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TEKNTKÖVERFOR]NG FRAN PROCESSINDUSTRTN

Karl Johan Aström

Tnstitutionen för Reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola

Inledning

Datorerna han haft ett revolutionenande infLytande på
utformning och konstruktion av reglersystem i nymd-,
flyg- och processindustrin. Där används datorerna både
som konstrul(tionshjä1pmede1, se ref . (1 ), och' som sys-
temkomponenter, se ref. (2) ooh (3). Den utveckling somstartade i mitten av 50 talet och såIedes pågått i ca
30 år är nu inne i ett mycket expansÍvt stadium. Detta
beror dels på att teknÍken att anvËinda datorer i regler-
system nu utforskats, se ref. (3J, och dels på utveõk-
lingen av mikroelektroniken som gör det möj1igt att fåstor datorkapacitet ti11 ett ringa pris.
Styrning och reglering av inomhusklimatet i byggnader
blir a1lt viktigare. på grund av de ökande kostnaderna
och konsekvenserna av nya system med Lätta byggnader,
värmepumpôr, aktiv värmelagning etc. Vi närmar oss allt-
mer den situation då en byggnad kan liknas vid en pro-
eess som ska11 regleras och styras. Det kan då vara avvisst värde att se om det finns några lärdomar från
processindustrin som kan utnyttjas, se ref. (4). I den-
na artikel ges först några presonliga spekulationer
över hur reglertekniken hanteras inom byggbranschen.
Därefter diskuteras några särdrag hos styr- och regler-
problemen i branschen. Artikelnavslutas med en skíãs
ti11 ett handlingsprogram.

BYG GBRANS CHEN ETT REGLERTEKNIKENS ULAND

Den dynamiska utvecklingen inom processregleringen har
endast i mycket begränsad utsträckning påvenkat bygg-
branschen. Visserligen finns det ett antal datorer som
används för styrning och reglering tnots detta är det
dock min bestämda uppfattning att det finns ofantligt
mycket mer som skulIe kunna göras. Jag har under tjugo
års tÍd'ti1l och från funderat på varför det är så lite
som görs och kommit fram ti11 följande orsaker:

Låg kunskapsnivå

0befintliga leveransknav

Pressade priser
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Det fundamentara probremet 9r att kunskapen om pnocess-dynamik och reglering är då1igt +önankraã i byggnruÃ""¡*-
S.f. Dgt gä11er g"unã1äggande kunsk;;;;-;om man ej kan1ära_.sig på en eñveckas-üidareutbitJ;i;e;kuns. Det finnsen kärna av kompetent fork br.and reverañiörerna,n"n J"[finns tyvärr alltför många konsulter 

"or-u-knar ¡askuÀlskaper och därför endast-fönmår ati srg i leverantören-nas handböcker., En, bna början vore att se över gyrnÁ=l*-utbildningen och att införã en grundkurs i ""grEíl"[;iIinom ramen för cívilingenjörsutEironingen. Deñ dåIit;-grundutbitdningen 
.åtenõpe[1as också i io""kni;g;;. -Ã;

de 25 teknologie doktoner-som jag har hanor"tt så harendast en [4) 
- 
ägna!. "ie åt VVS-bñanschens problem. Jagtnon inte heller att ¿õt finns någon;;;;" som doktore-rat på någon annan reglerteknist in"titution inom ranãet.

D"! finns ej hel1er låg9n samlad kunskap om process_mode1ler. Ett bra modeÍruiu1ioter., inuygIt i btt "y"t*,för datorstödd_ analys av den typ "o, ÉããL"iv" i ref . (2)sku11e vara tilr eod hjä1p för- i<,onstruktörer och kon-sulter
Trots att det inom_-byggbranschen finns ett rnycket välutveekl-! system för- ñõrmer, leveransprover ách g-"uÃ_tien så finns inga bra normer fön leväransprover av reg-lersystemen, som ett minimum borde man kräva att det
:fytte ingå i leveransprov att kontror.lera givarnas ka-libnering och att mäta upp stegsvaret "ià-"n börvärdes-ändring. En mätn ing av sväret õ¿ någon'"to""t;;'Ë;il;"oekså ingå.

