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Demag Delaval Industrial Turbomachinery (DDIT AB) i Finspång tillverkar gasturbiner. 

I dessa finns det ledskenor/skovlar som arbetar i så varma områden att de måste kylas för att få rätt
livslängd. Vid nytillverkning och reparation mäts kylflödet genom respektive skovel/ledskena för att
säkerställa att flödet och därmed kylningen ligger inom tillåtna gränser. Mätningen görs med hjälp av en
flödesrigg. 

Denna rigg består av en ventil för inställning av luftflöde, utrustning för mätning och reglering av flödet
och anslutning för den aktuella komponenten.

Vid DDIT har en datorreglerad flödesrigg tagits fram för att användas vid kontroll av ledskenor/skovlar.
Riggen fungerar, men tryckregleringen behövde förbättras. 

I detta arbete har reglerventilen och flödesriggen studerats för att kunna automatisera mätningarna. Olika
reglermetoder har utvärderats.
 
För regleringen används PID Control Tools från National Instrument�s LabVIEW®.
Rapporten beskriver de förarbeten som har gjorts, teorin, utrustningen, mätsystemet och den förklarar
ändrade delar i det gamla programmet. 
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Sammanfattning 
 
Demag Delaval Industrial Turbomachinery (DDIT AB) i Finspång tillverkar gasturbiner.  
 
I dessa finns det ledskenor/skovlar som arbetar i så varma områden att de måste kylas för 
att få rätt livslängd. Vid nytillverkning och reparation mäts kylflödet genom respektive 
skovel/ledskena för att säkerställa att flödet och därmed kylningen ligger inom tillåtna 
gränser. Mätningen görs med hjälp av en flödesrigg.  
 
Denna rigg består av en ventil för inställning av luftflöde, utrustning för mätning och 
reglering av flödet och anslutning för den aktuella komponenten. 
 
Vid DDIT har en datorreglerad flödesrigg tagits fram för att användas vid kontroll av 
ledskenor/skovlar. Riggen fungerar, men tryckregleringen behövde förbättras.  
 
I detta arbete har reglerventilen och flödesriggen studerats för att kunna automatisera 
mätningarna. Olika reglermetoder har utvärderats. 
  
För regleringen används PID Control Tools från National Instrument’s LabVIEW®. 
Rapporten beskriver de förarbeten som har gjorts, teorin, utrustningen, mätsystemet och 
den förklarar ändrade delar i det gamla programmet.  
 
 



Abstract 
 
Demag Delaval Industrial Turbomachinery (DDIT AB) in Finspång manufactures gas 
turbines.  
 
Some of the components such as shovels work in such a hot environment that they must be 
cooled down to get the right longevity. In order to produce and repare of the shovels, the 
flow that passes through them is measured to be sure that the flow and the cooling effect 
are in the acceptable limits. 
 
A flowrig is a base for this work. The rig contains a valve which gives the air flow, 
equipment for measuring and controlling of flow and a connection for the used component.  
 
DDIT has a flowrig which is used to do the measurment on the shovels. The rig works but 
the pressure control should be improved. 
 
In this work the valve and the flowrig have been studied in order to automates the 
measurements. Different control methods have been evaluated. The software for the 
measurements has been developed using National Instrument’s LabVIEW®. 
 
The report describes the introductory work  that has been done, the theory, the equipment, 
the measuring system and it explains the changed part of the old program. 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Denna rapport utgör den skriftliga delen av ett examensarbete på 10 poäng i Data- och 
Elektroteknik utfört vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping. 
Examensarbetet utgör avslutningen på min utbildning med inriktningen Data och 
elektronik. 
 
Jag vill tacka uppdragsgivaren, Demag Delaval Industrial Turbomachinery 
(DDIT)/Siemens AB, för att ha upplåtit tid och resurser för detta examensarbete, speciellt 
handledaren Jonas Hylén. Jag vill tacka Peter Magnusson, Hans-Olov Skog och Ingmar 
Eriksson vid DDIT för hjälp under utvecklingsarbetet. Jag hoppas att mina resultat har 
kommit dem till nytta. Jag tackar examinator Lars Backström för vägledning och goda råd.  
 
Slutligen tackar jag min familj (Siroos, Sam och Saga) som har stöt mig under hela 
utbildningstiden. 
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1 Inledning 

1.1 Fakta om DDIT/Siemens AB 
Demag Delaval Industrial Turbins (DDIT AB) i Finspång har i över 100 år tillverkat 
kraftgenereringsutrustning. Det nuvarande företaget är delar av det gamla Alstom, 
företaget i Finspång som Siemens har köpt.  
 
