
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköpings Universitet Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

C-uppsats
LITH-ITN-EX--05/041--SE

Optimering och finjustering av
värmereglering

Magnus Lundh

2005-12-15



LITH-ITN-EX--05/041--SE

Optimering och finjustering av
värmereglering

Examensarbete utfört i reglerteknik
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus

Norrköping

Magnus Lundh

Handledare Gunnar Eklund
Examinator Lars Backström

Norrköping 2005-12-15



 

Rapporttyp
Report category

  Examensarbete
       B-uppsats
       C-uppsats
       D-uppsats

    _ ________________

Språk
Language

       Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel
Title

Författare
Author

Sammanfattning
Abstract

ISBN
_____________________________________________________
ISRN
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

Datum
Date

URL för elektronisk version

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology

2005-12-15

x

x

LITH-ITN-EX--05/041--SE

Optimering och finjustering av värmereglering

Magnus Lundh

Optimering och finjustering av värmereglering

Värmereglering



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Magnus Lundh



 1

Sammanfattning 
 
Värmepumpar har blivit allt mer populära när det gäller att få ut varmvatten och värme i våra 
fastigheter och villor. Innan värmepumparna skickas ut för drift måste de genomgå en del 
tester. Hos IVT utförs testerna i olika testriggar beroende på storleken eller effekten på 
pumpen. Riggen delas upp i Villapumpar och Fastighetspumpar. På IVT finnes Testrigg F2, 
en av riggarna där man utför tester på Fastighetsvärmepumparna. Vid in justering av varm och 
kallvatten använder sig IVT koncernen idag utav kaskadkopplade PID regulatorer när man 
utför tester där parametrarna för regulatorerna måste finjusteras vid varje installation. 
Regulatorerna optimeras för att få så kort process tid som möjligt men fortfarande är detta ett 
tidskrävande förlopp pga. Ostabilitet i regleringen och svårtrimmade regulatorer. Med hjälp 
av PID-framkoppling har vi uppnått. 
 
 

• Stabilare reglering 
• Snabbare processtid 
• Små justeringar av regulatorn  
• Lägre energiförbrukning 
• Störningsfri reglering 



 2

Abstract 
 
Heat pumps have become even more popular when it’s about getting hot water and heat in our 
departments and villas. Before the heat pumps can be put into operation they have to go 
through some tests.  IVT Industries AB performs the tests in different test rigs depending on 
the size or effect of the pump. The rig is divided in villapumps and real estate facilitypumps. 
Testrig F2 is one of the rigs where tests are performed on heatpumps in real estate facility’s. 
Doing adjustments of hot and cold water today, the IVT company uses cascades PID-
controllers where the parameters has to be adjust on each tests. Optimization on the 
controllers have to adjust for the process time to become as short as possible but still there is a 
time demanded course of event because of the poor stabilitets in the controll and difficult 
adjustments of the parameters. With help of PID-controllers feedforward we achived. 
 
  

• Greater stabilitets 
• Faster process 
• Little adjustments 
• Lower energy consumption 
• Disturbance free regulation 
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Förord 
 
Detta är ett examensarbete i reglerteknik vid Data- och Elektroingenjörsutbildningen ITN 
Norrköping. Examensarbetet utfördes på IVT Industrier Tranås under våren 2005-05-03 
 
Jag vill tacka mina handledare Gunnar Eklund för att ha gjort detta examensarbete möjligt 
samt för tips. Jag vill också tacka Stellan Carlsson på produktion för ett bra samarbete och 
stöd under examensarbetet samt Pär Karlsson på Browik som tagit sig tid att hjälpa till vid 
programmering av den nya regulatorn. Slutligen vill jag också tacka Lars Backström för 
rekommendationer och tips under arbetets gång.  
 
  
 
Norrköping Maj 2005 
Magnus Lundh
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1 Inledning 
 
Olika försök till värmereglering har under en längre tid orsakat problem med en testrigg hos 
IVT i Tranås. Ostabilitet och svårighet att ställa in reglerparametrar orsakar högre 
energiförbrukning p.g.a. långsamma och inte alltid fungerande tester som dessutom måste 
göras om. En utredning av vad som kan optimeras eller ändras i systemet behövs. 
 
Idag använder man sig av PID regulatorer när man gör tester av värmepumpar. Vid varje test 
eller installation måste regulatorerna finjusteras. Regulatorerna är optimerade för att testerna 
ska få så kort processtid som möjligt, men fortfarande arbetar regulatorerna både ostabilt och 
tidskrävande.   
 
Att regulatorerna är programmerbara gör dem flexibla. Detta medför också att en s.k.  
DUC-dataundercentral kan ersätta t.ex. flera konventionella PID-regulatorer. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Undersök vad för slags regulatorer som behövs och vilka värden och regleralgoritmer 
regulatorerna behöver för optimering. Ett Stabilare och snabbare reglersystem vilket kan 
medföra energi och tidsbesparing önskas.   
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att kunna förstå hur valet av regulator och regulatorinställningar 
påverkar reglerkvalitén i en testrigg för värmepumpar. 
 

