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Abstract 
The aim of this project is to create a modern and advanced program for 

controlling a vacuum furnace used for brazing plate heat exchangers and which 

includes functions for remote monitoring. A DAQ-unit (Data Acquisition) made 

by National Instruments connects with an already existing vacuum furnace to 

send control signals and receive measurements. There is already a control 

program available for the vacuum furnace but it has a number of shortcomings 

which the new program is intended to solve. A PID controller is implemented to 

control the temperature of the furnace. Temperature control is of utmost 

importance to get the brazing process as stable as possible. Therefore, a simulator 

has been developed that simulates the entire brazing process. The simulator 

serves as a tool to optimize values of the constants included in the PID control 

algorithm. Everything is written in the C# programming language. The braze 

process has from a code stand point been divided into five phases; lowering 

pressure, heating, brazing, cooling and finish. A comparison between the new and 

the old control software shows that heating process is much faster now and that 

when the correct temperature level has been reached, the temperature variation is 

considerably lower than before. The entire soldering process is shortened by 

almost two hours. Temperature control is more efficient and stable than before 

because of the constants calculated using the simulator and that a PID controller 

is used instead of a PD controller. New technology is implemented so that a much 

larger number of samples are obtained. Functions for user access to the history 

of previous brazing processes has been developed and an interface to easily adjust 

settings is implemented. Even a web interface for remote monitoring has been 

created. 

  

 Keywords: C#, PID controller, Web interface, Automation control, DAQ.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt är att skapa modern och avancerad mjukvara för styrning 

och reglering av vakuumugn för lödning av plattvärmeväxlare där det inkluderas 

funktioner för fjärrövervakning. En DAQ-enhet (Data Acquisition) tillverkad av 

National Instruments kopplas samman med en befintlig vakuumugn för att skicka 

styrsignaler och ta emot mätdata. Det finns redan ett styrprogram till ugnen men 

det har ett antal brister som det nya programmet är tänkt att åtgärda.  För ugnens 

temperaturreglering implementeras en PID-regulator.  Temperaturkontroll är av 

yttersta vikt för att få en så stabil lödningsprocess som möjligt. Därför har en 

simulator utvecklats som simulerar hela lödningprocessen. Simulatorn fungerar 

som ett verktyg för att kunna ta fram optimala värden på konstanterna som ingår 

i PID-regleringsalgoritmen. Allt skrivs i programmeringsspråket C#. Program-

meringsmässigt delas lödprocessen upp i fem faser; trycksänkning, uppvärmning, 

lödning, kylning samt avslut. En jämförelse mellan det nya och det gamla styr-

programmet visar att uppvärmning går betydligt snabbare nu och att när rätt tem-

peraturnivå uppnåtts så är temperaturvariationen betydligt lägre än tidigare. 

Dessutom förkortas hela lödprocessen med nästan två timmar. På grund av de 

konstanter som togs fram med hjälp simulatorn och att PID-reglering används 

istället för PD-reglering kontrolleras temperaturen effektivare och stabilare än 

tidigare. Ny teknologi implementeras så att ett betydligt större antal mätvärden 

per tidsenhet erhålls. Funktioner för få tillgång till historik över tidigare lödpro-

cesser utvecklas och ett gränssnitt för att enkelt justera inställningar implemen-

teras. Även ett webbgränssnitt för framtida distansövervakning skapas. 
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1 Introduktion 
Som examensarbete har jag har valt att utveckla ett styrprogram avsett för 

vakuumugn. Styrprogrammet används vid lödning av rostfria stålplåtar klädda 

med kopparfolie vilka utgör materialet som hellödda värmeväxlare framställs av. 

 

Jag har till och från blivit anlitad av företag som producerar värmeväxlare av 

diverse tekniska modeller för att bistå dem i utvecklingen av styrprogram. Mina 

kontakter inom branschen har medfört att jag fått tillgång till deras utrustning.  

   

Ett styrprogram för ugn skiljer sig från ett styrprogram avsett för 

produktionslinjer på så sätt att det måste finnas en återkoppling för att aktivt 

kunna reglera temperatur och tryck. Återkoppling innebär att mätsignalen 

används för att bestämma styrsignalen. Styrprogrammet för ugn är med andra ord 

mer avancerat än de program jag utvecklat tidigare för produktionslinjer. 

 

Ugnen det gäller har en volym på ca 5 m3 och kan nå 1200 o C. För lödning av 

värmeväxlare ska temperaturen ligga konstant under ca en timmes tid. Lödtiden 

varierar beroende på typ av växlare och under denna tid ska trycket förbli ca 1 

mBar.   

 

Efter att lödningsprocessen avslutats ska ugnen kylas ner snabbt och för att uppnå 

detta pumpas kvävgas in till ett visst förutbestämt tryck som varierar beroende på 

temperaturens aktuella nivå. Ugnen består av tre sektioner där varje sektion måste 

värmas separat men regleras så att samma lödtemperatur erhålls i alla sektioner. 

Varje sektion får en del värmespridning från de andra sektionerna. 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Industrivärlden håller på att förändras på ett genomgripande sätt. Från att vara 

väldigt arbetskraftsintensiv till att bli nästan totalt automatiserad. Fler och fler 

jobb försvinner till fördel för datorer, robotar och programvara. Enligt rapport 

från Reforminstitutet [1] “har således var tionde jobb automatiserats eller ungefär 

450 000 arbetstillfällen försvunnit” i Sverige bara under den femårsperiod som 

Reforminstitutet granskat.  

