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Titel 
Styr- och beräkningsprogram för kalibrering av värmestrålningsmätare 
 
 
Författare 
Katri Pajander 
 

 
Sammanfattning 
Då det köptes in ny utrustning för kalibrering av värmestrålningsmätare till SP, Brandteknik, fanns det 
ett önskemål om att effektivisera proceduren vid kalibreringen. Vid kalibrering med den befintliga 
hård- och mjukvaran finns många manuella moment som skulle kunna reduceras. 
 
I detta projekt har ett styrprogram utvecklats i programmeringsspråket LabVIEW. Programmet 
använder ett seriellt kommunikationsprotokoll för att styra den kontroller som reglerar temperaturen i 
kalibreringsugnen. Programmet ställer in de temperaturnivåer som ska ingå i kalibreringen, upp till tio 
stycken, och kontrollerar när temperaturen har stabiliserat sig. När den gjort det tas ett antal mätpunkter 
ut och sparas till en resultatfil. Resultatfilen analyseras med en beräkningsalgoritm implementerad i 
Excel. Till detta program har tillägg gjorts för att rita upp diagram över kalibreringskurvor och beräkna 
och rita upp diagram för residualer. 
 
De resulterande programmen; styrprogrammet Heat flux calibration och beräkningsprogrammet 
HeFl2005, uppfyller de önskemål som fanns mycket väl. Mycket tidskrävande arbete för att genomföra 
kalibreringen sköts nu automatiskt. 
 
 
 
 

Nyckelord 
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Sammanfattning 
Då det köptes in ny utrustning för kalibrering av värmestrålningsmätare till SP, Brand-
teknik, fanns det ett önskemål om att effektivisera proceduren vid kalibreringen. Vid 
kalibrering med den befintliga hård- och mjukvaran finns många manuella moment som 
skulle kunna reduceras. 
 
I detta projekt har ett styrprogram utvecklats i programmeringsspråket LabVIEW. 
Programmet använder ett seriellt kommunikationsprotokoll för att styra den kontroller som 
reglerar temperaturen i kalibreringsugnen. Programmet ställer in de temperaturnivåer som 
ska ingå i kalibreringen, upp till tio stycken, och kontrollerar när temperaturen har 
stabiliserat sig. När den gjort det tas ett antal mätpunkter ut och sparas till en resultatfil. 
Resultatfilen analyseras med en beräkningsalgoritm implementerad i Excel. Till detta 
program har tillägg gjorts för att rita upp diagram över kalibreringskurvor och beräkna och 
rita upp diagram för residualer. 
 
De resulterande programmen; styrprogrammet Heat flux calibration och beräknings-
programmet HeFl2005, uppfyller de önskemål som fanns mycket väl. Mycket tidskrävande 
arbete för att genomföra kalibreringen sköts nu automatiskt. 
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Abstract 
When new equipment for calibration of heat flux meters where bought to SP, there was a 
wish to make the calibration procedure more efficient. When performing calibration with 
the existing hard- and software there are a lot of manual elements that can be reduced. 
 
In this project a control program has been developed in LabVIEW. The program uses a 
serial communication protocol to control the furnace controller that regulates the 
temperature in the furnace. The program sets the temperature levels that are included in the 
calibration, up to ten levels, and checks when the temperature has stabilized. When the 
temperature is stable measurements are saved to a result file. The result file is analyzed in 
an Excel program that has the algorithm for computing the heat flux implemented. 
Additional functionality in the Excel program has been developed also. This comprises the 
drawing of calibration curves in a diagram and calculation and drawing of diagrams of the 
residuals. 
 
The resulting programs; the controller program Heat flux calibration and the Excel program 
HeFl2005, fulfils the wishes very well. A lot of time consuming work to carry through a 
calibration is now automated.  
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1 Företagspresentation 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, är ett statligt ägt aktiebolag med 
huvuddelen av sin verksamhet belägen i Borås. Företaget har ca 730 anställda och har en 
omsättning på drygt 650 Mkr. SP bedriver forskning inom flera olika områden bland annat 
energiteknik, mätteknik, elektronik, bygg och mekanik och brandteknik. Förutom forsk-
ningen är en annan viktig del i verksamheten att utföra kunduppdrag som kan innefatta att 
göra tekniska undersökningar, beräkning, provning och mätning inom de olika områdena. 
 
En betydande del av SPs verksamhet ligger inom området mätteknik. Det är viktigt med 
tillförlitliga mätresultat. Inom såväl produktion som handel har mätningar en central roll för 
att styra kvalitet och fördela kostnader. Behoven ökar ständigt och krav ställs på allt 
noggrannare och mer komplexa mätningar. För att tillgodose industrins och samhällets 
behov av spårbara mätningar och nära tillgång till mätteknisk kompetens för de centrala 
mätstorheterna i det internationella måttsystemet, SI, utses riksmätplatser. 
 
SPs uppgift som riksmätplats är att upprätthålla och utveckla de nationella mätnormalerna 
och att säkerställa den internationella spårbarheten. Forskning och internationellt samarbete 
spelar här en viktig roll för att möta de ständigt ökande kraven på noggrannhet och 
effektivitet inom mätningar av alla slag inom näringsliv, handel, vetenskap och samhället i 
övrigt. SP som nationellt metrologiinstitut är aktivt inom alla dessa områden. SP 
samarbetar med såväl högskole- och industriforskare som med motsvarande nationella och 
internationella institut världen över i utvecklingen av mättekniken och måttenheternas 
definitioner. 
 
Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt för SP vidare mätteknisk 
kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt. Det betyder i 
praktiken att SP kalibrerar mätinstrument, anordnar utbildning samt hjälper industrin att 
lösa mättekniska problem. För detta har SP högt kvalificerad personal med stor erfarenhet 
från avancerade mätutrustningar och mätmiljöer. 
 
Enheten Brandteknik, där detta projekt har utförts, har ca 50 anställda. Verksamheten består 
i provning och utvärdering av produkters och materials beteende vid brandpåverkan. 
Resultaten kan användas för typgodkännande och certifiering i Sverige och andra länder. 
Släckmedel och utrustning för släckning av bränder provas också och analyser av teoretiska 
brandförlopp och temperaturutvecklingen i brandsatta konstruktioner utförs. Det sker också 
forskning inom dessa områden [1]. 
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2 Inledning 
Värmestrålningsmätare används ofta i brandtekniska sammanhang. De används som hjälp-
medel för att få fram data i brandexperiment och även som kalibreringsinstrument i olika 
standardiserade brandtestningsmetoder. Därför finns det ett intresse av att kalibrera själva 
strålningsmätarna på ett sätt som ger en spårbarhet enligt accepterad mätteknisk standard 
[2]. 
 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, har utvecklat en procedur för att kalibrera 
värmestrålningsmätare. Denna procedur finns beskriven i ISO 14934-2 (metod 2) [3]. Den 
går ut på att man använder en sfärisk ugn med ett hål i botten, i vilket man monterar 
strålningsmätaren. Sedan gör man mätningar på upp till tio olika temperaturnivåer, för att få 
fram en kalibreringskurva för mätaren. 
 
SP har haft utrustningen för att göra kalibreringar i drygt tio år, men i samband med att en 
ny kalibreringsugn köptes in i början av året har man önskat att effektivisera kalibrerings-
proceduren något, då den tar relativt lång tid och består av många manuella moment. 
 
Detta projekt handlar om att utveckla en programvara som kan användas vid kalibrering av 
värmestrålningsmätare och som ska reducera så mycket som möjligt av de manuella 
momenten i kalibreringen. I projektet ingår också att göra vissa tillägg till det beräknings-
program som används för att analysera resultaten från kalibreringarna, också detta för att 
göra vissa moment automatiska när man sammanställer en rapport över kalibreringen.  
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3 Bakgrund 
När en strålningsmätare ska kalibreras monteras den i kalibreringsugnen i öppningen på 
undersidan (se figur 1). Mätaren är monterad i en vattenkyld hållare som består av en del 
som sitter fast i ugnen och en löstagbar del. Även strålningsmätaren är vattenkyld. Mätare 
som kan kalibreras är av typerna Gardon och Schmidt-Boelter. Dessa registrerar både 
strålad och konvektivt överförd värme. 
 
Hållaren har flänsar som reducerar reflekterad strålning. Mätarens placering i undersidan av 
ugnen samt hållaren med dess flänsar gör att värme överförd till mätaren via konvektion 
minimeras och kan försummas i beräkningarna. Den varma yta som strålningsmätaren ”ser” 
beräknas utifrån geometrin på hållaren, ugnen och mätaren och på så sätt får man fram den 
strålning som når mätaren.  
 