1.3 Metod 
 
Till en början samlas kunskaper om testriggen in genom att intervjua anhörig personal på 
plats.  Förstudier om regleralgoritmer, regulatorer och testrigg utförs. 
Riggen testkörs och regulatorernas beteende iakttas.  
Genom att göra stegsvarstester kan regleralgoritmer och parametrar optimeras. 
Vidare sker ett val av regulator eller konstruktion vid behov. 
Till sist görs bearbetningar av resultat och beräkningar, eventuellt också simulering av olika 
fall. 
  

 1.4 Rapportens struktur 
 
Rapporten börjar med en inledande teori del där man kan läsa grundläggande fakta om 
reglerteknik, programmering och värmepumpsteknik. Kapitlet därefter är en beskrivande del 
av vad projektet handlar om och vad som ska hanteras. Därefter kommer man fram till resultat 
och en ny konstruktion för att åtgärda problemet.  Tillslut avrundas projektet med en 
diskussion och fortsatta förslag för framtida uppdateringar. 
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2 Presentation IVT Industrier AB 
 
IVT är med sina 300 anställda Nordens ledande och en av Europas främsta 
värmepumptillverkare efter att i mer än 30 år utvecklat teknik som minskar energiåtgången på 
miljöns villkor. Årsomsättningen passerade 2004 upp till 1 miljard svenska kronor.  
IVT arbetar med lösningar för effektiv energibesparing i alla typer av hus och fastigheter.  
Huvudkontoret ligger i Tranås där man tillverkar vätska/vatten värmepumpar.  
Med värmepumparna utnyttjar man värmeenergi från berg, jord, vatten, uteluft, frånluft eller 
industriella processer. 
IVT Industrier är sedan november 2004 ett helägt dotterbolag till BBT Termotechnik.  
BBT ingår det stora företagsgruppen Bosch.  
Mer än hälften av alla svenska värmepumpar och till över 80 % av de nybyggda husen 
levereras värmepumpar ifrån IVT.  
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3 Teori 
 

3.1 Processreglering 
 
Vid reglering av olika processer i industrin är det viktigt att tänka på hur processen egentligen 
ska regleras. Ska den regleras mjukt, exakt, snabbt eller ekonomiskt. Det gäller också att 
tänka på vad som kan orsaka störningar och på bästa sätt eliminera bort störningar för en 
bättre reglering.  Man vill inte att en ändring av börvärdet ska medföra stora överslängar när 
systemet ställer in sig på det nya värdet. Man vill heller inte att styrsignalen ska bli ryckig och 
oscillativ vilket kan medför slitage och högre energiförbrukning.  
För att regulatorn ska kunna reglera en process använder man sig av en mätsignal och en 
styrsignal. De processdelar som ingår i regleringen är ofta givare, ställdon, styrdon, pumpar 
m.m. Vid en ändring av börvärdet eller det värde man vill att processen ska reglera på, så vill 
man att mätsignalen följer börvärdesändringen. För att få en styrsignal som gör detta möjligt 
jämför man mätsignalen med börvärdet med hjälp av en återkoppling. Men på grund av olika 
dynamiska egenskaper så räcker det inte alltid att känna mätsignalen och börvärdet. Man 
måste veta processens dynamiska egenskaper såsom snabbhet, förstärkning, stabilitet m.m. 
När man vet hur mätsignalen reagerar då styrsginalen till processen variera, kan man 
bestämma hur man ska bygga sin regulator. Se Fig 1. 

 

 
 
Fig 1 Återkopplingsprincipen 

3.2 PID- Regulatorn 
 
Den vanligaste regulatorn är idag PID-regulatorn som består av tre delar. Den proportionella 
P-delen, den integrerande I-delen och deriverande D-delen. Se Tabell 1.  
 

Regulator - Del Beteckning Beskrivning 
P-delen K  Regulatorförstärkning 
I-delen iT  Integraltid  
D-delen dT  Derivatatid 

 
Tabell 1 PID-beteckningar 
 
Regulatorn ska alltid sträva efter önskat värde eller så kallat börvärde. Börvärdet kan t.ex. 
vara en temperatur, vätskenivå, eller ett varvtal.  Hur mycket regulatorn ska reglera bestäms 
av skillnaden mellan det faktiska ärvärdet och börvärdet. Skulle ärvärdet vara lägre än 
börvärdet så ökar den utsignalen genom regulatorns styrsignal eller tvärtom om ärvärdet är 
högre än börvärdet. 

Återkoppling 

r (mätsignal) 
u (styrsginal)

Regulator Process y 
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3.2.1 P-reglering 
 
Den proportionella regulatorns P-konstant är förstärkning även kallad K-värde.   
Vid reglering ger ett högt K-värde en snabbare reglering och starkare styrsignal men kan bidra 
till ett ostabilare inregleringsförlopp eller hög energiförbrukning. Ett lågt K-värde bidrar 
däremot till en mer tidskrävande reglering där regulatorn reagerar långsammare på 
förändringar men kan ge en stabilare och energisnålare reglering. Styrsignalen till P-reglering 
rör sig upp och ned som en fyrkantsvåg enligt Figur 2. 
Figur 3 beskriver vad som sker vid reglering med ett högt resp lågt K-värde hos en PID-
regulator.  
 