Utvecklingen ser ut att fortsätta i samma riktning och till stor del är detta ett 

symptom på den ökande konkurrensen svenska företag utsätts för på grund av 

globaliseringen av världen. För att svensk industri ska kunna undvika att flytta 

till låglöneländer som t ex Kina krävs att man kan konkurrera på annat sätt än 

genom lönenivån.  Automatisering är dock även detta en temporär lösning då 

Kina är på god väg att utveckla även detta i hög takt. Enligt International Fede-

ration of Robotics (IFR) [2] så gick Kina om Japan som världens största marknad 

för industrirobotar 2013.    

Eftersom hela världen står inför en automatisering kommer troligtvis lönekost-

nadernas betydelse ur ett konkurrensperspektiv också att minska drastiskt mellan 

de olika länderna och världsdelarna. Istället kommer logistikeffektivisering och 
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lagerhantering att bli ett allt viktigare konkurrensmedel. Detta tror jag kommer 

att leda till att tillverkare kommer vilja ha industrin närmare den tänkta mark-

naden med produktionsenheter på varje kontinent. Denna utveckling ser man re-

dan inom bilindustrin.  

Det kommer således att bli allt viktigare att fabriker inte bara är automatiserade 

utan att de även kan övervakas, styras och felsökas på distans så att företag inte 

behöver ha anställda med teknisk expertis vid varje fabriksanläggning.  

När jag nu har utvecklat styrprogrammet för vakuumugnen har jag haft denna 

samhällsutveckling i åtanke och har därför lagt till funktioner för att kunna fjärr-

övervaka ugnen. Den information som är synlig i det lokala användargränssnittet 

ska även gå att nås över webben samt ska det vara möjligt att granska data från 

tidigare programkörningar. 

1.2  Omfattning 

Projektet omfattar utveckling, design och implementering av ett effektivt och väl-

fungerande styrprogram för vakuumugn som även innehåller funktioner för över-

vakning. Däremot kommer inte projektet att omfatta utveckling av serverteknik 

eller av någon hårdvara. För detta kommer befintliga serverlösningar och kom-

ponenter att användas.  

Egentligen skulle jag vilja implementera fjärrstyrning av ugnen, men de tio 

veckor som projektet omfattar anser jag inte är en tillräckligt lång tid för att detta 

ska vara möjligt. Dessutom måste hänsyn tas till säkerhetsaspekten. Det är viktigt 

att obehöriga inte kan manipulera ugnen. 

1.3 Problemformulering 

Den aktuella vakuumugnen är inte ny och det finns således redan ett fungerande 

styrprogram till den. Detta program är skrivet någon gång under mitten av 90-

talet och lider av de tekniska begränsningar som fanns då. T.ex. så hämtas värdet 

från temperaturgivarna bara en gång per sekund och eftersom störningar kan 

påverka värdet ganska mycket går det inte att utgå enbart från det senaste värdet 

utan detta måste jämföras med tidigare mätningar. Detta skapar en fördröjning 

och gör att programmet gärna skjuter över temperaturmålet. 

   

Med dagens teknik är detta inte längre ett problem då det är möjligt att hämta 

flera tusen mätvärden i sekunden. En förbättring som detta modernare 

styrprogram utnyttjar. En förbättring som jag har fokuserat på är användning av 

PID-reglering [3] för att öka stabiliteten när temperaturen närmar sig målet. Det 

tidigare programmet använder sig av enbart av PD-reglering utan en integrerande 

del.   

 

Det ursprungliga programmet saknar också en hel del viktiga funktioner som 

historik och grafer över tidigare lödningar som gör det möjligt att kontrollera 

processen i efterhand. Det ursprungliga programmet har emellertid möjlighet att 

skriva ut en graf över temperaturutvecklingen direkt efter att lödprocessen 

avslutats men på datorn sparas inga uppgifter från tidigare lödningar. Genom att 

göra det möjligt att i programmet få tillgång till heltäckande data över alla 
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tidigare lödningar blir det enklare att kvalitetssäkra lödningdelen vid 

produktionen. Det ska också vara möjligt att fininställa ett lödprogram för att 

optimera lödningen för en viss typ av värmeväxlare, det vill säga att ställa in 

temperaturmål, temperaturökningshastighet, lödtid samt när kylningen ska 

påbörjas för att få bäst slutresultat.   

 

1.4 Mål 

Projektets övergripande mål är att undersöka om det är möjligt att med hjälp av 

ganska små medel utveckla ett styrprogram som är modernt och som passar in i 

framtidsvisionen av en fullständigt fjärrkontrollerad och övervakad fabriksan-

läggning.  

Ett mer detaljerat mål är att utveckla ett modernare styrprogram för vakuumugn 

vilket klarar av att kontrollera temperaturen på ett effektivare och stabilare sätt 

än tidigare och som har en rad andra funktioner för att ge användaren bättre kon-

troll över lödprocessen.   

Mål som ska ge förbättrad kontroll över lödprocessen är följande: 

 Förbättrad matematisk modell för att styra temperaturutvecklingen. 

Användning av PID-reglering istället för PD-reglering. 

 Användning av ny teknologi som gör det möjligt att hämta in långt fler 

antal mätvärden per tidsenhet än vad som tidigare var möjligt.   

 Historik om tidigare lödningar med medföljande loggfiler och grafer över 

processen. 

 Möjlighet att ändra inställningar före start av lödning. 

 Webbgränssnitt för fjärrsyn av lödprocessen. 

 

För att verifiera om det nya programmet klarar av att styra temperaturen på ett 

bättre sätt än det tidigare programmet kommer bland annat en simulator att  

utvecklas. Simulatorn ska simulera hela lödprocessen och baseras på uppskatt-

ningar av bland annat maximal uppvärmningshastighet och nedkylningshastighet 

samt mätfel och fördröjningstid mellan förändring av styrsignal och uppmätt ef-

fekt på temperaturen. När en verklighetstrogen simulationsmodell väl är skapad 

kan man använda denna för att bestämma rimliga värden på konstanterna som 

används i PID-regleringsalgoritmen. För att bestämma dessa värden kommer det 

framförallt två parametrar att granskas. Den ena är tiden det tar att nå måltempe-

raturen och stabilisera sig där och den andra är antal grader som temperaturen 

överstiger målet. Så låga värden på dessa parametrar som möjligt eftersträvas.   