Idag sysselsätter DDIT AB runt 2000 personer. I Finspång utvecklas, tillverkas och 
levereras komponenter och kompletta anläggningar för kraft- och värmeproduktion. 
Turbinskovlarna tillverkades från och med 1970 i den högmoderna verkstaden i Ludvika 
men 2005 flyttades verkstaden till Finspång. Verkstaden tillverkar ca 20 % av DDIT: s 
årliga leveransvärde, men man levererar även till externa kunder med turbintillverkning. 
 
Produktutbudet omfattas av avancerade ångturbiner och gasturbiner för kraftgenerering, 
drivning av kompressorer och pumpar samt marina framdrivningssystem och offshore- 
applikationer. Finspångs ansvarsområde för industriångturbiner är 60-130 MW i 
kombicykel- och reheatapplikationer. Gasturbinernas effektområde sträcker sig upp till 50 
MW.  

1.2 Syfte 
I gasturbiner finns det komponenter (ledskenor/skovlar) som arbetar i så varma områden 
att de måste kylas för att erhålla rätt livslängd. Vid nytillverkning och reparation av dessa 
mäts kylflödet genom respektive skovel/ledskena för att säkerställa att flödet och därmed 
kylningen ligger genom tillåtna gränser. Detta görs med hjälp av en flödesrigg. En sådan 
rigg består av inställning av luftflöde, mätning av flödet, flödesriktare och lämplig 
anslutning för den aktuella komponenten. 
 
Regleringen av denna flödesrigg kan vara en handmanövrerad mekanisk tryckregulator 
eller en datorstyrd reglering. Vid kalibrering är det väsentligt att flödet är stabilt och en 
datorreglering är inte alltid överlägsen en vanlig tryckregulator. 
 
Vid DDIT i Finspång har en datorreglerad flödesrigg tagits fram under år 2003 för att 
användas vid kontroll av ledskenor/skovlar. Riggen fungerar, men regleringen behöver 
förbättras. Detta är grunden till detta examensarbete. 

1.3 Uppgiften 
Uppgiften går ut på att: 
 

• Studera reglerventilen och flödesriggen och automatisera systemet. 
• Studera olika reglermetoder för att hitta en bra regulator. 
• Räkna fram tidskonstanter för systemet. 
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1.4 Bakgrund 
Arbetet startades med att jag kontaktade min handledare Jonas Hylén, som presenterade 
tankarna bakom examensarbetet. Utrustningen beställdes och en korrigerad kopia av det 
gamla mätprogrammet (mer detaljer under punkt 2.4) installerades på en PC som skulle 
vara kopplad till riggen.   
 
För att få mer grepp om arbetet arrangerades ett besök till Ludvika där en rigg i drift var 
placerad. Det dröjde innan all utrustning var på plats så under tiden studerades 
reglerventilen och flödesriggen. 

1.5  Rapportens struktur  
Första delen av rapporten ger en kort inledning med syfte, metod och teorin bakom arbetet. 
Därefter beskrivs systemet, utrustningar, mätsystemet, regleringen och de mätningar som 
gjorts. Examensarbetets resultat presenteras och förslag ges på framtida utveckling. 
Bilagor kommer i slutet av rapporten. 
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2 Teorin 
Det är av största vikt att ledskenor/skovlar får rätt mängd kylluft. För lite kylning leder till 
kortare livslängd, för mycket kylluft kan betyda att närliggande komponenter får för lite 
kylluft. Alla kylda ledskenor och skovlar kalibreras. Därför kalibreringen är baserad på att 
kontrollera mängden på reducerat massflöde genom varje skovel/ledskena. För att kunna 
räkna fram detta värde måste flödet genom skovel/ledskena vara stabilt.  

2.1 Massföldesteknik 
Kritisk dysa är ett anmärkningsvärt enkelt sätt att reglera hastigheten på stabilt gasflöde. 
Industri använder många olika namn för att beskriva denna utrustning. Här är en lista av 
beteckningar som kan användas omväxlande: 

• Sonic choke  
• Laval Nozzle  
• CVM (Critical Venturi Meter)  
• Sonic nozzle  
• Critical Flow Venturi  

 

2.2 Flödesberäkning  
För att bestämma om ledskenor eller skovlar är rätt tillverkade, kontrolleras om de har rätt 
volym. Detta görs med hänsyn till massflödet som beräknas enligt (förklarning till 
förkortningar ses i bilaga1): 
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För luft där κ = 1,4 blir 
kr

atm

p
p










3
= 0,52828 och ψmax = 0,6847 kan vi räkna fram 

massflödet, m&  som i sin tur används när vi räknar farm reducerade massflöde: 

4P
TmM red

&
=  

Dessa beräkningar driftsätts i mätsystemet med hjälp av Cal massf.2 Subvi som förklaras i 
mer detaljer under punkt 2.5.1.3. 
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2.3 PID-regulator 
Det gamla systemets regulator använder en PI-regulator och nu provas en PID-regulator. 
Det ursprungliga mätsystemet är utformat i LabVIEW®-miljö och med kännedom att det 
finns färdiga regulatorer i LabVIEW® (PID Control Toolset VI: s) och för att få det lättare 
i senare skeden av arbetet bestämdes att LabVIEW®: s regulatorer skulle användas. 
 