 
Figur 1: Schematisk skiss över ugnen med strålningsmätaren monterad. Ugnens diameter är 305 mm, 
hållarens ytterdiameter är 63 mm och innerdiametern är 50 mm. [4] 
 
De signaler som ska mätas upp vid en kalibrering är temperaturen i ugnen, temperaturen 
hos kylvattnet och strålningsmätarens utsignal. Ugnens temperatur mäts av ett termo-
element placerad inuti ugnen och kylvattnets temperatur mäts av ett termoelement som är 
placerad i kylvattnets inlopp till hållaren och mätaren. Signalerna samlas med en datalogger 
som givarna är kopplade till. 
 
När en kalibrering genomförs ställs ugnens temperatur in med hjälp av en ugnskontroller. 
Upp till tio temperaturnivåer kan ingå i en kalibrering och för varje nivå mäter man 
strålningsmätarens utsignal och ugnens och kylvattnets temperaturer. Ugnskontrollern är en 
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självinställande PID-regulator som styr den elektriska uppvärmningen av ugnen och kan 
hålla en mycket stabil temperatur efter en viss uppvärmnings- och stabiliseringstid. 
 
Alla mätdata sparas i en resultatfil som sedan analyseras i ett beräkningsprogram, där 
algoritmen för att beräkna strålningen utifrån ugnens och kylvattnets temperaturer finns 
implementerad. 

3.1 Syfte 
Syftet med detta projekt är att utveckla en programvara som förenklar proceduren vid 
kalibrering av strålningsmätare. Detta ska uppnås genom att programmet ska kunna styra 
ugnskontrollerns temperaturinställning, avgöra när temperaturen har stabiliserat sig och 
genomföra mätningen när temperaturen är stabil samt spara resultatet till en fil. Vissa 
tillägg ska också göras till beräkningsprogrammet, som tidigare endast beräknat strålnings-
värdet utifrån de uppmätta temperaturerna i ugnen och hos kylvattnet. Dessa tillägg består i 
att rita upp ett diagram som visar förhållandet mellan beräknad strålning och strålnings-
mätarens utsignal och att ta fram koefficienter för en linjär kurva och en andragradskurva 
anpassade till diagrammet. Utifrån dessa koefficienter ska även residualer beräknas och ett 
residualdiagram för vardera kurvan ritas upp. En del modifieringar kan behöva göras till 
hur programmet läser in data från resultatfilen. I beräkningsprogrammet ska man också 
kunna ange kalibreringskonstanter för ugnens temperatur och att detta ska tas hänsyn till i 
beräkningarna av strålningen. 

3.2 Omfattning 
Projektarbetet omfattar 20 veckor och består av litteraturstudier, utveckling och testning av 
programvara. I litteraturstudierna studeras kalibreringsmetoden och beräknings-
programmets uppbyggnad. Grunderna i det programmeringsspråk som ska användas vid 
utvecklingen av styrprogrammet och tidigare utvecklad programvara för insamling av 
mätdata i detta programmeringsspråk studeras också. En utredning för hur man ska 
kommunicera med och styra ugnskontrollern behöver göras. 
 
Den programvara som utvecklas och de ändringar som görs i beräkningsprogrammet måste 
verifieras genom testning och jämförelse med tidigare resultat. Till programvaran ska också 
höra utförlig dokumentation av koden och manual till användning av programmen. 

3.3 Begränsningar 
Styrprogrammet kommunicerar med en datalogger för att samla in mätdata under 
mätningen. Programmet begränsas till att enbart implementera rutiner för att kommunicera 
med instrument av typen IMP 5000 (Isolated Measurement Pods) från Solartron [5]. 
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4 Introduktion 
Här beskrivs kortfattat alla de ingående delarna i systemet och hur en kalibrering genom-
förs med den befintliga hård- och mjukvaran. Det programmeringsspråk som används vid 
utvecklingen av styrprogrammet beskrivs också. Beräkningsprogrammet och algoritmen för 
att beräkna strålningen förklaras kortfattat. 

4.1 Systemets uppbyggnad 
Här nedan följer en beskrivning av vilka komponenter systemet är uppbyggt av samt 
komponenternas funktion och placering. 

• Ugnen är en sfärisk, välisolerad, elektriskt uppvärmd ugn som fungerar som en 
svartkroppsstrålare. 

• Ugnskontrollern är en PID-regulator som styr uppvärmningen av ugnen. Regulatorn 
är självinställande. 

• Strålningsmätaren monteras i en vattenkyld hållare. Hållarens öppning mot insidan 
av ugnen definierar mätarens synfaktor under vilken ugnen strålar mot givaren. 

• Två termoelement är placerade inuti ugnen. Det ena används av ugnskontrollern för 
återkopplingen till temperaturregleringen och den andra används för att mäta 
temperaturen i ugnen vid kalibreringen. Båda är av typ S med okapslade trådar som 
är högst 1 mm i diameter. De är monterade på insidan av ugnsväggen strax under 
mitten av ugnen och mitt emot varandra. 

• Termoelementet som används för att mäta temperaturen i ugnen vid kalibreringen är 
av typ S, med okapslade trådar som är högst 1 mm i diameter. Exakt var detta 
termoelement skulle placeras i ugnen var vid tiden för detta projekt inte helt 
bestämt. 

• Termoelementet som mäter vattnets temperatur är av typ K och är placerad i 
vattenröret så nära inloppet som möjligt till strålningsmätaren och hållaren. 

• Givarna som registrerar data vid kalibreringen (termoelement och strålningsmätare) 
är kopplade till en datalogger av fabrikatet IMP 5000 från Solartron. Denna har ett 
Ethernetgränssnitt som används för att skicka data över ett lokalt nätverk till datorn 
som sparar datat. 

• Datorn en vanlig PC som har en installation av LabVIEW för att kunna köra mät-
programmen. 

• De strålningsmätare som kan kalibreras är av typerna Gardon eller Schmidt-Boelter 
och ska ha en ytterdiameter som är högst 50 mm och en mätfläck som är högst 10 
mm i diameter [2, 3]. 

4.2 Kalibrering 
Kalibreringsugnen kan ställas in på temperaturer mellan rumstemperatur och 1200°C, men 
ett rekommenderat område är 400-1000°C. Vid lägre temperaturer än 400°C sjunker 
noggrannheten i mätningarna och vid högre temperaturer får man en onödig belastning på 
ugnen. Det rekommenderade temperaturområdet är också lämpligt på grund av att många 
verkliga mätobjekt ligger inom detta område. De strålningsnivåer man kan uppnå ligger i 
området 2-75 kW/m2. 
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Kylvattnets temperatur måste ligga över daggpunkten för den omgivande luften för att 
undvika kondensation på hållaren och strålningsmätaren, men man får en bättre 
noggrannhet ju lägre temperatur kylvattnet har. Temperaturen har valts till 25°C, då detta 
ligger över daggpunkten i de flesta situationer. 
 
Kalibreringsproceduren kan beskrivas i ett antal steg som ska genomföras: 

a) Mät upp radien hos strålningsmätarens mätfläck. 
b) Montera mätaren i den löstagbara delen av hållaren och mät upp avståndet från 

kanten av hållaren till mätarens yta. 
c) Montera hållaren i öppningen på undersidan av ugnen. 
d) Slå på kylvattnet för hållaren och strålningsmätaren. Om ugnen är varm behöver 

man slå på kylvattnet innan man monterar hållaren i ugnen. 
e) Slå på ugnen och ställ in den temperatur som motsvarar det första 

strålningsvärdet som ska mätas upp. 
f) Vänta tills ugnen har stabiliserat sig på den inställda temperaturen. 
g) Logga mätdata i två minuter (ca 120 mätpunkter). 
h) Repetera e-g för alla temperaturnivåer som ska ingå i mätningen. 

4.3 Det gamla mätprogrammet 
Programmet som används för att logga data är ett tidigare utvecklat mätprogram speciellt 
anpassat för olika ofta förekommande mätsituationer på SP, Brandteknik. Det är dock inte 
särskilt väl anpassat för att kunna genomföra kalibreringar av strålningsmätare. Varje 
mätning på de olika temperaturnivåerna hamnar i olika resultatfiler och för att kunna 
utvärdera kalibreringsresultatet måste man samla alla resultat i en fil. Eftersom man startar 
och stoppar mätningen manuellt finns heller ingen kontroll av att man tar ut lika många 
mätpunkter på varje nivå, utan detta justeras i efterhand. 
 
Programmet har implementerat rutiner för att kommunicera med IMP och delar av detta 
kommer att kunna återanvändas i det nya styrprogrammet. 