 
Fig 2 P-reglering (endast förstärkning) 
 
 

 
 
Fig 3 PID-reglering hög respektive låg förstärkning, K-värde. 
 

Börvärde 

t 

tid

)_(KngFörstärkni
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Vad man kan se är att vid ett högt K-värde så kommer processutsignalen att svänga en del 
innan den stabiliseras. Vid ett lågt K-värde är signalen betydligt stabilare men mer 
tidskrävande. 
 
Beräkningar vid P-reglering ges av ))()(()( tytrKtu −=  
 
Börvärdet subtraheras med mätsignalen vilket ger ett reglerfel. Felet multipliceras med en 
förstärkning och läggs ut i styrsignalen. Se Tabell 2. 
 
 
Beteckning Förklaring 
r  Börvärde  
K  ngFörstärkni  
y  Mätsignal  

eyr =−   Reglerfelet 
 
Tabell 2 Beteckning P-reglering 
 
 
3.2.2 PI-reglering  
 
I-delen med sin integrationstid Ti, används i regulatorn för att ta bort reglerfelet. Integraltid 
har dimensionen tid. I-delens utsignal ändras så länge ärvärdet skiljer sig från börvärdet.  
Se Fig 4. 
 

 
Fig 4 Integraltid 
 
Samspelet mellan P och I måste optimeras för att få ett så stabilt system som möjligt. 
Har man en för stor I-tid så tar det för lång tid att lägga sig på börvärdet. Har man en för liten 
I-tid kommer ärvärdet att slänga sig över och under börvärdet. Se Fig 5. 
 

t t 

I 
y 
r
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I figuren nedan kan vi se 2st regleringar med en PI-regulator.   
Regulatorn är inställd med samma förstäkning i båda fallen men ställs in med olika 
integrationstider. 
 

 
Fig 5 PI-reglering  
  
PI-regulatorn kan beskrivas enligt den matematiska formeln   
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ∫ dtte

T
eKu

i

)(1   

 
Där K är förstärkningen, iT  integrationstiden och e reglerfelet. 

3.2.3 D-delen 
 
Genom att sätta in en D-del med sin deriveringstid dT kan man få ytterligare information om 
processen som ska styras.Man kan genom D-delen upptäcka felets kommande värden genom 
felets derivata. När man sätter in dT så låter man styrsignalen även bero på felderivatan vilket 
kan motverka fel innan de helt slagit igenom ärvärdet.  Med hjälp av D-tid kan man bromsa 
upp utsignalen innan regulatorn har uppnått börvärdet. Detta för att kurvan ska få ett mjukare 
slut. Genom att sätta in D-delen så har vi fått en komplett PID-reglering.  För stor D-tid kan få 
utsignalen att börja pendla fram och tillbaka över börvärdet.    
 

Beräkningar i D-delen görs enligt : 
dt

tdeTtu
d

)()( =  
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3.2.4 PID- Beskrivning 
 
Med insättning av P, I och D kan PID –regulatorn beskrivas med formeln 
 
 
 

⇒  =PID ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∫ dt

tdeTdtte
T

teKtu d
i

)()(1)()(  

 

3.2.5 Självsvängning 
 
Med självsvängning innebär det att ärvärde till processens utsginal svänger över/under 
börvärdet. För att stabilisera detta så måste man få ett samspel mellan P,I och D. 
Man kan prova att höja I-tiden och/eller prova att sänka förstäkningen en aning. 
 

3.2.6 PID - Tumregler 
 
För att ställa in PID-parametrarna finns det olika tumregler. Se Tore Hägglund (1990) 
 

• Med för stor förstärkning så drar anläggningen onödigt mycket energi. 
• Med för liten förstärkning så tar det för lång tid att reagera på förändringar  

 
• Med för stor I-tid så tar det för lång tid att lägga sig på börvärdet. 
• Med för liten I-tid så kommer ärvärdet att slänga över och under börvärdet.  

 
• Med för stor D-tid kan utsignalen börja pendla fram och tillbaka över börvärdet. 

 
 

Ökning av Snabbhet Stabilitet 
P  ( K ) Ökar Minskar 
I  ( iT ) Minskar Ökar 

 D  )( dT                                         Ökar Ökar/minskar * 
 
Tabell 3 PID –Verkan av ökande K , iT  och dT  

 
 
* Att sätta in D-delen behöver inte alltid medföra att stabiliteten ökar utan den kan också 
minska 



 13

3.3 Kaskadreglering 
 
Vid kaskadreglering delar man upp processen i två seriekopplade delprocesser där man kan 
mäta en mellanliggande signal. Se Fig 6. 
Man använder sig ofta av 2st PID –regulatorer där utsignalen från den ena regulatorn används 
som börvärde för den andra regulatorn. Den första regulatorn (R1) är den överordnande 
regulatorn, master-regulatorn och den andra regulatorn (R2) är den underordnande regulatorn, 
slav-regulatorn.  G2 och G1 är processdelarna. T ex VentilG =2 och PumpG =1 . 