Första steget var att använda ett passande metod för att hitta systemets dynamik. De flesta 
och de vanligaste modellbaserade inställningsmetoderna för PID-regulator utgår från att 
man skaffar sig en processmodell med hjälp av ett stegsvarsexperiment. Ziegler-Nichols 
stegsvarsmetod är t ex en av dem som vi använder här.  
 

2.3.1 Ziegler-Nichols Stegsvarsmetod 
Metoden är baserad på ett stegsvar hos den oreglerade processen. Stegsvaret genereras 
genom att lägga regulatorn i manuell reglering och göra en stegändring i styrsignalen. 
Under arbetet studerades två olika beräkningarsalgoritmer för stegsvarsmetoden och de 
jämförs under punkterna 2.3.1.1 och 2.3.1.2. 
 

2.3.1.1  LabVIEW®-metoden 
 
Figur 1 nedan visar ett steg i styrsignalen och motsvarande stegsvar med de storheter 
angivna som används vid regulatorinställning enligt LabVIEW-metoden.  

 
Figur 1. Stegsvar, LabVIEW®-metoden 

Variablerna från figuren som sedan används för att beräkna PID-variablerna representerar 
följande: 
 
• Dödtiden i minuter, Td 
• Tidkonstanten i minuter, T 

• Processens förstärkning, PV
outputKP ∆

∆=  
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PID-parametrarna räknas ut enligt Tabell 1:  
 

Regulator K (%) Ti Td 

P 
T

TK dp *
*100

 
_ _ 

PI 
T

TK dp *
*110

 
dT*33,3

 
_ 

PID 
T

TK dp *
*80

 
dT*00,2  dT*5,0

 

Tabell 1. PID-parametrar enligt labVIEW-metoden 

2.3.1.2  TH-metoden 
 
Den här algoritmen är tagen från studielitteraturen, Hägglund, Tore (1997), "Praktisk 
processreglering". Bestämningen av processens karakteristik går sedan till på följande 
sätt: 
 
Leta upp den punkt på ärvärdeskurvan där lutningen är som störst, och rita tangenten till 
kurvan genom denna punkt. Bestäm sedan skärningspunkterna mellan denna tangent och 
de två linjerna som anger de stationära nivåerna hos ärvärdet före respektive efter 
stegändringen. Genom att avläsa tiderna för de två skärningspunkterna fås skattningar av 
dödtiden L och den dominerande tidskonstanterna T för processen. 

 
Figur 2. Stegsvar, Studielitteraturen 

 Genom avläsning av figuren fås: 
 
•  Dödtiden i minuter, L 
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• Den dominerande tidskonstanten, T 

• Processens statiska förstärkning, 
u
yK P ∆

∆=  

• PID-parametrarna räknas ut enligt Tabell 2, där
T
L=µ . 

  
Regulator K Ti Td 

P 
µpK

1  _ _ 

PI 

µpK

9.0

 

L*3  _ 

PID 
µpK
2.1

 

dL*00,2
 

L*5,0
 

Tabell 2. PID-parametrar enligt TH-metoden 
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2.4 LabVIEW® 

2.4.1 PID-ikonen i LabVIEW® 
Programmeringen började med undersökning i reglerings delen i LabVIEW. Det finns 
minst 10 olika regulatorer i PID Control Toolset (Bilaga 3) men alla använder samma 
inställnings algoritm som förklarades under punkt 2.3.1. 
 
Den PID-regulator som tycks vara lämpligt för detta arbete är en PID algoritm (se Figur 3) 
för enkla PID-applikationer eller snabba regulatorapplikationer.  
 

