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Sammanfattning 

Avdelningen konstruktionsmaterial vid Linköpings universitet, institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling, bedrev 2009 ett forskningsprojekt kring 
termisk utmattning av ytbeläggningar. För detta projekt beställdes en 
utrustning som skulle kunna värma och kyla testämnen snabbt i cykler för att 
provocera fram dessa utmattningar.  
 
Konstruktion och tillverkning skedde internt på Linköpings universitet. 
 
Utrustningen har konstruerats så att en ugn höjs och sänks över det bord där 
testämnen ska placeras. För att behålla värmen i ugnen när den är upplyft finns 
en lucka som skjuts in under och tillsluter den nedåtriktade öppningen. Under 
luckan sitter ett munstycke som används för att blåsa luft på testämnet för 
avkylning. 
 
För att utrustningen ska kunna arbete autonomt behövs ett styrsystem som 
klarar av att utvärdera om rörelser kan utföras utan risk för kollision och 
övervaka att alla moment utförs efter önskemål. 
 
Examensarbetet baseras på ett modulsystem från OPTO 22 och omfattar 
konfiguration av en PLC som ska förses med en logik och ett 
användargränssnitt. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett grafiskt gränssnitt där användare kan sätta 
önskade värden för olika parametrar och få information om momentanvärden. 
Via gränssnitten kan användare även starta och stoppa körningen av cykler. 
Även ett analogt gränssnitt bestående av en start- och en stoppknapp hanteras. 
 
En logik har skapats som vid simulering av insignaler klarat av att vid uppstart 
ställa om utrustningen från viloläge till utgångsläge för körning av cykler, 
körning av cykler som kan anpassas av användaren samt ställa utrustningen i 
viloläge när användaren önska stänga ner systemet. Utöver detta finns det 
rutiner för att övervaka att rörelser verkligen utförs som önskat och 
kommunicerar med yttre system som kan skicka larmsignaler. Rutiner som 
omsätter digitala larmsignaler till meddelanden i klartext och för att kunna 
översätta siffervärden som representerar olika val till klartext i det grafiska 
gränssnittet har skapats. 
 



 

 



 

Abstract 

The division of Engineering Materials at Linköping University, department of 
Management and Engineering, conducted a research project concerning 
Fatigue life of thermal barrier coatings during 2009. During this project 
equipment to provoke these fatigue failure by rapidly heating and cooling test 
subjects in cycles, was ordered.  
  
Design and manufacturing of the equipment was handled internally at LIU. 
  
The equipment was built using a furnace that is lowered and raised over the 
table where the test subject is placed. To keep the temperature of the furnace a 
lid slides in place to close the downward facing opening of the furnace when it 
is in the raised position. On this door there is nozzle that is used to cooling of 
the test subject by air. 
  
To make sure that the equipment can work independently you need an 
automation controller that can evaluate if movement can occur without danger 
of collisions. The control system also needs to monitor that all elements are 
performed according to plan. 
  
This degree project is based on a modular system from OPTO 22 and includes 
the configuration of a PLC that will be supplied with logic and a user interface. 
  
The degree project resulted in a graphic interface in which a user can set 
desired values for different parameters and get information about current 
values for them. Using the interface the user could also start and stop the 
running of cycles. An analog interface consisting of a start and stop button is 
also handled in the project. 
  
Logic has been created and tested using simulations of incoming signals. 
During these tests it managed to transform the equipment from standby to 
starting position for running cycles, running cycles that can be adapted by the 
user and to put the equipment in standby position when the user want to 
power down the system. Apart from this there is also routines to monitor that 
movements is actually done according to plan and communicates with external 
systems capable of sending signals. A routine that both transform digital alarms 
and translate numerical values representing different choices to text messages 
in the graphic interface has been created. 
 



 

 



 

Förord 

Under arbetet med det examensarbete som denna rapport behandlar har jag 
haft stor hjälp av Ulf Bengtsson och Göran Nilsson för att täcka upp de 
kunskapsluckor som jag under min utbildning inte lyckas fylla. Jag är dem stort 
tack skyldig. Samtidigt vill jag ta tillfället iakt att tacka Stefan Björklund för en 
mycket bra handledning. Han har vart ett viktigt stöd när jag har behövt råd 
från en vis man. 
 
Det har vart ett nöje att få jobba med er. 
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1 Bakgrund 

Som vid många andra universitet bedrivs det forskning vid Linköpings 
Universitet (LiU). På www.liu.se/forskning kan man läsa om inom vilka 
områden det forskas kring och vilka institutioner som bedriver forskning inom 
respektive område. Institutionerna är vidare indelade i avdelningar. Under 
Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) finns avdelningen 
konstruktionsmaterial (Kmat) som forskar kring och utbildar studenter inom 
ämnet konstruktionsmaterial. Våren 2009 kunde man på 
www.iei.liu.se/kmt/research läsa om de forskningsprojekt som bedrevs inom 
Kmat. Ett av dessa rubricerades ”Fatigue life of thermal barrier coatings 
(TBSs). Physically based modelling”. Till detta forskningsprojekt beställdes en 
utrustning som skulle kunna värma och kyla testämnen snabbt mellan 1150°C 
och rumstemperatur. Uppdraget att konstruera och producera utrustningen 
gick till forskningsingenjör Ulf Bengtsson på LiU som själv konstruerade och i 
samarbete med IEI’s mekaniska verkstad byggde utrustningen. 
 
Stefan Björklund, Universitetsadjunkt vid IEI avdelningen produktionsteknik, 
fick vid ett informellt möte höra av Sten Johansson, Professor vid IEI 
avdelningen Kmat, att man hade beställt denna utrustning. Stefan Björklund 
såg möjligheten att låta studenter i någon av hans kurser ha som 
övningsmoment att designa ett styrsystem till utrustningen. Hösten 2008 fick 
studenterna som läste kursen Industriell Automation (TMMI36) i uppdrag att 
designa ett styrsystem utifrån krav och funktionsbeskrivningar i dokumentet ” 
Functionality requirements thermal cyclic furnace” som Sten Johansson och 
Håkan Brodin sammanställt. Då framtagningen av utrustningen inte hade nått 
ett stadium där man skulle kunna implementera någon av lösningarna vid 
kursens slut kunde studenterna endast presentera en simulering av hur deras 
program och gränssnitt fungerade och hur de tänkt. För att färdigställa och 
implementera ett styrsystem skapades ett examensarbete på15 högskolepoäng. 
 
Beställare av styrsystemet är Sten Johansson och Håkan Brodin från Kmat IEI 
LiU.  
Handledare för examensarbetet var Stefan Björklund från produktionsteknik 
IEI LiU. 
Konstruktör är forskningsingenjör vid IEI LiU Ulf Bengtsson. 
Framtagning av detaljer och montering har gjorts av Ulf Bengtsson i samarbete 
med mekaniska verkstaden vid IEI LiU. 
Elinstallation har gjorts av forskningsingenjör Göran Nilson.  
Examensarbete utfördes av Oskar Karlsson. 
 