 
Fig 6 Kaskadreglering 
 
 
Fördelar  
 

• Störningar återkopplas direkt till slavregulatorn vilket medför att t.ex. en störning i 
inflödet regleras ut mycket snabbare. 

 
• Inverkan av olinjäriteter i reglerprocessen minskar med kaskadreglering. 

 
Nackdelar. 
 

• Fler reglerparametrar att ställa in. 
 
• Regulatorerna måste få ett bra samspel eftersom master-regulatorn ger det önskade 

flödet som slav-regulatorn använder som börvärde. 
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3.4 Framkoppling 
 
Med framkoppling kan man kompensera störningar som påverkar en process. 
I vissa fall kan man helt och hållet ta bort störningens påverkan på utsignalen vilket inte går 
med enbart återkoppling. Iden med framkopplingen är att direkt kompensera störningarna 
genom att mäta dem.  
 
 
 
 

 
Fig 7 Framkoppling  
 
 
 
Beteckning Förklaring 
K  Förstärkning 
 V  Störning 
 fu _  Framkoppling 

 
Tabell 4 Framkoppling, beteckningar 
 
Framkopplingsregulatorn är en enkel förstärkare där utsignalen fu _  fås enligt: Kvfu =−  
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3.5 Värmepumpsteknik 
 
Värmepumparna som testas är av typen vätska/vatten värmepumpar. Se Fig 8 
Värmepumpstekniken fungerar på så sätt att en elmotor driver en kompressor som 
komprimerar ett köldmedium till cirka 100 gradig gas in i en kondensor. Kondensorn är en 
hellödd värmeväxlare i rostfritt material. I kondensorn kyls gasen av det cirkulerande vattnet 
från radiatorsystemet och övergår i vätskeform (kondenserar). På så vis fås energi ut på 
värmesystemet eller varmvattnet.  Efter att köldmediet som nu är i vätskeform, passerat 
kondensorn fortsätter köldmediet genom en kombinerad tank och torkfilter. Tanken används 
som ett expansionskärl för köldmediet så att man alltid har rätt mängd i kondensorn. 
Torkfiltret samlar upp eventuell fukt i systemet. Efter filtret passerar köldmediet ett synglas. 
Synglaset kontrollerar fyllnadsmängden i systemet. Om det förekommer luftbubblor i 
synglaset måste man lufta ur systemet. Vätskan fortsätter sedan till en expansionsventil som 
är en strypning mellan systemets hög- och lågtryckssida. Ventilen har till uppgift att släppa in 
rätt mängd vätska i nästa värmeväxlare som kallas förångaren.  För att ventilen ska kunna 
kontrollera rätt mängd har den en avkännare (bulb) strax innan kompressorn. 
I förångaren möter vätskan den cirkulerande köldbärarvätskan som kommer från energikällan 
i marken eller i borrhålet. Vätskan förångas under lågt tryck och då åtgår värme. Värmen 
hämtas gratis från marken eller borrhålet. När köldmediet passerat förångaren har det övergåt 
i gasform igen. Gasen fortsätter vidare till kompressorn igen för komprimering. I 
värmepumpen sitter också pressostater som har till uppgift att stoppa värmepumpen när 
trycket blir för högt eller lågt. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 8 Teknisk beskrivning av värmepumpsteknik  
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3.6 Fastighetspumpar 
 
Värmepumparna som används i fastigheter kallas för Greenline G. G-serien kan producera 
både värme, tappvarmvatten och processvärme. G-serien är speciellt lämplig för 
högtempererade värmesystem i hyreshus, kontor, affärsfastigheter och industrier. 
Värmepumparna är också förberedda för naturkyla. Energin hämtas ur energikällor som jord 
via en jordvärmeslinga, ur berg via ett borrhål (bergbrunn), via frånluft, komfortkylsystem 
eller från industriella processer. 
Fig 9 illustrerar hur man hämtar energi från ett borrhål och vidare in i en  
fastighet. 
 
 
 

 
 
Fig 9 Värmepump i fastighet (bergvärme)
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3.7 SAIA – PLC System 
 
SAIA-Burgess är ett företag som bland annat arbetar och tillverkar elektroniska produkter och 
kontrollsystem. SAIA:s kontrollsystem, även kallat PLC-system har sitt ursprung ifrån 
industrin. PLC:n är ett väldigt snabbt och noggrant system där man kan utföra de mest 
avancerade styr och reglerfunktionerna. En PLC innehåller ett antal analoga och digital in och 
utgångar för att kunna styra pumpar, växelventiler och läsa av temperaturgivare. 
Programmeringsspråket SAIA är ett mycket flexibelt högnivåspråk där man använder sig av 
blockprogrammering. Olika block har olika funktioner som sätts ihop i ett nät. 
 
 

 
 
Fig 10 SAIA DUC ( data undercentral) 
 
 
PLC = Power Line Communication= datakommunikation över växelströmsnätet 
 
 
Bilden ovan är tagen ifrån det styrskåp där PLC:n är installerad vid testriggen hos IVT, 
Tranås. Från varje anslutning skickas data med ettor och nollor som sätter igång 
cirkulationspumpar och växlar ventiler samt läser av temperaturgivare.
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 3.8 TAC – PLC System 
 
Ett annat företag som också marknadsför PLC-system är TAC. För att programmera sina 
PLC:er använder man också blockprogrammering. I detta arbete användes dock endast detta 
programmeringsspråk för att programmera SAIA regulatorn.  