 
Figur 3. PID regulatorikonen i LabVIEW 

 
Beteckningar i Figur 3 innebär: 
 
 output range: Kluster av output high och output low. Det område som begränsar 

regulatorns utgång specificeras i output high och output low. Default området är -100 
till 100. 

 
  output high är maximumvärdet för regulators utgång.  
  output low är minimumvärdet för regulators utgång.  
  
 setpoint: Börvärdet for processen som blir reglerad.   
 process variable: Mätvärdet från processen som blir reglerad. Detta kan kallas 

ärvärdet.  
 PID-gains: Kluster av proportionell förstärkning (K), integral tid (Ti) och 

deriveringstid (Td).  
 dt (s): Intervallen (in sekunder) som detta VI kallas, och används i beräkningar. Om 

tiden är mindre eller lika med noll, används en inre klocka med 1 ms upplösning .  
 reinitialize(F): Sätts till TRUE för att återställa inre parameters (som t.ex. integrerat 

felen) till förvalt värde 0.0.  
 output: Regulatorns utgång från den PID-algoritm som har använts praktiskt för den 

reglerade processen.  
 dt out (s): Aktuell tid intervallen in sekunder; antingen värdet specificerad för dt (s) 

eller det beräknade intervallet om dt (s) specificeras lika med -1.0.   
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2.5 Programmering 
Programmet, Flowrig main som används i arbetet är en utvecklade version av ett gammalt 
program som ändvänds idag för att kalibrera objekten. Den gamla versionen som Hans-
Olov Skog på DDIT hade programmerat användes som bas för den nya versionen av 
programmet och därför utvecklades bara delar liksom Flowrig main, Control och Cal 
mass2. 

2.5.1.1  Flowrig main 
Programmet har som alla andra LabVIEW-program två delar, Front Panel och Block 
Diagram. Detta är det enda fönster som användaren ser när kalibrering körs.  

• Front panel 
Front Panel är användaren interface till programmet. Man skapar Fornt Panel med 
knappar och diagram som representerar ingångar och utgångar. 
 
I Figur 4 visas Flowrig main: s Front Panel. Här presenteras alla värde som datascanen 
skickar via RS-232 och det värdet som skickas vidare till ventilen. 
   

 
Figur 4. Flowrig main: s Front panel 



 10

En sammanfattande beskrivning av fönstret följer nedan: 
 

1. Measured and calculated: här visas alla uppmätta och beräknade värden under 
regleringen och en ändring görs varje gång ett nytt värde mäts eller beräknas. 

 
2. Measure: med den här knappen påbörjas mätningen men innan att man trycker på 

den måste man med hjälp av Text ringen* ”Valve” väljer man om man vill köra 
automatiskt eller manuellt. 

 
3. Object: här väljer man vilket objekt som ska testas och kalibreras. 

 
4. Manuel: När körningen är i manuellt läge använder man denna Pointer Slide* för 

att ställa in strömmen som ska skickas till ventilen. Minsta värdet är 4,000 mA. 
 
5. Value: I manuell körning matas PID-parametrarna här och i automatkörning hämtas 

värden från sparade värden i programmet, så PID värdena syns hela tiden under 
körningen. 

 
6. Scan time (ms): Här visas tiden som används för att läsa från datascanen i ms. 

 
7. Dysa: Med val av objekt visas i detta String control* vilken dysa som ska väljas. 
 
8. P1: I detta Graph* visas ändringar på trycket innan ventilen. 
  
9. Pi: I detta Graph* visas ändringar på förhållandet mellan trycket innan objekt och 

atmosfärtrycket. 
 
10.  PID output: I detta Graph* visas ändringar på regulators utgångs värde efter 

objektet 
 

11.  Stop/Store: Med detta Push Button* sparar man mätningarna eller stoppar man 
hela körningen. 

12.  Barometer (kPa): Atmosfärstrycket som används i beräkningarna ( atmp ) visas 
här.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Benämning i LabVIEW 
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• Block Diagram 
 
Block Diagram innehåller grafisk kod. Front Panel: s objekt uppträder som ikoner eller 
terminaler. Block Diagram kan ha olika fönster beroende på de strukturer som väljs när 
man programmerar. 
 
Flowrig main har tre olika fönster som visas i Figur 5, figur 6, figur 7. 
 

 
Figur 5. Flowrig main: s Block Diagram case 0 
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Figur 6. Flowrig main: s Block Diagram case 1 

De märkta punkterna i Figur 6 är de funktioner som har utvecklats mest under arbetet. 
 

1. Control 
2. Cal mass2 
3. Inmatning av värden 

 
Dessa punkter kommer att förklaras i de kommande delarna av rapporten. 
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Figur 7. Flowrig main: s Block Diagram case 2 
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2.5.1.2  Control 
Control är en subvi och motsvarar PID-ikonen i LabVIEW. Detta har skapats under arbetet 
för att undersöka ingångars och utgångars värden och påverkan av olika 
regulatorparametrar på dem.  

• Front panel 
I Figur 8 visas Control: s Front Panel.  
 

