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 I 

Sammanfattning 
Att mäta effektförluster hos switchad elektronik är mycket svårt med hjälp av elektrisk 
mätutrustning, framför allt när switchfrekvensen är hög. Sedan ett tiotal år tillbaka har dock 
den kalorimetriska mätprincipen, som ursprungligen kommer från kemins värld, blivit 
uppmärksammad i sådana sammanhang. En kalorimeter kan mäta effektförlusten från ett 
godtyckligt objekt och är därför passande vid mätning av switchförluster. Denna rapport 
handlar om tillverkningen av kammaren till en kalorimeter som är konstruerad för mätobjekt i 
effektklassen 50 till 100 W och som möjliggör effektmätningar med en noggrannhet som 
understiger 0,2 W. För att minimera effektförlusterna genom kalorimeterns kammarväggar, 
regleras temperaturen på dessa. Även kammarens inre lufttemperatur regleras för att undvika 
att den skenar iväg när den värms av mätobjektet. 
Rapporten beskriver bland annat kalorimeterkammaren på systemnivå, vilken onoggrannhet 
som kan härledas till bristerna i kammaren, samt hur regulatorerna har dimensionerats. 

Abstract 
It is very difficult to measure switching losses, using electrical measuring instruments, 
especially at high switching frequencies. Calorimetric measuring methods have gained more 
and more attention over the last decade in the area of power loss measurements for switch 
mode power electronics. Calorimeters have been used by chemists for a long time and their 
main benefit is that they can measure the power losses from any object, which is why they are 
so suitable for measuring switching losses. This paper describes the construction of the 
chamber for a calorimeter, designed for measuring 50 to 100 W devices, with a possible 
accuracy of less than 0,2 W. To minimize the power losses through the walls of the chamber, 
their surface temperatures are regulated. The air temperature inside of the chamber is 
regulated as well, to provide it from overheating when heated by the device under test. 
This paper describes, for instance, the calorimeter chamber on a system level, the measuring 
errors related to the chamber as well as how the temperature regulators are designed. 
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1. Bakgrund 
1.1. Syfte 

Att noggrant mäta verkningsgraden hos switchad elektronikutrustning är ofta mycket svårt 
med hjälp av elektrisk mätutrustning. Vanligtvis mäts in- och uteffekt med hjälp av 
oscilloskop, multimeter eller liknande utrustning, vilket fungerar bra vid mätning av 
likströmseffekt och sinusformad växelströmseffekt. Att mäta effektförlusterna när utsignalen 
är i form av pulserande DC är dock betydligt svårare. Komplexiteten hos switchförlusterna i 
MOSFET-transistorer och dioder försvårar beräkningen av verkningsgraden och det är ofta 
svårt att utföra mätningar utan att påverka kretsens grundfunktion. Elektromagnetiska 
störningar från mätobjektet, den kosmiska bakgrundsstrålningen och annan utrustning såsom 
radio och mobiltelefoni, kommer också påverka mätningens resultat. Lösningen i dessa 
sammanhang är att mäta den värmeenergi som produceras av mätobjektet och sedan beräkna 
vilken förlusteffekt som det skulle motsvara. En kalorimeter kan utföra en sådan mätning med 
en möjlig noggrannhet på mindre än 0,1 % enligt en studie av D. Christen, U. Badstuebner, J. 
Biela, J.W. Kolar.1 Deras studie kommer jag vid flera tillfällen att referera till i denna rapport. 
En kalorimeter består av en kammare där mätobjektet placeras, samt en värmeväxlare i vilken 
mätutrustningen placeras. Prestandan hos kalorimeterns kammare måste vara mycket hög om 
god mätnoggrannhet ska erhållas. En välutvecklad kammare har mycket låga effektförluster 
genom sina väggar. Det innebär att all effekt som mätobjektet avger kommer att tas upp av 
värmeväxlaren, och därmed mätutrustningen. Mätvärdets pålitlighet är alltså starkt beroende 
av att kammaren isolerar tillräckligt bra. Att tillverka en kammare med mycket god 
isoleringsförmåga är dock mycket svårt och kostsamt. Lösningen är att aktivt hålla samma 
temperatur på båda sidor av väggarna, vilket motiveras i ekvation 1.1 nedan. 
 

!! =
! ∙ ! ∙ Δ!

! , Δ! → 0⟹ !! → 0 

Ekvation 1.1. Förlusteffekten genom en vägg, där λ är väggmaterialets värmeledningsförmåga (W/m/K), A är väggarean 
(m2), ∆T är temperaturskillnaden mellan inner- och yttersidan av väggen (K) och d är väggtjockleken (m). Ekvationen 
förutsätter att λ, A och d är konstanta. 

1.2. Uppdragsbeskrivning 
På uppdrag av företaget, Elektronikkonsult AB, har jag under åtta veckor konstruerat 
kammaren till en kalorimeter, innehållande två reglerade värmesystem; varav ett är tänkt att 
bestyckas med kalorimeterns mätutrustning i framtiden. Företaget ska i samarbete med 
Vinnova studera skillnaden i förlusteffekt hos traditionella kiselhalvledare och halvledare som 
är konstruerade på kiselkarbid. Då switchförlusterna är den uppskattningsvis största 
skillnaden kommer en kalorimeter att vara till stor hjälp i deras studie. Kammaren skulle vara 
dubbelisolerad och därför bestå av en inre och en yttre kammare, i vilken den inre kammaren 
skulle placeras. Tanken var sedan att låta värmeelement se till att temperaturen var densamma 
i båda kamrarna för att uppnå en acceptabel förlusteffekt genom de inre kammarväggarna. 
Målet var att kammaren skulle vara så pass välisolerad att man i framtiden kan göra 
mätningar med noggrannheten 0,1 W vid en uppmätt effekt mellan 50 och 100 W. I och med 
att kammaren inte skulle bestyckas med någon mätutrustning, så bestod mina mätbara mål 
enbart av att säkerställa att temperaturerna i kammaren kunde regleras till önskade värden. 
Man skulle kunna föra in trefaskablage i kammaren och den inre temperaturen skulle vara 
reglerad och av användaren väljas i området 40 till 60 °C. Kammaren skulle ha inre 
dimensioner om 50 x 50 x 50 cm, men i övrigt saknades krav på kringutrustning eller 
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användarvänlighet. Utrustningen kommer att användas av ingenjörer hos 
Elektronikkonsult AB.  