1.1 Forskningsutrustningen 
Utrustningen ska kunna värma och kyla små testämnen snabbt i ett antal cykler 
mellan 1150° och rumstemperatur. Nedan beskrivs hur utrustningen är 
konstruerad. Först lämnas en beskrivning över hur den är uppbyggd i stora 
drag, följt av en redogörelse för hur funktioner så som rörelser, värmning och 
kylning har skapats och vilka in och utsignaler som de hanterar.  
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1.1.1 Konstruktionen i stora drag 
Ulf Bengtsson har konstruerat utrustningen kring ett chassi besående av 
profilrör i varierande dimensioner som svetsas samman. För att den ska stå 
stadigt har en kraftig H-profil skapats, och lodrät från den sticker ett kraftigt 
profilrör upp. På det lodräta profilröret har man monterat ett ramverk för 
bordet. I det ramverket sitter två solida stänger som fungerar som räls åt 
bordet. Rälsen gör att bordet kan förflyttas i sidled. Längre upp på det lodräta 
profilröret sitter två liknande stänger på var sin sida. Dessa fungerar som räls åt 
ugnen som kan höjas och sänkas vertikalt. Mekanismen som stänger och 
öppnar luckan genom att skjuta in eller dra ut den horisontellt hänger i en arm 
som sticker ut på ena sidan. 
 

 
Figur 1: Utrustningens framsida. 

 

1.1.2 Hur skapas rörelser, värme och kylning? 
Utrustningen ska kunna, skapa värme och kunna kyla och det har två rörliga 
delar som ska drivas. Dessa funktioner kan skapas på en mängd sätt och nedan 
redovisas hur de skapas på utrustningen och med vilken signal man kan styra 
dem. 
 
Rörelser: 
För att kunna lyfta/sänka ugnen och stänga/öppna luckan behöver två linjära 
rörelser utföras. Dessa drivs med pneumatikcylindrar som kopplats till var sin 
bistabila 5/2-ventiler för att reglera i vilken riktning en rörelse ska utföras. 
Dessa ventiler är blockmonterade och styrs med 10 V signal. 
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Värmning: 
För att värma testämnen har en ugn, konstruerad av Ulf Bengtsson, monterats 
på en räls för att kunna lyftas/sänkas vertikalt. För att skapa värme i ugnen har 
ett element monterats i ugnens överdel och drivs med en spänning på upp till 
60 V. 
  
Kylning: 
För att kunna kyla ner testämnen snabbt har ett munstycke monterats på 
luckans undersida. Munstycket kallas även för ejektor. Flödet från ejektorn 
styrs med en flödesregleringsventil vilken i sin tur kan styras steglöst med en 
signal på 0-10 V. 
 

1.2 OPTO 22 
OPTO 22, är ett amerikanskt företag som konstruerar och producerar 
komponenter för styrsystem. För detta examensarbete har man använt sig av 
deras SNAP-PAC system. SNAP-PAC är ett modulsystem bestående av både 
hårdvara och mjukvara för att bygga ett styrsystem. OPTO 22 delar in sitt 
SNAP-PAC system i fyra delar bestående av ”Software”, ”Controller”, 
”Brains” och ”I/O modules”. Nedan finns en summarisk genomgång av vad 
de olika delarna har för funktioner i systemet. 
 
PAC är en akronym för Programmeble Automation Controller och SNAP 
syftar på att man kan montera deras moduler genom att trycka den på plats och 
en inbyggd mekanism låser fast dem med ett ”snap”. PLC står för 
”Programmable Logic Controller” och har i denna text används som 
samlingsnamn för hårdvaran. Detta är en aning missvisande, men så har gjorts i 
brist på ett bättre namn. 
 

1.2.1 ”Controller” 
Controller är den centrala enheten i ett 
styrsystem. De kan antingen fås för 
montering på samma monteringskort 
som I/O-modulerna, eller som en 
självständig enhet. Det är controllern 
som läser och skriver från/till I/O-
kanalerna och utifrån detta utvärderar 
logiken som man försett den med. 
Controllern kan kommunicera med en 
eller flera ”Brains” för att få information 
från I/O-kanaler som sitter på andra 
monteringskort. Detta sker vi Ethernet 
eller en speciell seriell port. 
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1.2.2 ”Brains” 
Brains används om det inte räcker med 
ett monteringskort för styrsystemet. 
Dessa enheter kan användas för att 
utvärdera logik och PID-reglera för att 
avlasta controllern. Men den måste ha 
en controller att jobba mot. Självklart 
läser och skriver den från/till I/O-
kanalerna som finns tillgängliga på 
samma monteringskort.  
 

1.2.3 I/O-moduler 
I/O står för Input/Output, och beskriver 
bra vad dessa har för funktion. Nämligen 
att läsa och skriva signaler. I/O-moduler 
finns för alla tänkbara behov. Allt från att 
läsa diskreta eller digitala signaler till 
ickelinjära termoelement. Varje modul har 
en eller flera kanaler där varje kanal 
kopplas mot en specifik funktion som att 
läsa av en givare eller ge klarsignal till yttre 
system. Samtliga I/O-moduler inom 
SNAP-PAC har 8 stycken anslutningar. 
För tydliggöra vilka anslutningar som hör 
till vilken kanal finns det ett enkelt 
kopplingsschema på varje modul. 
 

1.2.4 Monteringskort eller ”RACK” 
SNAP-PAC bygger på att man har ett monteringskort som man sedan förser 
med en Controller eller Brain och I/O-moduler. Dessa monteringskort kallas 
även för ”RACK” på engelska, men ska inte förväxlas med den typ av rack 
som man använder i exempelvis datorhallar. Monteringskorten består av ett 
kretskort som försetts med kontakter att montera I/O-moduler och 
Controller/Brain på, samt en skena som låsmekanismen i I/O-modulerna kan 
låsa fast i. 
 

1.2.5 ”Software” 
Software (mjukvara) kallas även programvara, eller bara program, i olika 
sammanhang. Ett program kan i sin tur användas för att skapa andra program. 
För att skilja på de olika sorters program som omnämns nedan kommer 
program som används för att skapa program eller gränssnitt att omnämnas 
som utvecklingsmiljö. De program som skapas för att användas i Controller 
för att styra och reglera en utrusning kommer att omnämnas som logik. Det 
som skapas för att ge ett grafiskt gränssnitt kommer kort och gott omnämnas 
som gränssnitt. 
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För skapandet av logik har utvecklingsmiljön PAC Control används, medan 
PAC Display Configurator har används för att skapa ett gränssnitt. Nedan 
följer en övergripande förklaring över hur man arbetar i de olika 
utvecklingsmiljöerna för att skapa logik och gränssnitt. 
 