 
Figur 8. Control: s Front panel 

De märkta punkterna förklaras här under: 
 

1. Regulator parametrar 
2. Här väljer man det objekt som man vill kontrollera. 
3. Här visas det värde som matas ut from PID-regulatorn. 

• Block Diagram 
I Figur 9, visas att (se 1) PID-ikonen är från LabVIEW: s PID Control Toolset och resten 
är de grafiska koderna som framställer String control och Text ring och de terminaler som 
kopplar ihop dem.  
 

 
Figur 9. Control: s Block Diagram 
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2.5.1.3  Cal mass2 
Detta är också ett subvi som sammanfattar alla beräkningar som har tagits upp under punkt 
2.2, se Figur 10. 

• Front Panel 
På denna Front Panel kan man se de mätvärde och resultatet efter beräkningar. 

 
Figur 10. Cal mass2: s Front panel 

De numrerade punkter i Figur 10 förklaras här nedan: 
 

1. P3: tryck före dysa 
2. Temp (C): temperatur i lokalen. 
3. Calculated Parameters: De beräknade värdena redovisas här. 

• Block Diagram 
Här görs alla beräkningar som uppstår under reglering av processen, se Figur 11. 
 

 
Figur 11. Cal mass2: s Block Diagram 
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3  Systembeskrivningen 

3.1 Allmänt 
Systemet består av en rigg som skall ställa in ett luftflöde som leds genom testobjektets 
kylkanaler. Tryck och temperatur mäts, flöde och effektiv area beräknas. Baserat på i 
förväg inlagda toleranser bestäms om skoveln är godkänd. Flödet bestäms med hjälp av en 
kritisk dysa. 5 stycken olika dysor används för att kunna täcka in alla önskade varianter på 
testobjekt. Flödet styrs med hjälp av en reglerventil som ställs in på föredefinierade värden 
beroende på objekt. Systemet visas i Figur 12.  
 
 

 
Figur 12. Systemet 
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3.2 Utrustning 

3.2.1 Reglerventil 8C Ecotrol 

 
Figur 13. Reglerventilen 

Reglerventil 8C Ecotrol är en pneumatisk 2-vägsventil som används för reglering av 
vätskor, ånga och gaser. Ventilen är linjär och likprocentig. Det betyder att man kan 
använda samma regulatorparametrar i hela arbetsområdet och ventilen ger en konstant 
relativ noggrannhet. Den är därför bra om man vill kunna reglera små flöden med stor 
noggrannhet.  
 
Ventilen är utrustad med Arcapro, programmerbar positioner med automatisk 
självkalibrering vid montage och med programmerings- och diagnostikmöjligheter. (Bilaga 
2) 
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3.2.2 I/O-modul, Datascan 7250 
Analoga ut- och insignaler hanteras av en Datascan modul. Modulen är avsedd att drivas 
med 24 VDC och detta görs med hjälp av "Pressure Systems 9090 Power Supply". 
 

 
Figur 14. Datascan 7250 

Datascan-modulen kan anslutas till och kommunicera med alla typer av datorer och 
displayer via RS-232 interface. Innan en dator eller display kan kommunicera via RS-232 
interface, måste rätt Baud Rate väljas på modulens DIP-switch enligt nedanstående tabell: 
 
 

 
Tabell 3. Val av Baud Rate 

 
 

Seriella port 

Input 

Output

Jord 
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I detta arbete har den satts upp på 38,400 för att få en snabb samplingstid. 
Figur 15 visar hur man kopplar datascannern till datorn med hjälp av en 9 pin-kontakt. 

 
Figur 15. RS-232 kontakt till datorn (9 pin kontakt) 

5 analoga insignaler används för mätning av tryck och temperatur, 1 analog utsignal 
används för signaleringen till styrsystemet. Dessa är valda enligt tabell nedan: 
  

Ingång/utgång   

Input 1 P1 Tryck före manuell reglerventil 

Input 2 P2 Tryck före reglerventil 

Input 3 P3 Tryck före dysan 

Input 4 P4 Tryck före mätobjekt 

Input 5 T Temperatur i riggen!!! 

Output 1 mA styrsignal till reglerventilen 

Tabell 4. Val av in- och utsignaler 
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3.2.3 Kai-låda 
Kai-låda är en handgjord omvandlare som omvandlar det värde som får in från 
trycktransmitterna (kPa) till den signal som ska skickas till Datascanen (mA). 
Instrumenten har tagits fram i PSSI-avdelningen och mer information finns inte 
tillgängligt. 
 

 
Figur 16. Kai-låda 

3.2.4 Trycktransmitter 
I arbetet används fyra transmittrar som tre av dem jobbar i området mellan 0 till 7,5 bar 
och den fjärde arbetar mellan 0 till 2,5 bar. 
 