1.3. Omvärldsanalys 
Sökordet ”kalorimetri” leder till kemirelaterade artiklar i uppslagsverk som 
nationalencyklopedin 2 och wikipedia 3. Denna mätprincip har används i flera århundraden för 
att mäta energin som avges i kemiska reaktioner. Först på senare tid har kalorimetrar börjat 
användas för att mäta effektförlusterna hos elektronikutrustning. De kalorimetrar som finns på 
marknaden är därför anpassade för att mäta kemiska reaktioner och har sällan tillräckligt stor 
volym för att kunna omsluta en typisk elektronikapparat 4,5. Företaget ITI kan dock tillverka 
kalorimeterkammare för större objekt, men med mätnoggrannheten 1 % 6. I kemiska 
sammanhang är den så kallade bombkalorimetern populär. Mättiden hos en sådan kalorimeter 
är ofta i storleksordningen 10 till 15 minuter och den är ofta begränsad till att mäta 
energimängden 40 kJ 4. Ett mätobjekt med en kontinuerlig effekt på 100 W avger dessvärre 
60 kJ på 10 minuter. Det senaste decenniet har flera rapporter skrivits om konstruktionen av 
kalorimetrar för elektronikutrustning 1,7,8,9. Inget företag har dessvärre lyckats ta vara på 
denna affärsmöjlighet, eller åtminstone lyckats marknadsföra sina produkter på ett bra sätt. 
Kalorimetrarna från ovan nämnda rapporter följer ofta samma modell, vilken även detta 
arbete har baserats på. Dessa rapporter har ofta en övergripande beskrivning av hur deras 
kalorimetrar är konstruerade och beskriver bara kortfattat hur kammaren kommer att påverka 
utrustningens mätnoggrannhet. Denna rapport kommer därför att belysa de förluster och 
onoggrannheter som kan härledas till kalorimeterns kammare, samt de reglersystem som 
reglerar kammarens temperaturer. 
Tillverkare av wattmetrar påstår sig också kunna mäta switchförluster. Om man studerar deras 
datablad noggrant så framgår det dock att utrustningens mätnoggrannhet försämras markant 
efter cirka 100 kHz 10. Eftersom att på- och avslagstiden hos halvledare som är konstruerade 
på kiselkarbid är i storleksordningen 10 till 20 ns 11 är det därför inte aktuellt att studera deras 
effektförluster med hjälp av sådan utrustning. 
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2. Teori 
2.1. Kalorimetrisk mätprincip 

En kalorimeter mäter, som tidigare nämnt, effekten eller värmeenergin som avges av ett 
mätobjekt som befinner sig instängt i en kammare. Föremålet kan vara godtyckligt, vilket är 
den stora fördelen med denna mätmetod. Det finns tre huvudtyper av kalorimetrar för denna 
typ av mätobjekt; öppna, slutna och dubbelisolerade 1. Effekten mäts genom att låta ett avkylt 
luft- eller vätskeflöde passera kammaren och därmed värmas upp. Man kan likna detta med en 
värmeväxlare. Effekten som värmt upp kylmediet kan beskrivas enligt ekvation 2.1 nedan. 
 

! = ! ∙ ! ∙ Q ∙ Δ! 
Ekvation 2.1. Uppmätt effekt, P, av en kalorimeter (W), där c är kylmediets specifika värmekapacitet (J/kg/K), ρ är 
kylmediets densitet (kg/m3), Q är kylmediets flöde (m3/s) och ∆T är temperaturskillnaden mellan in- och utflödet till 
kammaren. 

2.2. Systembeskrivning 
Kalorimeterkammaren som har tillverkats har inspirerats av den rapport av D. Christen, U. 
Badstuebner, J. Biela, J.W. Kolar, som nämnts tidigare 1. Den handlar om konstruktionen av 
en kalorimeter som använts för mätobjekt som liknar dem ur kravspecifikationen för detta 
arbete. En grundläggande gemensam nämnare är att kalorimeterkamrarna är dubbelt isolerade. 
En kalorimeterkammare har så klart även en värmeväxlare vars kylmedie, i detta fall, är tänkt 
att vara destillerat vatten. I den kan mätutrustningen monteras för att färdigställa kalorimetern. 
Temperaturen i de två kamrarna regleras med de separata reglersystemen, rk[k] vilket kyler 
inre kammartemperaturen och rv[k] vilket värmer utsidan av de inre kammarväggarna. 
Värmeregulatorn, rv[k], består i sin tur av sex separata reglersystem; ett för varje vägg. I 
figur 2.1 visas en modell över hur kalorimeterkammaren och dess delsystem är konstruerade.  
 

 
 
 
Figur 2.1. Modell över en dubbelisolerad kalorimeterkammare med aktiv temperaturreglering, där D är pulsbredds-
modulerad data (enhetslös), U är likspänning (V), ω är vinkelfrekvens (rad/s), P är effekt (W) och T är temperatur (K). 
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2.2.1. Den inre kammaren 
I den inre kammaren placeras testobjektet samt ett fläktbestyckat kylelement, vilket är den 
inre delen av värmeväxlaren. Temperaturen i den inre kammaren värms av testobjektet och 
kyls av värmeväxlaren. Dess kylförmåga sätter den inre kammarens lufttemperatur, vilken 
bestäms av kylregulatorns börvärde i storleksordningen 40 till 60 °C. Innermåtten hos denna 
kammare är 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Med väggtjockleken på 0,1 m ges yttermåtten 
0,7 x 0,7 x 0,7 m. Väggmaterialet är en finkornig variant av cellplast med 
värmeledningsförmågan, λ = 0,034 W/m/K 12.  

2.2.2. Den yttre kammaren 
Den inre kammaren är helt omsluten av en yttre kammare. Dess uppgift är att säkerställa att 
temperaturen är densamma på båda sidor av den inre kammarens väggar och därmed 
minimera effektförlusterna genom dessa. Detta åstadkoms genom att placera ett värme-
element på varje yttersida av den inre kammaren. Effekten som avges i värmeelementen ska 
vara så pass stor att den kompenserar för effektförlusten genom de yttre kammarväggarna. 
Innermåtten hos denna kammare är 0,9 x 0,9 x 0,9 m och med en väggtjocklek på 0,1 m ges 
yttermåtten 1,1 x 1,1 x 1,1 m. Väggmaterialet är detsamma som för den inre kammaren. Detta 
medför att maximal effekt hos värmeelementen inte får understiga 66 W, enligt ekvation 2.2. 
Formeln förutsätter att kammaren är kubisk. 

!!!!"# = ! ∙ ! ∙ ! ∙ Δ!! = 6 ∙ 0,034 ∙ 0, 9
! ∙ (60 − 20)
0,1 = 66!! 

Ekvation 2.2. Maximal effektförlust genom de yttre kammarväggarna vid en rumstemperatur på 20 °C, där n är antalet 
väggar (enhetslös), λ är väggmaterialets värmeledningsförmåga (W/m/K), A är väggarean (m2), ∆T är temperaturskillnaden 
mellan inner- och yttersidan av väggen (K) och d är väggtjockleken (m).  

2.2.3. Värmeväxlaren 
Värmeväxlaren som kyler den inre kammaren baseras på ett vattenkylsystem för PC-
processorer. Den innehåller en pump som får ett vattenkretslopp att cirkulera mellan den inre 
kammaren och rummet där kalorimetern är placerad. I den inre kammaren passerar vattnet ett 
fläktbestyckat kylelement, vilket har nämnts tidigare, vars fläkt matas med en fast 22 volts 
likspänning och går då med ett konstant, högt varvtal. Detta är önskvärt för att luften i 
kammaren ska ha en god cirkulation och för att maximera temperaturutbytet mellan 
kammarens lufttemperatur och vattentemperaturen. Utanför kammaren passerar 
vattenkretsloppet ett likadant fläktbestyckat kylelement. Denna fläkt matas dock med en 
variabel likspänningen mellan 0 och 20 V. På så sätt kan man variera kylelementets termiska 
resistans och därmed graden av temperaturutbyte mellan vattenkretsloppet och rummets 
lufttemperatur. Man kan alltså kontrollera kammartemperaturen med en likspänning. 
Vattenflödet, Q, kommer också att påverka den termiska resistansen i värmeväxlaren och 
därmed temperaturskillnaden mellan in- och utflödet. Denna temperaturskillnad kommer att 
vara den variabel som mäts i kalorimeters effektmätsystem och önskas av mättekniska skäl att 
vara inom önskade extremvärden. Det maximala respektive minimala flödet väljs med hjälp 
av ekvation 2.3 nedan. Vattnets fysikaliska egenskaper är hämtade från formelsamlingen, 
Formler och Tabeller 13. 