PAC Control är den utvecklingsmiljö där man skapar logiken som styr vad som 
ska göras när styrsystemet arbetar. Innan man kan skapa någon logik måste 
man konfigurera en ”Control Engine”. När man gör det talar man om vilken 
typ av controller man ämnar använda och på vilken IP-adress den har blivit 
tilldelad.  
 
I PAC Control skapar och döper man de variabler som behövs i logiken. Man 
döper även kanalerna på de olika I/O-modulerna som ska användas. Det finns 
ingen funktion för att känna av vilka moduler som monterats på vilken plats, så 
man måste även konfigurera detta i PAC Control. I samband med 
konfigurationen av vilka moduler som ska sitta var kan också varje kanal 
döpas. Kanaler, scheman och variabler måste ges unika namn för varje projekt 
för att kunna användas. 
 
Logiken skapas med hjälp av flödesscheman som bestående av olika block. 
Aktivitetsblock (blå rektangel) används för att diktera händelser genom att 
justera värden i variabler eller direkt till kanaler. Det är möjligt att sätta värden 
både i variabler eller direkt till I/O-kanal, kopiera och utföra beräkningar. 
Variabler och digitala kanaler som bara ska innehålla ”av” eller ”på” kallas för 
diskreta värden eller digitala signaler. I engelskan används begreppen ”true” 
och ”false” för dessa värden vilket leder till att somliga pratar om sant eller 
falskt värde. Villkorsblocken (grön romb) jämför variabler och kanaler med 
varandra för att avgöra om olika villkor är uppfyllda. Det sexsidiga gula 
blocket används om programmerare vill programmera i OPTOscript. Det är 
möjligt att programmera all logik i ett enda OPTOscriptblock. OPTOscript 
påminner mycket om de programmeringsspråk som används för program till 
datorer och kan i vissa fall vara en enklare eller enda lösning på ett problem. 
Ett exempel är för att starta PID-reglering. Om ett flödesschema ha ett block 
som inte är kopplat vidare till ett annat slutar systemet att utvärdera det 
flödesschemat efter att det sista blocket har bearbetats. För att undvika detta 
måste alla block vara kopplade vidare så att de bildar en loop. Eller så kan ett 
fortsättningsblock (lila ellips) användas. Dock råder OPTO till att undvika 
detta block då det är svårt att förutse vart utvärderingen fortsätter. Det är fullt 
möjligt att låta flera block leda till samma block, men endast en koppling kan 
leda från varje block. Villkorsblocket är dock undantaget där det finns två 
möjliga vägar att gå från dessa då villkoren antingen är uppfyllda eller inte. Man 
kan ha flera flödesscheman som utvärderas parallellt för varje projekt.   
 
PAC Display Configurator används för att skapa gränssnitt där användare kan 
göra inställningar, läsa information och ge kvittenser. Detta sker genom att 
man skapar olika text och bild- objekt. Med PAC Display Configurator följer 
en mängd bilder och symboler som man kan använda för att skapa ett 
gränssnitt, men det finns även möjlighet att importera bilder som man själv 
skapat eller på annat sätt fått tillgång till. Bildobjekt kan även skapas med hjälp 
av de enkla ritverktyg som finns i utvecklingsmiljön. Dessa objekt kan sedan 
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ges en mängd egenskaper. Exempelvis kan man välja om ett objekt ska vara 
synlig beroende på vilket värde en variabel antar. Hämta och visa ett värde i en 
variabel eller från en kanal, eller bestämma hur de ska reagera om man klickar 
på dem. För att kunna göra detta kopplas ett gränssnitt till en specifik logik. 
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2 Målbeskrivning 

Examensarbetet skapades för att färdigställa och implementera ett styrsystem 
för den forskningsutrustning som konstruerats och producerats av Ulf 
Bengtsson i samarbete med mekaniska verkstaden vid IEI LiU efter önskemål 
från Håkan Brodin och Sten Johansson. I dokumentet ”Functionality 
requirements thermal cyclic furnace” som sammanställts av Håkan Brodin och 
Sten Johansson finns en lista i punktform över vad de önskade att styrsystemet 
skulle hantera. Dessa punkter består av: 
 

• Styra höjning och sänkning av ugnen. 
o Säkerställa att rörelse kan ske utan risk för kollision. 
o Styra rörelsehastighet. 

• Öppna och stänga tillslutningen när ugnen är i sitt övre läge. 
o Säkerställa att rörelse kan ske utan risk för kollision. 
o Styra rörelsehastighet. 

• Kontrollera luftflödet från luftkylningsmunstycket 
o Två separata system. 

• Starta/stoppa kamera. Infra och vanlig. 
o Separata kanaler. 

• Alarmsignal om temperaturen blir för låg. 
o Läsa av termoelement. 
o Avbryta cykel 

• Alarmsignal om flödet i kylningsmunstycket är för lågt 
o Läsa från tryckmätare 

• Logga värden 
o Temperaturer 
o Antal cykler 

 

2.1 Avgränsningar 
Genomförandet av projektet har avgränsat i tid till 10 veckor där 
avrapportering i form av en rapport och en muntlig framläggning skall 
slutföras inom tidsramen. För konfiguration av PLC har komponenter från 
OPTO 22 tillhörande avdelningen produktionsteknik ställts till förfogande. 
Beslut om och anskaffning av ytterligare komponenter sker i samråd med 
beställaren. 
 
Styrsystemet avgränsas till den hårdvara som behövs för att läsa eller skicka 
signaler mellan styrsystemet och de komponenter vars funktion är avkänning 
av eller att påverka fysisk utrustning, samt den programvara som krävs för 
styrning och ett grafiskt gränssnitt mot användare. Lösningar för styrning av 
enskilda funktioner från andra leverantörer än OPTO 22 är att betrakta som 
yttre system. 
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3 Metod 

Utvecklingen av styrsystemet har genomförts enligt Bottom-up metodiken. En 
vanlig beskrivning av metodiken är att den utgår från en plattform eller grund 
av något slag och byggs efterhand på tills man kommer fram till ett resultat. 
 
Då utvecklandet av styrsystemet har bedrivits parallellt med framtagningen av 
utrustningen föll det sig naturligt att välja denna metodik. De komponenter 
som fanns vid uppstart av projektet styrde vilka moduler som monterades först 
för kommunikation. Varefter nya komponenter tillkom monterades nya 
moduler vid behov.  
 