 
Figur 17. Trycktransmitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

3.2.5 Strömförsörjning  
 

 
Figur 18. Pressure Systems 9090 Power Supply 

"Pressure Systems 9090 Power Supply" har följande egenskaper: 
 
• 65 watt kontinuerligt kraft  
• input +15 VDC, -15 VDC, och +24 VDC output  
• 75 % output effektivitet  
• tillgängligt med antingen AC eller DC input spänning versioner 
 

3.2.6 Temperaturgivare 
Temperaturgivaren används för att mäta atmosfärtemperaturen som används i massflöde 
beräkningar. 
 

3.2.7 Manuell reglerventil 
För att eliminera störningar på nätet kopplades en manuell reglerventil in innan den stora 
reglerventilen. 
 

3.3 Mjukvara 
LabVIEW® används som hjälpmedel i arbetet, detta är ett flexibelt grafiskt 
programmeringsspråk  som använder ikoner i källkoden istället för text. 
 
LabVIEW® kan kommunicera via GPIB, CAN, VXI, RS232, RS-485 och här används RS-
232. 
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4 Mätsystem 
Utrustningen kopplas enligt Figur 19. Alla tryck mäts (P1, P2, P3 och P4) med hjälp av 
fyra stycken trycktransmittrar som är kopplade till en Kai-låda. Kai-lådan omvandlar tryck 
(kPa) till ström (mA) och därefter skickas mätsignaler till Datascanen som i sin tur skickar 
data till PC. Efter att PC får värdena och behandlar dem, skickar den ut dem till ventilen 
(mA) via Datascanen.   
 

 
Figur 19. Kopplingsschema 

Figur 20 är en skiss på var trycktransmitterna är placerade i själva riggen. Punkterna 1-4 
representerar: 
 

1. Manuell reglerventil 
2. Reglerventil  
3. Dysa 
4. Objekt 

 
Figur 20. Placering av trycktransmitterna 
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5 Utförande 

5.1 Bestämning av PID-parametrar  

5.1.1 Val av stegsvarsmetod 
Med tanke på att här utnyttjas PID-regulatorn i LabVIEW®, användes de värdena som 
LabVIEW®-algoritmen ger. 

5.1.2 Bestämning av flödesriggens processmodell 

För att kunna bestämma PID-parametrar måste man först bilda en modell av 
proccessavsnittet mellan styrsignalen och mätsignalen. 

Till att börja med valdes objekt1 som startpunkt testet inleddes med att starta upp Flowrig 
main programmet och ställa på manuell körning (mer detaljer under punkt 2.4). Sen 
skickas 8 mA till ventilen. Efter att utsignalen P4, (Styrsignalen) blivit stabil ändrades 
insignalen till ventilen till 12 mA och konstant utsignalen inväntades.  

Data sparades kontinuerlig under arbetets gång. Samplingstiden var 1,3 s. Figur 20 visar 
ett stegsvar där svaret på ändringen 1 syns i 2.   
 

 
Figur 21. Stegsvar för bestämning av processmodellen 
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5.1.3 PID-parametrar 
 
Med hjälp av stegsvarsmetoden (punkt 2.3.1.1) räknades regulatorns parametrar fram 
enligt följande: 
 
K=2,79, Ti=0,04 och Td=0,01 
 
Efter provkörning och jämförelse med det gamla systemets reglering (Figur 22) visades att 
det har varit framgångar i arbetet och regleringen sker lite snabbare än förut men 
fortfarande är lite ostabilt. 

 
Figur 22. Provkörning och jämförelse med det gamla systemets 

Eftersom ännu snabbare och mer stabil reglering önskades bestämdes att några ändringar 
görs i systemet nämligen: 
 
•  Minska samplingstiden 
•  Skicka ett startvärde till reglerventilen först innan systemet börjar reglera. 
•  Kontrollera möjligheten för framkoppling. 
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5.2 Reglerkretsens blockdiagram 
Reglerkretsens blockdiagram visas i Figur 23 där startvärdet är ett beräknat värde 
beroende på objekt, PID är regulatorn och processen är riggen och allt komponent kopplad 
till den.  
 

 
 Figur 23. Reglerkretsens blockdiagram 
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5.3 Åtgärder  
Samplingstiden minskades till det minsta värdet som Datascannen klarade dvs. 0,31 s och 
resultatet av stegsvarsmetoden för samma objekt blev: 
K=5,79, Ti=0,04 och Td=0,01 
Resultatet visade att K är för stor och det var inte en bra reglering. 
På samma sätt räknades fram parametrar för ytterligare objekt, objekt2: 
K=2,09, Ti=0,04 och Td=0,01 
Resultatet visas i Figur 24. 
 