4.4 LabVIEW 
Det programmeringsspråk som används vid utvecklingen av styrprogrammet heter 
LabVIEW och tillhandahålls av National Instruments. Det är en helt och hållet grafisk 
utvecklingsmiljö och till skillnad från många konventionella programmeringsspråk, som 
bygger upp program på ett sekventiellt sätt, använder sig LabVIEW istället av dataflöden.  
 
Det är ett kraftfullt utvecklingsverktyg för applikationer som hanterar datainsamling, analys 
av mätningar och presentation av data. Det har ett väl utvecklat bibliotek för att koppla 
samman med många olika typer av hårdvara och kan enkelt sättas upp att kommunicera 
till exempel via Ethernet eller serieporten på datorn, helt beroende på hur hårdvaran man 
vill koppla till är uppbyggd [6]. 
 
Principen för att bygga upp ett program i LabVIEW går ut på att man har så kallade front-
paneler och tillhörande flödesdiagram. I frontpanelen, som representerar gränssnittet till 
användaren eller till andra funktioner, placeras alla in- och utdata till funktionen. Detta kan 
till exempel vara knappar eller numeriska värden som användaren kan ändra på, som då blir 
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indata till funktionen, eller grafer och numeriska displayer, som representerar utdata från 
funktionen. I flödesdiagrammet placerar man all datamanipulation som ska ske på in- och 
utdata (se figur 2). 
 

 
Figur 2: Exempel på en frontpanel och tillhörande flödesdiagram. Den här funktionen skriver en array av 
data till en fil. Indata till funktionen är en filreferens, en array av data samt ett feltillstånd (no error). Utdata 
är samma filreferens och eventuella fel som uppkommit i funktionen. I blockdiagrammet görs först arrayen 
om till en textsträng och sedan skrivs textsträngen till filen. 
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4.5 Beräkningsprogrammet 
Strålningen som når mätaren består av flera olika delar; den direkta strålningen från ugnen, 
strålning från hållaren samt strålning från ugnen som reflekteras via hållarens väggar. För 
att kunna beräkna strålningen görs en något förenklad modell av geometrin ovanför 
strålningsmätaren. Modellen utgörs av en cylinder begränsad av ytan på strålningsmätaren, 
hållarens väggar och öppningen mot ugnen. Eftersom hållaren har flänsar delas cylindern 
upp i två olika sektioner. Mätaren kan monteras på två olika sätt, med en distans eller utan, 
för att få olika nivåer på strålningsvärdet. I figur 3 syns mätaren monterad med distansen. 
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′L 3  
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Figur 3: Verkligt utseende hos hållaren, med strålningsmätaren monterad. Arean A2 är den cylindriska ytan i 
hållaren med höjd L2. Arean A3 är den nedre delen av hållaren med höjd L3. Areorna delas vid C. Areorna A4 
och A5 är översidan på mätaren, där A5 är själva givaren. Notera att beteckningar med exponenten ’ gäller 
då distansen är borttagen och beteckningar med exponenten ’’ gäller då mätaren är monterad med distans. 
[2] 
 
Varje yta i modellen (figur 4) representeras av en emissivitet och en temperatur. 
Temperaturen och emissiviteten för varje yta tas fram med hjälp av ugnens och kylvattnets 
temperatur och en del approximationer för hur geometrin ser ut. Genom att ta fram hur 
strålning lämnar varje yta och hur strålningen sker mellan olika ytor i modellen kan man få 
fram ett ekvationssystem för att beräkna strålningen som når ytan A5 som alltså 
representerar givaren hos mätaren. Ekvationssystemet löses sedan numeriskt. 
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Figur 4: Förenklad modell av geometrin i hållaren. [2] 
 
Beräkningarna för att få fram strålningsvärdet är implementerade i ett makro som körs i 
Excel. Mätfläckens radie på strålningsmätaren (r5 i figur 4) och avståndet till strålnings-
mätaren från hållarens överkant (L4 i figur 4) mäts upp innan kalibreringen. I Excelbladet 
skriver man sedan in dessa värden och startar makrot. Man pekar ut den fil som innehåller 
resultaten från kalibreringen och sedan utförs beräkningen. 
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5 Utförande 
Innan själva utvecklingsarbetet av programmen startar görs en kravspecifikation som tar 
upp allt som programmen ska kunna göra och vilka ytterligare önskemål det finns att 
programmen ska klara av men som inte är nödvändiga. Utifrån denna struktureras sedan 
styrprogrammet upp i olika övergripande funktioner som ska kunna implementeras och 
testas separat. Dessa övergripande funktioner finns beskrivna i flödesscheman (bilaga 1), 
för att man ska kunna följa dataflödet i programmet. För beräkningsprogrammet behövs 
inget detaljerat förarbete eftersom tilläggen som ska göras är mycket mindre omfattande 
och kan implementeras direkt. 

5.1 Kravspecifikation 
Styrprogrammet ska: 

• ställa in temperaturen hos ugnskontrollern för varje nivå som ska ingå i 
kalibreringen. 

• avgöra när temperaturen är stabil i ugnen. 
• när temperaturen är stabil, läsa av 120 mätpunkter (ugnstemperatur, vatten-

temperatur och strålningsmätarens utsignal). 
• spara alla mätpunkter från alla nivåer i en resultatfil. 

 
I övrigt ska programmet vara uppbyggt på ett sätt som gör det lätt att förstå och använda. 
Hela programmet ska vara på engelska. Detta inkluderar all text som kan komma upp när 
användaren jobbar med programmet (knapptexter, uppmaningar och felmeddelanden osv.), 
samt att hjälpfönster som man kan ta fram i programmet när det är i utvecklingsläge ska 
vara på engelska. Dessa hjälpfönster fungerar som en slags kommentering av koden. 
 
Beräkningsprogrammet ska, förutom vad det redan gjorde: 

• Rita upp ett diagram som plottar det beräknade strålningsvärden mot strålnings-
mätarens utsignal. 

• I diagrammet anpassa en linjär kurva och en andragradskurva till plotten. 
• Med hjälp av ekvationerna till de anpassade kurvorna beräkna strålningsvärdet 

för varje uppmätt utsignal från strålningsmätaren och beräkna residualerna, det 
vill säga jämföra det beräknade strålningsvärdet (utifrån algoritmen) med 
strålningsvärdet man får fram med den anpassade ekvationen. Skillnaden mellan 
dessa värden utgör residualen. 

• Rita upp diagram som plottar residualerna mot strålningsmätarens utsignal både 
för den linjära approximationen och för andragradsapproximationen. 

 
Dessutom ska kalibreringskoefficienter för kalibreringsugnen tas hänsyn till. Temperaturen 
från ugnen justeras med dessa innan strålningen beräknas. Ett önskemål är att dessa 
koefficienter finns i en fil, där man kan spara koefficienterna från varje kalibrering av 
ugnen, för att få en historik över hur ugnen förändras, men bara de aktuella värdena tas med 
i beräkningen. 
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5.2 Utveckling 
Här beskrivs hur tankegångarna har varit vid arbetet med att utveckla programmen och hur 
själva utvecklingen av ett fungerande system har gått till. 

5.2.1 Tillägg av hårdvara 
Ugnskontrollern har en serieport av typ RS-422/485. För att kunna kommunicera med den 
är det då lämpligt att använda datorns serieport, men eftersom denna är av typ RS-232 
behövs någon slags signalomvandlare. Det finns flera sådana omvandlare på marknaden 
och till detta projekt köptes en ADAM-4520 Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter från 
Advantech in. Med denna har man möjlighet att omvandla signalen från RS-232 till RS-485 
(2 trådar) eller RS-422 (4 trådar). Fabriksinställningen på ugnskontrollern var 
kommunikation av typen RS-422 och därför valdes denna typ. Ugnskontrollerns övriga 
inställningar för seriell kommunikation är 9600 bps i överföringshastighet och udda paritet. 
Även omvandlaren är inställd på 9600 bps. 
 
Två olika kablar används för att koppla mellan serieportarna, en mellan datorn och adaptern 
och en mellan adaptern och kontrollern. Tabell 1 beskriver hur kablarna ser ut. 
 

Dator → Adapter 
Pin 2  Pin 2 
Pin 3  Pin 3 
Pin 5  Pin 5 
Pin 7  Pin 7 

 
Adapter → Kontroller 
RX+  Pin 4 
RX-  Pin 5 
TX+  Pin 8 
TX-  Pin 9 

Tabell 1: Schema över hur pinnarna i seriekablarna är kopplade. Kabeln mellan adaptern och kontrollern är 
öppen på adaptersidan och de fyra trådarna kopplas direkt i adaptern. 

 
Mjukvarumässigt finns två olika möjligheter för att kommunicera med kontrollern. Det ena 
är ett protokoll av typ Modbus och det andra är ett ASCII-protokoll [7]. Här valdes ASCII-
protokollet eftersom det efter en snabb överblick verkade lättare att förstå och 
implementera. 