 

Fig 11 TAC DUC ( data undercentral) 
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4 Processbeskrivning Testrigg F2 
 
Testrigg F2 är en testrigg för Fastighetspumpar bilaga 1.  Inriktning av processen togs utifrån 
ett flödesschema enligt bilaga 2. Testriggen är uppdelad i fyra delar. En kall och en varm sida 
för lite mindre värmepumpar, 13-20 kW, och en varm och kall sida för de större 
fastighetspumparna 20 kW och uppåt. Vid test av värmepumparna kan man genom en dator 
följa temperaturförhållandena, flöde och regulatorstyrning.  De röda anslutningarna är rören 
för den varma sidan och de blå för den kalla. Köldbärare IN och UT samt Värmebärare IN 
och UT ansluts till värmepumpen. Se Fig 12. 
  

 
Fig 12 VVS Flödesschema Testrigg F2 
 

4.1 Felsökning 
 
Innan man ändrar något i styrsystemet är det viktigt att kontrollera systemets helhet. 
Reglerventiler, mätgivare eller påverkan av störningar som förorsakar problem. 
Vid felsökning av riggen så kom man fram till att den befintliga kaskadregleringen som 
reglerar ut kallvatten på Värmebärare UT, för att få en jämn och konstant reglering till inställt 
börvärde inte fungerade korrekt. Speciellt kunde detta iakttas vid reglering av mindre 
fastighetspumpar där flödet är mindre. Detta medför att ändringar av temperaturer sker 
långsammare så att värmekurvan inte hinner ställa in sig på rätt nivå utan fortsätter ett stycke 
över börvärdet för att sedan göra tidskrävande insvängningar till börvärdet. Genom att ändra 
börvärdet eller inställd arbetstemperatur på värmepumpen från en nivå till en annan, studerade 
man responsen på utsignalen.  
De regulatorer som används i kaskaden ligger och stör varandra så att regleringen blir ojämn 
och svårinställd. Vid varje test måste olika PID parametrarna ställas på de båda regulatorerna 
vilket är väldigt tidskrävande. Man måste helt enkelt testa sig fram för att få en bra reglering 
så det verkliga testet kan utföras. 
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4.2 Tester 
 
Regulatorns uppgift är att hålla utsignalen så nära börvärdet som möjligt trots störningar i 
systemet. Man vill också undvika att justera för mycket på PID parametrarna för varje test. 
För att på ett enkelt sätt optimera reglersystemet inriktade man endast på en del av processen, 
eftersom de fyra delarna använder sig av samma regulator system. Se Fig 13. 
 
 

Fig 13 Testrigg F2   
 
 
Regulatorn reglerar utsignalen på valbar shunt som reglerar ut kallvatten på värmesystemet 
för att hålla en konstant temperatur. Shuntens reglerventil reglerar en kona upp och ned 
beroende på hur mycket varm- och kallvatten som ska regleras in. Se Fig 14. 

 
Fig 14 Shunt Kallvattenreglering
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Eftersom styr och reglerutrustningen är mest intressant för oss i detta fall så riktar vi endast in 
oss på viktig styrutrustning såsom givare, pumpar och regulatorer. Fig 15 nedan illustrerar vad 
som skall styras. 
 

 
 
Fig 15 Styr o. reglerutrustning 
 
Q10 väljer för vilken shunt, Q1 eller Q2, som ska regleras. Beroende på vad det är för typ 
eller storlek av värmepump som ska testas ställs flödet in så att det passar just den storleken. 
Se bilaga 3 för Shuntventilerna Q1 och Q2. 
 
T1 ger slav-temperaturen eller kaskad-värdet till T2. 
För temperaturgivare T2 sätts ett börvärdet för vad värmepumpen ska arbeta mot.  
Den värmen som produceras ut på Värmebärare UT från värmepumpen är c.a 10 grader högre 
en Värmebärare IN. T.ex T2 är 55grader så är T1 45 grader.  Beroende på vad det är för 
storlek på pumpen väljs vilken av ventilerna Q1 eller Q2 som ska reglera in kyla på 
värmesystemet. 
När värmepumpen börjar komma upp inställd temperatur, regleras kallvatten in med hjälp av 
Q1 eller Q2 så att temperaturen hålls jämn och konstant. Problemet med den befintliga 
kaskadregleringen är att den ena regulatorn ska bilda börvärdet till den andra. Men vid tester 
av mindre fastighetspumpar så är flödet i värmesystemet inte så högt så att differensen håller 
sig jämn. Detta medför dålig stabilitet i kaskadregleringen. Kurvan går alltför högt vilket kan 
medföra att pumparna löser ut på hög temperatur och tryck och så regleringen blir alltför 
svängig och ostabil när regulatorn försöker ställa in sig på börvärdet. se bilaga 4 
 
Till en början försökte vi optimera de befintliga regulatorerna kaskadkopplingen med hjälp 
utav Ziegler- Nichols stegsvarsmetod. Se test 1 Kapitel 4.2.1 
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4.2.1   Test 1 Ziegler Nichols stegsvarsmetod 
 
För att ytterligare undersöka regulatorns beteende gjordes ett Stegsvarstest. 
Regulatorn sätts i manuellt läge. För att få processen att göra ett steg gör man en ändring i 
styrsignalen. Amplituden noteras på steget. En linje dras där stegsvaret har maximal lutning 
ner till tidsaxeln. Se Fig 16. 
 