!!"# =
!!"#

! ∙ ! ∙ Δ!!"#
= 100
4190 ∙ 998 ∙ 10 = 2,4 ∙ 10!! !!!

! = 144!!" !"# 

!!"# =
!!"#

! ∙ ! ∙ Δ!!"#
= 50
4190 ∙ 998 ∙ 40 = 0,3 ∙ 10!! !!!

! = 18!!" !"# 

Ekvation 2.3. Maximalt respektive minimalt vattenflöde i värmeväxlaren, där Pmax är den maximalt acceptabla 
mäteffekten (W), c är kylmediets specifika värmekapacitet (J/kg/K), ρ är kylmediets densitet (kg/m3) och ∆Tmin är den minsta 
önskade temperaturskillnaden mellan in- och utvatten. 
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2.3. Kammarens effektförluster 
2.3.1. Effektförluster genom kammarväggarna 

Enligt ekvation 1.1 är temperaturskillnaden mellan kammarväggarnas inner- och yttersida 
direkt proportionell mot den effektförlust som orsakas av dem. I rapporten av D. Christen, U. 
Badstuebner, J. Biela, J.W. Kolar, användes temperaturgivaren TMP275 från Texas 
Instruments 1, och efter lite marknadsstudier så insåg även jag att den hade de bästa 
mätegenskaperna. Det är en digital temperaturgivare i en SO8-kapsel och har alltså en intern 
ADC. Givaren har i sin helhet en mätnoggrannhet på 0,2 K vid matningsspänningen, 
VCC = 5 V 14. Noggrannheten kan dock minimeras till +/- 0,0625 K vid VCC = 3,3 V 14. 
Genom att parvis kalibrera temperaturgivarna kunde jag i teorin kompensera för denna 
spridning. Dock tillkommer upplösningen hos ADC:n, vilkens kvantiseringsbrus måste tas 
hänsyn till. Bruset är nominellt 29 % av LSB men kan vara allt från 0 till 100 %. ADC:ns 
minst signifikanta bit motsvarar 0,0625 K. I ekvation 2.4 har jag beräknat vilka effektförluster 
som erhålls i de tre fallen förutsatt att kammaren är kubisk. 
 

!!!!ä!! = ! ∙ ! ∙ ! ∙ Δ!! = 6 ∙ 0,034 ∙ 0,5
! ∙ !!"##$%!!!!" +%!"#$%&'()&$*'+),' ∙ 0,0625

0,1  

!"##!1:!"" = 5!!⟹ !!"!##$%""!!" = 0,2!! 

⟹ !!"ä!!!!!"#$%&& = 0,11!!, !!"ä!!!!"#$%!!"#$ = 0,14!! 

!"##!2:!"" = 3,3!!⟹ !!"!##$%""!!" = 0,125!! 

⟹ !!"ä!!!!"#$!%&& = 0,073!!, !!"ä!!!!"#$%!!"#$ = 0,096!! 

!"##!3:!"#$%&!!"#$%!"!#$%⟹ !!"!##$%""!!" = 0!! 

⟹ !!"ä!!!!"#$!%&& = 0,0092!!, !!"ä!!!!"#$%!!"#$ = 0,032!! 

Ekvation 2.4. Effektförlusten genom de inre kammarväggarna, där n är antalet väggar (enhetslös), λ är väggmaterialets 
värmeledningsförmåga (W/m/K), A är väggarean (m2), ∆T är temperaturskillnaden mellan inner- och yttersidan av väggen 
(K),d är väggtjockleken (m) och %kvantiseringsbrus är amplituden av kvantiseringsbruset (enhetslös). 

2.3.2. Effektförluster genom kablaget 
Kopparn i kablaget som går in i den inre kammaren kommer också att orsaka effektförluster. 
Man kan uppskatta att kablaget är 4 m långt och termineras i elektronikutrustning vars 
temperatur är densamma som rummets. Kablagets sammanlagda genomskärningsarea kan 
uppskattas till 12 mm2, men kommer så klart att variera beroende av tillhörande kablage till 
mätobjektet. Förlusteffekten som beror av kablaget kan då uppskattas enligt ekvation 2.5 där 
kopparns värmeledningsförmåga är hämtad från Formler och Tabeller 13. 
 

!!!!"#$"%& =
! ∙ ! ∙ Δ!

! = 400 ∙ 12 ∙ 10!! ∙ 20
4 = 0,024!! 

Ekvation 2.5. Uppskattad effektförlust genom kablaget vid en rumstemperatur på 25 °C och en inre kammartemperatur på 
45 °C, där λ är kabelns värmeledningsförmåga (W/m/K), A är kabelns genomskärningsarea (m2), ∆T är temperaturskillnaden 
mellan kabelns termineringar (K) och l är kabellängden (m). 

2.3.3. Osäkerheten i effektmätningen av den inre fläkten 
Den fläkt som tillhör värmeväxlarens inre kylelement kommer att utveckla en effekt som 
kommer att tas upp av värmeväxlaren. Denna effekt måste subtraheras från det uppmätta 
värdet. Därför är även noggrannheten på effektmätningen av fläkten avgörande i 
mätresultatet. Man kan anta att all inmatad effekt till fläkten blir värme i slutändan. Om man 
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mäter spänningen över fläkten och strömmen genom den med två stycken HP 34401A15 
bänkmultimetrar får man mätosäkerheter enligt ekvation 2.6, 2.7 och 2.8. Vi förutsätter att 
ström och spänning saknar AC-komponenter. 
 

!!"ä!"!!ä!"#"$ = !!"#$%&' + !!"#$%&' ∙ ! + !!ä!"#$å!" ∙ ! 

!!"ä!"!!ä!"#"$ = 22 + 22 ∙ 0,000020 + 100 ∙ 0,000006 = 22,00104!! 

Ekvation 2.6. Den uppmätta spänningen av en HP 34401A där Uverklig är den korrekta och verkliga spänningen (V), Umätområde 
är det spänningsområde som multimetern är inställd på (V), A är mätosäkerheten relaterad till det uppmätta värdet 
(enhetslös) och B är mätosäkerheten relaterad till aktuellt mätområde hos multimetern (enhetslös). 
 

!!"ä!!!!ä!"#"$ = !!"#$%&' + !!"#$%&' ∙ ! + !!ä!"#$å!" ∙ ! 

!!"ä!"!!ä!"#"$ = 0,27 + 0,27 ∙ 0,0005 + 1 ∙ 0,00006 = 0,270195!! 