5.2.2 Utveckling av styrprogrammet 
De flödesscheman som har tagits fram (bilaga 1) beskriver hur programmet ska hänga ihop 
och vad det ska göra i stora drag. Utifrån detta byggs ett programskelett upp och nya mer 
detaljerade delar läggs in allt eftersom. Varje nytt tillägg testas också separat för att se att 
det fungerar som det är tänkt. Funktionerna delas även upp i olika kategorier beroende på 
vad de utför eller var i programmet de befinner sig, till exempel en kategori för filhantering 
och en som hanterar kommunikation med kontrollern och så vidare. Dessa kategorier döps 
efter en konvention där varje funktion i en kategori får ett huvudnamn samt sitt funktions-
amn. Huvudnamn kan till exempel vara FILE för funktioner som hanterar filer, eller MEAS 
för funktioner som utför mätningen. I LabVIEW kan man till varje funktion rita en bild som 
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kommer att vara det som representerar funktionen i flödesdiagrammet och varje funktions-
kategori har då fått en egen bakgrundsfärg. Allt detta görs för att det senare ska bli lätt att 
hitta bland funktionerna. 
 
En del i utvecklingsarbetet är att bygga upp användargränssnittet i programmet. Här är det 
viktigt att det är enkelt att förstå hur man ska göra för att åstadkomma olika mål i 
programmet. Det får inte finnas för mycket information på en gång men samtidigt måste all 
nödvändig information ändå finnas tillgänglig. En idé som har använts i denna del av 
utvecklingen är att titta på Brandtekniks andra mätprogram och försöka göra funktioner 
som är likartade i båda programmen likadana, till exempel i vilken ordning olika fönster 
dyker upp och placering av knappar för att starta mätningar och så vidare. 

5.2.3 Utökning av beräkningsprogrammet 
Det som behöver göras i beräkningsprogrammet är att implementera de tillägg som finns 
uppsatta i kravspecifikationen. 
 
För att rita upp de olika diagrammen behöver på något sätt all indata till diagrammen pekas 
ut automatiskt. När programmet läser in data från resultatfilen håller en räknare reda på hur 
många rader data som har lästs in. Detta värde sparas och används för att avgöra hur stor 
datamängden är och för att kunna bestämma vilka celler som ska ingå som data i dia-
grammen. Uppritningen av diagrammen åstadkoms genom att under inspelning av ett 
makro rita upp diagrammen manuellt och även lägga in trendlinjer för den linjära kurvan 
och andragradskurvan. När man sedan tittar på den resulterande koden kan man göra 
ändringar däri för att åstadkomma helautomatisk uppritning. Bland annat sätts de ingående 
datamängderna som egna variabler istället för att användaren behöver välja ut dataområdet. 
 
I diagrammen kan man också se ekvationerna för de anpassade kurvorna men det går 
däremot inte att få tag på koefficienterna till ekvationerna på detta sätt automatiskt. Istället 
används de funktioner för regression som finns i Excel för att göra en beräkning på hela 
datamängden igen. Dessa koefficienter används för att göra nya beräkningar av strålnings-
värdet, samt för att beräkna residualerna till varje uppmätt värde och dess motsvarande 
beräknade värde. Två stycken residualdiagram ritas upp på samma sätt som för det tidigare 
diagrammet. Även var diagrammen ska placeras i databladet spelas in i makrot. 
 
Programkoden för uppritningen av diagrammen och beräkningar av residualer finns i bilaga 
2. 

5.3 Verifiering av styrprogrammet 
Varje del i programmet testas under utvecklingens gång för att se att de fungerar som det är 
tänkt. Även när delarna sätts ihop till större enheter testas de för att se att gränssnitten 
mellan funktionerna fungerar. När hela programmet är klart testas det för att se att varje 
möjligt val som användaren kan utföra fungerar. I vissa fall, när vissa fel uppstår, avslutas 
programmet efter ett felmeddelande och i andra fall kan felet åtgärdas av användaren och 
programkörningen fortsätter. Några genomkörningar av fullständiga kalibreringar görs 
också. Resultatfilerna härifrån används sedan för att analysera hur programmets test av när 
temperaturen är stabil fungerar. 
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Kommunikationen med IMPen via TCP/IP har i princip kopierats från det gamla mät-
programmet och lämnas utan vidare testning. I det nya seriella kommunikationsprotokollet 
med ugnskontrollern finns vissa felkontroller. Dels finns den inbyggda paritetskontrollen i 
seriekommunikationsfunktionen. Dels har en checksumma-beräkning inkluderats i med-
delandena, där både ugnskontrollern och programmet kontrollerar att checksumman 
stämmer för skickade och mottagna meddelanden. Ett annat fel som uppstår ibland är att 
läsningen från serieporten misslyckas av någon anledning och detta fel tas också om hand 
så som de övriga, genom att de utlästa värdena sätts till noll och hoppas över, och med-
delandet skickas på nytt. 

5.4 Verifiering av beräkningsprogrammet 
För att kontrollera att beräkningsprogrammet fungerar som det ska prepareras en resultatfil 
så att det kan köras i både det gamla och det nya programmet och detta kan enkelt göras i 
Excel. När resultatet körs i det gamla programmet får man sedan manuellt rita upp alla 
önskade diagram, precis så som man har gjort tidigare. Dessa jämförs sen med de diagram 
som ritas upp automatiskt i det nya programmet och ekvationerna för de anpassade 
kurvorna jämförs också. 



 17 
 

6 Resultat 
Det ursprungliga systemet har kompletterats med en länk mellan datorn som programmet 
körs på och ugnskontrollern. Temperaturen i ugnen styrs nu från programmet via 
kontrollern med ett seriellt kommunikationsprotokoll, där meddelanden skickas fram och 
tillbaka mellan datorn och kontrollern. Mätdata tas så som tidigare in till programmet via 
ett lokalt nätverk. Se figur 5 för en systemöversikt. Analys av kalibreringsresultaten sker 
vanligen på en annan dator än den som används för att köra styrprogrammet på. Det enda 
gränssnittet mellan styr- och beräkningsprogrammet är resultatfilen som skapas under 
mätningen i styrprogrammet. 

 
Figur 5: Systemöversikt. 

6.1 Styrprogrammet, Heat flux calibration 
Programmet heter Heat flux calibration. Syftet med att utveckla programmet har varit att 
automatisera processen vid kalibrering av strålningsmätare där det är möjligt. Före en 
kalibrering skapar man ett schema med upp till max tio temperaturnivåer som ska ingå i 
mätningen. När man sedan startar mätningen sköter programmet om att ändra temperaturen 
hos ugnskontrollern och att ta ut mätdata på varje temperaturnivå. Mätdata sparas till en 
resultatfil som sedan kan användas i utvärdering med hjälp av Excelprogrammet HeFl2005. 
 
Programmet är uppdelat i tre huvuddelar som man kan nå från startfönstret (figur 6). Den 
första delen, Settings, hanterar övergripande inställningar av instrument- och givarfiler och 
standardkataloger för övriga filer som skapas under programkörningen. Den andra delen, 
Configuration, hanterar konfigurationen för varje enskild mätning, dels instrument-
konfigurationen och dels schemaläggningen av temperaturnivåerna i kalibreringen. Den 
tredje delen, Measure, består av två steg, där det första testar att kopplingen mot hårdvaran 
fungerar och det andra genomför själva mätningen. 
 

Ugn 

Kontroller 
99°C 

IMP Hub 

ADAM RS-422 RS-232 

TCP/IP TCP/IP 

Styrsignal 

Mätdata 
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Figur 6: Startfönstret i Heat flux calibration. 

6.1.1 Settings 
I inställningar väljer man instrument- och givarfiler och standardkataloger för konfigura-
tionsfiler samt resultat-/schemafiler (figur 7). Inställningarna sparas mellan programkör-
ningarna och normalt behöver inga ändringar göras. Varje gång man senare i programmet 
ska öppna eller spara konfigurations- eller schemafiler används standardkatalogerna, det 
vill säga de som anges i detta steg, som startsökväg i fildialogen. 
 

 
Figur 7: Inställningar för instrument- och givarfiler och för defaultkataloger. 
 



 19 
 

Instrument- och givarfilerna anger ur vilka filer programmet ska hämta information om 
instrument och givare. Dessa filer är desamma som används i Brandtekniks andra mät-
program och innehåller information om IMPens nätverksinställningar (IP-nummer, gateway 
osv.) och om givarna (givartyp, enhet, kalibreringskonstanter osv.). I Heat flux calibration 
kan man inte göra några modifieringar till dessa filer, till exempel lägga till nya instrument 
och givare, utan man måste då använda det gamla mätprogrammet. 

