillslag i reläet än vad som 

visas i graferna. Detta gäller för alla testkörningar med mekaniskt relä.  
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efter 2 timmar och 17 minuter är temperaturen 49,7 ⁰C, vilket tolkas som den tid 

temperaturen har uppnått stabilitet.  

Jämförs figurerna med resultatet i figurerna 9.3 och 9.4, föregående testkörning för 

ordinarie reglering med SSR, ser vi att den förändrade regleringen har en lägre översläng. 

Max överslänget var 60 ᵒC motsvarande 20 %. Den tidigare regleringen hade en översläng 

på närmare 35 % över den önskade temperaturen. Den nya KP parametern minskades 

överslänget med ca 15 % och uppfyller kravet för en max översläng på 10 ᵒ C.  

 

 

 

Figur 9.5: Temperaturtrenden för testkörning 1, x-axeln är tiden och y-axeln är 

temperaturen i ᵒC.  
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Figur 9.6: Tillhörande styrsignal för regleringen. X-axeln är tiden och y-axeln är 

styrsignalens värde i %. 

Det tog längre tid för den nya regleringen att uppnå den önskade temperaturen, ca 2 

timmar 17 minuter, jämfört med den ordinarie regleringen. Vi kan även observera att 

styrsignalen för den förändrade regleringen var generellt lägre än styrsignalen för den 

ordinarie regleringen. Den nya styrsignalen började med en stigande signal som kan ses 

i figur 9.6. Styrsignalen i 9.4 börjar direkt med en stark signal som sedan sjunker.  

 

Figur 9.7: Regleringen testkörd med ett mekaniskt relä.  
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Figur 9.8: Styrsignalen tillhörande figur 9.7.  

 

Den förändrade regleringen testkördes även med det simulerade reläet. 

Temperaturtrenden för testkörningen kan ses i figur 9.7 och 9.8. Graferna i båda figurerna 

är mycket lika de som ordinarie reglering med ett mekaniska relä visade i figur 9.1 och 9.2. 

Figur 9.6 och 9.7 ser inte ut som de resultat som förväntat på samma sätt som nämndes i 

föregående testkörning, vilket vi återkommer till i Kapitel 10.6 Implementationsfel. 

Regleringen testkördes i 1 timme och antalet tillslag var 134 st. Differensen av antalet 

tillslag mellan denna reglering och ordinarie var: 

𝑋 = 140,5 − 134 = 6,5 𝑠𝑡    (30) 

6,5 st tillslag är en liten differens, men jämför med att köra regleringen konstant i ett år, 

får antalet tillslag inte vara mer än 11 st/h. 6,5 st motsvara då en halvtimme. 6,5 är ett litet 

antal som man skulle även kunna försummas då testkörningarna hade olika starttemperaturer 

för vattnet, se 9.6 Felkällor.  

Det tar med SSR regleringen ca 2 timmar 17 minuter för att uppnå den önskade 

temperaturen som stabiliseras där, medan i regleringen med mekaniskt relä tar det ca 30 

minuter att uppnå stabilitet vid den önskade temperaturen. Exakt 50 ⁰C blir temperaturen 
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efter 50 min, men redan efter 30 minuter i testkörningen med mekaniskt relä är 

temperaturen uppe i 49,7 ⁰C, vilket ses som den tid det tar att uppnå stabilitet. 

Jämförs regleringen med ett mekaniskt relä mot ordinarie reglering också testkört 

med ett mekaniskt relä, figur 9.1, ser vi att båda regleringar är mycket lika varandra, 

vilket inte är chockerande. Båda regleringarna utgår från liknande regleringar inställda 

med ett SSR. Skillnaden var värdet för KP parametern, som medförde att den senare 

regleringen hade en lägre översläng. Överslängets amplitud i reglering med SSR bör inte 

påverka regleringen med ett mekaniskt relä, då det motsvarar det första tillslaget som 

alltid ger 100 % av doppvärmarens kapacitet i regleringen med ett mekaniskt relä. Men 

som nämnt tidigare ser inte graferna med ett mekaniskt relä korrekta ut, dock ser de ut 

att ha samma fel.  

Ingen av regleringarna med mekaniskt relä har en översläng och båda regleringarna 

uppnår den önskade temperaturen snabbt.  

Ytterligare ett liknande test har genomförts, där parametern KP = 0,7. Regleringen 

gav liknande resultat som inte presenteras i detta delkapitel. Skillnaden i antalet tillslag 

för den regleringen med mekaniskt relä var 177 tillslag/h. Resultatet för testkörningen 

kan ses i Appendix A-5 Testkörning KP = 0,7. En sammanställning av skillnaderna mellan 

testkörningarna kan ses i tabell 5. Tiden för stabilitet är uppmätt då temperaturen uppnår 

49,7 ⁰C och sedan pendlar vid 50 ⁰C, då i vissa testfall det skiljer sig 20 minuter mellan 

temperaturerna 49,7 ⁰C och 50 ⁰C för samma testkörning.  

Tabell 5: Resultaten av varierat KP. 

Test nr KP Översläng % Tid stabilitet  Tillslag/h 

1 1,05 35 % 91 min 140,5 

2 0,5 20 % 137 min 134 

3 0,7 52 % 107 min 177 

 

9.3 Resultat förändrade PID-parametrar: KI 

I figur 9.9 och 9.10 visas resultatet för testkörningarna där KI värdet i den ordinarie PID-

regleringen förändrats. För testen har KI:s parameter lite mer än dubblerats, från 437,5 s till 

880 s. Temperaturkurvan liknar den i figur 9.5, där vi halverade värdet av KP, men aningen 
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stabilare efter överslänget och inget undersläng. Stabilitet uppnås efter ca 1 timme och 27 

minuter.  

 

Figur 9.9: Testkörningen där parametern KI har lite mer än fördubblats. 

 

 

Figur 9.10: Styrsignalen tillhörande regleringen i figur 9.9. 
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Figur 9.11: Regleringen testkörd med ett mekaniskt relä.  

 

Regleringen testkörd med mekaniskt relä kan ses i figur 9.11 och tillhörande styrsignal i 

9.12. Antalet tillslag i reläet under 1 timme var, 164 st. Att halvera KP och dubblera KI får 

mycket liknande temperaturgrafer, men där regleringen med förändrat KI värde har en bättre 

stabilitet. Aktuell reglering har inget undersläng och stabiliseras snabbare dock har 

överslänget än högre amplitud. Men vi kan se att antalet tillslag skiljer dem åt, för KP 0,5 var 

antalet tillslag 140,5 st/h och KI 880 s 164 tillslag/h. Starttemperaturen i testkörningarna med 

ett mekaniskt relä var för KP 0,5 19,3 ⁰C och KI 880s 10,8 ⁰C. Skillnaden i tillslag försummar 

vi mellan dessa två processkörningar då ingen av den har ett första tillslag, utan kontinuerligt 

under hela processen tillslår. Temperaturdifferensen påverkar därmed antalet tillslag i början 

av processen vilket kan orsakat att regleringen med förändrat KI värde fick fler i det totala 

antalet.  