 

 
 
 
Fig 16 Stegsvarstest Ziegler Nichols   
 
Det första testet gjordes enligt bilaga 5 Stegsvarstest. Den kaskadkopplade PID-reglering var 
dock rätt hyfsat i detta fall eftersom testet utfördes på en större fastighetspump där problemet 
varit mindre. Skillnaden mellan kaskadkopplingen är 10 grader. Regulatorn sätts i manuellt 
läge och en stegändring gjordes i styrsignalen från 40 % till 80 % från en 2-10V signal vilket 
motsvarar 3,2V stegändring. 
Temperaturen från T1, som är kaskadkopplad, ställer till det i de flesta fallen. 
Värdena som kunde läsas ut av detta test blev enligt Tabell 5 Stegsvarsresultat. 
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Resultat 
När de uträknade värdena sattes in självsvängde systemet. Vi kom också fram till att 
kaskadreglering var alltför svår att optimera i detta system. Enligt stegsvarstestet skulle iT   
och dT  få samma värden vilket inte fungerade i verkligheten. iT  måste vara betydligt större 
än D-delen annars når inte temperaturen sitt börvärde. 
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4.2.2 Test 2 Uppbyggnad SAIA-regulatorn 
 
Styr-o. reglersystemet är programmerat i  SAIA, ett högnivåspråk där man använder sig av 
blockprogrammering.  Vid testriggen kan man enkelt följa processen via en flödesbild på 
datorn där man också ändrar börvärden, PID-parametrar m.m. se bilaga 6 Den 
inprogrammerade regulatorn är en kaskadkopplad regulator. 
Kaskadkopplingen består av 2st PID block enligt nedan. Se Fig 17. 
 
X, Insignal    -  Mätvärde, temperatur 
W, Set Point -  Börvärde 
En, Enabel - Aktiverar regulatorn 
 

 

 
Fig 17 SAIA PID block  
 
 
Regulatorn är uppbyggd enligt nedan. Se Fig 18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig 18 SAIA regulator 
 
För att vidare utreda hur regulatorn beter sig byggdes SAIA regulatorn upp i TAC-format. Ett 
annat programmeringsverktyg som använder sig av blockprogrammering. Detta p.g.a att vi 
inte har något lisens avtal med SAIA.   
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4.2.2.1 TAC Simulering 1 SAIA-regulator  
 
För att få en inblick av hur SAIA regulatorn reagerade så sattes olika PID parametrar. 
I bilaga 7 kan man se hur man byggde upp regulatorn med hjälp av TAC:s 
blockprogrammering.  Processen som regleras är en växelventil med ett antal tidskonstanter 
för att få en trögare reglering. Tidskonstanter medför att man lättare kan följa utsignalen. 
Fig 19 illustrerar ett stegsvar med SAIA parametrarna 1=P    100= I    10.=D  
 
 

 
 

Fig 19 TAC Simulering 1 
 
Börvärdet sätts till C055 och regulatorn reagerar på ett mjukt och stabilt sätt. 
Processutsignalen tar sig tid att lägga sig på börvärdet utan översläng från börvärdet.
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4.2.2.2 TAC Simulering 2 SAIA-regulator 
 
Fig 20 illustrerar ett stegsvar med SAIA-parametrarna 1=P    10=I    10.=D
 
 

 
 
Fig 20 TAC Simulering 2 
 
Börvärdet sätts till C055 och regulatorn reagerar snabbt men med lite mer ostabil inverkan. 
Utsignalen tar sig tid att lägga sig på börvärdet utan översläng. 
 
 
4.2.2.3 Simuleringsresultat 
 
Genom detta test kunde man se hur SAIA-regulatorn fungerar men vi vill också med detta test 
visa hur vi vill att processen skall regleras. Regulatorn bör hanteras mer som i Fig 19 där 
regleringen sker lite trögare men mer stabilt p.g.a. av att temperaturen inte får bli för hög när 
man kör tester av värmepumparna då högtemperatur och trycklarm löser ut så att pumpen 
stannar. I Fig 20, då integrationstiden sätts till ett lite högre värde reagerar processens utsignal 
lite senare så att den sträcker sig långt över börvärdet.  
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4.2.3 Test 3 Byte av regulator 
 
Vårt system består av en så kallad första ordningens system. Ett exempel på en sådan är en 
RC-Länk, en enkel elektrisk krets uppbyggd av en resistor och en kondensator i serie.  
Se Fig 21. RC-länken används som ett filter för att ta bort likspänningar och störningar. 
I och med att processen är en första ordningen system så skulle en enkel PID-regulator kunna 
sättas in för att reglera shunten Q1 eller Q2.  
 