Logiken byggdes också upp enligt Bottom-up genom att drevs framåt genom 
att svaret på frågan vad som är nästa steg söktes. Tankekedjan börjar från det 
att PLC har anslutits till en spänningskälla. Därifrån är nästa steg att en 
uppstartsrutin ska kontrollerar om insignaler indikerar att utrustningen är i ett 
tillstånd som gör det möjligt att börja använda den. När en rutin som avgör 
detta har skapats går man vidare med att ställa sig frågan igen. På detta sätt 
växer sedan logiken fram Gränssnittet har även det fått växa fram i takt med 
att det blivit klart vilka poster som behövdes. 
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4 Genomförande 

Arbetet inleddes i samband med terminsstarten januari 2009 med att rapporter, 
logik och gränssnitt, vilka lämnats in till Stefan Björklund som redovisning i 
kursen Industriell Automation, begärdes ut. Detta gjordes för att kunna läsas 
kursivt i syfte att finna stoff att arbeta vidare på. Enligt den plan som gjorts 
upp muntligt med handledaren bedrevs arbetet lågintensivt till en början.  
 
Då det utrycktes en önskan från beställaren att komma igång snabbt valdes 
SNAP-PAC systemet då det fanns snabbt tillgängligt och redan var bekant för 
utförande part. Inga synpunkter har heller framkommit från beställaren 
angående valet och där med har ingen utvärdering av alternativ gjorts. 
 
Under arbetets gång har vissa leveransproblem uppstått vilket orsakat 
oplanerade tidsförskjutningar. För att minimera de eventuellt negativa 
effekterna har arbetet då drivits framåt med hjälp av vissa informella 
antaganden. För att undvika att hamna i en situation där man har en 
omfattande logik som inte fungerar och mycket tid gå åt till felsökning byggdes 
logiken upp stegvis utifrån bottom-up metodiken. Då signaler inte kunde 
erhållas från utrustningen simulerades dessa via potentiometer och utsignaler 
verifierades genom voltmeter eller dioder för att kunna föra arbetet framåt.  
 
Den 6 mars togs ett beslut att göra uppehåll i utvecklande av styrsystemet för 
att skapa utrymme för komponenter till utrustningen att levereras och 
monteras. Förhoppningen var att kunna återuppta arbetet med fokus på att 
trimma in styrsystemet mot utrustningen. 
 
Utvecklingsarbetet återupptogs den 20 april och bedrevs på heltid fram till 29 
april. Efter den 29 april har arbetet begränsats till färdigställande av 
dokumentation och förberedelse av framläggning. 
 
Nedan kommer en mer ingående redogörelse för hur systemet byggdes upp. 
 

4.1 PLC 
Ett monteringskort SNAP-PAC M32 med plats för 8 moduler och en SNAP-
PAC R1 utgör basen för den PLC som skapades.  
 
För att kunna styra de bistabila 5/2-ventilerna som används för att styra 
rörelserna av ugn och lucka monterades en SNAP-ODC5SRC på modulplats 0. 
Det är en digital outputmodul med fyra kanaler som kan hantera 5-60 V 
likström.  Anslutning 1 kopplades till spänningskällans plus och är internt 
förbunden med anslutning 3, 5 och 7. Kanalerna har konfigurerats för att ge 
signal att: 

0. Lyfta ugnen 
1. Sänka ugnen 
2. Öppna luckan 
3. Stänga luckan 
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Avläsningen av de sex givare som monterats för att känna av i vilket läge ugnen 
och luckan befinner sig i sköts av två SNAP-IDC5D. SNAP-IDC5D är en 
digital inputmodul som kan hantera signaler på 2.5-28 V likspänning och har 4 
kanaler. För modulen på modulplats 1 konfigurerades kanalerna för att läsa: 

0. Ugn upplyft 1 
1. Ugn upplyft 2 
2. Lucka öppen 1 
3. Lucka öppen 2 

 
Under arbetets gång framkom önskemål om att det skulle finnas en knapp för 
att kunna starta om utrustningen för att köra ett ämne med befintliga 
inställningar. Man ville även att en klarsignal från yttre system skulle kunna 
läsas. Då endast två kanaler var upptagna lades dessa till på modulen på 
modulplats 2 och fick konfigurationen att läsa: 

0. Ugn nedsänkt 
1. Lucka stängd 
2. Ugn OK 
3. Startknapp 

 
SNAP-AOV-27 är en analog outputmodul med tvåkanaler. Att den är analog 
innebär att den kan användas för att ge steglösa signaler. Den här modulen 
hanterar signaler från -10 till +10 V likspänning. Man kan konfigurera den så 
att den bara använder en begränsad del av spannet. I detta fall 0-10 V för båda 
kanalerna. När man konfigurerar vilket spann man vill använda kan man även 
konfigurera en skalningsfunktion. Det innebär att man väljer vilka, för 
användaren, relevanta värden som spannet ska motsvara. I vårt fall har vi skalat 
mot 0-100 % och 0-1400°C. Kanalerna är konfigurerad att styra: 

0. Luftflödet i % 
1. Måltemperatur i grader 

 
För att kunna läsa steglösa signaler på 0-10 V från yttre system monterades en 
SNAP-AIV. Det är en analog inputmodul med två kanaler som kan 
konfigureras för skalning på samma sätt som SNAP-AOV-27. Den har 
konfigurerats för att ta emot en mätsignal för ugnens temperatur. Det har även 
gjorts försök att läsa en ”monitor” signal från den flödesreglerande ventilen. 
Dock fick man inte klarhet i vad den visade, och inom vilket områden den 
arbetade, varför den inte är inkopplad. Då kanalen inte har behövts för annan 
insignal har konfigurationen lämnats som den är. Kanalerna är konfigurerade 
för: 

0. temperatur i ugnen 
1. ”Monitor” signal från flödesreglerande ventil 

 
De två larmsignaler som skulle kunna läsas av styrsystemet var om 
termoelementen verkade felaktiga och om ugnen inte klarade av att nå önskad 
temperatur inom rimlig tid. Ett önskemål om att det skulle finnas en 
stoppknapp lades till. På modulplats 5 monterades en SNAP-IDC5, en digital 
inputmodul med fyra kanaler. Kanalerna konfigurerades för att hantera: 

0. Fel på termoelement 
1. Problem att nå måltemperatur 
2. Stoppknapp 
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För att kunna styra ventilen som stryper tryckluften monterades en SNAP-
ODC5SRC på modulplats 6. Samtidigt implementerade man en klarsignal ut till 
yttre system. Kanalerna konfigurerades så att: 

0. Släpper på tryckluften 
1. Ger klarsignal 

 

4.2 Logiken 
För att kunna få en skalbart och lättöverskådligt logik valdes att utveckla 
scheman för olika funktioner. Dels underlättar det vid felsökning, men det ger 
också möjlighet att skapa känsliga rutiner för avläsning av pulser och 
momentanvärden som exempelvis knapptryckningar. En bieffekt är att det 
även är relativt enkelt att göra stora förändringar av en rutin utan att övriga 
måste justeras. Nedan följer en redogörelse för de olika scheman som skapats 
och vad de hanterar.  