Sedan ska PID-regleringsalgoritmen som tagits fram i simulatorn testas under 

reella förutsättningar i det nya programmet. Då är det fullt möjligt att den måste 

justeras ytterligare. 

 

1.5 Etik 

Då projektet till största delen går ut på att ersätta och förbättra ett program som 

redan finns så uppkommer inga konkreta etiska problem men däremot finns det 

en säkerhetsaspekt som inte går att bortse från. Då vakuumugnens maximala 



Moderniserat styrprogram för vakuumugn 

Christofer Persson  2015-09-21 

4 

effekt är på flera hundra kilowatt och producerar temperaturer på över 1000 oC 

samt att kvävgas pumpas in i systemet så finns det en risk att ugnen skulle kunna 

utgöra en fara om något går fel eller sönder. Eftersom vakuumugnen består av en 

mängd komponenter så är det mycket som kan gå fel och därför kommer det 

skrivas ett flertal felsökningsrutiner som prövar om mätvärdena verkar rimliga 

och om inte så är fallet försöker programmet avsluta processen på ett säkert sätt. 

Användaren ges också möjlighet att när som helst avsluta processen ifall att fel 

har uppstått som inte har detekterats av programmet. En del av de 

felsökningsrutinerna kommer kanske aldrig användas men trots det känner jag att 

det inte vore etiskt försvarbart att slarva med den delen av koden. 

 

Ett annan etiskt frågeställning är huruvida automatisering av industrin är bra för 

samhället i stort eftersom det medför att många lågkvalificerade arbeten 

försvinner som nämndes i bakgrundsavsnittet. Men eftersom inga arbeten 

försvinner på grund av just detta projekt så är den frågeställningen ganska 

irrelevant här och nu. 

 

1.6 Översikt 

 Kapitel 2 innehåller beskrivning av teorin bakom PID-reglering. 

 Kapitel 3 innehåller projektets modellbeskrivning och syftar framförallt 

till att beskriva hur konstanterna till formeln som används för regleringen 

tagits fram.  

 Kapitel 4 beskriver hur projektet har implementerats, vad det innehåller 

och hur det ser ut.  

 Kapitel 5 beskriver resultatet av simuleringar samt resultat från lödningar 

av det färdiga programmet. 

 I Kapitel 6 beskriver vad projektet har uppnått samt vilka slutsatser som 

kan dras av resultatet. 

 Appendix A innehåller grafer på simuleringsresultatet som beskrivs i Ka-

pitel 3 och 5. 

 Appendix B innehåller källkoden till simulatorn som beskrivs i Kapitel 3. 

 Appendix C innehåller källkoden till vakuumugnens styrprogram. 
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2 Teori 
2.1 PID-regulator 

PID-regulatorn är en av de vanligaste regulatorstrukturerna inom reglertekniken 

[4]. Namnet PID kommer från dess tre element; ett proportionerligt, ett 

integrerande och ett deriverande. Var och ett av elementen kan viktas med varsin 

parameter. 

 

En PID-regulator bygger endast på den uppmätta processvariabeln, inte på 

kunskap om den underliggande processen vilket gör att PID-regulatorer kan 

tillämpas för en mängd helt skilda system. Genom att ställa in 

viktningsparametrarna kan man anpassa PID-algoritmen till specifika 

processkrav. 

 

I PID-algoritmen definierar man ett fel som skillnaden mellan det önskade 

målvärdet och det mätta värdet. Värdena på de tre elementen är alla baserade på 

felet. Värdet på P-delen baseras på det nuvarande felet, värdet på I-delen baseras 

på summan av tidigare fel och D-delen baseras på förändringshastigheten av felet.   

 

PID-algoritmen ser ut som följande: 

 
Formel 2.1 [6] 
e = felet = önskade värdet minus senaste mätta värdet 

t = tid 

τ = förgången tid, från att regleringen börjar till nuvarande tid 

Kp = viktningsparameter för den proportionerliga delen 

Ki = viktningsparameter för den integrerande delen 

Kd = viktningsparameter för den deriverande delen 

 

Kp är den parameter som framförallt avgör hur snabbt processen ska nå målvärdet. 

Stora värden på Kp gör att processen uppnår målvärdet snabbare men ökar också 

risken att processen väsentligt överstiger målet och tar längre tid att stabilisera 

sig vid målet. 

 

Ki-parametern kan ha liknande effekt på processen som Kp eftersom både den 

proportionerliga delen och den integrerande delen beror på felets storlek. Medan 

den proportionerliga delen reagerar omedelbart på förändringar i processen så 

reagerar den intrigerande delen mycket långsammare. Det integrerande 

elementets viktigaste uppgift är att se till att processen inte stabiliserar sig i ett 

jämnviktsläge utanför målvärdet [5].  

 

Kd är till för att minska risken att processen överstiger målvärdet samt minska 

tiden det tar för systemet att stabilera sig vid målvärdet. Ett alltför stort värde på 

Kd gör dock att mätfel får stor påverkan på regleringen. Den deriverande delen 

anses som den mest problematiska att få rätt på då den inte enbart är väldigt 

känslig för mätfel utan påverkas också mycket av om samplingshastigheten inte 

är exakt konstant [6]. Därför används PI-reglering istället i många tillämpningar 
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[7]. Figurerna 2.1, 2.2 och 2.3 visar skillnaden mellan P-, PI- och PID-reglering. 