I figur 9.11 och 9.12 ser fel ut på samma sätt som nämnts i tidigare resultat.  
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Figur 9.12: Styrsignalen för regleringen med ett mekaniskt relä. 

9.4 Resultatet för manuellt inställd  

För en testkörning ställdes parametrarna till regleringen in manuellt. Tidigare har vi berättat 

att många temperaturregleringar består enbart av PI-reglering, då D-termen är känslig för 

mätbrus [17], därför avaktiverades D-termen för att se vad som händer med regleringen.  

 

 

Figur 9.13: Processregleringen inställt manuellt. 

 



 

 90 

 

 

Figur 9.14: Styrsignalen för regleringen inställt manuellt.  

 

Den nya processregleringen kan ses i figur 9.13 och 9.14. Processen har en översläng 

som är betydligt mindre än det som kan ses i figur 9.3. 51,1 ᵒ C är den högsta 

temperaturen som sker i överslänget, vilket motsvarar 2.2% mer än den önskade 

temperaturen. Som krav fanns att överslänget inte får överskrida 10 ᵒ C, vilket uppnås 

med regleringen. Regleringen stabiliserar sig efter ca 20 minuter och ligger då och 

pendlar mellan 49,2 - 51,7 ᵒ C. 

Jämför man regleringen med regleringen i figur 9.3, så är inte den nya regleringen 

lika stabil eller jämn efter att den uppnått den önskade temperaturen.  Regleringen uppnår 

den önskade temperaturen snabbt och i starten av körningen ökar temperaturen stabilt.  

Styrsignalen skiljer sig med styrsignalerna i tidigare testkörningar. Tidigare har 

styrsignalerna varit konstant aktiva under hela processkörningen, som i början varit 

starkare och vidare dämpat sig ner mot en slutlig stabil styrsignal. I figur 9.14 har vi i 

början en styrsignal som ger max effekten, därefter skickas det styrsignaler i form av 

pulser i olika storlekar.   

För processen med de nya parametrarna genomfördes ytterligare ett test där 

vattenmängden i bägaren minskades till 700 ml i stället för 1200 ml. Trenden för 

testkörningen gav liknande resultat som presenterats med den mindre vattenmängden 

och resultatet för testet kan ses i Appendix A-3.  
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Den nya PI-regleringen testkördes med ett mekaniskt relä istället för ett SSR. I figur 9.15 

och 9.16 kan processvärdena ses grafiskt.  

 

Figur 9.15: Processkörning med nya parametrar och med ett mekaniskt relä.  

 

 

Figur 9.16: Styrsignalen för manuellt inställda regleringen testkörd med ett mekaniskt 

relä.  

 

Som kan ses i figur 9.15, är regleringen väldigt ojämn. Temperaturen får ett stort 

överläng som övergår i ett undersläng, innan den slutligen stabiliseras. Överslänget är 60,7 
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ᵒ C och motsvarar 21,4 % över den önskade temperaturen. Stabiliseringen är inte helt 

jämn, där den slutligen ligger och pendlar mellan 49,7 - 51,1 ᵒ C. Precis som tidigare 

regleringar med ett mekaniskt relä är det något som inte stämmer överens med 

verkligheten. Regleringen med ett mekaniskt relä borde ha liknat samma reglering med 

SSR, figur 9.13 och borde inte fått det översläng som den får.  

För processen kunde vi observera att det genomfördes 45 tillslag i det mekaniska 

ställdonet för processen under hela testkörningen, figur 9.16. Genom att observera 

mätdatan för regleringen kunde vi se en dipp, ses i figur 9.15 i mitten av grafen. Denna 

dipp markerar slutet av det första tillslaget i processen. Efter dippen sker 44 st till slag 

under resterande testkörningstid. Genom att undersöka och beräkna värdet av mätdatan 

kunde vi se att på 1 timme tillslogs reläet 36 gånger. I denna summa är det första tillslaget 

och dess tid inkluderat. Det första tillslaget i reläet verkade i ca 10 min och 20 s. Vidare 

skedde de resterande 35 tillslag under 49 min och 40 s. Avrundar vi har vi 35 tillslag 

under 49 minuter. I följande ekvation beräknas hur många tillslag regleringen har i 

timmen efter det första tillslaget. 

𝑋 =  (
35 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔

49 𝑚𝑖𝑛
)  ∗ 60 min ≈ 43

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔

ℎ
    (31) 

Antalet tillslag/h är färre i antalet än i testkörningen med ett mekaniskt relä för den 

beräknade regleringen med lambdametoden, men en reglering av sämre kvalité. Den här 

testkörningen hade en PI-reglering med SSR som snabbt uppnådde den önskade 

temperaturen och sedan stabiliserade sig nära kring den önskade temperaturen på ett 

ojämnt sätt.  

9.5 Liknelse resultat och relaterade arbete 

Vår första reglering inställd med lambdametoden, gav en bra reglering, men den hade för 

högt översläng. I vår inställningskörning var styrsignalen till doppvärmaren inställd att ge 

80 % av doppvärmarens kapacitet. Att ställa in den till 100 % hade inte gjort någon skillnad 

i beräkningen då man beräknar med avseende av styrsignalens värde. Vid denna testkörning 

var systemets uppställt på samma sätt som för alla testkörningar.  
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I kapitel 3, visade vi siffror som ett företag i Brasilien fått fram i en undersökning de 

genomfört på deras egna PID-regleringar. Siffrorna visade att 15 % av deras PID-loopar 

körde i manuellt läge. Vi ställde inte in någon styrsignal till doppvärmaren manuellt, men vi 

har i testkörningarna manuellt förändrat parametrarna för regleringen. Vi kan dock inte säga 

att det berodde på ställdonen, utan snarare att det var svårt att ställa in regleringen med 

avseende med specifikt metod för att uppfylla alla krav. Den reglering som ställdes in med 

lambdametoden användes som utgångspunkt testkörningarna.  