Ekvation 2.7. Den uppmätta strömmen av en HP 34401A där Iverklig är den korrekta och verkliga strömmen (A), Imätområde är 
det strömområde som multimetern är inställd på (A), A är mätosäkerheten relaterad till det uppmätta värdet (enhetslös) och 
B är mätosäkerheten relaterad till aktuellt mätområde hos multimetern (enhetslös). 
 

!!"ä!"!!ä!"#ä!"!!!" = !!"ä!"!!ä!"#"$ ∙ !!"ä!"!!ä!"#"$ − !!"#$%&' ∙ !!"#$%&' 

!!"ä!"!!ä!"#ä!"#!!" = 22,00104 ∙ 0,270195 − 22 ∙ 0,27 = 0,0046!! 

Ekvation 2.8. Osäkerheten i mätningen av fläktens effektutveckling med bänkmultimetern HP 34401A. 

2.3.4. Total mätosäkerhet på grund av kammaren 
Om vi summerar effektförlusten genom väggarna med förlusteffekten genom kablaget och 
osäkerheten i mätningen av fläktens tillförda effekt får vi en total mätosäkerhet enligt 
ekvation 2.9. 

!!!ä!"#!!" = !!!!ä!! + !!!!"#$"%& + !!"ä!"!!ä!"#ä!"#!!" 
!"##!1:!"" = 5!!⟹ 0,14 ≤ !!"ä!"#!!" < 0,17!! 

!"##!2:!"" = 3,3!!⟹ 0,10 ≤ !!"ä!"#!!" < 0,13!! 

!"##!3:!"#$%&!!"#$%&'&$()⟹ 0,038 ≤ !!"ä!"#!!" < 0,061!! 
Ekvation 2.9. Total mätosäkerhet på grund av kammaren. 

Eftersom att dessa osäkerheter inte kommer att korrelera med mätutrustningens 
onoggrannheter så kan man addera samtliga osäkerheter i den slutliga effektmätningen.  
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3. Metod 
3.1. Konstruktionen av kamrarna 

I konstruktionsarbetet utgick jag till stor del från den rapport av D. Christen, U. Badstuebner, 
J. Biela, J.W. Kolar, som jag tidigare nämnt 1. Min handledare hade dessutom tydliga idéer 
om hur kamrarna skulle konstrueras. Min metod var att limma ihop någon typ av 
cellplastblock som jag sågat till rätt dimensioner. Jag sökte ett väggmaterial med låg 
värmeledningsförmåga, god hållfasthet, som skulle vara lätt att arbeta med och framför allt 
inte gå sönder vid sågning, bearbetning och användning. Genom att välja ett styvt material 
med god hållfasthet skulle ingen yttre ram behövas för att hålla ihop kamrarna, vilket skulle 
minska konstruktionstiden. För att minska möjligheten för luft att passera genom fogarna 
mellan väggarna kom min handledare med idén att lägga byggblocken omlott och i två lager 
per kammare. Tätningen är viktig för att minimera luftströmmarna som uppstår i fogarna, 
vilka läcker effekt. 

3.2. Den digitala elektroniken 
Hjärnan i reglersystemen är en AVR-processor som har programmerats i C. Den sköter 
kommunikationen med temperaturgivarna över I2C-bussen, utför beräkningarna i 
temperaturregulatorerna och kan via UART-protokollet skriva ut data på bildskärmen till en 
PC om så önskas. Den skickar även ut sju stycken pulsbreddsmodulerade logiska signaler 
vilka styr värmeelementen och värmeväxlaren. 

3.3. Den analoga elektroniken 
För att temperaturgivarna skulle fungera var jag tvungen att CAD:a mönsterkort till dem med 
blandat annat kontaktdon och elektronik för att sätta givarnas adresser till I2C-bussen. Jag 
valde att CAD:a korten i CADint. Ett av dessa kretskort visas i bilaga 4. Värmeelementen, 
som värmer utsidan av de inre kammarväggarna, består av 16 seriekopplade effektresistorer 
som fördelats jämnt över en aluminiumplåt. För att kontrollera effekten som avges av varje 
värmeelement, triggar sex av AVR-processorns utsignaler varsin MOSFET-transistor som i 
sin tur ställer spänningen över resistorerna till antingen 0 eller 60 V. Styrsignalens pulskvot är 
direkt proportionell mot den effekt som avges. Varje vägg har ett eget värmeelement och alla 
element styrs av separata reglersystem. Detta görs för att strålningsvärmen från mätobjektet 
inte är homogent i alla tre dimensioner och de olika väggarna kommer därför att bli olika 
varma. I och med att värme stiger kommer dessutom den undre väggen att vara kallare än den 
övre. För att kontrollera fläkthastigheten i värmeväxlarens yttre kylelement görs samma 
operation förutom att MOSFET-transistorn denna gång styr en buck. Därmed omvandlas 
pulskvoten till en likspänning. Denna likspänning matar i sin tur fläktens DC-motor. De 
funktioner som berör styrningen av värmeelementen och värmeväxlaren valde jag att samla på 
ett kretskort, som kommer att kallas för styrkortet. AVR-processorn monteras på ett 
utvecklingskort där det lätt kan omprogrammeras och kopplingen mellan de två korten sker 
med hjälp av två stycken flatkablar. På AVR-processorns utvecklingskort finns även en 5 V-
matning vilken kommer att utnyttjas för att mata all digital elektronik samt pumpen i 
värmeväxlaren. 

3.4. Regleralgoritmerna 
I och med att jag tidigt hade bestämt att styra hela kammaren med en AVR-processor var det 
uppenbart att regleringen skulle vara tidsdiskret. Trots det valde jag att skriva regulatorerna i 
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form av PID-regulatorer. Anledningen till detta var att användarna, Elektronikkonsult AB:s 
anställda, är mer bekanta med analoga system. Alternativet hade varit att skriva algoritmen i 
form av en faltningskärna, vilket algoritmen på sätt och vis ändå blev i slutändan. Till 
regulatorns styrsignal adderades en positiv konstant, soffset, som används för att signalen inte 
kan anta negativa värden. Eftersom att denna signal inte kom att påverka regleregenskaperna, 
så valde jag att inte göra den en del av regulatorerna. Konstanten kom dock att användas för 
att kompensera för DC-störningar som finns i båda reglersystemen. Det visade sig öka 
reglerhastigheten markant utan att behöva välja ett högt K-värde. Högt K-värde kan nämligen 
öka risken för instabilitet. Längden på summan i den integrerande delen valdes till 32 
samplingar då summan av 32 samplingar med maximalt mätvärde precis skulle rymmas i ett 
16-bitars fixtal. Alla variabler är fixtal på grund av minskad kompileringstid vid programmets 
olika funktioner och tilldelningar. Vid regulatorernas beräkningstillfällen valde jag dock att 
temporärt konvertera variablerna till flyttal för att minimera risken för beräkningsproblem. I 
ekvation 3.1 syns den modell som jag valde att reglera både värmeelementen och 
värmeväxlarens yttre fläkt. 
 

! ! = !! ! ! !+ ! 1!!
! ! !
!"

!!!
!+ !!!!!′ !  