4.2.1 Powerup 
När en utvärdering av logiken startar är det Powerup som Controllern börjar 
med. Det rekommenderas av OPTO att man inte lägger andra instruktioner än 
att starta utvärdering av det eller de scheman som ska beaktas inledningsvis. 
Innan några andra scheman aktiveras (startas) för utvärdering sätts kanalerna 
”Open_Lid” och ”Lower_Furnace” till sanna för att förebygga att någon av 
ventilerna ska stå i ett läge som får luckan eller ugnen att röra på sig när 
tryckluften släpps på. 
 
När justeringen av kanalerna är gjord startas scheman Startup, Alarm, 
Message_Cooling, Cooling_Calculation, Message och Star_Button_Pushed. 
Därefter avslutas utvärderingen av Powerup. 
 

4.2.2 Startup 
Startup skapades för att känna av i vilka lägen ugnen och luckan befinner sig i 
och när så behövs lyfta upp ugnen och stänga luckan. Om de skulle befinna sig 
i ett läge som kunde innebära att de kolliderat avbryts vidare körning och 
variabeln Alarm_Collition sattes till sann. 
 
Under utvecklingsarbetet tillkom en monostabil 5/2-ventil som stryper 
tillförseln av tryckluft. Då ugnens vikt riskerar att knäcka mekanismen till 
luckan om ugnen lämnas att vila på luckan förändrades förutsättningarna och 
därmed finns det bara ett läge som inte indikerar att något är fel, vilket är när 
ugnen är nedsänkt och luckan öppen. Schemat ändrades så att om denna 
kombination inte indikeras sätts variabeln Alarm_Collition till sann, annars 
lyfts ugnen upp och luckan stängs.  
 
När ugnen lyfts och luckan stängs sätts variabeln System_OK till sann 
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4.2.3 Alarm 
För att kunna reagera snabbt på larmsignaler skapades Alarm och har som 
uppgift att stänga Cycles, sätta variabeln Go falsk och släcka kanalen 
Startup_OK om någon larmsignal skulle ges. 
 

4.2.4 Message_Cooling 
Beroende på vilken förändring av luftflödet i munstycket användaren önskar 
sätts ett värde 1, 2 eller 3 i variabeln Cooling_Typ. För att i gränssnittet kunna 
visa i klartext vad som valts ges strängvariabeln Coolingtyp_String innehållet 
Constant Airflow (1), Decreasing Airflow (2) eller Increasing Ariflow (3) 
beroende på värdet i Cooling_Typ. 
 

4.2.5 Cooling_Calculation 
Då ett enkelt gränssnitt eftersträvades valdes att användaren endast ska behöva 
ange ett max- och en min- värde i procent som luftflödet ska variera mellan 
och dessa värden lagras i Air_Flowrate_High och Air_Flowrate_Low. Då 
ingen insignal för aktuell temperatur på testämnet finns behöver användaren 
sätt en tid för kylningen. Värdet förväntas vara angivet i sekunder och lagras i 
Cooling_Time. 
 
Luftflödet regleras för varje påbörjad sekund som kylningen pågår. För att få 
rätt storlek på justeringen subtraheras 1 från Cooling_Time och värdet sparas i 
Cooling_Time_Divide och Air_Flowrate_Low subtraheras från 
Air_Flowrate_High där resultatet sparas i Air_Flowrate_Diff. Slutligen 
Divideras Air_Flowrate_Diff med Cooling_Time_Divide och sparar svaret i 
Air_Flowrate_Diff_Sek. 
 

4.2.6 Message 
Message hanterar vilka meddelande som ska visas i gränssnittet genom att en 
text flyttas till strängvariabeln Message_String. Schemat består av en rad 
vilkorsblock som kontrollerar om någon larmvariabel eller larmsignal är sann. 
Dock med undantag för det vilkorsblock som kontrollerar om 
ugnstemperaturen överstiger måltemperatur. Beroende på larm kopieras en 
beskrivande text till Message_String. 
 

4.2.7 Start_Button_Pushed 
Som namnet antyder har detta schema som uppgift att känna av och lagra 
signal från en knapp (mikrobrytare). Då knapptryckningen endast ger en puls 
krävs en rutin som är känslig nog att uppfatta den. Hela logiken utvärderas i 
cykler med 10 millisekunders mellanrum vilket är tillräckligt för att känna av 
den puls som en knapptryckning ger. Att känna av en puls är 
programmeringstekniskt enkelt och kräver endast två block och kan läggas in i 
ett annat schema.  Problemet med den lösningen är att schemat kan befinna sig 
i en loop, exempelvis vänta på att en timer ska räkna ner, vilket gör att pulsen 
inte kommer att kännas av. Att då skapa ett schema dedikerat för att känna av 
en eller några pulser gör att känsligheten blir mycket bättre. 
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Start_Button_Pushed känner av om kanalen Start_Button är sann och sätter då 
variabeln Go till sann. Efter att en knapp för stopp lagts till var det naturligt att 
lägga till en rutin för avkänning av den med. När kanalen Stop ger signal sätts 
variabeln Go till falsk.  
 
Då schemat Startup gjordes om skapades ett till schema kallad Close_Down. 
Close_Down ska startas när användaren klickar på ”Close Down” knappen i 
gränssnittet. När så sker sätts variabeln Close_Down_Button till sann och får 
Start_Button_Pushed att starta Close_Down och stoppa cykeln Cycles. 
 

4.2.8 Cycles 
När Startup har ställt utrustningen i färdigläge startar den schemat Cycles och 
här hanteras själva körningen av cyklerna. Innan det är dags att köra några 
cykler måste ugnen komma upp i temperatur. En kontrollrutin för att 
kontrollera att ugnen kommer upp i temperatur inom en rimlig tid utformades 
där en timer startades av att en måltemperatur sattes. Då denna kontroll sköts 
av yttre system är den nu bortkopplad men ligger kvar för att kunna kopplas in 
om så önskas i framtiden. 
 
När en måltemperatur väl är satt krävs det ytterligare att två kriterier är 
uppfyllda för att en cykel ska köras. Variabeln Go ska vara sann och kanalen 
Furnace_Temp måste ha ett värde som överstiger kanalen Furnace_Temp_Set. 
När så är fallet öppnas luckan genom att kanalerna Close_Lid sätts till falsk 
och Open_lid till sann. När kanalerna Lid_Open_1 och Lid_Open_2 är sanna 
sätt kanalerna Raise_Furnace till falsk och Lower_Furnace till sann och ugnen 
sänks. När kanalen Furnace_Down blir sann flyttas värdet i Heating_Time till 
”Down Timer” Heating_Timer och timern startas. Heating_Timer förmodar 
att värdet är i sekunder och när nedräkningen är klar lyfts ugnen upp och 
luckan stängs genom att kanalerna för styrning av rörelserna manipuleras på ett 
liknande sätt som vid öppning och sänkning. 
 