6.1.2 Instrument configuration 
Här gör man inställningar för det instrument man använder för att samla in mätdata. Man 
anger aktuellt instrument (IMP) samt anger kanal och typ av givare för var och en av Water 
temperature, Furnace temperature och Heat flux meter (figur 8). 
 

 
Figur 8: Instrumentkonfiguration. 
 
I normalfallet använder man en mätkonfiguration som har gjorts tidigare. För att öppna den 
trycker man på Open och väljer den konfigurationsfil som är aktuell. Data från den filen 
laddas in i indikatorerna för instrument, givare och kanaler. 
 
Om man vill skapa en ny konfiguration eller ändra i en öppnad konfigurationsfil väljer man 
ett instrument i instrumentlistan och väljer givare och kanal för Water temperature, 
Furnace temperature och Heat flux meter, sedan trycker man Save. 
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6.1.3 Temperature levels configuration 
Här skapar man ett schema för sin mätning (figur 9). I Setpoints-tabellen anges de 
temperaturnivåer som ska ingå i kalibreringen. I Schedule file står sökvägen till den fil som 
schemat sparas i. Resultatfilen kommer att få samma namn som schemafilen men med fil-
ändelsen .res. 
 

 
Figur 9: Temperaturnivåer. 
 
För att skapa ett schema för en ny kalibrering skriver man in de temperaturnivåer som ska 
ingå i mätningen, i den ordning man vill att de ska göras. Temperaturerna anges i °C och 
kan anges i hela grader eller med en decimal (om fler decimaler anges avrundas det till en 
decimal). Därefter trycker man på Save och anger det filnamn som schema- och resultat-
filen kommer att få. 
 
Man kan öppna ett tidigare skapat schema genom att trycka på Open och därefter välja 
schemafilen. Temperaturnivåerna laddas in i Setpoints-tabellen. Om man påbörjat mät-
ningen med detta schema markeras de temperaturnivåer som redan mätts upp i Done?-
kolumnen med grönt ljus. De temperaturnivåer som ännu inte mätts upp kan man ändra 
ordningen på, ta bort eller lägga till nya temperaturnivåer och därefter spara ändringarna 
genom att trycka på Save. 
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6.1.4 Configuration test 
Här testat instrumentkonfigurationen (figur 10). Kontakten med hårdvaran (IMP och ugns-
kontroller) testas och utlästa värden från IMP visas. 
 

 
Figur 10: Test av instrumentkonfiguration med hjälpfönstret synligt. 
 
Statusen för instrumentet (IMPen) kan visa OK, Timeout, Not found eller Busy. Not found 
uppstår om instrumentet inte kan hittas på nätverket, Timeout om instrumentet inte svarar 
inom en viss tid, Busy om instrumentet svarar att det är upptaget och OK om kom-
munikationen fungerar utan problem.  
 
Statusen för ugnskontrollern (Furnace Controller) är antingen OK om kommunikationen 
fungerar utan problem, eller Not ok! om något problem uppstår vid kommunikationen. 
 
Om statusen för instrumentet eller för ugnskontrollern inte är OK visas ett hjälpfönster med 
beskrivning av hur man kan åtgärda de olika felen (figur 10). Man kan då inte heller gå 
vidare i programmet. 
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6.1.5 Measure 
Här genomförs mätningarna i kalibreringen (figur 11). 
 

 
Figur 11: Mätning. 
 
Graferna uppdateras hela tiden med värden som skannas från IMP. De numeriska 
indikatorerna visar det senast hämtade värdena, det finns även en indikator som visar 
temperaturen från ugnskontrollern och det är samma temperatur som syns på kontrollerns 
display.  
 
Mätningen kan befinna sig i tre olika lägen: 

• Idle: Innan man har startat mätningen eller om man har stoppat den. 
• Waiting: När man startar mätningen väljs den första ännu inte uppmätta 

temperaturnivån i schemat, ugnskontrollern ställs till denna temperatur och sedan 
väntar programmet på att temperaturen ska stabilisera sig. 

• Measuring: När rätt temperatur har uppnåtts skannas värden från IMPen varje 
sekund, 120 mätpunkter tas ut och sparas till resultatfilen. När detta är gjort tas 
nästa temperatur ut i schemat och programmet återgår till att vänta. Programmet kan 
inte stoppas när mätning pågår. 
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Efter att alla temperaturnivåer har mätts upp ställs ugnskontrollerns temperatur till 0°C och 
ett meddelande kommer upp om att mätningen är färdig. När man trycker på OK i det 
meddelandet kommer man tillbaka till startfönstret. 
Om man vill avbryta mätningen innan den är färdig trycker man på STOP och sedan Exit 
(om measurement status visar Measuring måste man vänta tills mätningen är genomförd, ca 
2 minuter). 
 
En programmeringsteknisk miss finns i den här delen av programmet och den består i att 
uppdateringsfrekvensen hos graferna och avläsningen av temperaturerna och så vidare 
ligger i samma loop som programmets kontroll av om användaren har tryckt på någon 
knapp. I vanliga fall brukar man lägga sådant som har med den direkta interaktionen med 
användaren att göra i en egen loop med relativt snabb uppdateringsfrekvens och att sedan 
ha någon slags globala variabler för att föra över data mellan looparna. På grund av att detta 
inte är gjort här kan denna del av programmet kännas trögt med den långsamma upp-
dateringsfrekvensen. 

6.1.5.1 Stabilisering av temperaturen. Hur går det till? 
Ugnskontrollern är inställd på temperaturer av formatet XXX.X och kan alltså varieras 
mellan 0 och 999.9 °C. När man läser av temperaturer från ugnskontrollern får man dem i 
en noggrannhet av 0.1°C. För att se om temperaturen är stabil läser programmet av 
temperaturen från ugnskontrollerns termoelement och jämför den med den inställda 
styrtemperaturen, börvärdet. Temperaturen anses vara stabil om kontrollerns temperatur har 
varit lika med börvärdet ett antal gånger i följd, och avläsningarna görs var femte sekund. I 
programmet kan man ställa in hur många gånger i följd det ska vara stabilt i funktionen 
MEAS Check Stable Temperature.vi. Funktionen gör skillnad på om temperaturen svänger 
in på börvärdet med eller utan en översläng. Den känner igen en översläng om temperatur-
en passerar börvärdet med minst 0.2 °C. Innan funktionen har indikerat en översläng krävs 
att temperaturen är lika med börvärdet 20 gånger i följd och efter att en översläng inträffat 
ska de vara lika 10 gånger i följd. Anledningen till att ha ett högre antal gånger innan en 
översläng beror på att temperaturen kan ligga på börvärdet ett tag innan den passerar och 
man vill inte påbörja mätningen innan temperaturen kommer tillbaka till börvärdet. När den 
väl kommer tillbaka räcker det med ett färre antal gånger eftersom den inte svänger förbi 
ytterligare gånger. 
 
Tio stycken resultatfiler med totalt 73 temperaturnivåer har kontrollerats. En sammanställ-
ning av resultatet finns i bilaga 4. I fyra fall har medeltemperaturen avvikit med mer än 
0.1°C (upp till högst 0.25°C) under mätningen och det är troligt att funktionen hunnit 
registrera 20 temperaturer på rätt nivå men att den sen fortsatt förbi styrtemperaturen. I 
cirka 20 fall har temperaturen avvikit ofta under mätningen men bara med 0.1°C och detta 
har troligen skett efter en översläng men att temperaturen inte riktigt stabiliserat sig, men 
man ändå fått 10 godkända temperaturer i följd. 

6.2 Beräkningsprogrammet, HeFl2005 
Programmet har döpts till HeFl2005. Inläsningen av resultat från resultatfilen har 
modifierats för att passa det nya utseendet som resultatfilerna får i styrprogrammet. Det 
finns inga större skillnader i utseendet, förutom att filhuvudet är en rad längre och att det 
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fanns start- och stopmarkörer på raderna mellan olika temperaturnivåer, som tidigare 
behövde hoppas över. 
 
För att korrigera temperaturen i ugnen används koefficienter i en linjär ekvation som har 
tagits fram då ugnen har kalibrerats. Detta har gjorts på två olika sätt, där det ena var att 
man direkt i Excelbladet med beräkningsprogrammet sparade koefficienterna. Det andra 
sättet var att användaren i en fildialog pekar ut den fil som innehåller koefficienterna och 
därefter läser programmet in dem till Excelbladet. I bilaga 3 finns koden för varianten där 
man pekar ut en fil. 
 