Ekvation 3.1. Mallformeln för regleralgoritmerna, där K är felförstärkningen, TI är integrationskonstanten, TD är 
deriveringskonstanten och k är den diskreta tidsvariabeln. 
 
För att förenkla mitt arbete valde jag att först konstruera vanliga P-regulatorer, som då blev på 
formeln i ekvation 3.2. I efterhand kunde jag addera integrerande och deriverande delar för att 
fintrimma regulatorernas hastighet och förmåga att motverka kvarstående fel. 
 

! ! = !! ∙ ! !  
Ekvation 3.2. Den förenklade mallformeln för regleralgoritmerna, där K är felförstärkningen och k är den diskreta 
tidsvariabeln.  
 
Min arbetsmetod var att först studera värmeväxlaren. Genom at känna till värmeväxlarens och 
regulatorns överföringsfunktioner i z-planet kunde jag enkelt beräkna hela det återkopplade 
systemets överföringsfunktion. Med denna information studerade jag i vilka värden på 
felförstärkningen, K, som skulle göra systemet instabilt. Jag visste att värmeelementen hade 
ungefär likadana överföringsfunktioner som värmeväxlaren och valde därför samma värde på 
felförstärkningen, K. I och med att de två reglersystemen hade olika skalor på styrsignalen, 
fick jag lov att skala om K-värdet och dessutom justera det något. Styrsignalens offset, soffset, 
för värmeelementens regulator kunde beräknas fysikaliskt. Detta var betydligt svårare för 
värmeväxlarens regulator. Dess offset valdes empiriskt. 
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4. Genomförande 
4.1. Konstruktionen av kamrarna 

Kamrarna är konstruerade av block av finkornig cellplast av fabrikatet Jackon DoP Jackofoam 
200 12. Blocken är sammansatta med hjälp av ett starkt lim utan lösningsmedel, för att inte 
fräta sönder cellplasten. Varje värmeelement är fastlimmat på den vägg som det ska värma för 
att öka den termiska kopplingen till väggen. De är dessutom fastnitade i en aluminiumram för 
att öka kammarens mekaniska stabilitet då de ökar kammarens massa betydligt. De färdiga 
kamrarna visas i bilaga 1. 

4.2. Den digitala elektroniken 
4.2.1. Kommunikation över I2C-bussen 

För att föra över informationen från temperaturgivarna till processorn var jag tvungen att 
skriva program för att få den kommunikationen att fungera. I temperaturgivarnas datablad 14 
framgick det att de kommunicerar över I2C-bussen. Det krävde en del programmering för att 
få kommunikationen att fungera. Genom att arbeta i olika abstraktionsnivåer kunde jag ta 
fram ett system att på ett enkelt sätt skriva och läsa till mina givare. Min 
programmeringsmetodik påminde om det objektorienterade tänket, men programmet skrevs i 
klassisk C-kod. Jag valde att arbeta så framför allt för att oerfarna programmerare ska kunna 
förstå och manipulera koden. 

4.2.2. Definition av utsignalerna 
Processorn skulle styra en buck och sex stycken resistornät, vilka utgör kammarens 
värmeelement. Målet var att styra bucken med så hög switchfrekvens som möjligt för att 
minimera storleken på induktorn och kondensatorn i dess medelvärdesfilter. Den maximala 
switchfrekvens som var möjlig med den AVR-processor som jag valde att använda var 
31 kHz. Då användes en färdig PWM-krets på processorchipet. För att styra värmeelementen 
önskades sex stycken skilda men identiska PWM-generatorer. AVR-processorn hade bara 
fyra PWM-kretsar varav en var upptagen av buck-styrningen. Jag fick därför definiera mina 
övriga sex med hjälp av vanliga I/O:s, samt en timer-krets för att styra det interrupt, i vilket 
utsignalerna initierades. Jag hade kunnat välja en processor med sju färdiga PWM-kretsar. Jag 
saknade dock erfarenhet av en sådan processor och på grund av projektets korta tidsram 
kändes det klokt att välja en processor som jag var bekant med. 

4.2.3. Kalibrering av temperaturgivarna 
Jag och min handledare valde att se temperaturgivarnas onoggrannhet som en spridning 
mellan de olika givarnas temperaturoffset. Vi trodde därför att denna offset borde kunna 
kalibreras bort genom att ta reda på dess storlek och sedan subtrahera den i processorn. 
Temperaturgivarkorten monterades mot varandra parvis och isolerades sedan i en låda full av 
packchips. Efter det inleddes en temperaturloggning för att ta reda hur många LSB som skiljer 
temperaturgivarparen i genomsnitt. I paren skiljde sig givarna allt från minus en till plus två 
LSB, med standardavvikelser mellan en sjättedel till en halv LSB. Dessa temperaturskillnader 
skrevs in i koden för att förhoppningsvis minska osäkerheten i temperaturskillnaden mellan 
inner- och yttersidorna av de inre kammarväggarna.  
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4.3. Den analoga elektroniken 
För att använda AVR-processorns logiska utsignaler till att driva värmeelementen och 
värmeväxlarens yttre fläkt behövdes analog elektronik. Kretsschemat till detta styrkort visas i 
bilaga 2 och ett foto över det färdiga kortet är bifogat i bilaga 3. Kortet är enkelsidigt, med 
fyra kopparlager och ritades i CADint av en CAD-konsult hos Elektronikkonsult AB. 

4.3.1. Värmeelementen 
Enligt ekvation 2.2 måste maximal effekt vara minst 66 W för värmeelementen. Det 
motsvarar 11 W per element. För att vara på den säkra sidan valdes en effektmarginal på 
100 % och efter att från början ha räknat med ett annorlunda isoleringsmaterial kom jag fram 
till ett effektbehov på 28 W per element. Av säkerhetsskäl valdes matningsspänningen 60 V 
och för att undvika temperaturgradienter på aluminiumplåtarna valdes 16 effektresistorer per 
element. Den totala resistansen kunde då beräknas till 128 Ω, vilket gav 8 Ω per resistor. 
Upplösningen på PWM-signalen är 31250 steg vilket ger en minimalt möjlig effektökning på 
0,9 mW. Det är väldigt noggrant med tanke på att effektförlusten genom väggarna är i 
storleksordningen 10 till 110 mW per vägg enligt ekvation 2.4.  

4.3.2. Värmeväxlaren 
Bucken som styr värmeväxlarens yttre fläkt sitter på styrkortet och styrs av logiska pulser från 
AVR-processorn med en switchfrekvens på 31 kHz. Signalens upplösning är 256 steg. Jag 
valde dock att begränsa den maximala pulskvoten till 95 %, vilket medför en upplösning på 
242 steg. Bucken är varken spännings- eller strömåterkopplad vilket innebär det att den 
maximala utspänningen dock är något mindre än 95 % av matningsspänningen. I och med att 
lasten är tämligen konstant så beter sig dock bucken ändå ganska linjärt.  

4.4. Regleralgoritmerna 
4.4.1. Val av samplingstid 

Samplingstiden valdes till 12 sekunder i och med att det första system som jag studerade hade 
en maximal temperaturderivata i storleksordningen en LSB på 12 sekunder, där en LSB 
motsvarar 0,0625 K. Det finns nämligen ingen anledning att mäta oftare än vad temperatur-
givarnas ADC:er hinner känna av en temperaturskillnad. För att inte göra min konstruktion 
mer komplex valde jag att behålla denna samplingsfrekvens i samtliga reglersystem. 