Varje rörelse har en tidsövervakning som sätter variabeln Alarm_Collition till 
sann om inte förväntad kanal blir sann inom 15 sekunder. Den tiden kan 
justeras genom att ändra initialvärde i variabeln Motion_Time. 
 
När luckan åter stängs görs en utvärdering av värdet i variabeln Cooling_Typ. 
Värde ett betyder at kylningen ska göras med ett konstant flöde. Är värdet 2 
ska flödet minska och är det 3 öka. Alla andra värden kommer att resultera i att 
variabeln Alarm_Software_Error sätts till sann. 
 
Konstant flöde innebär att värdet i Air_Flowrate_High kopieras till kanalen 
Cooling samtidigt som värdet i variabeln Cooling_Time kopieras till ”Down 
Timer” Cooling_Timer och timern startas. När timern har räknat ner önskad 
tid sätts värdet noll i kanalen Cooling. Värdet i Cooling_Time förväntas vara 
den tid i sekunder som kylningen ska fortgå. 
 
Minskande flöde inleds också med att värdet i Air_Flowrate_High kopierast till 
kanalen Cooling och att timern Cooling_Timer får ett värde från 
Cooling_Time. Skillnaden är att i loopen som snurrar under tiden som timern 
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räknar ner görs en jämförelse mellan timern Flowrate_Timer och variabeln 
Time_To_Change om timern har samma eller större värde som variabeln. 
Variabeln Time_To_Changes har startvärde 1 och när timern kommer upp i 
mer än en sekund räknas värdet i Time_To_Change upp med ett och värdet i 
variabeln Air_Flowrate_Dif_sec subtraheras från värdet i kanalen Cooling. 
Detta fortgår tills Cooling_Time räknat ner den tid som satts. 
 
Rutinen för ökande luftflöde är uppbyggd med samma struktur, fast där 
kopieras värdet från Air_Flowrate_low i början och värdet i 
Air_Flowrate_Dif_Sec adderas till kanalen Cooling. 
 
När Cooling_Timer räknat ner satt tid sätts Coolning till noll, Flowrate_Timer 
stoppas, Time_To_Change sätts till ett och variabeln Cycles_Done räknas upp 
med ett. Därefter kontrolleras om Cycles_Done är lika med variabeln 
Cycles_To_Do och är dom det avslutas körningen. Annars återgår man till att 
kontrollera om ugnen har önskad temperatur och om Go är sann. 
 

4.2.9 Close_Down 
För att enkelt kunna stänga ner utrustningen infördes schemat Close_Down. 
Schemat startas i Start_Button_Pushed när variabeln Close_Down_Button är 
sann. Inledningsvis kontrolleras att ugnen och luckan är uppe respektive stängd 
för att kontrollera att allt är som förväntat. Är så fallet öppnas luckan innan 
ugnen sänks enligt samma principer som i Cycles med tidsövervakning på 
rörelser. Den avslutas med att sätta kanalerna Airpressure_On och 
Startup_OK till falska. 
 

4.3 Gränssnitten 
Enkelheten i designen av gränssnitten har valts med hänsyn till att detta system 
hör till en forskningsutrustning och med stor sannolikhet kommer 
förändringar att ske i framtiden.  
 
För att få en bra färgkombination konsulterades legitimerad arbetsterapeut 
Ingrid Fredén Karlsson och socionom Evelina Bjurberg på grund av deras 
kompetens inom ergonomi och estetik. I samarbete med dem valdes en 
ljusgrön nyans som bakgrundsfärg för att den lyfter fram den svarta texten på 
ett, för ögat, behagligt sätt. Den mörkare gröna nyansen, i rutorna som 
används för att framhäva var värden för olika parametrar visas, valdes för att 
den skilde rutan från bakgrunden. Men det framhäver den svarta texten utan 
att det anstränger ögat mer än nödvändigt. Tester gjordes med blå och grå 
bakgrund men den ljusgröna nyansen visade sig vara den som var mest vilsam 
för ögat att se på. 
 
Alla text är skapad med PAC Display Configurator egna verktyg för att skapa 
textobjekt. Beskrivande texter som ”Furnace Setpoint” och ”Number of 
Cycles” har en text given från början. I vissa fall har text- och bildobjekts 
synlighet kopplats till en variabel så att endast relevanta parametrar är synliga. 
 



 

  17 

Gränssnittet är uppbyggt av tre fönstren. Settings, Working och Cooling 
Option. Nedan följer en redogörelse för hur de byggts upp. 
 

4.3.1 Settings 
Det första fönstret som användaren möts av kallas Settings. Som namnet 
antyder är det till för att sätta önskade värden i de parametrar som används för 
att styra cyklerna. För att sätta värden kan användaren antingen klicka på den 
beskrivande texten eller på det visade värdet bredvid.  
 
Fönstret kommer att ändra utseende beroende på vilken förändring av 
luftflödet vid kylning som väljs. Synligheten för relevanta objekt är kopplade 
till vilket värde Cooling_Typ har. Startknappen blir synlig så snart variabeln 
Startup_OK blir sann. Samtidigt ändrar den gröna lampan färg från rött till 
grönt.  
 
De värden som visas är hämtade direkt från relevant kanal eller variable, med 
undantag av texten som i klartext visar vilken typ av förändring av luftflödet 
som valts. Den hämtar sin text från strängvariabeln Coolingtyp_String. 
 
När användaren klickar på Cooling With eller den beskrivande texten kommer 
ett nytt fönster fram istället för den popupruta som kommer när denne klickar 
någon av de andra parametrarna. Det fönstret kallas Cooling Option. 
 

  
Figur 2: Gränssnitt för inställningar, konstant flöde. 
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Figur 3: Gränssnitt för inställningar, minskande flöde. 

 

4.3.2 Cooling Option 
Cooling Option består av tre bildobjekt föreställande knappar. Över varje 
knapp har ett textobjekt lagts med en beskrivande text. När användaren klickar 
på en knapp sätts ett värde (1, 2 eller 3) i variabeln Cooling_typ beroende på 
vilken typ som valdes. 
 

 
Figur 4: Gränssnitt Cooling Option. 