 
Figur 24. Objekt 2, stegsvar 

Detta gav en lämplig regulator och fungerade väldigt bra (att detta inte är stabilt bror på 
störningar på luft nätet). Mycket noggranna gränser används under arbetet så man måste ha 
så lite störningarna som möjligt. 
 
För att eliminera störningar från nätet rekommenderades framkoppling men eftersom det 
inte finns så mycket dödtid i systemet och det inte går att mäta störsignalen långt innan 
dess effekt syns i mätsignalen är denna metod inte passande för detta system (Hägglund, 
1997). Istället togs störningarna bort med hjälp av en manuell reglerventil som var 
inkopplad innan reglerventilen 
 
Nästa steg var att ställa in startvärdet. Startvärdet måste undersökas för varje objekt 
eftersom det är olika tryckförhållande som används för olika objekt så det blir olika 
startvärden. Metoden som används för att ta fram startvärdet förklaras i avsnitt 5.7. 
Eftersom samplingstiden var för kort och ändrade sig hela tiden och det i sin tur orsakade 
ostabilitet i mätningar då bestämdes att ändra samplingstiden så att vi får det stabilt även 
om det blir lite större. 
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Samplingstiden valdes till 0,4 s och punkt 2.1.1.1 För objekt1 och objekt2 kördes (utan 
startvärde). 
 
Reglerparametrarna räknades fram till: 
 
Objekt1 K=4,19 , Ti=0,12 och Td=0,03 
Objekt2 K=6,47 , Ti=0,08 och Td=0,02 
 
Resultatet av körningen visas i stegsvaren i Figur 25 och Figur 26. 

 
Figur 25. Testkörning med ny samplingstid för objekt1 
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Figur 26. Testkörning med ny Samplingstid för objekt2 

Och med startvärde fick vi följande resultat för objekt 1:  

 
Figur 27. Objekt 1, Jämförelse    
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Detta framgår i Figur 27 att regleringen är mycket bättre då ett startvärde används och med 
lite justeringar får man det exakta trycket som man vill ha. Med förbättring menas att 
kurvan hittar det önskade trycket snabbare. 
 
Detta beror på att ventilen startas med minst 4 mA och när det inte finns startvärde i 
systemet tar det tid innan utgången på PID-regulatorn når 4 mA. 
 
Figur 28 nedan visas motsvarande jämförelse för objekt 2. 

 
Figur 28. Objekt 2, Jämförelse    
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5.4 Störning 
Resultatet från förgående avsnitt framkallade misstankar om att om det verkligen behövs 
en regulator överhuvudtaget när systemet har ett känd startvärde. 
 
Objekt2 användes som testobjekt. Programmet kördes först utan reglering och sedan för en 
regulator med K=7 (≈6,48), Ti=0,08 och Td=0,02. Vid varje körning stördes systemet vid 
mätobjekt på samma sätt, man störde mätobjektet som det blev fel tryckförhållande.  
Resultatet från testerna visas i Figur 29 och Figur 30. 

 
Figur 29. Störning,  k=0 

 
Figur 30. Störning,  k=6,48 , Ti=0,08 och Td=0,02 
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Andra testet visar att när man stör systemet försvinner inverkan av störningen med hjälp av 
regleringen. Baserad på metoden som används här måste tryckförhållandet vara samma för 
alla mätobjekt av samma typ så det behövs en regulator för att hålla tryckförhållandet 
konstant.  
 
Detta betyder alltså att regulator kommer in och agerar som den ska. 
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5.5 Bestämning av startvärde 

1.Starta Flowrig programmet med genom att starta LabVIEW®, klicka på open och välj 
Flowrig main från listan. 

2.Välj mätobjekt ur object listan. 

3.Välj manual från valve listan. 

4.Klicka på knappen measure. 

5.Tryck på store för att mata in namnet på filen som data ska sparas i. 

6.Börja med att under sliden Manual höja värdet (i mA) så att rätt tryckförhållande fås (Pi-
värdet) för motsvarande objekt i tabellen. 

7.Med finjusteringar i String control bredvid fås startvärdet för det utvalda objektet. 
Startvärdet ska matas in i koden så att det väljs automatiskt när man kör programmet.  

8.Inmatningen av värdet sker i Flowrig Blockdiagram och under ett case som visas i Figur 
6 och under rätt objektsnamn. 

 



 33

6 Resultat 
Att konstruera en regulator som uppfyller både snabbhet och stabilitet är en komplex 
uppgift. En ny regulator har utvecklats, tidskonstanten har beräknats, startvärde för olika 
objekt har tagits fram och programmeringen för beräkning av värden har förbättras. 
 