0m man jämför med andra branscher så än det inom bygg_branschen en mycket r.iten andel av unrággÀingskost'nãã"n
"gm 1äggs på styrning och reglening. rriã"nnã på "¡;;;I_ningen är mycket preãsade. Mïn gisËning-år att detta be-191 nå en kombination av de sva[a Ieveiansknaven o"ñ ã"n
li1igF kunskapsnivån. En föränoiing tiir "n "ii;"tion"""oar utrustningen i stä11et värderas efter minskade energi-och driftkostnader skulLe vara önskvärd. En tendens tillen utveck_1ing åt detta hå1r har kunnat skãnjas ette" ãeÃsenaste oljekrisen. utvecklingen skulle trailjas-uu-¡"J"'undersöknÍngar som klart visar vinsterna med förbätt-rad reglening.

SAR DRAG

För att kunna diskutera en eventueli. tekniköverföringf¡ån processindustrin ti11 byggnadsindustrin är detnödvändigt att känna tirl egáñãkap"rna r,oÀ de olikabranscherna. Branscherna påñinner o,.n uu.Ànd"u genoÃ attarrläggningarna går i kontinuerlig drift r"n det finnsockså stora skillnader. Förjande karakteristika hosbyggbranschen är viktÍga för diskussionen;
Reglerproblemens natur

Levenantörs och konsultkompetens

Anvä n da rkomp et e n s
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Många reglerproblem i byggbnanschen än svåra.
är ofta olinjära, det finns stora variationer
årstiderna vilket påverkar systemen, systemen
geografiskt utspridda.

Systemen
me1lan
är också

Inom processindustrin fínns en god infnastruktur av
systemteknisk kompetens bland dniftpersonal, instru-
mentingenjörer, processingenjörer och ler¡erantörer. En
motsvarande struktur finns ej inom VVS branschen där
brukarna ofta än vanliga konsumenter som saknar system-
kompetens. Kraven på de system som skall användas blir
därför större. Det är viktigt med en hög automatise-
ringsgrad. Kraven på enkelt handhavande av systemen är
stora. Regulatorerna bön t ex ha funktioner som auto-
matinställning och adaptivitet för att kunna klara av
de varierande driftförhå1landena. Det vore också önsk-
värt att systemen har diagnosfunktioner och funktioner
för fjärrövenvakning inbyggda. Det var tidigare ej möj-
ligt att bygga sådana system ti11 en riinlig kostnad.
Det är emellertid möjIigt idag, se ref. (2).

En annan intressant faktor är att många byggnader kom-
mer att förses med lokala datanät för kontorsfunktio-
ner. Det är därför rimligt att tänka sig att många bygg-
nader har ett a1lmänt ti1lgängligt nät som också kan an-
vändas för reglering och övervakning, I detta samman-
hang är det också önskvärt att se över många andra funk-
tioner som övervakning, hissar, städning m m som behö-
ver hanteras. Det sku1le vara intressant att studera
processreglering av byggnader som ett generellt system-
problem.

SLUTSATSER OCH REKOÍTITENDATTONER
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att tekníken för
styrning och reglering idag befinner sig i ett mycket
intressant utvecklingsläge framföra11t genom den drama-
tiska utvecklingen. av mikroelektnoniken. Bland angeläg-
na projekt som Byggfonskníngsrådet borde undersöka när-
mare vil1 jag nämna:

1 Normer för leveranspr0v

2a. lvletoder för automatisk
rer.

för reglersystem.

instä11ning av regulato-

i byggnader.

av reglersystem i

byggnader och klimatanlägg-

2b.

3a.

3b.

Adaptiv reglering av klimatpnocesser.

Generell datorkommunikation

4a.

Metoder för fjärnövervakning
bygg nad e r.