4.4.2. Värmeväxlarens regulator 
I figur 4.1 visas blockschemat över det återkopplade reglersystem som kontrollerar 
temperaturen i den inre kammaren. Regulatorn, r[k], i processorn genererar pulser vars  
pulskvot, s2, styr vilken spänning, u[k], som bucken, a[k], ska generera. Denna spänning styr i 

 
Figur 4.1. Blockschema över värmeväxlarens regulator, där tb är börvärdet (K), tä[k] är ärvärdet (K), e[k] är felet mellan 
börvärde och ärvärde (K), r[k] är regulatorn, s2[k] är regulatorns styrsignal i form av en pulsbreddsmodulerad logisk signal 
(enhetslös), u[k] är utspänningen från bucken, a[k] (V), ω[k] är den yttre kylarfläkten, b[k]:s vinkelfrekvens (rad/s) och P[k] 
är effekt (W). 
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sin tur fläkthastigheten, ω[k], i det yttre kylelementet, b[k] och c[k]. Detta orsakar en termisk 
konduktans mellan kammaren och rummet och därmed en utförsel av effekt, P[k], ur  
kammaren. I och med att mätobjektet generar effekt kan man se den som en DC-störning, 
Pobjekt, vilken måste motverkas av regulatorn om ärvärdet, tä[k], ska gå mot börvärdet tb. 
Denna kompensation illustreras med hjälp av summera regulatorns utsignal, s1, med en offset, 
soffset. Om soffset väljs enligt ekvation 4.2 kommer soffset och Pobjekt att motverka varandra, under 
förutsättningen att bucken, fläkten och kylaren är linjära system. Pobjekt[k] är tidsberoende och 
dessutom kommer att påverkas av värmeelementen. Detta försvårar valet av soffset som är 
konstant. Därför behövs regulatorn. Låt oss sedan bortse från inverkan av temperaturgivaren 
och se bucken, fläkten, kylaren och luftmassan som en gemensam funktion, f[k]. Det 
förenklar studien av detta reglersystem och möjliggör en stabilitetsanalys av det återkopplade 
systemet. Till sist transformerar vi dessa funktioner till z-planet för att möjliggöra vidare 
analys. Det reducerade blockschemat visas i figur 4.1. 
 

s!""#$% ∗ a[k] ∗ b[k] ∗ c[k] = −P!"#$%&[k]!
Ekvation 4.1. Val av soffset för att motverka Pobjekt. a[k], b[k] och c[k] beskrivs i figur 4.1. 

4.4.3. Stabilitetsanalys av värmeväxlarens regulator 
Detta reglersystem består av multiplikationen av regulatorns överföringsfunktion, R(z), med 
värmeväxlarens överföringsfunktion, F(z), samt en återkoppling, enligt figur 4.2. Genom att 
känna till hela reglersystemets totala överföringsfunktion i z-planet kan man avgöra om 
systemet är stabilt eller inte. Stabilitet råder då överföringsfunktionen har poler där beloppet 
av z är mindre än ett. Detta delkapitel handlar om hur jag steg för steg tog reda på 
reglersystemets överföringsfunktion och tillslut definierade dess poler med mina 
reglerkonstanter som fria variabler. 
 

4.4.3.1. Steg 1) Reglersystemets överföringsfunktion, H(z) 
I ekvation 4.2 beräknas överföringsfunktion, H(z), för värmeväxlarens hela återkopplade 
reglersystem. 

! ! = !ä !
!!

 

!ä ! = !(!) ∙ !(!) ∙ !(!) 
!(!) = !! − !ä !  

!ä ! = !! − !ä ! ∙ !(!) ∙ !(!) 
!ä ! = !! ∙ ! ! ∙ ! ! − !ä ! ∙ !(!) ∙ !(!) 
!ä ! ∙ 1+ ! ! ∙ ! ! = !! ∙ ! ! ∙ ! !  

!ä !
!!

= ! ! ∙ ! !
1+ ! ! ∙ ! ! = !(!) 

Ekvation 4.2. Beräkning av överföringsfunktionen, H(z), för värmeväxlarens regulator. 

 
Figur 4.2. Reducerat blockschema över värmeväxlarens regulator. 
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4.4.3.2. Steg 2) Regulatorns överföringsfunktion, R(z) 
Jag valde att studera regulatorn som en diskret P-regulator istället för den diskreta PID-
regulator som jag hade skrivit i programkoden. Anledningen till det var att beräkningarna 
skulle förenklas avsevärt. Regleralgoritmen fick i slutändan ändå ingen deriverande del och 
endast en mycket liten integrerande del, vilken inte borde öka risken för instabilitet. 
Regulatorns funktion blir då enligt ekvation 4.3 i z-planet under antagandet att e[k] betraktas 
som enhetspulsen. 

! ! = K ∙ ! !  

! ! != ! ! ! = ! K ∙ ! ! = ! ∙ 1 = ! 
Ekvation 4.3. Z-transformen, av värmeväxlarens regulator Z(r[k]) = R(z). 

4.4.3.3. Steg 3) Värmeväxlarens överföringsfunktion, F(z) 
Genom att värma upp den inre kammaren till dess stationära temperatur med en yttre 
fläkthastighet, ω, på 0 rad/s, och sedan mata fläkten med maximal matningsspänning, 20 V, 
kunde jag genom temperaturloggning mäta upp stegsvaret för f[k]. Jag antog att f[k] var ett 
system med mycket kort dötid och med endast en tidskonstant. Givetvis var f[k] mycket mer 
komplicerat än så, men det saknades tid att studera systemet i djupare detalj. I ett 
kalkylprogram kunde jag efter loggningen läsa av tidskonstanten för f[k]. Jag visste då att 
stegsvaret skulle vara på formeln enligt ekvation 4.4 där T är systemets tidskonstant och A är 
stegets amplitud. Värdet på A är detsamma som regulators maximala utsignal, vilket ger just 
20 V över fläkten. Tidskonstanten, T, motsvarar det sampelindex då temperaturen är 0,63 
gånger skillnaden mellan start- och sluttemperatur 16. Detta sampelindex kunde läsas ut ur de 
data som hade loggats, vilka visas i diagram 4.1 tillsammans med systemets teoretiska modell 
som just diskuterats.  
 

! ! ∗ A ∙ ! ! = T!"#$" − T!"#$" − !!"#$ ∙ 1− !!
!
!!  

! ! ∗ 242 ∙ ! ! = 51,8125− 51,8125− 37,8125 ∙ 1− !!
!
!"!  

Ekvation 4.4. Värmeväxlarens stegsvarsfunktion.  