 

 

 
Figur 2.1: Process som regleras med hjälp av enbart en proportionerlig del [8] 

 

Figur 2.2: Process som regleras med hjälp av en proportionerlig och en integrerande del (En PI-

regulator) [8] 
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Figur 2.3: Process som regleras med hjälp av samtliga tre delar av en PID-regulator [8] 

 

 

2.2 Realtidssystem 

Realtidssystem är en datavetenskaplig benämning på ett datorsystem med flera 

jämlöpande aktiviteter som måste kunna reagera på inmatningar och producera 

resultat inom en viss tidsperiod [9]. Styrprogrammet till ugnen är ett sådant 

system.  Realtidsystem kräver att datorn exekverar under tiden som den påverkas 

av omgivningen [10]. I fallet med vakuumugn påverkas programmet av de 

mätvärden som hämtas samtidigt som data skickas till en webbserver och / eller 

reagera på användarens agerande. Ofta med ett sådant här system finns inte tid 

att vänta på att något ska inträffa för under väntningstiden kan något annat hinna 

ske som datorn måste reagera på.  För att lösa detta problem används jämlöpande 

exekvering. Det är möjligt att uppnå jämlöpande exekvering på två olika sätt; 

genom att använda flera processer eller genom att använda en process med flera 

trådar.  

 

En process kan definieras som ett programavsnitt som kan starta sin exekvering, 

temporärt avsluta sin exekvering, samt därefter återuppta sin exekvering på ett 

kontrollerat sätt [11]. En process är en uppsättning av allt som behövs för att ett 

program ska kunna köras. En process kan i sin tur ha flera trådar. Alla trådar 

tillhör samma program och delar samma programkod men de olika trådarna utför 

instruktioner parallellt med varandra. Ofta är parallelliteten simulerad, då flera 

processer / trådar upplevs köra samtidigt fast egentligen utförs bara en instruktion 

i taget. Istället så sker snabba växlingar mellan processerna / trådarna vilket ger 

en illusion av parallellitet.  
 
Det finns ett flertal svårigheter med att utveckla program med jämlöpande 

exekvering. I ett vanligt program med bara en tråd går det lätt att läsa i koden i 

vilken ordning instruktioner kommer att utföras men det samma gäller inte 

program med fler trådar eftersom det då kan vara svårt veta om en instruktion i 

en tråd kommer att komma före eller efter en viss instruktion i en annan tråd. 

Beroende på utomstående faktorer kan det dessutom vara så att instruktionerna 
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inte utförs i samma ordning varje gång programmet körs. En annan svårighet är 

att flera trådar kan vilja skriva till eller läsa samma variabel samtidigt. Lösningen 

är att en tråd låser en variabel innan den läser eller skriver till den och sedan låses 

variabeln upp igen när tråden är färdig med den. En annan tråd som vill ha 

tillgång till samma variabel måste vänta på att låset tas bort.  

 

I C# kan man enkelt skapa trådar genom att använda sig av klassen 

BackgroundWorker [12]. BackgroundWorker har en metod vid namn 

ReportProgress som används för att skicka data från den underliggande tråden 

tillbaka till trådens skapare på ett säkert sätt. Detta använder jag mig av i projektet.  
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3 Metod 
För det nya programmet använder jag mig av en DAQ-enhet (Data 

Acquisition) från National Instruments med tre analoga utsignaler för att styra 

värmeradiatorerna, fem analoga insignaler för temperatur och tryckgivare och 

med en mängd digitala in- och utgångar för att t.ex. öppna och stänga 

ventiler. Enheten jag har tittat på klarar 250 000 analoga samplingar per sekund. 

Att hämta några tusen temperaturvärden i sekunden bör alltså inte bli ett problem. 

 

National Instruments har ett bra och lätthanterligt programvarubibliotek som jag 

har erfarenhet av sedan tidigare. Programvarubibliotekeket har stöd i Visual 

Basic, C#, VB.NET, C och C++. Jag har valt att utveckla i C# då det är det språk 

som jag har störst erfarenhet av. 

 

En mycket viktig del av projektet är att bestämma konstanterna i formeln för PID-

reglering så att uppvärmningen blir både effektiv, stabil och att mätfel inte får 

någon väsentlig negativ påverkan. 

 

En avgörande skillnad mellan det nya och det tidigare programmet är 

regleringsalgoritmen. I det tidigare programmet använde man sig av en 

regleringsmodell utan en integrerande del. Det finns då en risk med att 

temperaturen kan stabiliseras i ett jämnviktsläge utanför målvärdet. Detta kan 

inträffa om ett par efterföljande mätningar ger samma värde och där den 

nuvarande styrsignalen inte ger någon temperaturökning. Då är den 

proportionerliga delen konstant och den deriverande delen nära 0. Med en 

integrerande del förhindras denna situation att uppkomma då den integrerande 

delen succesivt ökar vilket i sin tur leder till att styrsignalen ökar och 

temperaturen börjar stiga igen. 

 

En annan funktion av den integrerande delen är att uppnå och hålla det värde som 

krävs för att temperaturen ska förbli stabil vid temperaturmålet. I det tidigare 

programmet utan en integrerande del löste man detta genom att använda den 

föregående styrsignalen som utgångspunkt. 

 

Eftersom detta är en så avgörande del av projektet så valde jag att först bygga en 

simulator för att utvärdera olika värden på konstanterna. Simulatorn använder en 

slumpgenerator för att simulera mätfel och har även en funktion där man kan 

ställa in fördröjningen mellan styrsignalen och den mätta temperaturen. Allt för 

att få ett så verklighetstroget system som möjligt. 