 

4.3.3 Working 
När användaren har gjort sina inställningar och klickar på start kommer 
fönstret Working fram. För att tydligt visa vilket moment i cykeln som utförs 
ändras utseendet på gränssnittet. För att avgöra vad som ska visas har 
information från givarna används genom att kanalerna Lid_Closed och 
Furnace_Down. Detta för att värmningen är kopplad till om ugnen är 
nedsänkt och kylningen till om luckan är stängd. På samma sätt som i Settings 
hämtas relevanta värden direkt från variabler eller kanaler. 
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När en körning av cykler är klar eller om användaren har tryckt på stopp visas 
knappar som ger möjlighet att sätta nya värden, starta om eller stänga ner. För 
att sätta nya värden öppnas Settings igen. Väljer användaren att starta om 
genom att klicka på Restart körs en ny omgång cykler med befintliga 
inställningar, eller om ett avbrott gjorts körs kvarvarande antal cykler. 
 

 
Figur 5: Gränssnitt vid kylning. 

 

 

Figur 6: Gränssnitt vid värmning. 
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5 Resultat 

Förstudien av de rapporter som tillhandahållits av Stefan Björklund gav att det 
fanns två filosofier angående hur man utformar logiken. Den en är att man 
skapar ett flödesschema som hanterar allt. Det andra är att flera med mer 
avgränsade uppgifter. För att få till ett överskådligt och skalbart system 
utvecklades en logik med flera flödesscheman där varje schema har en funktion 
att hantera.  
 
Rapporterna visar även på att utvecklingsmiljön PAC Display configurator är 
mycket kapabelt att för att skapa avancerade och iögonfallande gränssnitt. 
Under förstudien noterades inte att någon hade reflekterat över hur layouten 
skulle bete sig om man ändrade storleken på fönstret. För att undvika detta 
utvecklades ett gränssnitt med upplösningen 800x600 då detta är den lägsta 
upplösningen som Windows XP rekommenderar för att fullt ut kunna nyttja 
dess funktioner. Att rekommendationer för Windows XP används som 
referens beror på att utvecklingsmiljöerna och runtime för gränssnittet kräver 
Windows XP eller bättre som operativsystem. Alternativet med pekskärm 
valdes bort tills vidare då det går att använda en PC för att hantera gränssnittet 
och man räknade med att en PC ändå kommer att behövas för lagring av data 
från utrustningen. 
 
Vid försök att nå specificerad max temperatur uppdagades att de element som 
levererats inte motsvarade de krav som specificerats vid beställning. När 
projektet att utveckla och implementera ett styrsystem närmade sig 
tidsbegränsningen hade nya element som uppfyllde angivna krav inte 
levererats. Därmed har ingen provkörning med testämnen kunnat ske. 
Provkörning för att trimma in styrsystem mot yttre system hade gått att 
genomföra, men har inte skett på grund av ett missförstånd mellan utföraren 
och Ulf Bengtsson. Utföraren hade fått uppfattningen att utrustningen kunde 
ta skada på grund av en konstruktionsmiss. Detta missförstånd klarades 
beklagligt nog upp först efter att arbetet avslutats. 
 
Nedan kommer en genomgång i vilken utsträckning punkterna i 
målbeskrivningen har uppfyllts.  
 

5.1 Beställarens punktlista 
I kapitlet målbeskrivning redovisas de punkter som beställaren önskar att 
styrsystemet ska hantera. Nedan redovisas hur dessa punkter har uppfyllts. 

5.1.1 Styra höjning/sänkning av ugn och lucka 
Hastigheten på ugnens och luckans rörelser regleras av strypbackventiler som 
sitter monterade på cylindrarna som används för att skapa rörelserna. Dessa 
strypbackventiler justeras manuellt vilket gör det omöjligt att styra dessa med 
en elektrisk signal. Det finns antagligen lösningar för att kunna justera 
strypbackventiler via en elektrisk signal, men detta har inte framkommit några 
önskemål eller krav om detta vilket lett till att inga ansträngningar gjorts för att 
skapa rutiner för detta. 
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För att säkerställa att ugn och lucka inte ska kollidera har förregling av signal 
med relä gjorts. Reläet som förhindrar att ugnen sänks styrs av det ena av de 
två ändlägesgivarna som indikerar att luckan är helt öppen. På samma sätt har 
reläet som hindrar luckan från att stängas kopplats till en av de två givarna som 
visar att ugnen är helt upphöjd. 
 
Förreglingen med relä är en säkerhetsåtgärd. Logiken har utformats så att 
signal måste komma från samtliga relevanta givare innan en ny rörelse 
beordras. När en rörelse har beordras startas en tidsövervakning som utlöser 
ett larm om det tar mer än 15 sekunder att slutföra rörelsen.  

5.1.2 Kontrollera luftflödet från luftkylningsmunstycke 
En flödesreglerande ventil som kan styras med en signal på 0-10 V har 
monterats för att kunna reglera flödet till munstycket som ska användas för att 
kyla ner testämnet. I logiken har en skalning gjorts för att motsvara 0-100 % 
 
Via det grafiska gränssnittet kan användaren bestämma hur länge munstycket 
ska blåsa luft på testämnet och om flödet ska förändras under tiden. Vid 
konstant flöde sätter man önskat flöde i procent, men om man vill ha ökande 
eller minskande flöde sätter man ett max- och ett minflöde i procent. Logiken 
räknar ut hur mycket flödet ska justeras per sekund för att önskade värden ska 
uppnås under önskad tid. Justeringen görs sedan för varje påbörjad sekund. 
 

5.1.3 Starta/stoppa kamera 
Denna punkt har haft lägre prioritet än exempelvis att kunna utföra rörelser 
och har inte beaktats då fokus har legat på att få möjlighet att i första hand 
kunna köra cykler.  
 
För att lägga till en funktion som styr en kamera behöver systemutvecklaren 
veta vilken typ av signal som kameran kan hantera och vilka kriterier som ska 
uppfyllas innan ett kort tas, eller för att inspelning av film ska börja och sluta. 
När dessa detaljer är kända kan en van systemutvecklar med kunskaper om 
SNAP-PAC relativt enkelt addera denna funktion. 
 

5.1.4 Larm om temperaturen blir för låg 
Styrningen av temperaturen i ugnen sköts av ett yttre system som även 
övervakar detta. Styrsystemet läser endast av en signal från det yttre systemet 
om att detta har skett.  
 
Det är fullt möjligt att utforma en funktion som övervakar 
temperaturförändringen i styrsystemet och har så gjorts. Blocken som skapades 
för denna funktion finns kvar i schemat ”Cycles” men har frikopplats från 
blockkedjan som utvärderas. Det finns ingen möjlighet att de kan påverka 
utfallet av utvärdering av schemat, men har lämnats kvar för att eventuellt 
kunna användas vid senare tillfälle. 
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5.1.5 Alarm om flödet i kylningsmunstycket är för lågt 
Den återkopplingssignal som finns från den flödesreglerande ventilen har man 
i nuläget inte kunnat klargöra vad den visar eller vad den är designad för. Då 
denna funktion inte tillhört de prioriterade har inga vidare ansträngningar 
gjorts för att lösa detta. 
 