 
Diagram 4.1. Värmeväxlarens stegsvar. Den blå grafen är det uppmätta stegsvaret och den röda grafen är dess teoretiska 
modell. 
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Termen Tstart i ekvation 4.4 beror av Tobjekt som i sin tur beror av rumstemperaturen. Den 
kommer inte att påverka stegsvarets amplitud och därmed systemegenskaperna för F(z). Tstart 
tas därför ur ekvationen. Stegsvaret skalas med faktorn 16 i och med att processorn arbetar i 
fixtal och själv gör samma skalning. Utan denna skalning hade decimaldelen alltid avrundats 
till noll. Tack vare att faltning i tidsplanet medför multiplikation i z-planet transformerar vi 
båda leden till z-planet och löser sedan ut z-transformen av f[k]. Dessa beräkningar 
demonstreras i ekvation 4.5. 

! ! ∗ 242!! ! = −224 1− !!
!
!"!  

! ! ∙ 242!Θ ! = −224
! 1− !!

!
!"

! − 1 ! − !!
!
!"

 

! ! ∙ 242! !
! − 1 = −224 1− !!

!
!"

!
! − 1 ! − !!

!
!"

 

! ! != −
224 1− !!

!
!"

242 ! 1
! − !!

!
!"

 

! ! != −0,045! 1
! − 0,95  

Ekvation 4.5. Beräkning av z-transformen för värmeväxlarens systemegenskaper Z(f[k]) = F(z). 

4.4.3.1. Steg 4) Stabilitetsanalys av H(z) 
H(z) är ett stabilt återkopplat system om det har poler där beloppet av z är mindre än ett. H(z) 
har bara en pol, vilken är reell och beror av regulators felförstärkning, K. I ekvation 4.6 
beräknas det intervall inom vilket K får väljas. Det räcker med att studera gränsvärdena, 
z = -1 och z = 1 eftersom att K är linjärt beroende av z. 
 

! ! = ! ! ∙ ! !
1+ ! ! ∙ ! !  

!"#:!1+ ! ! ∙ ! ! = 0 

⟺ ! ! ∙ ! ! = −1⟺ ! ∙−0,045! 1
! − 0,95 = −1 

⟺ ! ∙ 0,045! = ! − 0,95⟺ ! = ! − 0,95
0,045  

!ä!!!! = −1⟺ !! = −1− 0,95
0,045 = −43,33 

!ä!!!! = 1⟺ !! = 1− 0,95
0,045 = 1,11 

−43,33 < ! < 1,11 
Ekvation 4.6. Beräkning av det intervall för K som ger ett stabilt återkopplat reglersystem. 
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4.4.4. Värmeväxlarens reglerkonstanter 
4.4.4.1. Felförstärkningen, K 

I och med att f[k] ger minskad utsignal vid ökad insignal visste jag K skulle väljas negativ. 
Under mitt arbete använde jag en annan, tyvärr felaktig, metod för att beräkna intervallet för 
K och kom då fram till att K = -5 skulle ge en förhållandevis snabb och stabil regulator. Som 
tur är hamnade jag ändå i rätt intervall, men hade kunna valt en förstärkningsfaktor med ett 
större belopp. Med tanke på styrsignalens låga upplösning (heltalen 0 till 242) hade dock 
K = -43 gett en regulator som nästan påminner om en tvåstegsregulator. En sådan regulator 
har utsignalen 0 eller 100 %, vilket absolut inte är önskvärt i mitt reglersystem. 

4.4.4.2. Störningskompenseringen, soffset  
För att placera regulatorn i rätt arbetspunkt och därmed kompensera för DC-störningen Pobjekt, 
fick jag laborera en hel del för att hitta ett passande värde för konstanten, soffset. I och med att 
systemen b[k] och c[k] är svåra att mäta och analysera, både tillsammans och enskilda, så var 
jag tvungen att prova mig fram. Jag fann då att en utsignal på 73 % av maximal styrsignal var 
lagom stor för att kompensera för Pobjekt = 100 W, vilket reglersystemet är dimensionerat för. 

4.4.4.3. Värmeväxlarens regleralgoritm 
Till sist adderades en liten integrerande del för att kompensera för kvarstående fel. Den 
färdiga regleralgoritmen beskrivs då i ekvation 4.7. 

!! ! = ! ! ∗ ! ! !+ !!""#$% = !5,0 ! ! !+ ! 1
1000 ! ! !

!"

!!!
!+ !0 ∙ !!! ! + 0,73 ∙ 256 

Ekvation 4.7. Den färdiga regleralgoritmen för värmeväxlarens regulator. 

4.4.5. Värmeelementens regulator 
I figur 4.3 visas blockschemat för detta reglersystem, vilket har många likheter med det som 
diskuterats tidigare. Den stora skillnaden är att funktionerna a[k], b[k] och c[k] i figur 4.1 nu 
har ersatts med bara en funktion, a[k], i figur 4.3. Dessutom kommer styrsignalen, s2[k], även 
att påverka börvärdet, tb[k], vilket alltså kommer att vara tidsberoende och måste därför mätas 
med en temperaturgivare. Under mina laborationer märkte jag att uppvärmningen av den inre 
kammarväggen, b[k], var ett mycket långsammare system än uppvärmningen av den yttre 
kammarens luftmassa, c[k]. Detta var av stor fördel när jag skulle finjustera 
reglerkonstanterna.  

 
Figur 4.3. Blockschema över värmeelementens regulator, där tb[k] är börvärdet (K), tä[k] är ärvärdet (K), e[k] är felet 
mellan börvärde och ärvärde (K), r[k] är regulatorn, s2[k] är regulatorns styrsignal i form av en pulsbreddsmodulerad 
logisk signal (enhetslös) och P[k] är effekt (W). 
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4.4.6. Värmeelementens reglerkonstanter 
4.4.6.1. Felförstärkningen, K 

Eftersom att värmeelementens systemegenskaper kunde liknas med egenskaperna hos 
värmeväxlaren så valde jag att använda samma värde på K. Värdet behövdes dock skalas upp 
för att kompensera för den betydligt högre upplösningen i denna regulators styrsignal. I 
ekvation 4.8 beräknas vilket värde på K som skulle motsvara värmeväxlarens felförstärkning. 
Observera att värmeväxlarens upplösning är 256 steg, men på grund av en 
styrsignalsbegränsning på 95 %, så blev den i praktiken 242 steg. 
 

!!ä!"##$#"#%&
!""#ö!"#"$!ä!"##$#"#%&

= !!ä!"#$ä!"#$%
!""#ö!"#"$!ä!"#$ä!"#$%

 

!!ä!"##$#"#%& =
!!ä!"#$ä!"#$% ∙ !""#ö!"#"$!ä!"##$#"#%&

!!!"ö!"#"$!ä!"#$ä!"#$%
 

!!ä!"##$#"#%& =
5,0 ∙ 31250

256 = 610 

Ekvation 4.8. Beräkning av felförstärkningen, K, för värmeelementens regulator. 
 
Värdet på K minskades sedan till 400 eftersom att detta system i praktiken var något 
långsammare är värmeväxlarsystemet. 

4.4.6.2. Störningskompenseringen, soffset  
Enligt figur 4.3 kan soffset uppskattas med ekvation 4.9, förutsatt att värmeelementet är ett 
linjärt system. 

!!""#$% ∗ ! ! = !!!!""#$!!ä!! 

!!""#$% ∙
!!"#

!""#ö!"#"$!ä!"##$#"#%&
= !!!!""#$!!ä!! 

!!""#$% =
! ∙ ! ∙ Δ!