 

Sammanlagt har simulatorn närmare 20 inställningsbara variabler. Däribland 

temperatursamplingar per sekund som är satt som standard till 1000 precis som 

det kommer att vara i det riktiga scenariet.  Maximala mätfelet för en sampling 

sätts till 5˚C. Jag har ingen information om att mätfelen inte kan vara större än så 

men det verkar högst otroligt. Två andra variabler är dels 

temperaturökningshastigheten vid låga temperaturer och full värmeeffekt och 

dels temperatursänkningshastigheten vid höga temperaturer och obefintlig 

värmeeffekt. För att få värden på detta utvecklade jag ett styrprogram med en 

enda funktion, nämligen att värma ugnen på maximal effekt upp till 1000 ˚C och 
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sedan stänga av uppvärmningen helt. Dessa värden tillsammans med värden på 

maxtemperatur och minimitemperatur(rumstemperatur) gör att vi kan beräkna ett 

intervall för hur mycket temperaturen kan förändras baserat på den vid tillfället 

uppmätta temperaturen. Beräkningen är baserad på att derivatan av 

temperaturförändringshastigheten är linjär. 

 

Sedan går det att ställa in fördröjning mellan styrsignalen för värmeeffekten och 

den mätta temperaturen. För att simulera detta skapas en lista med ett givet antal 

senast beräknade värden på styrsignalen och sedan används snittvärdet av listan 

när temperaturförändringen beräknas.  

 

Slutligen kan värdet på P-, I- och D-konstanterna ställas in samt tre 

temperaturmål. 

Figur 3.1 och 3.2 visar resultatet av en simulering. 

Figur 3.1: Visar temperaturförändringen vid simulering med temperaturmål på 600 ˚C, 1060 ˚C samt 

1121˚C. 

 

Figur 3.2: Visar hur P, I och D påverkar värmeeffekten vid samma simulering. 
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Det är också möjligt att se mer i detalj vad som sker vid varje temperaturmål. 

Figur 3.3, 3.4 samt 3.5 visar simulering i detalj kring temperaturmålen på 

600 ˚C, 1060 ˚C samt 1121˚C. 

 

Diagram 3.3:Vid  600˚C nivån 
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Figur 3.4: Vid 1060˚C nivån 
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Figur 3.5:Vid  1121˚C nivån 

Genom att köra en mängd simuleringar med olika P-, I- och D-värden och sedan 

granska diagrammen går det att bestämma vad som verkar vara en rimlig stor-

leksordning på konstanterna. Bäst resultat ges när KD är ungefär 10 gånger större 

än KP som i sin tur är ungefär 100 gånger större än KI. 

För att komma fram till värden på P-, I- och D-konstanterna som gör att lödpro-

cessen blir så kort och effektiv som möjligt skrevs en rutin för att simulera pro-

cessen för olika värden på I och D och sedan mäta vilka värden som ger den 

snabbaste stabiliseringen runt måltemperaturerna samt om temperaturen översti-

ger målet och i så fall hur mycket som mest. Det är inte bra för lödningen om 

temperaturen överstiger det slutliga målet på 1121˚C allt för mycket. Värdet på 

P-konstanten ändras inte då jag har observerat att temperaturökningsinbroms-

ningen sker när temperaturen är runt 5 ˚C lägre än temperaturmålet. Alltså bör 

KP vara 0,2 så att proportionerliga delen inte ger full effekt när temperaturen är 

närmre målet än 5 ˚C. Det är möjligt att det skulle gå bra att ha större värde på 

KP och på så sätt få en senare och snabbare inbromsning. Detta är något som man 

kanske bör experimentera med om man vill optimera processen mer vid ett senare 

tillfälle men i detta läge har jag valt att använda mig av det värde jag med stor 

säkerhet vet kommer fungera.  
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Resultatet av dessa simuleringar presenteras under rubriken Resultat.  
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4 Design 

 

Figur 4.1: Klassdiagram som visar hur nya styrprogrammet implementerats. 

Programdesignen kan delas upp i fyra distinkta kategorier där varje klass ingår i 

en av dessa. Kategorierna utgörs av klasser som antingen rör användargränssnit-

tet, hårdvarugränssnittet, webbgränsnittet eller regleringslogiken. Samtliga klas-

ser och deras relationer visas i Figur 4.1. 

Hårdvarugränssnittet består av fyra klasser, DigitalIO, AnalogOutputWriter, 

AnalogInputReader samt IOController.  DigitalIO styr de digitala in och utsigna-

lerna. T.ex öppnar och stänger ventiler. AnalogInputReader läser in värden från 

de mätsensorer som finns. Totalt är där fem givare, tre stycken för mätning av 

temperatur, en för varje sektion av ugnen. Sedan finns två givare för mätning av 

tryck, en som mäter normaltryck och en som mäter vakuumtryck. 1000 värden 

från var och en av givarna hämtas varje sekund. AnalogOutputWriter styr ugnens 

tre radiatorer. IOController är en övergripande klass för de tre tidigare nämnda 

klasserna. 

 

Reglerlogiken består av två klasser, ProcessController och TemperatureControl-

ler. TemperatureController är klassen där PID-regleringen är implementerad. 

ProcessController är kanske hela programmets viktigaste klass. ProcessControl-

ler är inte enbart den klass som styr och övervakar lödprocessen utan håller också 

ihop hårdvarugränssnittet med webbgränssnittet och användargränssnittet. Pro-

cessController innehåller även kod för felhantering om något oväntat gällande 

hårdvaran skulle inträffa under lödprocessen. Dessutom är det ProcessController 

som reglerar trycket men regleringen här är betydligt enklare än temperaturregle-

ringen då det räcker att se till att trycket håller sig inom specifika intervall under 

olika faser av processen. 