I kapitel 3 berättade vi även om att flertalet PID-regleringar i dagens processer 

underpresterar och en anledning är att mekaniska ställdon som med tiden slits ut och 

påverkar prestandan negativt. Genomsnittligt klarar ett mekaniskt ställdon 11 tillslag i 

timmen, om det skulle användas i en process som körs konstant under ett år tid. Ingen 

reglering i detta arbete hade så få tillslag mekaniskt. Den sämsta regleringen, sett i antal 

tillslag, hade 177 tillslag i timmen, vilket motsvara 4248 tillslag/dag, se Appendix A-3. Den 

manuellt inställda regleringen gav minst antal tillslag, 43 tillslag/h. I PID-regleringen 

uteslöts D-termen och det var en PI-reglering. I ett relaterat arbete [17], beskrev författaren 

att tillverkningsindustrierna föredrar att använda PI-regleringar framför PID-regleringar, då 

de är mer ekonomiska bland annat på grund av slitaget hos ställdonen i regleringen. I ett 

annan tidigare presenterad artikel [33], berättade vi att ventiler generellt öppnas och sluts 5-

10 gånger mer än nödvändigt.  Med dessa två fakta i åtanke jämförs tillslagen för den 

manuella regleringen med medelvärdet av tillslagen från regleringarna där KP och KI 

förändrades, se ekvation 32.  

 

       𝑋 =  
43

(
(140,5 + 134 + 164 )

3 )
≈ 0,29                                                              (32)                 

   

Den manuellt inställda PI-regleringen hade 71 % färre tillslag/h, jämfört med de andra 

regleringarna. Tittar man på kvalitén för regleringen med mekaniskt relä skiljer den sig 

främst i det första tillslaget, men som även är felaktigt på grund av implementationsfel.  

Den regleringen som slutligen implementerades i koden till testsystemet för Prevas var 

regleringen där KP ställdes in till 0,5. Regleringen var av god kvalité och överslänget 

överskred inte gränsen på 10 ˚C.  
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I den regleringen där D-parametern togs bort uppfyllde regleringen de krav som Prevas 

önskade för regleringen trots att styrsignalen inte var helt stabil. I ett relaterat arbetet 

presenterades att i industrin föredrar man att använda PI-regleringar framför PID-regleringar 

då de ger ett mindre slitage på ställdonen i processen. I vårta testkörningar fick vi minst antal 

tillslag i PI-regleringen manuellt inställd. Skillnaden mellan den regleringen och de andra 

till antalet var ca tre gånger färre. I ett annat relaterat arbete, en artikel [33] berättade man 

att PI-regleringar även ger bättre resultat än PID-regleringar om man enbart tittar på 

ventilens rörelse i processen. Vi hade ingen ventil, men ventilen är ett mekaniskt ställdon så 

som det mekaniska reläet.   

9.6 Felkällor 

Resultaten för regleringarna med mekaniskt ställdon stämmer inte överens med 

verkligheten. Hur och varför presenteras i kapitel 10.6 Implementationsfel, i djupare detalj. 

I den första testkörningen när vi testkörde PID-regleringen med beräknade parametrar 

och ett mekaniskt relä erhölls 280 tillslag för hela testkörningen som varade i 2 timmar, 

vilket motsvarar 140,5 tillslag/h. Regleringen hade inte ett första tillslag, som verkar fram 

tills att den önskade temperaturen är uppnådd och det är svårt att tolka hur många tillslag 

som sker fram tills att önskad temperatur är uppnådd. På grund av detta så dividerade vi rakt 

av antalet tillslag per timme. I verkligheten kan det vara så att fler eller färre tillslag sker 

under uppvärmningen och medför att antalet tillslag/h förändras. Det kan påverka men bör 

inte skilja sig alltför mycket mot verkligheten. I och med detta kan man i jämförelsen i 

testkörningarna med ett mekaniskt relä där KP och KI parametrarna förändrats, försumma 

skillnaden i antalet tillslag mellan processkörningarna.  

För testerna har inte vattnet haft samma utgångstemperatur. I vissa testfall har 

temperaturen i vattnet varit rumstempererat och i andra fall har kallt vatten från kran använts. 

Starttemperaturerna har legat mellan 13- 20 ᵒ C. Utgångstemperaturen påverkar tiden men 

bör inte ha gjort det i allt för hög grad. De kan påverka antalet tillslag i processerna som inte 

har ett första tillslag.  

Testkörningarna har bara genomförts en gång per test, vilket medför att om yttre 

påverkan skett under testen, påverkar de resultatet. Exempel är om magnetomrörarens 

magneter fastnar under körning, vilket medför att temperaturen i vattnet inte fördelar sig 
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jämnt och temperaturgivaren mäter felaktig temperatur. Någon håller för fläkten på utsidan 

av testsystemet och på så sätt påverkar luftflödet in i systemet.  

9.7 Resultat regleringssystem 

Här utvärderar vi om det bygga systemet uppfyller de krav som ställdes på det. Alla krav ska 

ses i Kravspecifikationen som skrevs tillsammans med Prevas. 

 

9.7.1 Mjukvarukrav 

De flesta mjukvarukrav som ställdes uppfylldes av det implementerade testsystemet. Den 

slutliga implementerade processregleringen var regleringen där KP parametern halverades. 

Regleringen som uppfyllde de krav som ställdes från Prevas på regleringen, men den 

rekommenderas inte att användas med ett mekaniskt relä. 

Ett krav var att det skulle gå att spara processparametrar och recept som användaren 

manuellt matar in till systemet via HMI:et. Systemet består idag av ett recept för regleringen 

och det går inte att spara de parametrar som matas in manuellt eller skapa nya recept. Det 

finns utrymme att lägga till det, men på grund av tidsbrist finns det inte idag. De tillägg som 

behövs genomföras för att lägga till/ spara parametrar och recept är några extra nätverk i 

PLC-koden, några grafiska ytor i HMI:et samt några extra taggar i OPC servern. 

9.7.2 Hårdvarukrav 

Alla hårdvarukrav som ställdes på testsystemet uppfylldes enligt kravspecifikationen.  
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10 

Sammanfattning: Analys av ett mekaniska ställdon i PID-reglering 

Vi har nu analyserat de resultat som erhölls från de olika testerna. Som jämförelse för de 

olika regleringarna användes en jämförelse med att processkörningen önskas köras konstant 

under ett års tid. Regleringarna i testerna visade att det mekaniska ställdonet inte skulle klara 

av det. Dock, de resultat som erhölls för testkörningarna med mekaniskt relä stämmer inte 

överens med verkligheten. Sist i delkapitlet presenteras hur, varför och vad som kan 

förändras för att erhålla rätt resultat.  

10.1 Ordinarie reglering inställd med lambdametoden  

Den första testkörningen testade den beräknade PID-regleringen med ett mekaniskt relä. 