I bilaga 5 finns ett exempel på hur det ser ut när man kör beräkningsprogrammet. Man 
skriver in mätfläckens radie och avståndet till mätaren från toppen av hållaren och anger 
om man har med distansen eller inte. Sedan trycker man på knappen Calculate och får 
sedan peka ut filerna för kalibreringskonstanterna för ugnen samt resultatfilen. Sedan 
trycker man på knappen Residuals, så beräknas residualerna och diagrammen ritas upp. 
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7 Slutsatser 

7.1 Mätning 
Önskemålet om att effektivisera proceduren vid en kalibrering har uppfyllts mycket väl. De 
manuella moment vid mätningen, som tidigare har tagit mycket tid, har reducerats. För 
varje temperaturnivå som ingår i en kalibrering har man behövt ställa in temperaturen 
manuellt på ugnskontrollern och sedan vänta på att temperaturen stabiliserar sig innan man 
genomför mätningen på den nivån. Tiden för uppvärmning och stabilisering är i genomsnitt 
1,5 timmar och man sparar nu tid genom att inte behöva hålla koll på när detta inträffar 
exakt eftersom programmet sköter det. Tidigare behövde man också när temperaturen 
stabiliserat sig starta och stoppa mätningen, som genomförs under ca två minuter. Detta 
sköter programmet också om automatiskt. Förutom de rent tidsmässiga vinsterna finns en 
vinst i att operatören bara behöver vara där i början för att sätta upp schemat och sedan inte 
återkomma fler gånger under kalibreringens gång, för att ändra temperaturer och genomföra 
mätningar. 
 
En ytterligare möjlighet som finns med programmet är att kunna köra kalibreringar utanför 
ordinarie arbetstid. Till exempel kan man starta en kalibrering under dagen och låta den gå 
färdig under natten. Den totala tiden för en kalibrering är ca 15 timmar och tidigare har man 
varit tvungen att använda två arbetsdagar för att genomföra kalibreringen. Denna möjlighet 
kräver dock att man utreder säkerheten något när systemet körs många timmar obevakat, till 
exempel behöver man fundera på vad som händer vid ett strömavbrott, eller om vatten-
försörjningen till kylanordningen skulle avbrytas. 

7.2 Stabiliseringen 
Hur programmet avgör när temperaturen är stabil verkar fungera väl för det mesta. Det 
händer ändå enstaka gånger att programmet missar och startar en mätning vid ett tillfälle då 
temperaturen inte riktigt hunnit bli stabil. Det kan vara en idé att öka antalet gånger 
temperaturen ska vara lika med styrtemperaturen efter en översläng för att försäkra att den 
hinner stabilisera sig. För att se hur mycket man kan öka antalet gånger de ska vara lika kan 
man behöva göra en del testkörningar för att se att det inte tar orimligt lång tid innan 
mätningarna påbörjas. Man skulle kunna göra en lite mer avancerad kontroll där man gör 
jämförelser ett högre antal gånger men att det under den tiden kan få avvika någon enstaka 
gång. I den här versionen av programmet har man dock nöjt sig med de nuvarande inställ-
ningarna, eftersom det fungerar väl för det mesta och för att man inte exakt vet om de 
avvikande fallen påverkar resultatet för mycket. 

7.3 HeFl2005 
De önskemål som fanns för ett beräkningsprogram som utför fler av de moment som 
behöver göras till en rapport över kalibreringen har uppfyllts. Tidkrävande moment som att 
rita upp diagram och utföra residualberäkningar manuellt har reducerats.  
 
Två olika lösningar för hantering av kalibreringsdata för ugnens temperatur har 
presenterats. Sättet där man pekar ut en fil med kalibreringsdata skulle dock kunna göras 
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bättre. Helst av allt skulle man vilja slippa peka ut filen och att programmet istället hämtar 
informationen automatiskt. Den första lösningen med att spara kalibreringsdata direkt i 
Excelbladet fungerar därför bättre i nuläget, men uppfyller inte önskemålet att ha alla 
kalibreringsdata för ugnen samlade på ett ställe. 
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8 Rekommendationer 
Med detta projekt har önskade resultat uppnåtts, men följande punkter kan vara av intresse 
att undersöka för att ytterligare finslipa och förbättra programmen. 
 

• Stabiliteten hos temperaturen 
 

En utredning för hur stabil temperaturen måste vara kan vara bra att göra och sedan, om det 
behövs, göra vissa förändringar i programmet för att uppfylla dessa krav. Enklast är att testa 
olika värden på hur många gånger temperaturen måste ha varit lika med styrtemperaturen 
för att se hur det påverkar stabiliteten. En mer avancerad algoritm skulle också kunna 
implementeras. 
 

• Kompilering 
 

Det finns en möjlighet att kompilera styrprogrammet i LabVIEW. Fördelen med detta är att 
man då slipper ha en full installation av LabVIEW på den dator programmet körs på, vilket 
kan vara ett problem när man har ett begränsat antal licenser för programmet.  
 

• Kalibreringskonstanterna 
 

Beräkningsprogrammet kan behöva förbättras med avseende på hur det hämtar 
kalibreringsdata för ugnens temperatur. Att på något sätt undvika att användaren behöver 
bläddra fram till den fil som innehåller informationen och i stället låta programmet hämta 
det automatiskt vore lämpligt. 
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Bilaga 1: Flowcharts 
These flowcharts describe the data flow in the Heat flux calibration program. The “Main” 
flowchart contains the entire program, and it is broken down in to more detailed flowcharts 
on some parts of the program. 

STOP

START

Initialization 

Error 
handling 

Error? Stop?

Exit?

User 
interaction? 

• Settings 
• Configuration 
• Measurement 

yes yes

yes 

yes 

no no 

no 

no 

Main 

This is a flowchart of the main procedure of the Heat flux 
calibration program. Here the user chooses one of the sub 
procedures Settings, Configuration and Measurement or 
exits the program. The error handling is also performed 
here. 
 
Detailed flowcharts on: Initialization, Settings, 
Configuration and Measurement. 
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STOP

START

yes 

yes 

no 

no 

Get system 
file paths 

Check 
paths

Missing 
file? 

Set missing 
file error 

Read 
filepaths file 

Set default 
paths 

Clear working 
file cluster 

Check 
paths

Missing 
file? 

Initialization 

When the program starts the 
system file paths are checked 
and if any vital files are 
missing, an error is returned. 
Previously configured file 
paths are read from a file or 
default paths are used. 
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START

STOP

yes 

no OK 
button?

Read filepath 
controls 

Save file 
paths

Settings 

Here the user specifies which 
instrument and senor file should 
be used in the program. Default 
directories for configuration 
and result/schedule files can 
also be specified. If no such 
changes are made default 
system files are used and the 
current location of the program 
will be used as default directory 
for configuration and 
result/schedule files. 
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START

STOP

Read 
instrument file 

Configure 
temperatures 

End or 
temp?

End or 
meas? 

END

END

TEMP 

MEAS 

Read 
sensor file 

Configure 
measurement 

Configuration 

First, the instrument and sensor files 
are read and then the Configure 
measurement procedure is run. The 
user can then choose to go back to 
the main procedure (END) or to 
continue with the Configure 
temperature sub procedure (TEMP). 
From there the user can go back to 
the Configure measurement sub 
procedure (MEAS) or to finish the 
configuration (END) which leads 
back to the main procedure. 
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START

STOP

Configuration 
test

Exit or 
meas?

MEAS 

EXIT

Measure 

Measurement 

The measurement procedure 
consists of two steps. The 
first is the Configuration test 
where the connections to the 
hardware are checked and 
where the user can see if 
values from scans seem ok. 
If this test is ok the next step 
is the Measure procedure, 
where the measurement is 
performed. 
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Bilaga 2: Makro HeFl2005, Residual 
Sub Residual() 
' 
' Residual Makro 
' Makrot inspelat 3/2/2005 av Katri Pajander 
' 
    Dim y_values, x_values, xandx2_values, lin_residuals, pol_residuals As Range 
         
    ' Get the row of the last measurement 
    Worksheets("Heat flux calc.").Select 
    Range("H3").Select 
    row = Selection.Value 
     
    Set x_values = Worksheets("Heat flux calc.").Range(Cells(6, 1), Cells(row, 1)) 
    Set y_values = Worksheets("Heat flux calc.").Range(Cells(6, 6), Cells(row, 6)) 
    Worksheets("Residuals").Select 
    Set xandx2_values = Worksheets("Residuals").Range(Cells(6, 7), Cells(row, 8)) 
    Set lin_residuals = Worksheets("Residuals").Range(Cells(6, 2), Cells(row, 2)) 
    Set pol_residuals = Worksheets("Residuals").Range(Cells(6, 5), Cells(row, 5)) 
     