Processen är uppdelat i fem faser, trycksänkning, uppvärmning, lödning, kylning 

och avslut. Varje fas har sin egen metod och de anropas normalt i följande ordning; 

loweringPressure(), heatingUp(), braze(), cooling() och finish(). Däremot kan 

processen hoppa över uppvärmningsfasen, lödningsfasen och eller kylningsfasen 

om tidigare faser har fått problem. Då dessa metoder till stora delar ligger och 

väntar på att en viss temperatur eller tryck ska uppnås så körs de i en egen tråd 
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skilt från resten av programmet så att det inte riskerar att blockera något annat 

väsentligt.  

  private void processWorker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) 
  { 
   BrazeSettings brazeSettings = (BrazeSettings)e.Argument; 
  if (loweringPressure()) 

{ 
if (heatingUp(brazeSettings)) 
{ 

                    braze(brazeSettings); 
} 
cooling(brazeSettings); 

} 
       finish(); 
  } 

ProcessController är utvecklat på sådant vis att programmet hela tiden ligger och 

väntar på en ”callback” från styrkortet som meddelar att nya mätvärden finns att 

hämta. Koden för detta ser ut så här: 

void ioC_samplesReceivedEvent(…) 
{ 

getVacuumPressure(); 
getNormalPressure(); 
getTemperatures(); 
storeMeasurements(); 

       updateGraphs(); 
  updateSignalViewer(…); 

// checks if the temperature meters are broken 
temperatureErrorCheck(); 
// checks if pressure is over 0.002 bar when heating 
vacuumPressureCheck();  
heaterErrorCheck(); // checks if heaters are working 
/*checks that pressure is increasing when the  
*large N2 valve is open. */ 
normalPressureCheck();  
temperatureControl(); 
updateTime(); 
liveUploader.uploadToWebServer(); 

} 

 

De tre första metoderna getVacuumPressure(), getNormalPressure() och  

getTemperatures() hämtar de ny mätvärden som kommit från styrkortet. För varje 

givare finns 1000 nya mätvärden, av dessa räknas ett genomsnittsvärde fram.  

StoreMeasurements() sparar all mätdata så att det kan skrivas till en xml-fil när 

processen väl har avslutats. UpdateGraphs() skickar mätvärdena till grafritnings-

klasserna TemperatureGraph och PressureGraph. UpdateSignalViewer skickar 

all mätdata till SignalViewer-fönstret där användaren kan se hela systemets mät-

data och utsignaler.  

 

Sedan finns det fyra metoder för felsökning av processen temperatureError-

Check(), vacuumPressureCheck(), heaterErrorCheck() och normalPressure-

Check(). TemperatureErrorCheck() slår larm om mätdatan från någon av tempe-

raturgivarna visar på ett värde som är helt orimligt. Har processen inte nått löd-

ningfasen ännu avbryts den men om lödningsfasen redan har påbörjats så förstör 



Moderniserat styrprogram för vakuumugn 

Christofer Persson  2015-09-21 

17 

man ugnens innehåll om man inte slutför lödningen och därför avslutar man inte 

processen i detta fall. Dock så kan man inte använda den felaktiga temperaturen 

vid beräkning av utsignalen till värmeaggregaten så nödlösningen blir att an-

vända sig av ett genomsnitt av temperaturerna från de andra två temperatur-gi-

varna. 

 

VacuumPressureCheck() upptäcker om vakuumtrycket går över en viss nivå 

(0,002 Bar) under uppvärmning eller lödningfasen. Om det inträffar stängs vär-

meaggregaten av och processen sätts i viloläge tills det att trycket åter har sjunkit 

till rätt nivå.  

 

HeaterErrorCheck() granskar värmeutveckling för den sektionen med lägst tem-

peratur under uppvärmningsfasen. Har uppvärmning pågått i över en timme med 

den sektionens värmeaggregat på full effekt utan att värmen har gått upp så av-

bryts hela processen. Här skulle man inte behöva vänta så länge som en timme 

innan processen avslutas utan den tiden går säkerligen att kortas ned vid behov. 

 

Under kylningsfasen så pumpas kvävgas in i systemet för att skapa ett övertryck 

och på så vis kyla ned ugnen fortare. Ökar inte trycket när kvävgasventilen är 

öppen så slår NormalPressureCheck() till och stänger ventilen igen för det är 

möjligt att tryckgivaren inte ger rätt värde och det skulle kunna innebära att tycket 

blir farligt högt. Istället fortsätter kylningen fast utan kvävgas. 

 

TemperatureControl() anropar TemperatureController-klassen som beräknar 

styrsignalerna baserat på PID-regleringsalgoritmen. Sist av allt skickas mätdata 

och annan information till en webbserver av uploadToWebServer() metoden. 

 

Användargränssnittet består av sammanlagt 10 klasser där MainGUI är den allra 

viktigaste. MainGUI ritar upp programmets huvudfönster. Figur 4.2 visar hur 

huvudfönstret ser ut. Här ifrån ser användaren all viktig data om processen, t.ex 

temperaturerna för de olika sektionerna, trycket, effekten för varje radiator, vil-

ken fas lödprocessen är i samt felraporteringar. Här är det också möjligt att välja 

mellan tre förinställda inställningar för lödprocessen. Dessa är baserade på vilken 

typ av värmeväxlare man vill löda, men det går även att ställa in lödprocessen 

manuellt. Manuella inställningar görs i ett separat fönster och koden för detta 

finns i klassen Setup. På grund av säkerhetsmässiga skäl får inte vem som helst 

ändra inställningarna och därför har ett system med användarnamn och lösenord 

implementerats. Koden för detta finns i sammanlagt fyra klasser, Login, Users, 

UsersAdd och UserDetails. Det är från MainGUI som användaren startar proces-

sen. Figur 4.3 visar fönstret för inloggning och Figur 4.5 visar fönstret för hante-

ring av användare. 