5.1.6 Loggning av värden 
På grund av oklarheter kring hur loggar ska utformas och vilket system som 
ska göra det har utvecklandet av denna funktion fått en något lägre prioritet. 
Det finns dock fulla möjligheter att skapa loggar i form av exeldokument eller 
få rapporter och loggar skickade till sig som e-post. Detsamma gäller även 
larm.  
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6 Förbättringar 

Det skulle behövas en funktion som ser till att gränssnittet byter fönster om 
användaren väljer att starta en serie cykler med den fysiska startknappen.  
 
Utöver att man förreglat signaler med hjälp av relä finns det i dag ingen 
kontroll av att signalen kommer fram till de monostabila 5/2-ventilerna. Vid 
uppstart känns bara givare av för vilka lägen ugnen och luckan befinner sig i. 
Detta innebär att om den ventil som styr luckan står i läget för att stänga 
kommer luckan att stängas om signalen för att slå om ventilen inte kommer 
fram innan tryckluften släpps på. 
 
De tidsövervakninar för rörelser som idag finns har lagts in separat efter de 
aktivitetsblock som startar en rörelse. Då det är lätt hänt att missa en detalj i ett 
block som kan försätter övervakningen ur spel borde en separat övervakning 
finnas som känner av när en rörelse beordras.  
 
Det skulle vara bra att se om flera larm är utlösta samtidigt. Idag kan bara det 
som detekteras först i Messageschemat läsas i gränssnittet. 
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7 Diskussion 

Arbetet med detta projekt har visat hur relativt enkelt det kan vara bygga ett 
styrsystem som är mycket skalbart tack vara ett system som är uppbyggt kring 
moduler. Om dessutom logiken bygger på ett modultänkande får man en 
struktur som kan utvecklas och omformas i takt med behoven. Exempelvis har 
arbetet med schemat Startup visat att det är möjligt att byta ut delar av logiken 
när förutsättningarna förändras. Samtidigt har vikten av att kunna stämma av 
och trimma in styrsystemet mot den utrustning som ska styras blivit tydlig.  
 
Det borde vara allmänt bekant att det är lätt att missa en tangent eller trycka 
ned dem i fel ordning utan att man märker det. Skillnaden mot att skriva en 
text som en människa ska läsa och en som en maskin ska tolka är att 
människan har en tolerans mot inkonsekvenser och fel vilket maskiner som 
datorer saknar. Därför kan man inte bara knacka in sitt program, starta det och 
förvänta sig att det fungerar.  
 
Att projektet med styrsystemet blev ett praktisk inriktat projekt bero till stor 
del på en strävan efter att komma framåt och nå resultat i form av konfigurerad 
hårdvara och logik. I detta fall kunde det ha varit till mer gagn för projektet 
med att ta fram en forskningsutrustning om inriktningen hade varit mot att ta 
fram ett bra underlag för efterkommande att arbeta mot i form av 
kravspecifikationer. Nu finns det i stället en plattform att utgå från för fortsatt 
utveckling av styrsystemet och en del stoff och idéer över vad som kan göras. 
  
När ett styrsystem utvecklas mot simulerade signaler som har gjorts i detta fall 
kan man komma långt med utvecklandet. Men det naivt att tro att det bara är 
att koppla in den komponent man tänkt ska ge signalen när systemet är i drift. 
Vid implementering av ett styrsystem är det viktigt att läsa på om de 
komponenter som har monterats och ska skicka eller ge signaler så att 
verkligen levererar det som antagits vid skapandet av logiken. Om så inte skulle 
vara fallet kan det behövas en annan om konfigurera PLC hårdvaran och att 
ändringar i logiken måste till om det vill sig riktigt illa. 
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8 Bilagor 

8.1 Functionality requirements thermal cyclic 
furnace 

A thermal cyclic furnace has been designed and built at LiU IEI for use in a 
research project concerning damage development in porous ceramic coatings. 
The furnace is aimed at fatigue testing of ceramic coatings under cyclic high 
temperature under conditions representative for a gas turbine, see Figure 1. 
Typically conditions can be cycle times ranging from minutes to hours at 
maximum temperature with heating and cooling between maximum and 
minimum temperature in less than 10 minutes. The temperature cycle 
(schematically shown in Figure 2) ranges from 1150°C down to room 
temperature as an outer limit. See also Table 1. 
 
During the cooling part of the cycle, a cooling air flow can be applied either on 
the ceramic coating or from the back-face of the component via a dedicated 
crucible in which the specimen can be inserted during testing. 
 
Fatigue tests are to be monitored by a number of methods. Video inspection, 
preferably with a CCD-camera (thin ceramic coatings, <0,5mm), inspection 
with IR camera for detection of damage in thicker ceramic coatings (coatings 
in the mm range) and inspection by acoustic emission for all coating types.  

 

 

Figure 1. Schematic sketch over the thermal cyclic furnace 

 

 

Figure 2. Definitions of specimen temperature cycle terms. 
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Table 1. Cycle limits for the thermal cyclic furnace. 

Parameter Min Max Note 

Tfurnace    

Tmax, specimen 900°C 1150°C Typically 

1100°C 

Tmin, specimen ambient 250°C Typically 100°C 

t1 5 minutes 15 minutes  

t2 10 minutes >1 day Typically 1h 

t3 5 minutes 15 minutes  

 
In addition to the damage development inspection methods, both specimen 
and furnace temperature together with cooling air flow is monitored by 
thermocouples and pressure / flow meter respectively. Thermocouples are 
typically of S/R, N or K-type. Also the number of cycles is to be registered.  

8.2 Functionality of the control and monitoring 
system  

• Vertical transfer of furnace carrier (positions up / down) 

o Position control of heat shield carrier (movement only when 

heat shield carrier is in position out) 

o Adjustable travel speed 

• Horizontal transfer of heat shield carrier / cooling air nozzle 

(positions in / out) 

o Position control of furnace carrier (movement only when 

furnace position is up) 

o Adjustable travel speed 

• Cooling air flow control (flow rate) 

o Two separate systems, to be activated and inactivated at 

different times (t1, t2 or t3). 

• Cooling air flow (on/off capability) 

• Signal on/off video camera / infrared camera  

o Separate signals 

• Alarm signal furnace temperature low 

o From control thermocouple Tfurnace 

o Possibility to interrupt cycling 

• Alarm signal cooling air flow / cooling air pressure low 

o From pressure meter 

• Signal logging 

o Temperature Tspecimen 

o Cycles elapsed 

• Load stage (mechanical) not incorporated at this stage 

8.3 Deliverables 

• Drawings (electrical/circuit/connections) 

• Programs (printout and software) 

• Documentation (overview/instructions) 