    ' Creates a chart with a linear and a polynomial trendline 
    Call Regressionchart(x_values, y_values) 
     
    ' Calculates the coefficients of the trendline equations 
    linregr = Application.WorksheetFunction.LinEst(y_values, x_values, 1, 0) 
    a = Application.WorksheetFunction.Index(linregr, 1) 
    b = Application.WorksheetFunction.Index(linregr, 2) 
    Range("C2").Value = a 
    Range("C3").Value = b 
     
    polregr = Application.WorksheetFunction.LinEst(y_values, xandx2_values, 1, 0) 
    a = Application.WorksheetFunction.Index(polregr, 1) 
    b = Application.WorksheetFunction.Index(polregr, 2) 
    c = Application.WorksheetFunction.Index(polregr, 3) 
    Range("F2") = a 
    Range("F3") = b 
    Range("F4") = c 
     
    xandx2_values.Select 
    Selection.ClearContents 
     
    ' Calculate estimated values and residuals 
    Range("A6").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R2C3*'Heat flux calc.'!RC+R3C3" 
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    Range("B6").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "='Heat flux calc.'!RC[4]-RC[-1]" 
     
    Range("D6").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "=R2C6*'Heat flux calc.'!RC[-3]^2+R3C6*'Heat flux calc.'!RC[-3]+R4C6" 
     
    Range("E6").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "='Heat flux calc.'!RC[1]-RC[-1]" 
     
    Range("A6:E6").Select 
    Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(6, 1), Cells(row, 5)), Type:=xlFillDefault  
    Range("A1").Select 
     
    ' Creates residual charts 
    Call Residualcharts(lin_residuals, pol_residuals, x_values) 
     
End Sub 
 
Sub Regressionchart(x_values, y_values) 
     
    Range("G2").Select 
     
    Charts.Add 
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = x_values 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = y_values 
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Residuals" 
    With ActiveChart 
        .HasTitle = True 
        .ChartTitle.Characters.Text = "Regression chart" 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = _ 
        "Output signal [mV]" 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Heat flux [kW/m²]" 
    End With 
    ActiveChart.Axes(xlValue).Select 
    Selection.TickLabels.NumberFormat = "0.00" 
    ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 
    Selection.TickLabels.NumberFormat = "0.00" 
    ActiveChart.Axes(xlValue).AxisTitle.Select 
    Selection.AutoScaleFont = True 
    With Selection.Font 
        .Name = "Arial" 
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        .FontStyle = "Normal" 
        .Size = 10 
        .Strikethrough = False 
        .Superscript = False 
        .Subscript = False 
        .OutlineFont = False 
        .Shadow = False 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
        .Background = xlAutomatic 
    End With 
    ActiveChart.Axes(xlCategory).AxisTitle.Select 
    Selection.AutoScaleFont = True 
    With Selection.Font 
        .Name = "Arial" 
        .FontStyle = "Normal" 
        .Size = 10 
        .Strikethrough = False 
        .Superscript = False 
        .Subscript = False 
        .OutlineFont = False 
        .Shadow = False 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
        .Background = xlAutomatic 
    End With 
     
    ActiveChart.PlotArea.Select 
    Selection.Interior.ColorIndex = xlNone 
  
    'continue = MsgBox("Choose X-values = Output signal and Y-values = Heat flux from 
the Heat flux calc. sheet", vbOKOnly) 
    'Application.Dialogs(xlDialogChartSourceData).Show 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Y""" 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add(Type:=xlLinear, Forward:=0, _ 
        Backward:=0, DisplayEquation:=True, DisplayRSquared:=True).Select 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(1).DataLabel.Select 
    Selection.Left = 70 
    Selection.Top = 28 
     
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add(Type:=xlPolynomial, Order:=2 _ 
        , Forward:=0, Backward:=0, DisplayEquation:=True, DisplayRSquared:=True _ 
        ).Select 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(2).DataLabel.Select 
    Selection.Left = 206 
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    Selection.Top = 28 
 
    ActiveSheet.Shapes(1).IncrementLeft 230 
    ActiveSheet.Shapes(1).IncrementTop -110 
     
    Range("A1").Select 
 
End Sub 
 
Sub Residualcharts(lin_residuals, pol_residuals, x_values) 
     
    Range("G2").Select 
    
    Charts.Add 
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = x_values 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = lin_residuals 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Residuals (linear)""" 
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Residuals" 
    ActiveChart.HasLegend = False 
    ActiveSheet.Shapes(2).IncrementLeft 230 
    ActiveSheet.Shapes(2).IncrementTop 170 
    ActiveChart.ChartTitle.Select 
    Selection.AutoScaleFont = True 
    With Selection.Font 
        .Name = "Arial" 
        .FontStyle = "Fet" 
        .Size = 12 
        .Strikethrough = False 
        .Superscript = False 
        .Subscript = False 
        .OutlineFont = False 
        .Shadow = False 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
        .Background = xlAutomatic 
    End With 
     
    Range("G2").Select 
     
    Charts.Add 
    ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
    ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = x_values 
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = pol_residuals 
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    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Residual (polynomial)""" 
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Residuals" 
    With ActiveChart 
        .HasTitle = True 
        .ChartTitle.Characters.Text = "Residual (polynomial)" 
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False 
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False 
    End With 
    ActiveChart.HasLegend = False 
    ActiveSheet.Shapes(3).IncrementLeft 230 
    ActiveSheet.Shapes(3).IncrementTop 450 
    ActiveChart.ChartTitle.Select 
    Selection.AutoScaleFont = True 
    With Selection.Font 
        .Name = "Arial" 
        .FontStyle = "Fet" 
        .Size = 12 
        .Strikethrough = False 
        .Superscript = False 
        .Subscript = False 
        .OutlineFont = False 
        .Shadow = False 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
        .Background = xlAutomatic 
    End With 
     
    Range("A1").Select 
 
End Sub 
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Bilaga 3: Makro HeFl2005, Heat_flux 
Detta är utdrag ur makrot för beräkning av värmestrålning. Själva algoritmen och 
beräkningarna har utelämnats. 
 
Sub Heat_flux() 
' 
' Heat_flux Makro 
' Makrot inspelat 3/2/2005 av Katri Pajander 
' 
' Variable declarations 
Dim a(4, 4): Dim b(4, 4): Dim d(4): Dim X(4) 
 
' Constants 
Pi = 3.14159265358979 
Sigma = 0.000000056697 'Stefan-Bolzman constant 
R1 = 30.09  'Aperture radius 
R4 = R1 
Ep1 = 0.997 'Apparent emissivity of furnace 
Ep2 = 0.96  'Emissivity of cooler surfaces 
Ep3 = 0.96 
Ep4 = 0.96 
 
' Checks that Gage radius and depth are filled in 
' If not, the program vill end 
If Range("B1").Value = "" Or Range("B2").Value = "" Then 
   MsgBox "You have to fill in the Gage Radius and Gage Depth" 
   End 
End If 
 
r5 = Range("B1").Value 
Xg = Range("B2").Value 
Dx = Range("B3").Value 
 
' Calculation of heights (L), areas (A) and view factors (F) 
/”…denna kod är borttagen…”/ 
 
' Get calibration constants for furnace temperature 
furnacecalibfile = Application.GetOpenFilename(, , "Choose file for furnace calibration 
data") 
Open furnacecalibfile For Input As #1 
For i = 1 To 2 
    Line Input #1, header 
Next 
Input #1, caldate, Fa, Fb 
Range("J6").Value = Fa 
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Range("J7").Value = Fb 
Range("J8").Value = caldate 
Close #1 
 
' Get file for input data 
inputfilename = Application.GetOpenFilename(, , "Choose input data file") 
Open inputfilename For Input As #1 
 
' Skip first lines 
For i = 1 To 2 
    Line Input #1, header 
Next 
 
' Loop for input data, calculations of output data and output to worksheet 
' T1 = furnace temp., tw = water temp., Uin = gage output, FC = Furnace controller temp. 
row = 6 
Do While Not EOF(1) 
    Input #1, tw, T1, Uin, FC 
  
    ' Correction of furnace temperature 
    T1 = Fa * CDbl(T1) + Fb 
     
    tw = CDbl(tw) + 273.15  ' Cooling water temp to absolute value 
    T1 = T1 + 273.15  ' Furnace temp also 
    Uin = CDbl(Uin) 
     
    ' Cooler temperatures are calculated 
    /”…denna kod är borttagen…”/ 
 
    ' Blackbody emissions 
    /”…denna kod är borttagen…”/ 
       
    ' Coefficient matrix for equation system (4x4 matrix) 
   /”…denna kod är borttagen…”/ 
       