Regleringen med ett SSR var av god kvalité men uppfyllde inte ett krav som ställts på 

regleringen, nämligen att inte ha en översläng 10 ˚ C över den önskade temperaturen. 

Regleringen testkördes med ett mekaniskt relä som gav en mycket bra reglering, men som i 

längden inte skulle vara hållbar för en process. Tillslagen för regleringen slutade på 140,5 

st/h och skulle inte klara en konstant processkörning under ett års tid. Regleringen hade 

heller inget tydligt första tillslag, utan reläet tillslogs konstant under hela körningen, vilket 



 

 97 

 

var ett konstigt beteende. Temperaturkurvan stämde heller inte överens med verkligheten då 

dess karaktär inte liknade samma reglering med SSR.  

10.2 Första tillslaget 

En reglering med ett första tillslag betyder att det mekaniska ställdonet ligger tillslaget och 

100 % av effekten ges ända tills ställdonet byter läge, vilket sker då det önskade värdet är 

uppnått. Med ett tillslag skjutsas regleringen ordentligt till det önskade värdet. Ovan nämn 

reglering med mekaniskt reläet hade flera tillslag under hela processkörningen, vilket sliter 

på reläet. Det är då bättre att skjutsa på mycket effekt direkt via ett tillslag och sedan låta 

processen stabilisera sig. Men på så sätt riskerar man även att få en översläng. För att 

motverka en sådan översläng skulle man kunna sätta ett intervall kring den önskade 

temperaturen. På så sätt kan värmetillförseln strypas innan den önskade temperaturen är 

uppnådd och vidare nyttja den eftervärme, motsvarande överslänget, för att uppnå den 

önskade temperaturen.  

I alla testkörningar med det simulerade mekaniska reläet, utom regleringen inställt 

manuellt, saknades översläng. Detta kan bero på att implementerad simuleringen inte 

fungerade som tänkt.  

10.3 Översläng 

Om en reglering med SSR ska enbart användas för att ställa in en reglering som ska användas 

med ett mekaniskt relä, spelar överslänget ingen roll. Det kunde vi se i testkörningen av den 

första, beräknade regleringen samt i testkörningen där samma reglering manuellt 

förändrades. Målet med den andra nämnda testkörningen var att se hur många tillslag en 

reglering utan KD termen får. I en annan testkörning halverades värdet av KP för att försöka 

minska överslänget och lyckades. Den förbättrade regleringen testkördes med ett mekaniskt 

relä och gav inte en bättre reglering än den beräknade testkörd med ett mekaniskt relä. 

Skillnaden i tillslag mellan de två regleringarna med ett mekaniskt relä var: 6,5 st, vilket 

skulle kunna försummas då felkällor som olika starttemperaturer av vattnet fanns.  

Har man en process med ett första tillslag bör trendkurvan för regleringen därefter med 

SSR ha långa perioder med låg amplitud. På så sätt fås färre tillslag från det mekaniska reläet 
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då ett tillslag, signal, verkar under längre tid. En sådan process lyckades vi inte 

åstadkomma i det här fallet vilket tyder på en felimplementation.  

10.4 Manuellt inställd reglering 

Vi förbättrade den ordinarie regleringen med SSR, genom att ställa in parametrarna manuellt 

under en pågående körning. Parametrarna som manuellt ställdes in gav en bättre reglering 

än de beräknade parametrarna för testsystemet.  

Den nya regleringen testkördes med mekaniskt ställdon som gav en bra reglering men 

den hade en hög översläng som inte stämde överens med den ordinarie manuell 

regleringen. Som nämnt tidigare har implementationen av simuleringen blivit fel och 

därmed ger felaktig reglering och antal tillslag. Extra tydligt blir det i den manuella 

regleringen då den testkördes med ett mekaniskt relä  

 Antalet mekaniska tillslag var färre för regleringen jämfört med de resterande 

regleringarna som testkördes med ett mekaniskt relä och som baserats på 

lambdametoden. Dock gav de med lambdametoden stabilare regleringar. 

Regleringarna med ett mekaniskt relä som utgick från regleringen beräknad med 

lambdametoden, gav regleringar som snabbt uppnådde den önskade temperaturen och 

även höll temperaturen sedan stabilt.  

10.5 Kan SSR bytas ut mot mekaniskt relä och bibehålla kvalitén?   

En slutsats man kan dra från det är att kvalitén hos en reglering inställd med avseende på ett 

SSR inte nödvändigtvis ger en bra reglering om man byter ut SSR mot ett mekaniskt relä. I 

det här arbetet såg vi att en reglering som ställts in manuellt gav en bra reglering med SSR, 

men när den kördes med ett mekaniskt relä erhölls ett stort över- och undersläng. Den 

ordinarie regleringen beräknade med lambdametoden och samma reglering med 

modifikationer, gav alla tre regleringar med ett mekaniskt relä av mycket god kvalité men 

som inte alls skulle vara hållbara på grund av antalet tillslag de har.  Tillslagen i regleringarna 

med det mekaniska reläet blev så många att regleringarna inte skulle klara av att hålla samma 

prestanda om de exekverades konstant under ett års tid. Man kan därför inte ställa in en bra 
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reglering med ett relä av typen solid state och anta att regleringen ska vara av likvärdig 

kvalité om man sätter in ett mekaniskt relä istället.  

Flest tillslag fick vi i regleringen där vi ändrade värdet av KP i ordinarie PID-reglering 

till 0.7, Appendix A-5. Antalet tillslag blev 177 st/h. Den ordinarie regleringen, parametrarna 

beräknade med lambdametoden testkörd med ett mekaniskt relä gav 140,5 tillslag/h. 

Differensen mellan körningarna är 36,5 tillslag/h. Detta kan ses som många tillslag, när 

kvalitén för båda regleringarna, både med SSR och mekaniskt relä, är mycket lika varandra. 

Genom att förändra värdet av KP från 1,05 till 0,7, ökas antalet tillslag med nästan 26 %. I 

ett relaterat arbete visade vi att ventiler i processindustrin genomsnittligt bytte läge 5-10 

gånger mer än vad som är nödvändigt för regleringen.  

𝑋 =  
177

140,5
= 1,2597864769 ≈ 26 %   (32) 

De resultat som presenterades för regleringarna som testkördes (ej testkörningen med 

manuellt inställda parametrar) stabiliserades med en mycket låg amplitud kring det önskade 

värdet. Inga ytterligare tester gjordes där enbart KD förändrades. Detta då stabiliseringen var 

bra. Minskar vi dämpningen i styrsignalen, riskeras att regleringen med ett mekaniskt relä 

ligger och slår hela tiden. Därför är det bra att ha en liten amplitud i oscillationen kring det 

önskade värdet. 

