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ABSTRACT 

The idea to develop  a platform for a PID-controller came from the need to control the temperature in  

an espresso machine in a more exact way than a thermostat could perform. In discussions with Syntronic 

AB the idea developed into PID-control for industrial use. Syntronic AB suggested that the platform 

should be based on a commercially available processor module to shorten the development time. The 

suggestion included the use of the microcomputer Raspberry Pi, which supports USB, HDMI, memory 

card and Ethernet. 

The work began with establishing a schedule for the 10 weeks of the projects duration, and after that a 

system specification listing all functions, implementation and limitations was made. When the 

foundation of the system specification was done, a preliminary system design took shape. 

Because of the Raspberry Pi´s lack of Analog-to-Digital converter, a circuit board containing 

Wheatstone bridges, differential amplifiers and a two channel Analog-to-Digital converter was 

fabricated. The choice of Operative System fell on Linux Raspbian Wheezy, a popular Linux distribution 

with good documentation. Embedded programming was made solely in C language, Nginx was used as 

server application making it possible to show real-time graph and receive parameter input from a 

webpage. The webpage was written in PHP and JavaScript for server and client side respectively.  

To evaluate the PID-controller it was mounted inside an espresso machine where it controlled the 

temperature of the boiler. Aiming for a short settling time, parameters for the PID-controller was 

produced by testing. 
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SAMMANFATTNING 

Idén till att utveckla en plattform för PID-reglering föddes ur tanken att kunna styra temperaturen i en 

espressomaskin på ett mer exakt sätt än vad en termostat förmår. Vid samtal med Syntronic AB 

utarbetades iden till att handla om PID-reglering för generella applikationer för industriellt bruk. 

Syntronic AB gav förslag om att basera reglersystemet på en kommersiellt tillgänglig processormodul 

för att minska utvecklingstiden. Förslaget innefattade mikrodatorn Raspberry Pi, som har stöd för USB, 

HDMI, minneskort och Ethernet.   

Arbetet började med att upprätta en tidsplan för de tio veckor projektet pågick, sedan påbörjades en 

kravspecifikation som specificerar systemets alla funktioner, utförande och begränsningar. När 

grunderna i kravspecifikationen var klara togs en preliminär systemdesign fram.  

Eftersom nämnd mikrodator saknar en analog/digital-omvandlare konstruerades ett kretskort där kretsar 

för Wheatstone-bryggor, ADC, differentialförstärkare, ingångar och utgångar placerades. Val av 

operativsystem föll på Linux Raspbian Wheezy, då denna distribution var populär och hade en god 

dokumentation. All hårdvarunära programmering gjordes uteslutande i C-språk. Webbserver-

applikationen Nginx installerades på mikrodatorn för att kunna visa grafer och kunna mata in parametrar 

via en hemsida över internet. Hemsidan skrevs i språken PHP och JavaScript för server- respektive 

klientsida.  

För att utvärdera PID-regulatorn, monterades den i en espressomaskin där den fick styra kokarens 

värmeelement. Parametrarna för PID-regulatorn testades fram för att om möjligt korta ner tiden tills dess 

att temperaturen blev stabil.  
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1. INLEDNING 

1.1.  Bakgrund 

PID-reglering är en reglermetod där man med återkoppling reducerar felet och uppnår önskvärt börvärde 

i den process man styr. PID består av tre delar: proportionell, integral och derivata som var för sig eller 

tillsammans styr en utsignal och skapar ett önskvärt beteende i processen. Inom industrin används PID-

reglering för att reglera temperatur, tryck eller läge, fördelen är dess enkelhet då den inte kräver en 

modellering av processen som skall styras. Syntronic AB finner det intressant att undersöka möjligheten 

att använda sig av kommersiella processormoduler för PID-reglering. En kommersiellt tillgänglig 

processormodul kan medge snabb utveckling med stöd av den informationsbas som finns runt 

kommersiella produkter.  

1.2. Syfte och mål 

Målet för examensarbetet är att utröna vilka egenskaper en PID-regulator baserad på kommersiell 

processormodul kan ha. En PID-regulator ska konstrueras med mikrodator Raspberry Pi som plattform, 

den färdiga slutprodukten ska utvärderas. Utvärderingen skall ske genom att montera slutprodukten i en 

espressomaskin, där den ska reglera temperaturen i espressomaskinens kokare. Utvärderingen ska visa 

produktens förmåga att reglera en temperatur. Parametrar för regleringen ska tas fram antingen genom 

tester av olika parametrar eller genom erkänd metod. 

1.3. Avgränsningar 

Kommersiell processormodul avgränsas till mikrodator Raspberry Pi modell B. Implementation av PID-

reglering och dess programkod i Raspberry Pi ska främst ske på användarnivå under operativsystemet 

Linux Raspbian Wheezy, detta för att om möjligt korta utvecklingstiden. Utsignalen skall anpassas för 

styrning av resistiv last med växelspänning 230 Volt och en frekvens om 50 Hertz då espressomaskinens 

kokare har dessa egenskaper. 
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2. TEORI 

2.1. PID 

Den första riktiga PID-regulatorn uppfanns redan 1911 av Adam Sperry, och den första teoretiska 

analysen av PID-reglering publicerades 1922 [1]. PID-reglering är i modern tid den vanligaste formen 

av reglerkontroll inom processindustrin [2]. PID-reglering är en metod där återkoppling av utsignalen 

från en process genomgår en proportionell-, integrerad och deriverad felkorrigering. Återkopplingen gör 

processen okänslig för störningar och variationer i processen som ska styras [3]. 

 

Figur 1. Blockdiagram för parallell PID-regulator. 