Sedan finns tre klasser som ger utökad information om den nuvarande processen. 

TemperatureGraph och PressureGraph ritar kontinuerligt upp data från den på-

gående processen, SignalViewer visar alla värdena på systemets alla in och ut-

signaler. Figur 4.4 visar fönstret som SignalViewer ritar upp.  

Det finns även en klass som heter History där användaren kan se information från 

alla tidigare körningar. Informationen som är tillgänglig för användaren är grafer 
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över temperatur och tryckutveckling samt loggfil över processens gång samt möj-

ligt fel. 

Webbgränssnittet består av klassen LiveUploader. LiveUploader skickar konti-

nuerligt data via POST-förfrågningar till en webbserver där denna data i sin tur 

görs tillgänglig för användaren via en webbsida. Webbsidan visas i Figur 4.6. Det 

som skickas motsvarar det som visas i MainGUI; lödnummer, inställningar, tem-

peraturer, uteffekt, tryck, tider samt beskrivning av händelseförloppet.    

 

 

Figur 4.2: Programmets huvudfönster (MainGUI). När skärmdumpen tas så har tryckgivarna gett 

ifrån sig felaktiga värden. 
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Figur 4.3: En del funktioner kräver att användaren har tillgång till ett administrationskonto. T.ex för 

att manuellt ställa in parametrar för lödprocessen eller för att manuellt styra systemets utsignaler. 

 

Figur 4.4: SignalViewer, här kan användaren se hela systemets in och utsignaler. Loggar användaren 

in som administrator går det även att manuellt ställa in in- och utsignaler. Detta är dock bara möjligt 

när lödprocessen inte är igång av säkerhetsmässiga själ. 
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Figur 4.5: Fönster för att lägga till nya användare med administratörstillbehörighet. 

 

 

Figur 4.6: Webbgränssnittet, sidan uppdateras kontinuerligt under lödprocessens gång. 
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5 Resultat 
Projektets allra viktigaste mål var att med hjälp ny teknologi och förbättrade ma-

tematiska formler få en effektivare och stabilare temperaturreglering. För att be-

stämma värden på konstanterna i PID-formeln utvecklades en simulator så det 

blev möjligt att testa värden snabbt.   

Genom att köra en mängd simuleringar och sedan studera graferna från dessa 

simuleringar gick det att bestämma ungefärlig storleksordning på KP , KI och KD. 

Därefter kördes ytterligare simuleringar för att bestämma värdena med större 

noggrannhet. Dessa nio simuleringar av vad jag ansåg rimliga I- och D-värden 

kan ses i tabellen nedan. Stabiliseringstiden är den tid det tar från att tempera-

turökningsinbromsning börjar till att temperaturen har nått och stabiliserat sig vid 

måltemperaturen. Överstigning är den maximala temperaturen över temperatur-

målet.  Diagram över simuleringarna går att se i appendix A. 

Tabell 5.1: Simuleringsresultat 

Simulering  KP  KI KD Stabiliseringstid Överstigning 

#1 (600 ˚C) 0,2 0,002 2 61s 0,38 ˚C 

#1 (1121 ˚C) 0,2 0,002 2 116s 0,41 ˚C 

#2 (600 ˚C) 0,2 0,004 2 158s 0,94 ˚C 

#2 (1121 ˚C) 0,2 0,004 2 223s 1,23 ˚C 

#3 (600 ˚C) 0,2 0,001 2 80s 0,04 ˚C 

#3 (1121 ˚C) 0,2 0,001 2 233s 0 ˚C 

#4 (600 ˚C) 0,2 0,002 4 78s 0,57 ˚C 

#4 (1121 ˚C) 0,2 0,002 4 127s 0,58 ˚C 

#5 (600 ˚C) 0,2 0,002 1 47s 0,34 ˚C 

#5 (1121 ˚C) 0,2 0,002 1 110s 0,31 ˚C 

#6 (600 ˚C) 0,2 0,004 4 198s 1,09 ˚C 

#6 (1121 ˚C) 0,2 0,004 4 252s 1,35 ˚C 

#7 (600 ˚C) 0,2 0,004 1 128s 0,99 ˚C 

#7 (1121 ˚C) 0,2 0,004 1 207s 1,18 ˚C 

#8 (600 ˚C) 0,2 0,001 4 102s 0,22 ˚C 

#8 (1121 ˚C) 0,2 0,001 4 215s 0,05 ˚C 

#9 (600 ˚C) 0,2 0,001 1 52s 0 ˚C 

#9 (1121 ˚C) 0,2 0,001 1 260s 0 ˚C 

 

Ur tabellen går det att utläsa att KD bör vara runt fem gånger större än KP istället 

för tio gånger vilket antogs inledningsvis och anges i metodkapitlet, men frågan 

är om simulatorn är tillräckligt verklighetstrogen och tillförlitlig för att man med 
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hjälp av enbart den ska kunna bestämma värden på P-, I- och D-konstanterna med 

en sådan hög noggrannhet. Svaret är troligtvis nej då t.ex. simulering av tempe-

raturfördröjningen är väldigt förenklad. 

 

Figur 5.1: Temperaturutvecklingen med det nya styrprogrammet. 

När jag sedan använder mig av de värden på konstanterna som tagits fram med 

hjälp av simulatorn i det riktiga programmet ger det förvånansvärt bra tempera-

turkontroll. En funktion som finns i det riktiga programmet men inte i simulatorn 

är möjligheten att ställa in en maximal tillåten temperaturökning per minut. I pro-

grammet fungerar det så att temperaturmålet höjs succesivt varje sekund men 

utöver det är det samma princip som om temperaturmålet hade varit stabilt som 

det är i simulatorn. 