 
 
Fig 21 RC-Länk 
 
Detta skulle göra testerna betydligt mer lätthanterliga.  Man skulle då endast behöva ställa in 
parametrarna för en regulator.  
 
Resultat gav en mer lätthanterlig regulator där vi kunde använda ett medelvärde på parametrar 
för att få testerna stabila. Endast små justeringar behövs för att ställa in regulatorn.   
 
PID-regualtorn gav ett bra resultat på tester av alla storlekar på värmepumparna. Men 
framförallt på de mindre fastighetspumparna där problemet är som störst.  
 
Vad vi nu kunde få fram var att vi fick en väldigt snabb och enkel inreglering av kallvatten för 
att hålla värmepumpens Värmebärare UT konstant på det börvärde vi ställt in.. 
I och med att reglering blev så snabb så vill värmebäraren gärna fortsätta ett stycke över 
börvärdet på de mindre fastighetspumparna där inkommande flöde inte är lika stort som på de 
större värmepumparna (långsammare). Detta kan vi åtgärda genom att sänka förstärkningen 
eller K-värdet.  
Men för att behålla en så snabb reglering som möjligt men få en mjukare reglering av PID-
regulatorn sattes en typ av framkoppling in vilken kommer att förvarna om temperaturen inte 
håller sig inom rimliga områden. Se bilaga 8 för Testkurva - PID-reglering. 
 
 
Konstrueringen av framkoppling beskrivs i Kapitel 5. 
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5 Konstruktion av regulator 
 
För att regulatorn ska arbeta så stabilt och mjukt som möjligt fritt från störningar 
konstruerades en typ av framkoppling. Det värdet som ska framkopplas är värdet in till 
värmepumpen, temperaturen T1 för Värmebärare IN. Skulle temperaturen på T1 närma sig 
eller dra sig från temperaturen på T2 ska den temperatur, mellan T1-T2 framkopplas 
(störningen) och läggas på styrsignalen.  
Normal differenstemperatur mellan T1 och T2 ligger mellan C0118 − . 
 
 
 

 
Fig 22 Framkoppling av PID-regulatorn 
 
 

• T2_börvärde är den temperatur som värmepumpen ska arbeta mot. 
• T2 Temperaturgivaren för Värmebärare UT. 
• T1 Temperaturgivare Värmebärare IN. 

 

5.1 Framkopplingen 
T1 framkopplas och summeras med Formel 1 vilken är den matematiska formeln för att få 
den differens mellan T1 och T2 som regulatorn ska arbeta inom. Summeringen av 

)102(1 0 CbvTT −−   ger resultat av hur mycket som ska framkopplas. 
Skulle differensen skilja sig 01±  på inställd differens 010− så läggs detta på i styrsignalen. 
Se bilaga 9 Testkurva- PID framkoppling. 
 

+

- 
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+

+
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5.2 Hysteres 
 
Nu när regulatorn är konstruerad kan vi lägga in en hysteresfunktion som bestämmer när 
framkopplingen bör kopplas in. Man vill inte alltid att PID-regultorn ska ligga och 
framkoppla p.g.a att differensen skiljer sig inom ett visst område.  För att eliminera större 
störningar utanför detta temperaturområde sattes en inställbar hysteres på temp± . 
 
5.2 Fall 1 Passiv framkoppling 
 
I vårt första försök att testa framkopplingen så ville vi se inom vilket område regulatorn 
enbart arbetar med PID-parametrarna utan att framkoppla dvs. inga störningar förekommer. 
På enklaste sätt satte vi hysteresen till 1± . Differensen är konstant inställd på C010  vilket 
gör att gränsen för var regulatorn arbetar utan framkoppling ligger inom C0119 − . Allt 
utanför gränsen kommer att framkopplas  
T2 Börvärde 045 C 
T2 Ärvärde 040 C 
T1 Ärvärde  030 C 
K = 1  
 
Vid detta fall ligger differensen T1-T2 inom accepterat reglerområde. 
Regulatorn arbetar enligt beräkningar:  
 

0)1040(301021 0 =−−=−− bvTT  
 
Detta betyder att ingen framkoppling av regulatorn används. Regulatorn arbetar endast genom 
PID parametrarna. 
 

5.3 Fall 2  
 
T2 Börvärde 045 C 
T2 Är värde 036 C 
T1 Är värde  030 C 
K = 1  
 
 
För att få temperaturdifferensen att ligga inom ett acceptabelt område för värmesystmet så 
beräknas framkopplingen enligt: 
 

4)1036(301021 0 +=−−=−− bvTT  
 
Med förstärkningen K = 1 kommer regulatorn stänga kylventilen med 4% för att komma upp 
till differenstemperaturen 010 C. 
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5.4 Fall 3 
 
T2 Börvärde 045 C 
T2 Ärvärde 035 C 
T1 Ärvärde  012 C 
K = 1  
 

13)1035(121021 0 −=−−=−− bvTT  
 
I detta fall betyder det att värmepumpen arbetar för snabbt och kan snabbt lösa på högtryck 
om inte regulatorn gör systemet mer stabilt. Observera att dessa värden enbart är för att 
illustrera olika fall. I verkligheten kan inte värmepumpen producera ut en så hög värme i 
förhållande vad den får in. 
Med förstärkningen K = 1 kommer regulatorn att öppna kylventilen med 13% för att minska 
differenstemperaturen till C010 . 
 