Detta har givit en mer tillförlitligt regulator än den gamla regulatorn som tidigare har 
använts. De startvärde som är framtagna är användarbara.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet kanske inte var exakt vad som önskades men 
regulatorerna fungerar nära uppsatta mål. Självklart finns det mycket som kan utvecklas 
vidare, dock är den tillsatta tiden för examensarbetet 10 veckor. 
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7 Framtida utveckling 
 
Detta arbete kan utvecklas med följande punkter: 
 

•  Ta fram reglerparametrar och startvärde för de övriga objekten. 
•  Utveckla mätprogrammet 
•  Göra mätprogrammet mer användarvänligt. 
•  Undersöka och prova olika typer av färdiga regulatorer på marknaden och 
jämföra dem med denna regulator. 

•  Ta fram programbeskrivningen för mätprogrammet 
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9 Bilagor 
1. Förklarningar av förkortningar 
 
Ae           m2            effektiv area 
patm  (B)   Pa            atmosfärstryck (barometerstånd),  
      tryck efter ledskenan  
P3   Pa   tryck före dysa 
P4             Pa             tryck före ledskena  
p4/patm (π)  Pa   tryckförhållande över ledskenan  
m&    g/s   massflöde 
ε      expansionskoefficient 
κ      isentropexponent (kappa) 
ψ    (psi)        flödestal 
R   J/kgK   gaskonstant (287 för luft vid 20°C) 
t, T   °C, K   temperatur 

redM    (g/s*K0, 5)/bara Reducerat massflöde   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Reglerventil 8C Ecotrol® 
 



 



3. PID Control tools 
 
PID % to EGU 
Converts percent of range input to an engineering-units output based on the min & max 
range settings. The output is normally limited to the range [max...min]. Values outside of 
the range [max..min] are allowed when the input coerce output to range? (T) is FALSE. 
You can use this polymorphic VI to operate on a single input value or on an array of input 
values. The DBL type can be used to implement a single control loop, whereas the DBL 
Array type can be used to implement parallel multi-loop control.  
 
PID Advanced 
PID algorithm with advanced optional features. This PID algorithm includes the features 
of PID.vi and also manual mode control with bump less manual to automatic transitions, 
non-linear integral action, two degree of freedom control, and error-squared control. You 
can use this polymorphic VI to operate on a single input value or on an array of input 
values. The DBL type can be used to implement a single control loop, whereas the DBL 
Array type can be used to implement parallel multi-loop control. 
 
PID Control Input Filter 
Applies a fifth-order low-pass FIR filter to the input value. Filter cut-off frequency is 
designed to be 1/10 of the sample frequency of the input value. Use this function to filter 
measured values (such as process variable) in control applications. You can use this 
polymorphic VI to operate on a single input value or on an array of input values. The DBL 
type can be used to implement a single control loop, whereas the DBL Array type can be 
used to implement parallel multi-loop control.  
 
PID EGU to % 
Converts engineering units input to percent of range output based on the min & max range 
settings. You can use this polymorphic VI to operate on a single input value or on an array 
of input values. The DBL type can be used to implement a single control loop, whereas the 
DBL Array type can be used to implement parallel multi-loop control.  
 
PID Gain Schedule 
Selects a set of PID gains from a gain schedule for control of processes that require 
different sets of gains for different regions of operation (such as highly non-linear 
processes). You can use this polymorphic VI to operate on a single input value or on an 
array of input values. The DBL type can be used to implement a single control loop, 
whereas the DBL Array type can be used to implement parallel multi-loop control. 
 
PID Lead-Lag 
Lead/lag function, generally used as a dynamic compensator in feed forward control 
schemes. This VI uses a positional algorithm and is an approximation of a true exponential 
lead/lag. You can use this polymorphic VI to operate on a single input value or on an array 
of input values. The DBL type can be used to implement a single control loop, whereas the 
DBL Array type can be used to implement parallel multi-loop control.



PID Output Rate Limiter 
This function can be used to specify a maximum rate of change of the controller output. 
Place this VI immediately after the PID VI in your control application. You can use this 
polymorphic VI to operate on a single input value or on an array of input values. The DBL 
type can be used to implement a single control loop, whereas the DBL Array type can be 
used to implement parallel multi-loop control. 
 
PID with Auto tuning 
Includes the Auto tuning Wizard in addition to the basic PID algorithm. This VI can be 
used in place of the PID VI, which implements a basic PID algorithm. The additional 
inputs and output of this VI can be used to set auto tuning parameters, invoke the Auto 
tuning Wizard, and update the PID gains.  

 