! ∙ !""#ö!"#"$!ä!"##$#"#%&
!!
!!"!

=
0,034 ∙ 0,92 ∙ 20

0,1 ∙ 31250
60!
8 ∙ 16

= 6120 

Ekvation 4.9. Beräkning av soffset, där a[k] är värmeelementens systemegenskaper, P är effekt (W), λ är väggmaterialets 
värmeledningsförmåga (W/m/K), A är väggarean (m2), ∆T är temperaturskillnaden mellan inner- och yttersidan av väggen 
(K) och d är väggtjockleken (m). 
 
Denna offset motsvarar 20 % av maximal styrsignal och höjdes i praktiken till 25 %. Det 
ökade behovet av offset beror troligtvis på att förlusteffekten genom den yttre väggen var 
större än det teoretiskt hade uppskattats till. 

4.4.6.3. Värmeelementens regleralgoritm 
Till sist adderades en integrerande del för att kompensera för kvarstående fel. Den färdiga 
regleralgoritmen beskrivs då i ekvation 4.10. 

!! ! = ! ! ∗ ! ! !+ !!""#$% = !400 ! ! !+ ! 120 ! ! !
!"

!!!
!+ !0 ∙ !!! ! + 0,25 ∙ 31250 

Ekvation 4.10. Den färdiga regleralgoritmen för värmeelementens regulator.  
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5. Resultat 
Figur 5.1 visar hur några av de uppmätta temperaturerna i kalorimeterkammaren förändras 
efter uppstart. Börvärdet hos värmeväxlarens regulator var 45 °C under denna mätning. 
Figuren visar att ärvärdet, alltså den röda kurvan, börjar regleras först några grader från 
börvärdet, vilket är rimligt med aktuell regleralgoritm. Att ärvärdet svänger över 45 °C beror 
troligtvis på effekten från värmeelementen. Enligt kapitel 4.4.5 och figur 4.3 framgår det att 
värmeelementen kommer att påverka den inre kammartemperaturen. Systemfunktionen, b[k] i 
figur 4.3 kan ses som ett dämpat lågpassfilter och det tar därför cirka 180 samplingar innan 
värmeelementen börjar påverka den inre kammartemperaturen. Översvängningen kan i så fall 
ses som en störning och kommer därför att motverkas med hjälp av regulatorn. Figuren visar 
också hur den yttre väggtemperaturen närmar sig den inre och att dess derivata minskar när 
temperaturskillnaden går mot noll. Tyvärr saknades tid att färdigställa denna mätning, men 
man kan i alla fall se att regleringen träder i kraft. Tanken med regulatorerna var att göra det 
enkelt för användaren att ändra reglerkonstanter så att reglerparametrarna kan justeras för 
aktuellt mätobjekt. Om användaren märker att något ärvärde börjar självsvänga ska det vara 
enkelt att under mätningen ändra på reglerkonstanterna. Eftersom att systemen är så pass 
långsamma är risken mycket liten för att någon temperatur ska skena iväg utan att användaren 
hinner ingripa. 
 

 
Figur 5.1. Loggning av temperaturdata under uppstarten av kalorimeterkammaren.  
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6. Slutsatser 
6.1. Diskussion 

I och med att detta projekt inte har innefattat konstruktionen av kalorimeterns mätutrustning, 
så kan jag tyvärr inte diskutera kammarens inverkar på kalorimeterns mätnoggrannhet. Jag 
lyckades dock konstruera sju separata reglersystem som är lätta att justera ifall de parametrar 
som jag har räknat ut inte skulle ge godtagbart resultat. Temperaturskillnaderna mellan 
väggarnas inner- och yttersidor ska regleras till 0 K om acceptabla effektförluster ska uppnås. 
I detta kapitel vill jag dock lyfta fram de teoretiska kalkyler som i någorlunda god mån 
beskriver hur pass välisolerad en kalorimeterkammare av denna typ kan bli. Enligt ekvation 
2.9 kan en kalorimeter som är konstruerad på det sätt som beskrivs i kapitel 4 som bäst ha 
effektförluster i storleksordningen 50 mW. Om man önskar att utföra effektmätningar på 
100 W med noggrannheten 0,1 W måste man först och främst säkerställa att 
temperaturgivarna i kammaren är parvis kalibrerade. Man måste sedan välja en mätutrustning 
med en onoggrannhet som inte överskrider 50 mW. För att undvika temperaturgradienter på 
värmeelementen önskar man att minimera kammartemperaturen under mätning. Problemet är 
då att temperaturskillnaden mellan in och utflödet i värmeväxlaren blir litet. Låt oss anta att 
en temperaturskillnad på 10 K är acceptabel samt att variationerna i flödet, den specifika 
värmekapaciteten och densiteten hos kylmediet är kända och konstanta. Det medför att 
temperatursensorerna i värmeväxlaren har en gemensam acceptabel onoggrannhet på 6 mK. 
Antagandet som gjordes är dessvärre orimligt och temperatursensorer med ovanstående 
mätnoggrannhet är varken billiga eller lätta att hantera och få tag på. Allt detta förutsätter 
dessutom att all mekanisk konstruktion har utförts felfritt och att inga effektläckage existerar 
utöver de som beskrivits teoretiskt i kapitel 2.3. Man måste därför ta hjälp av statistiska 
metoder för att över huvud taget, även teoretiskt, uppnå mätresultat med noggrannheten 0,1 W 
med hjälp av denna kalorimeterkammare. Jag gjorde så gott jag kunde för att kalibrera bort all 
variation mellan temperaturgivarparen. Med tanke på att standardavvikelsen i loggningarna 
dock närmade sig en halv LSB, så räcker troligtvis inte denna kalibrering om man önskar att 
helt bortse från givarnas onoggrannhet, vilket jag gjort tidigare. Sammanfattningsvis kan man 
motivera att denna kalorimeterkammare har en total effektförlust som understiger 0,2 W och 
många möjligheter för förbättring. 

6.2. Förbättringsmöjligheter 
Mitt bästa tips är att säkerställa att temperaturgivarna i kammaren är extremt noggrant 
kalibrerade. Det kan också vara värt att söka efter ännu bättre temperaturgivare än vad jag 
kunde hitta. Om man vill mäta ett litet mätobjekt kan man dessutom placera det i en låda inuti 
kalorimetern för att sprida strålningsvärmen mer homogent. På så sätt blir alla väggar nästan 
lika varma, vilket förenklar regleringen av de yttre kammartemperaturerna. Man kan använda 
fler temperatursensorer på varje vägg och dela in varje vägg i många separata reglersystem. 
Det är önskvärt på grund av att det uppstår temperaturgradienter runt effektresistorerna som 
bidrar till att de olika punkterna på väggarna läcker olika mycket effekt. I övrigt är det viktigt 
att lägga ner mer tid på det mekaniska konstruktionsarbetet och säkerställa att kamrarna inte 
läcker någon luft över huvud taget. Detta kan åstadkommas genom att formgjuta kamrarna. 
Man kan också göra kamrarna tjockare och mindre. Luftgap kan adderas inuti 
kammarväggarna för ökad isoleringsförmåga. Dessa metoder ökar dock kammarens storlek 
betydligt eller motstrider kravspecifikationen.  
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