    ' Form right hand side matrix 
   /”…denna kod är borttagen…”/ 
 
    ' Solve equation system; solution in X() 
   /”…denna kod är borttagen…”/ 
       
    ' Blackbody emission term in last equation 
    /”…denna kod är borttagen…”/ 
     
    ' Final expression for irradiation to gage 
    /”…denna kod är borttagen…”/ 
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    ' Output data to worksheet 
    Worksheets(1).Cells(row, 1).Value = Uin 
    Worksheets(1).Cells(row, 2).Value = T1 - 273.15 
    Worksheets(1).Cells(row, 3).Value = tw - 273.15 
    Worksheets(1).Cells(row, 6).Value = Q5 / 1000 
    Worksheets(2).Cells(row, 7).Value = Uin 
    Worksheets(2).Cells(row, 8).Value = Uin ^ 2 
 
    row = row + 1 
Loop 
 
Close #1 
 
' Adds a button to the worksheet 
ActiveSheet.Buttons.Add(461.25, 14.25, 76.5, 22.5).Select 
Selection.OnAction = "Residual" 
Selection.Characters.Text = "Residual" 
With Selection.Characters(Start:=1, Length:=10).Font 
    .Name = "Arial" 
    .FontStyle = "Normal" 
    .Size = 10 
    .Strikethrough = False 
    .Superscript = False 
    .Subscript = False 
    .OutlineFont = False 
    .Shadow = False 
    .Underline = xlUnderlineStyleNone 
    .ColorIndex = xlAutomatic 
End With 
Range("H5").Select 
 
' Puts the row of the last measurement in a cell (for use in another macro) 
Range("H3").Value = row - 1 
 
End Sub 
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Bilaga 4: Stabilitet hos temperaturen 
Tabellen innehåller en sammanställning från resultaten från 73 mätningar. Första kolumnen 
är den temperatur kontrollern var inställd på. Andra kolumnen innehåller ett medelvärde av 
vad temperaturen i ugnen var under de 120 mätpunkterna på nivån. Tredje kolumnen är 
skillnaden i värdena mellan kolumn 1 och 2. Värden där skillnaden är större än 0,1 °C har 
markerats. 
 
Styrtemperatur Medeltemperatur Skillnad  Styrtemperatur Medeltemperatur Skillnad 
429,000 429,000 0,000  456,000 456,000 0,000 
404,000 403,958 0,042  534,000 534,003 0,002 
372,000 371,993 0,007  594,000 594,104 0,104 
334,000 333,981 0,019  643,000 643,026 0,026 
272,000 272,002 0,002  686,000 686,243 0,243 
225,000 225,006 0,006  724,000 724,019 0,019 
160,000 160,000 0,000  758,000 758,006 0,006 
272,000 272,000 0,000  789,000 789,011 0,011 
375,000 375,002 0,002  817,000 817,008 0,008 
498,000 498,005 0,005  545,000 544,999 0,001 
580,000 580,031 0,031  648,000 648,064 0,064 
643,000 642,993 0,008  771,000 771,023 0,023 
696,000 696,228 0,228  853,000 853,002 0,002 
643,000 642,988 0,012  916,000 916,081 0,081 
741,000 741,058 0,058  969,000 969,048 0,048 
816,000 816,026 0,026  340,000 339,992 0,008 
879,000 879,014 0,014  456,000 456,075 0,075 
497,000 497,057 0,057  534,000 534,000 0,000 
375,000 375,000 0,000  594,000 594,028 0,028 
340,000 339,996 0,004  643,000 643,023 0,022 
456,000 456,001 0,001  686,000 686,042 0,042 
534,000 534,003 0,003  724,000 724,015 0,015 
594,000 594,003 0,003  758,000 758,015 0,015 
643,000 642,965 0,035  789,000 789,011 0,011 
686,000 685,998 0,002  817,000 817,018 0,018 
724,000 724,002 0,002  867,000 866,999 0,001 
758,000 758,019 0,019  912,000 912,051 0,051 
789,000 789,025 0,025  952,000 952,014 0,014 
817,000 817,004 0,004  989,000 989,088 0,088 
545,000 545,000 0,000  816,000 815,928 0,073 
648,000 648,023 0,023  757,000 756,962 0,038 
771,000 771,054 0,054  686,000 685,895 0,105 
853,000 853,055 0,055  593,000 592,942 0,058 
916,000 916,013 0,013  456,000 456,000 0,000 
969,000 968,998 0,003  686,000 686,058 0,058 
340,000 340,000 0,000  757,000 757,065 0,065 
    816,000 816,009 0,009 
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Bilaga 5: Exempel, programkörning HeFl2005 
Alla mätpunkter har inte tagits med här av utrymmesskäl, den fullständiga mätningen 
innehåller 960 mätpunkter. 
 
Först skriver man in värden för Gage Radius, Gage Depth och Delta X, sedan trycker man 
på knappen Calculate. Sedan får man ange filen som innehåller kalibreringsdata för ugnen 
och filen som innehåller resultatet från kalibreringen. De tre första kolumnerna läses in från 
resultatfilen och i den fjärde kolumnen hamnar de beräknade strålningsvärdena. 
 
I nästa steg trycker man på knappen Residuals och då görs kurvanpassning, residual-
beräkningar och uppritning av diagram. 
 
Gage Radius 
[mm]: 5,00      
Gage Depth 
[mm]: 17,00  

 
    

Delta X (0 or 40): 0 
(0 without 
fitting piece) 

 

   
       
Output signal 
[mV] 

Furnace temp. 
[°C] 

Water temp. 
[°C] 

Heat Flux 
[kW/m²] Furnace temperature correction 

0,4116 373,7620 26,8027 4,6125470441 y = ax + b a: 1 
0,4114 373,8340 26,8003 4,6147073411  b: 0 
0,4129 373,8700 26,7905 4,6158119582 Calibration date: Jun/30/2005
0,4125 373,8910 26,7761 4,6164808294    
0,4144 373,9110 26,7531 4,6171440185    
0,4129 373,9520 26,6955 4,6185330541    
0,4113 373,9520 26,6171 4,6187533389    
0,4115 373,9520 26,6232 4,6187362057    
0,4147 373,8850 26,6811 4,6165684250    
0,4126 373,7820 26,7014 4,6134301059    
0,4122 373,5870 26,6894 4,6076344201    
0,4131 373,0890 26,7026 4,5927337820    
0,4030 372,9070 26,7409 4,5872025684    
0,4124 372,8860 26,7504 4,5865503475    
0,4129 372,8240 26,7578 4,5846831884    
0,4124 372,7530 26,7446 4,5826066296    
0,4158 372,6800 26,7517 4,5804141376    
0,4126 372,7320 26,7746 4,5818971620    
0,4131 372,7580 26,8156 4,5825556194    
0,4131 372,7530 26,8708 4,5822513204    
0,4118 372,7530 26,9311 4,5820813863    
0,4118 372,7630 26,9323 4,5823756676    
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Linear regression Polynomial regression 
y = ax + b a =  10,86139436 y = ax² + bx + c a =  -0,08715637 
 b =  0,601542946  b =  11,38442601 
     c =  0,08566639 
Estimated value Residuals   Estimated value Residuals   
5,072092864 -0,45955  4,756730577 -0,144183533  
5,069920586 -0,45521  4,754468037 -0,139760696  
5,086212677 -0,4704  4,771436912 -0,155624954  
5,081868119 -0,46539  4,766911917 -0,150431088  
5,102504769 -0,48536  4,788405394 -0,171261376  
5,086212677 -0,46768  4,771436912 -0,152903858  
5,068834446 -0,45008  4,753336765 -0,134583426  
5,071006725 -0,45227  4,755599308 -0,136863102  
5,105763187 -0,48919  4,791799044 -0,175230619  
5,082954259 -0,46952  4,768043168 -0,154613062  
5,078609701 -0,47098  4,763518153 -0,155883732  
5,088384956 -0,49565  4,773699399 -0,180965617  
4,978684873 -0,39148  4,659435092 -0,072232524  
5,08078198 -0,49423  4,765780664 -0,179230316  
5,086212677 -0,50153  4,771436912 -0,186753723  
5,08078198 -0,49818  4,765780664 -0,183174034  
5,117710721 -0,5373  4,80424229 -0,223828153  
5,082954259 -0,50106  4,768043168 -0,186146006  
5,088384956 -0,50583  4,773699399 -0,191143779  
5,088384956 -0,50613  4,773699399 -0,191448078  
5,074265143 -0,49218  4,758993109 -0,176911723  
5,074265143 -0,49189  4,758993109 -0,176617441  
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Regression chart
y = 10,861x + 0,6015

R2 = 0,9998
y = -0,0872x2 + 11,384x + 0,0857

R2 = 0,9999
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