En fördel som vi ändå ser, trots att simuleringen av det mekaniska ställdonet inte var 

korrekt, var att en reglering med ett SSR kan kodas som om det vore ett mekaniskt relä. För 

ett SSR spelar antalet tillslag ingen roll då det inte påverkar livslängden eftersom det inte 

har några rörliga delar som kan slitas ut. PLC-koden för simulationen består endast av tre 

nätverk.  

10.6 Implementationsfel  

Som tidigare nämnt i kapitlet verkar regleringarna med det simulerade mekaniska reläet inte 

stämma överens med verkligheten. Regleringarna testkörda med ett mekaniskt relä borde få 

en liknade karaktär som regleringarna med ett SSR, dvs. en översläng som sedan går mot 

stabilitet. Tillhörande styrsignal för testkörningarna med mekaniskt relä borde ge många 

signaler i början av regleringen, vid överslänget som borde finnas, sedan bör antalet tillslag 

avta och komma med samma intervall när stabilitet uppnås. Eftersom att alla regleringar 



 

 100 

 

testkörda med ett mekaniskt relä ser felaktiga ut kan slutsatsen dras att det är något fel med 

simulationen av ett mekaniskt relä och de erhållna resultaten för simulationen stämmer inte. 

Vid närmare titt på implementationen av simulationen är det fel på cykeltiden för 

pulsgenerator-blocket som anropas. Blocket anropas 1 ggr/s som PID-regleringen, men 

det ska det inte. Hur ofta man anropar pulsgenerator-blocket påverkar antalet tillslag som 

det mekaniska reläet gör. Detta medför att antalen tillslag som erhållits för de olika 

testerna stämmer inte överens med verkligheten, dock kan de ha samma förhållande 

mellan varandra. Man kan fortfarande dra slutsatsen att för regleringarna där KP och KI 

förändrades och vi såg en ampitudskillnad, att antalet tillslag inte påverkas av denna 

amplitudskillnad. 

För att rätta till simulationen behöver man förändra cykeltiden för pulsgenerator-

blocket. Ett exempel är om man utgår från att man önskar att specifik reglering ska hålla 

under ett år tid med konstant körning. Sedan tidigare har vi visat att det är motsvarar 11 

tillslag/h, vilket i sin tur motsvarar en cykeltid på ca 5 minuter. Om cykeltiden i 

simulationen ersätts till 5 minuter (300 s), skulle mätdatan som erhålls visa hur 

regleringen ser ut för konstant körning i ett år. Jämförelser skulle kunna genomföras med 

ordinarie PID-reglering med SSR där man bör sen en försämrad reglering.  

Den ordinarie PID-regleringen kan också ifråga sättas om den inte kunde varit bättre. 

Genom att halvera KP (från 1,05 till 0,5) fick vi en bättre reglering som uppfyller alla 

krav. I kapitel 7- Implementerad PID-reglering, visades uträkningarna för de olika PID-

parametrarna med lambdametoden, där dötiden L sattes till 1s. Den sattes till 1 s då det 

var svårt att urskilja i temperaturgrafen hur lång dötiden var och ingen mätdata för 

styrsignalen registrerades ordentligt. Detta påverkar PID-parametrarna och ett värde på 

1 s för temperaturregleringen är kort då det är en trögprocess som regleras. En ny 

testkörning genomfördes för att ställa in PID-parametrarna med lambdametoden på nytt, 

där både mätdata för temperatur och styrsignalen sparades. En annan förändring med den 

nya inställningen var att istället för att använda: λ= T, för en aggressiv reglering, 

användes tumregelvärdet: λ= 3*T. Den nya testkörningen för att ställa in PID-

parametrarna visas i Appendix A-6 Ny lambda inställning. En testkörning genomfördes 

också för att se om de mer noggrannare beräknade parametrarna gav en bättre reglering. 

Regleringen var av god kvalité med en lägre översläng men tog längre tid på sig att 

stabiliseras vid den önskade temperaturen, i jämförelse med ordinarie beräknad 
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reglering. I verkligheten kan man behöva avväga mellan storleken på överslänget och hur 

snabbt systemet är, vilket kan resultera i att man tillåter en högre översläng för att nå det 

önskade värdet snabbare, eller åt andra hållet. Skillnaderna mellan regleringarna vad dock 

inte stor. Testkörningen med de nya parametrarna kan ses i Appendix A-7 Testkörning 

reglering med PID-parametrar beräknade i A-6. 
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Reflektion och erfarenheter 

I kapitlet kommer de olika moment i projektet som inte finns med i rapporten att beskrivas 

och sammanfattas kort. Först presenteras projektets helhet, sedan tid och problem som 

uppstått under projektets gång. Slutligen diskuteras framtida idéer och arbeten samt en 

sammanfattning av projektet.   

11.1 Övriga projektuppgifter 

Tanken med det här projektet var att jag skulle få se och lära mig de olika delarna som ett 

automationsprojekt består av. Projektets alla delar skulle genomföras av mig i alla steg, där 

första steget bestod i att undersöka vilka komponenter som testsystemet skulle byggas upp 

av. Andra arbetsuppgifter i projektet var: 

 Budget 

 Riskanalys 

 Specifika val av komponenter 

 Design av system (storlek, material mm) 

 Montering testsystem samt apparatskåp 
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 Kravspecifikation 

 Mjukvaru-tutorials 

 Beställningar av varor och komponenter 

Alla nämnda arbetsuppgifter genomfördes. Den slutliga kostnaden för konstruktionen av 

testsystemet överskred inte budgeten som bestämdes av Prevas. Riskanalysen medförde 

bland annat att nivågivaren till testsystemet tillkom. Ett krav ställt på testsystemet av Prevas 

var att torrkokning inte var tillåten, för att förhindra detta bestämde vi oss för att använda en 

nivågivare.  

Design, montering, implementering och beställningarna av komponenter/ varor 

genomfördes av mig med hjälp av min handledare på Prevas. Jag har fått uppfattningen av 

att Prevas är nöjda med slutresultatet av testsystemet. 

11.2 Tid 

I början av projektet lade jag tid på att studera automatisering genom att simulera en hiss, 

lära mig mjukvaran Citect SCADA och bekanta mig med OPC server. Hissen fick jag av en 

medarbetare på Prevas. Hissen var simulerad i ett HMI som jag skulle skriva PLC-koden till 

dess styrning i Siemens. För Citect SCADA genomförde jag olika tutorials och tester, bland 

annat att sammankoppla hissen med en OPC server. Jag la mycket tid på dessa tre moment 

i början, fler veckor, och det upplever jag har gynnat mitt arbete.  