 

5.5 Fall 4 
 
T2 Börvärde 045 C 
T2 Ärvärde 045 C 
T1 Ärvärde  030 C 
K = 1  
 

5)1045(301021 0 −=−−=−− bvTT  
 
Värmebäraren UT har i detta fall kommit upp till inställt börvärde men Värmebäraren IN är 
förhållandes viss låg. Värmepumpen har arbetat sig upp 015 från Värmebärare IN. 
Vid detta fall kommer regulatorn att öppna kylventilen med 5% för att snabbt kyla ned 
värmesystemet till differenstemperaturen C010  på T1-T2. 
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6 Testresultat  
 
Det ena efter det andra testet bidrog till slut att man kunde konstruera en helt ny regulator som 
kunde ersätta de två kaskadkopplade regulatorerna.  
Detta medförde enklare justeringar av regulatorn vilket också medförde att vi fick en stabilare 
och snabbare reglering. Man kan nu också köra testerna med samma parametrar på alla 
fastighetspumpar utan att systemet blir ostabilt.  Med hjälp utav framkopplingen så är 
processen också helt fri från störningar.  
 
Efter uppmätta processtider har vi minskat dessa med 32-44%. Nu tar ett värmepumpstest ca 
32 min mot tidigare 47-57 min. Kaskadkopplingen är då optimerad för att gå så bra som 
möjligt och PID-framkopplingen är inte optimerad utan parametrarna är tagna på må få. 
Tidigare kunde det ta ca 20 min att ställa in processen och sen ytterligare minimum 47 min för 
systemet att bli stabilt. (Ibland ytterligare tid eftersom de första testerna inte fungerade om 
värmepumpen löste på hög temperatur och tryck). 
 
Om vi nu sparar som minimum 20 min per test och vid testrigg F2 testas ca 4st värmepumpar 
per dag, så har vi med framkopplingsregulatorn per år sparat enligt nedan 
 
Arbetsdagar per år = 270 dagar 
Tester dagligen = c.a 4st 
Testtid = 20 min 
 

min21600201080_)( =×⇒=×× tidTotalTidtesterrArbetsdaga  
 
21 600/60 = 360h => 360/8 = 45 arbetsdagar 
 
Detta minskar energiförbrukning och slitage avsevärt. 
 
Observera att detta är lågt räknat eftersom ett feltest då värmepumpen löser ut medför att 
testet måste avbrytas och temperaturerna och flöden måste återgå till det normala vilket tar 
tid. Därefter måsta man då fundera på att ställa om parametrarna och på att göra ett nytt 
försök.  

6.1 Sammanfattning,resultat 
 
Den i examensarbetet framtagna reglerprincipen ger 
 

• Stabilare reglering 
• Snabbare Processtid (32-44% minskning av processtiden) 
• Små injusteringar av regulatorn  
• Lägre energiförbrukning 
• Störningsfri reglering 
 

 
 
Se bilaga 10 för jämförelser av testerna kaskad, PID och framkoppling.  
Se bilaga 11 för sammanställda bilder ifrån Testriggen. 
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7 Diskussion 
  

7.1 Regulatorn 
 
Efter många försök och tester så är framkopplingsregulatorn i detta fall den bästa lösningen, 
men den är inte helt och hållet komplett. Parametrarna är inte lika känsliga som förut men 
måste ändå optimeras i det första skedet. Man kan få en bra reglering genom att sätta 
parametrarna på medelberäknade värden så att regulatorn arbetar så bra som möjligt på de 
olika värmepumparna.  

7.2 Förslag till fortsatt arbete 
 
För att slippa göra ytterliga små justeringar för att maximalt optimera regleringen skulle man 
kunna göra ett beräkningsprogram för att få fram de bästa parametrarna för alla typer av 
värmepumpar. På så sätt skulle regulatorn alltid arbeta optimalt och ytterligare tidsbesparingar 
kan fås.
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Bilaga 2 Flödesschema Testrigg F2 
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Bilaga 3 Shuntventil Q1 och Q2 
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Bilaga4 Testkurva kaskadkoppling 
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Bilaga 5 Stegsvarstest (Ziegler Nicholas) 
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Bilaga 6 SAIA Manöverpanel (flödesbild) 
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Bilaga 7 SAIA Regulator (TAC Blockprogrammering) 
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Bilaga 8 Testkurva PID-regulator 
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Bilaga 9 Testkurva PID-framkoppling 
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Obs! Principskisser  
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Bilaga 11 Sammanställda projektbilder Testrigg F2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Testrigg F2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmepump  
Greenline  
     Shuntventiler Q1/Q2 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
SAIA- Manöver panel   SAIA – Flödesbild  
 
 
 