I det gamla ugnsprogrammet fanns det en möjlighet att skriva ut diagram över 

processen efter att processen var klar. Även om ingen historik sparades på datorn 

kunde man arkivera dessa utskrifter fysiskt och detta har gjorts också (se Figur 

5.2). 

 

De diagrammen jag tittat på ser alla ungefär likadana ut. När man jämför Figur 

5.2 med de från de nya styrprogrammet (se Figur 5.1) så ser man att 

uppvärmningen sker mycket snabbare nu.  

 

Tittar man på hur stabilt ugnen håller lödtemperaturen så ser det ut som att 

temperaturvariationen är runt ±5 °C i det gamla programmet (se Figur 5.3). Tittar 

man sedan på stabiliteten för processen med det nya styrprogrammet så ser man 

att temperaturen bara varierar här med ±0,3 °C (se Figur 5.4).  
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Figur 5.2: Temperaturutvecklingen med det tidigare styrprogrammet. 

 

 
Figur 5.3: Inzoomning av Figur 5.2 som visar tydligare temperaturvariationen under lödning. 
 

 

 
Figur 5.4: Visar temperaturvariationen under lödning med det nya styrprogrammet. 
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6 Slutsats 
Av resultatet som presenterades i förra kapitlet går det att utläsa att 

uppvärmningen går mycket fortare än med det tidigare styrprogrammet. Varför 

det är så kan jag inte riktigt förklara då ugnens värmeelement är samma som 

tidigare. Kanske var lasten i ugnen mycket större vid de lödningstillfällen som 

jag har statistik på från det gamla programmet än vid de lödningar som gjordes 

med det nya programmet. Troligast dock är nog att ugnen inte gick på full effekt 

på grund av någon inställning i det gamla programmet. Det gamla styrkortet är 

bortkopplat så inga nya tester kan göras med det gamla styrprogrammet för att 

verifiera denna teori. Hade inte så varit fallet hade man kunnat testa gamla och 

nya programmet med exakt samma förutsättningar. Om förutsättningarna hade 

varit desamma och man ändå fick ett resultat liknade vad som presenterades 

tidigare så skulle det onekligen visa på att det nya styrprogrammet är signifikant 

effektivare jämfört med det gamla programmet då hela processen förkortas med 

ungefär två timmar. 

 

Resultatet visade också att det nya programmet var mycket bättre på att hålla 

temperaturen jämn under lödningen. I diagrammet från det gamla 

ugnsprogrammet ser temperaturen ut att variera med runt ±5 °C jämfört med 

bara ±0,3 °C med det nya programmet. Det är dock ganska troligt att 

temperaturen egentligen inte varierar med ±5 °C i det gamla programmet utan att 

det enbart ser så ut. Anledningen är att eftersom samplingsfrekvensen är mycket 

lägre med det gamla styrprogrammet så får ett enskilt mätfel betydligt större 

utslag i diagrammet. Av samma anledning får ett enskilt mätfel också mycket 

större utslag på regleringen vilket får till följd att oberoende av hur mycket 

temperaturen egentligen varierar så har det nya programmet betydligt bättre 

förutsättningar för att ge en jämn temperaturreglering. 

 

Av de punkter som nämndes under mål i kapitel 1 är alla genomförda. 

 

1. Kontrollera temperaturen på ett effektivare och stabilare sätt.  

2. Förbättrad matematisk modell för att styra temperaturutvecklingen. 

Användning av PID-reglering istället för PD-reglering. 

3. Användning av ny teknologi som gör det möjligt att hämta in långt fler 

antal mätvärden per tidsenhet än vad som tidigare var möjligt.   

4. Historik om tidigare lödningar med medföljande grafer över processen 

5. Användaren har möjlighet ändra inställningar före start av lödning 

6. Webbgränssnitt för fjärrsyn av lödprocessen. 

 

Även fast resultatet inte helt kan bekräfta att den första punkten av målet är 

uppnådd ger det en klar indikation på att processen nu är både effektivare och 

stabilare. De förbättringar som resultatet visar på är helt beroende på punkt två 

och tre av målet. Vilken av punkterna som har varit mest avgörande för att 

förbättra styrningen av temperaturutvecklingen är svårt att avgöra men 

tillsammans anser jag de uppnått förväntningarna. 

 

För den fjärde punkten har ett användargränssnitt för att ge enkel tillgång till 

historik och statistik implementerats (se Figur 6.1). Ett användargränssnitt har 
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även implementerats för punkt 3 (se Figur 6.2). 

 

Vad gäller punkt 4 så skickas data kontinuerligt under processens gång till en 

server. På serversidan finns kod skrivet i asp.net som tar emot data som skickats, 

sparar den i en databas och gör den tillgänglig för användaren via en webbsida. 

Webbsidan visar den information som även är tillgänglig via det huvudsakliga 

användargränssnittet men skulle kunna utökas med t.ex. mer information och 

grafer från tidigare lödprocesser.   

 

 
Figur 6.1: Fönstret som ger tillgång till data om tidigare lödningar. Diagram och logg över processen 

går även att spara som PDF. 

 

Figur 6.2: Setupfönstret, här ställer man in allt som går att ställa in gällande lödprocessen. Det som 

går är temperaturmål, temperaturökningstakt i de olika faserna, lödtemperatur, lödtid samt tryck 

vid kylning. 
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Appendix A: Diagram av 
simuleringsresultat  
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Appendix B: Simulatorprogrammets 
källkod 
Källkoden finns tillgänglig på Github. 

https://github.com/Kantaris/pid-simulator 
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Appendix C: Ugnsprogrammets 
källkod 
Källkoden finns tillgänglig på Github.  

https://github.com/Kantaris/vacuum-furnace-control-application 

 
 

 