Tanken var att inneslutningen och komponenterna till testsystemet skulle beställas runt 

nyår och efter leverans skulle det ta någon vecka att montera ihop systemet. Därefter skulle 

PLC-koden implementeras och testerna köras, det skulle finnas gott om tid. Beställningen 

av lådan skedde efter nyår. Leveransen av lådan och givarkomponenterna kom i slutet av 

januari. 

Parallellt med att jag väntade på lådan, genomförde jag elkonstruktionen, vilket tog mer 

tid än vad jag beräknat eftersom jag inte har några större erfarenheter inom området. Från 

början var det sagt att jag skulle designa apparatskåpet; elschema och på ett ungefär vilka 

elkomponenter som skulle användas, och någon annan skulle montera ihop den till mig. 

Under tre veckor väntade jag på att få mitt apparatskåp levererat, men det slutade med att 

jag fick beställa elkomponenterna och bygga ihop lådan själv. Detta resulterade i att tre 

veckor försvann från projekttiden då implementationen inte kunde fortsätta utan 
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strömförsörjning. Det tog ca en vecka att genomföra beställningen av alla elkomponeter 

som behövdes. Därefter tog det ca 2 veckor att montera ihop allt (kapning metallskena, 

borrning, montering, koppla ihop allt till systemet mm). Under elkonstruktionen råkade 

jag borra några hål fel, som medförde att nya tätningsringar behövde beställas, vilket 

resulterade i ytterligare en extra dag i genomförandet.   

Efter att apparatskåpet monterats klart var det dags att implementera mjukvaran. 

PLC-koden och HMI:et har jag jobbat med parallellt under tiden jag väntat på de olika 

leveranserna. Att ställa in PID-regleringens olika parametrar tog mer tid än vad jag från 

början trott. De första testerna som genomfördes var stegsvarstesterna för doppvärmaren. 

De tog flera dagar att genomföra då det tar tid att värma vatten och testerna skulle få den 

tid som de verkligen behövde. För att få tydliga resultat behövde varje testkörning få den 

tid den behövde för att värma vattnet och stabilisera sig vid rätt temperatur. En av de 

första testkörningarna som genomfördes undersökte hur temperaturtrenden såg ut om 

styrsignalen var konstant 20 % av doppvärmarens kapacitet, vilket tog en halvdag att 

genomföra.  

Mot slutet av projekttiden fanns det inte mycket utrymme för de planerade testen för 

analysen. Tester av ställdon kräver vanligtvis mer tid än vad som har genomförts under 

det här arbetet. Tester för ställdon är normalt under flera dagar, veckor till och med 

månader [35]. Den tiden fanns inte för de tester som genomfördes. För att få mer pålitliga 

resultat bör testkörningarna ske under en längre perioder. Hade mer tid funnits hade den 

lagts på att ställa in PID-parametrarna med avseende på mekaniska ställdon. Det tar tid 

att manuellt ställa in och utvärdera en process och arbetet behövdes testkörningarna 

genomföras minst 2 gånger, ett med SSR och ett med mekaniskt relä. Denna tid hade 

kunnat reduceras om man hade utfört PID-designen i något simuleringsverktyg, ex 

Simulink i matlab. De värden som jag slutligen bestämde mig för att använda kan 

förbättras med fler körningar för att förbättra de enskilda parametrarna. Vid extra tid 

hade även recept-funktionaliteten i HMI:et implementerats.  

11.3 Problem 

Under arbetes gång har olika problem dykt upp. I följande delkapitel beskrivs några av dem. 

Ett av de främsta problemen har varit leveranstid, vilket förklarades i föregående delkapitel 
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11.2 Tid och tas inte upp igen. Detsamma gäller implementationsfelet för simuleringen som 

redan presenteras i tidigare kapitel 10.6 Implementationsfel.  

Doppvärmare 

När det var dags att sammankoppla alla komponenterna med HMI:et och kod, skedde en 

liten olycka. Jag och min handledare skulle testa att skicka en analog signal till 

doppvärmaren och se inom vilket intervall signalerna låg. När vi gjorde detta hängde 

doppvärmaren fritt i skåpet utan att vara nedsänkt i vatten. Det gick fort och doppvärmaren 

brann upp innan vi insåg vad som hänt. Doppvärmaren ska alltid vara i vatten när den körs 

och olyckan visar vad fort det kan gå och vikten av att den är i vatten. Efter olyckan 

beställdes en ny doppvärmare som levererades efter två dagar. 

OPC server 

I början av projektet när jag simulerade en hiss och tillämpade en OPC server, fungerade 

OPC servern som jag använde utan problem. När jag skulle skapa en ny OPC server för 

projektet och importera taggar, fungerade inte servern. Taggarna fanns i servern så de gick 

att spara och ladda upp. I mitt HMI, hittade jag rätt OPC server men hittade inte taggarna 

som jag skapat. Jag försökte anropa dem fast de inte fanns med i tagg-listan, utan resultat.  

Jag provade att: skapa nya OPC server, skapa en OPC server med en tagg, ändra tagg 

adress, men inget fungerade. Tillslut bad jag min handledare om hjälp som hade mjukvaror 

som jag inte har tillgång till, för att testa OPC servrar. Det visade sig att min OPC server inte 

längre fungerade för att den var en demoversion. Jag fick en ny mjukvara för en annan OPC 

server. När jag testade den fungerade allt som det skulle. Problemet hade jag i ca en dag, då 

jag till en början trodde jag gjort fel och la tid på att skapa nya servrar och genomföra olika 

tester med taggarna.  

PID-inställning 

Inställningen för PID-regleringen tog tid att genomföra. Den första inställningen som jag 

gjorde såg mycket bra ut, men det visade sig att jag i PLC-koden anropade PID-regleringen 

i huvudloopen. Huvudloopen exekveras flera tusen gånger/s, vilket medförde att jag fick en 

styrsignal som uppdaterade sig för snabbt och resultaten blev inte verklighetstrogna. Jag 

flyttade PID-blocket från huvudloopen och la den i ett separat block som exekverar blocket 

1 gång/s. Men styrsignalen blev inte lika bra som när regleringen låg i huvudloopen. 
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Regleringen ville inte stabiliseras och överslänget var mer än 30 ᵒ C över den önskade 

temperaturen. Efter ca 2 timmar, när jag insåg att regleringen inte alls var bra, gav jag upp. 