Modellbibliotek för
n í ngar

4b. Verktyg för datorstödd analys
ningar.

4c. Utbil dn'i ngsinsatser.

AV klimatanlägg-
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utarbetande av normer för förnurligg reveransprov av reg-lersystem i byggnader är den i särklass viktisaste Lrnn-giften. Det kan göras med en mycket måitii;-i;;;;; Ë5:nom.att utnyttja erfarenheter irån -nJ,.u oñråden. AE-gärden skul1e på kort tid kunna g; n"--rtoernine-nåi"för konsumenter och leverantörerl
Atgärderna za och 2b skulle kunna ge an1äggningar somär 1ätta att sköta genom att de Àui-i"¡vàgo- funktíonerför automatis\ il"tillning. och t;i;"in[" -u negrersystem.Tekniken för dettu g" i pãincip r.a"J-äã"om annan. forsk-ningr se ref. (Ð. Atskilligt lt"""IriÃäàarbere är docknödvändigt för att .anpassa ñetoderna aiii krimãt;;gr;:'ring-, vä1 genomförda iorsknii,q"f"oj"r.,i-uåro" kunnu'g"resultat som är värdefu1la båãe'+ai nru[,ãre och för tilr_verkare av utrustning.
Atgärderna 3a och 3b syftar ti11 att ge an grund för ef-f ektiv fjä*övervakninþ av byggnade" ã"n-k1ïm;t;nrãiuI'ningar. De kan också sõs som- ã[t första steg mol ;;--processreglerilq py.byggnader. I första hanã gä1len det
?tt skapa en effektiv-õõrr bil1ig t"["iI ion att samlain och transmittera data. Det bãrce iinn"" goda möj1ig-heten..genom att utnyttja de arbete med tot<ata datanätsom göns för kontors- òch telekommunikaiion tilr att
läegu en grund både för effektiv ";ei;;i;g och effektivöverval.lilg av systemen. Det skulre-vara"myct et intres-sant att få ett alrmänt datanät^i en ¡vÀg"áo där ai1-typav utrustning som datorer,, telefoner, áËiruu"", regula_torer, element, V€ñtilationsutrustniÁg-rÃ, skulle kunnaanslutas. samtidigt med detta borde oãr.=a orika metoder
fË" r¡ärrövervakning av energifö.¡"uHÃi;; o"h systemirÃr-tioner utveckras. plonjärarbãte inom aeiEa område hartidigare gjorts i Sverige, se nef. (5).
Atgärderna 4a, 4b o"ll 4c. syftar ar.1a ti11 att höja kun-skapsnivån. Grunden är att-utarbeta et{-ã1lmänt tirl-gängligt modeltbibliotek med ti1lhönande-år¡etssiã[ion""o"f, programvara så att system och p"""[unJa lätt kan ;¿i-murenas. Arbete med arbelsstation"i. nn"J"-;";-;;r";; ;;iav ett större projekt att effektivisera i"e-Ã¡ã;"-;;";;;i byggbranschen.genom datorisering. iårta" rn"u slutsat-serna i ref. (1)

Jag tror att en långsi\tle.sats!ing på forskníng och ut_veckling kan ge bra utdelñinq såväi þa" ¡"u¡.u"" som te-verantörer ur ?n1äggningan. Ën myct<et måilrig 
""irÁiÃãav_denna typ gjordes i sambano méu minidatorfeknikens-införande för ca 2t år sedan. Resultaten har beskrivitsi ref (5). satsningen gav god utdei"iÀg ur a genom atten svensk tillverkare fick en ledande positi"ñ pã o.À-svenska marknaden o9h genom detta ocksþ lyckades bra in-ternationellt. En viss-höjning av den arrmanna-.r.unå[uJ".nivån erhö11s också. lred mit<rõ¿atortekniken finns "n-ñy"-ket stönre utveeklingspotentiar. vi har idag också "ti'-mycket bättre utgångð1äge genom den utu""Iiîng uu-"*Ài""-tekniken som skett ünder dã senaste 20 åren.
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