Parametrarna för PID behövde förändras. För inställningen av parametrarna hade jag 

använt lambdametoden där jag som utgångspunkt sätt styrsignalen till 80 % av 

doppvärmarens kapacitet. 80 % av kapaciteten av doppvärmaren leder till att processen 

stabiliseras sig runt 96 ˚ C och i beräkningarna beräknas parametrarna med avseende på 

de 80 %, så det borde inte påverka slutresultatet att använda 80 % istället för 100 % 

exempelvis. Vid en närmare titt på ekvationerna till lambdametoden såg jag att KP:s 

värde beror på värdet av λ, ett värde som man väljer. Tidigare hade jag satt λ= 3*T, det 

värde som används som tumregel, men för en aggressiv reglering vilket jag nu behövde, 

kunde man sätta λ = T, vilket jag testade. Mitt KP värde gick från 0,35 till 1,05 och 

regleringen blev bra, men med en för hög översläng. Det kan ha varit en tillfällighet att 

regleringen inte fungerade som den skulle, eftersom jag vid senare tillfälle även 

beräknade om PID-parametrarna där målet var att minska värdet av KP = 1,05.    

11.4 Testsystem 

Ett testsystem har implementerats enligt kravspecifikation från Prevas. Testsystemet reglerar 

en vattentemperatur i en isolerad låda. I testsystemet finns det olika givare som skickar 

signaler till en PLC, som med implementerad PLC-kod använder dessa signaler för att 

genomföra regleringen. Användaren kan styra regleringen via en HMI. Det färdiga systemet 

uppfyller alla hårdvarukrav och mjukvarukrav.  

11.4.1 Utvärdering PLC-kod 

PLC-Koden är implementerades med existerande PID-block (CONT_C) i TIA portal v13. 

Från början implementerade jag en egen PID-funktion, men bestämde mig i slutändan att 

använda ett färdigt PID-block eftersom det fanns inbyggt i mjukvaran och därmed blev 

koden kortare, tydligare och lättare att felsöka.  

Den implementerade PID-regleringen gav en bra reglering men kunde ha varit ännu 

bättre. En orsak kan ha uppskattningen av dötiden, 1s, vilket kan ha varit ett för lågt 

värde. Värdet till λ valdes för en aggressiv reglering, vilket även det påverkar 

beräkningarna av PID-parametrarna. Som nämnts tidigare i rapporten genomfördes en 
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ny inställning av PID-regleringen med lambdametoden, där PID-parametrarna beräknades 

till andra värden, Appendix A-6.  

11.4.2 Utvärdering användargränssnitt 

Gränssnittet skapades med Citect SCADA. Man kan även göra ett tillhörande HMI direkt i 

TIA portal v13, vilket skulle vara lättare och smidigare då man inte behöver använda en 

OPC server för kommunikationen mellan HMI:et och PLC-koden.  

Det slutliga implementerade gränssnittet kan förbättras utseendemässigt och det finns 

utrymme att förbättra dess funktionalitet. Fokus har varit att skapa ett användargränssnitt 

som visar den nödvändigaste informationen för regleringen samt, enkel styrning av 

regleringen från användaren. Jag tycker ändå att designen för ändamålet är bra och jag är 

nöjd med det. Nästa steg med HMI:et är att implementera funktionen som tillåter användaren 

att spara egna recept för regleringen. 

11.5 Framtida idéer 

11.5.1 Nya tester för simulation 

För att erhålla testresultat som stämmer bättre överens med verkligheten behöver man 

förändra cykeltiden för pulsgenerator-blocket i simulationen för ett mekaniska relä. En typ 

av test som kan genomföras är att ställa in cykeltiden för PULSEGEN med avseende på den 

tid man önskar att regleringen och ställdonet ska klara av.  

Ett exempel är att regleringen ska köras med det mekaniska ställdonet konstant under en 

2 års period. Den generella livslängden för ett mekaniskt ställdon är 105 tillslag. För delas 

dessa tillslag under en 2 års period fås att ställdonet inte får tillslås fler än 6,5 gånger/h, se 

ekvation 33.  

𝑋 =  
105

(2 ∗365 ∗24)
= 6,5 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔/ℎ    (33) 

6,5 tillslag/h motsvarar en cykeltid för pulsgenerator-blocket på 6 min, motsvarande 360 

s. Temperaturgrafen som erhålls för körningen motsvara då hur regleringen ser ut för körning 

under 2 års och som det mekaniska ställdonet teoretiskt ska klara av.   
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11.5.2 Byta process i testsystem 

Temperaturreglering är en seg process vilket gör att processen har vissa begränsningar när 

det kommer till tester. En tanke var att byta ut en av ställdonskomponenterna mot en 

begagnad som havererat. Tanken var då att göra en prestandan jämförelse före och efter 

bytet, där eventuell skillnad skulle bero på haveriet av komponenten. Men ett sådant test 

skulle inte fungera då temperaturreglering är en trög process. Det tar tid att värma vatten och 

tillslagen för ställdonet skulle inte ske så pass snabbt i förhållandet att det blir märkbart. För 

denna typ av test behövs en process där ställdonet kontinuerligt ligger och slår. 

Framtida arbete skulle vara att göra samma typ av undersökning men där man 

genomför testerna på ett system med en snabbare process. Det skulle exempelvis vara en 

motor. För denna typ av system kommer reläerna ligga och slå mer frekvent, vilket leder 

till högre slitage och en kortare livslängd. Resultaten för testen skulle också bli tydligare, 

då det finns fler antal relä-tillslag att undersöka. 

 

11.5.3 Konstruktionsförändringar testsystem 

För tillfället finns det ingen kylanordning i testsystemet och huvudsyftet med systemet är 

uppvärmning av vatten. I dag går det inte att få vattnet kallare än den temperatur som 

omgivningen har. Har vattnet tidigare värmts upp sker temperatursänkningen naturligt vilket 

kan vara tidskrävande. Framtida förändringar av systemet kan vara att sätta in en 

kylanordning. För att reglera en kylningskomponent behövs några extra plintar, tråd, 

relä/kontaktor samt tillägg i den befintliga PLC-koden och HMI:et. Förändringen bör inte 

vara allt för komplicerad.  

I dagsläget används ett SSR och ett mekaniskt relä till doppvärmaren. SSR ger ström 

via en styrsignal och det mekaniska reläet ger ström då nivåvakten signalerar att 

vattennivån i bägaren är okej. På så sätt förhindras torrkokning även om någon skulle 

förändra PLC-koden. Byter man ut doppvärmaren mot en annan komponent kommer 

säkerhetsspärren ligga kvar. Men det gäller enbart om den nya komponenten kopplas in 

i vägguttaget tillhörande doppvärmaren. Totalt finns det två vägguttag i systemet, ett för 

doppvärmaren och ett för magnetomröraren. Båda är markerade med namn, men skulle 

man ändå byta uttag på dem fås ingen säkerhet för doppvärmaren. PLC-koden och 
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hårdvarukonstruktionen är olika för vägguttagen. En förändring som kan göras är att se till 

att båda vägguttagen är säkrade om någon skulle koppla in fel komponent i fel uttag.  

Det går att genomföra många förändringar med systemet, vilket även var tanken när det 

konstruerades, då systemet ska kunna användas för att lära nyanställda och andra 

intresserade mer om automation. Mindre förändringar som kan göras är att sätta en sensor i 

systemets dörr, som kan larma och stanna en process om dörren öppnas. En större förändring 

skulle vara att byta ut PLC.  

11.6 Sammanfattning projekt 

Från det här projektet har jag lärt mig vad krävande det kan vara att bygga ett reglersystem. 

Efter att implementerat en PID-reglering inser jag vad mycket arbete och tid som finns 

bakom regleringarna. Min ordinarie PID-reglering vars parametrar ställts med labdametoden 

var av god kvalité, men uppfyllde inte kravet med en max översläng på 10 ˚ C över den 

önskade temperaturen. Men genom att halvera KP uppfylldes alla krav för regleringen.  

Jag har lärt mig oerhört mycket inom automation och vad många olika möjligheter det 

finns inom området. Det är något jag vill jobba med i framtiden. Innan projektet var jag inte 

så kunnig inom elkonstruktion. Nu vet jag hur man går tillväga när man konstruerar ett 

elskåp, hur man ska tänka och hur man kan bygga det. Ett moment som var överraskande 

kul.  

Den första PID-regleringen jag implementerade var med lambdametoden, som gav en 

bra reglering men med en för hög översläng. För lambdametoden följde jag anvisningar och 

formler från böcker för att beräkna värdena för parametrarna. Jag har dubbelkollat mig och 

upptäckte att värdet av dötiden var kanske uppskattad till ett för lågt värde och därför 

genomfördes en ny inställning och beräkning av PID-parametrarna. Den nya beräkningen 

visas i Appendix A-6 och gav en stabilare reglering och som uppfyllde kravet att överslänget 

ej får överskrida 10 ˚ C, men tar längre tid än den beräknade. 

 Det kanske inte är så konstigt att dagen PID-regleringar i industrin inte presterar så bra. 

Det tar tid att ställa in och tid är pengar. Man nöjer sig med något halvbra resultat som man 

senare behöver köra i manuellt läge för att regleringen ska fungera.  
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A Appendix 

A-1 Kravspecifikation 
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A-2 Elschema implementerat testsystem 
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A-3 Resultat testkörning av PID-regleringen manuellt inställd med 

vattenmängden 700 ml. 
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A-4 Stegsvars test- 20, 40 och 80 % kapacitet av doppvärmaren 

 

80 % kapacitet av doppvärmaren 

 

 

Vattenmängden var 1 liter 

Testkörningen pågick i ca 1 timme och temperaturen stabiliserade sig efter ca 45 min 

kring temperaturen 95,6 ᵒC.   

 

20 % kapacitet av doppvärmaren 

Vattenmängden var 1 liter 

Testkörningen pågick i ca 2 timmar och 10 minuter där temperaturen stabiliserade sig 

efter ca 1 timme och 40 min vid 58 ᵒ C.  
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40 % kapacitet av doppvärmaren 

Vattenmängden var 1 liter 

Testkörningen pågick i ca 2 timmar och temperaturen stabiliserade sig efter ca 1 timme 

och 20 min  till vid 80 ᵒ C. 
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A-5 Testkörning KP = 0,7 

KP = 0,7 

KI = 437,5 s 

KD = 0,5 s 

 

Testkörning SSR 

Tid testkörning: 2 timmar 5 min. 

Max temperatur: 76,5 ᵒ C 

Översläng %: 53 % 
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Testkörning Mekaniskt relä 

Tid testkörning: 1 h 

Antalet tillslag var 177 st för hela processkörningen 

 

 

 

Båda testkörningarna hade önskad temperatur 50 ᵒC och vattenvolymen 1200 ml. 
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A-6 Ny lambda inställning  

Beräkningarna genomfördes på samma sätt som presenterat i rapporten. Testkörningen 

för inställningen med lambdametoden startade med en styrsignal på 5 % som sedan höjdes 

till 80 %, då temperaturen stabiliserat sig.  

 

 

Beräkning av processförstärkning:  

𝐾𝑃 =  
∆𝑦

∆𝑢
=  

(94,3−18,3)%

(80−5)%
= 1,01 %   (1) 
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Beräkning tidskonstant: 

𝑦63% =  ∆𝑦 ∗ 0,63 =  (94,3 − 18,3)  ∗ 0,63 =  47,88 ° 𝐶   (2) 

             𝑇 =  𝑇63% 𝑎𝑣 ∆𝑦 −  𝑇𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 12: 08: 17 − 12: 01: 52 

         = 0: 6: 25      (3) 

6 minuter och ca 25 sekunder är T, vilket motsvarar 385 s.  

𝑇 = 385 𝑠     (4) 

Beräkning dötid: 

𝐿 = 12: 01: 42 − 12: 01: 42 = 10 𝑠   (5) 

Lambda: 

𝜆 = 3 ∗ 𝑇 = 1155 𝑠     (6) 

Beräkning KP: 

𝐾 =  
1

𝐾𝑃
  

𝐿
2  +  𝑇

𝐿
2  +  𝜆 

=  
1

1,01
  

10
2  +  385

10
2  +  1155

 

 = 0, 3328781154 ≈ 0,33     (7) 

Beräkning KI:  

𝑇𝑖 = 𝑇 +
𝐿

2
= 385 +

10

2
= 390 𝑠     (8) 
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Beräkning KD:  

𝑇𝑑 =  
𝑇𝐿

𝐿 + 2𝑇
=  

385 ∗ 10

10 + 2 ∗ 385
=  4,9358974359 ≈ 5 𝑠  (9) 

 

PID-regleringens parametrar beräknades till: 

KP = 0,33 

KI = 385 s 

KD = 5 s 
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A-7 Testkörning reglering med PID-parametrar beräknade i A-6 

 

800 ml vatten 

Önskad temperatur 50 ˚ C 

 

Parametrar: 

KP = 0, 33 

KI = 385 s 

KD = 5 s 
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