Den proportionella delen ser bara till skillnaden mellan önskat värde och faktiskt värde och multiplicerar 

denna skillnad med en förstärkningsfaktor 𝐾𝑝 . Den integrerande delen adderar felen över tid, den 

sammanlagda arean av 𝑓𝑒𝑙 ∗ 𝑡𝑖𝑑 ackumuleras och förstärks med faktor 𝐾𝑖 . Den deriverande delen tar 

felets förändringshastighet och förstärker denna med faktor 𝐾𝑑.  Felkorrigeringen i de tre stegen kan ske 

i rippel (seriellt), eller var för sig (parallellt, se figur 1). De tre delarna adderas ihop och bildar en 

styrsignal. PID-kontroll finns idag i otaliga varianter på återkoppling och representationssätt. En ideal 

PID-regulator och dess utsignal 𝑢(𝑡) kan definieras enligt nedan: 

Formel 1. Ideal PID-regulator 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
+ 𝐾𝑑

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)    (1) 

 

där 𝐾𝑝  är proportionell förstärkning, 𝐾𝑖  integrerande förstärkning, 𝐾𝑑  deriverande förstärkning, 𝑒  är 

skillnaden mellan börvärde och ärvärde och 𝜏 är ackumulerad tid, från 0 till 𝑡. 

PID-reglering passar väl där en systemmodell är svår att få fram, detta för att framtagandet av PID-

parametrar grundar sig i yttre observation av den process som ska kontrolleras och ej på direkt 

systemmodellering [1]. PID-reglering passar även för modellerade system och kan motverka oväntade 

http://radhesh.files.wordpress.com/2008/05/pid.jpg
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störningar som ej ingår i modellen. För programmering krävs en form  som är omsättbar i kod, då passar 

PID-regulatorns tidsdiskreta positionsform väl, här i förenklad form: 

Formel 2. Tidsdiskret PID-regulator i positionsform 

𝑢(𝑡𝑠) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡𝑠) + 𝐾𝑖 ∑ 𝑒(𝑖)𝑡𝑠
𝑖=0 + 𝐾𝑑

(𝑒(𝑡𝑠)−𝑒(𝑡𝑠−1))

𝑑𝑡𝑠
   (2) 

Där 𝑡𝑠  är tidsdiskret tid/sampel och 𝑑𝑡𝑠  är förfluten tid/antal cykler sedan föregående sampling. En 

implementation av ovanstående formel kan se ut som följande: 

𝑃 = 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

𝐼 = 𝐼 + 𝑃 ∗ 𝑑𝑡 

𝐷 =
𝑃 − 𝑃𝑂𝐿𝐷

𝑑𝑡
 

𝑃𝐼𝐷 = 𝑃 ∗ 𝐾𝑃 + 𝐼 ∗ 𝐾𝐼 + 𝐷 ∗ 𝐾𝐷 

𝑃𝑂𝐿𝐷 = 𝑃 

Variabeln 𝑃𝐼𝐷 bildar här utsignalen som sätter tillslagstiden på till exempel en PWM-utgång eller nivån 

på en analog styrsignal. Ovanstående kod sätts i en loop som itereras till dess att styrning ej längre ska 

ske. 

2.2. Pulsbreddsmodulering 

Pulsbreddsmodulering (Pulse Width Modulation, PWM) är en moduleringsteknik som används inom 

flera områden, så som modulering av information för radiosändning, klass D-förstärkare och 

motorstyrning.  

Pulsbreddsmodulering verkar med en fast frekvens där pulsens bredd varierar beroende på insignalens 

nivå i förhållande till en given referensvåg, se figur 2. 

 

Figur 2. Illustration av röd insignal, grön referenssignal och Pulsbreddsmodulerad signal i blått. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=gnYVNd6L1fudMM&tbnid=TSEjNfclCSWRFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sound.westhost.com/articles/pwm.htm&ei=jlezUfPEI8GN4ASDv4Ag&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNFqmdU09nj-KVZ8Z87Gk-z5Yrwzsg&ust=1370794229904266
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Resultatet är en helt digital signal bestående av ett pulståg av fast frekvens med för den analoga signalens 

amplitud, varierande pulsbredd. Ett vanligt begrepp för pulsens bredd i förhållande till en hel period är 

tillslagstid, en procentuell benämning för hur stor del av perioden då pulsen är hög, se Figur 3. 

 

Figur 3. Tillslagstid Eng. duty cycle hos en pulsbreddmodulerad signal. 

En fördelaktig tillämpning av denna typ av modulering är då man vill förstärka en signal med så lite 

förlusteffekt som möjligt. En signal moduleras till PWM och förstärks sedan i till exempel en transistor, 

då PWM-signalen antingen är hög eller låg blir förlusteffekten minimal eftersom väldigt liten effekt 

uppträder då transistorn antingen öppnas fullt eller stängs helt.  

Ett annat användningsområde är reglering av motorer, värmeelement eller kylare. Där kan tillslagstiden 

varieras för att ändra medeleffekten. PWM ställs in på så pass hög frekvens att motor, element eller 

kylare uppfattar den som likspänning.  

PWM-styrning kan även användas vid resistiva laster drivna med växelspänning, se figur 4. För att 

undvika elektromagnetisk strålning och förlusteffekt ska växelspänningen sättas av eller på då 

växelspänningens amplitud är noll, dvs då vågen skär x-axeln. Om man sätter av/på växelspänningen i 

steg om jämna perioder får man en helvågsreglering. Då växelspänningen sätts av/på vid valfri 

nollgenomgång får man en halvvågsreglering. Genom att variera hur många halv- eller helvågor som 

går genom en last, får man en önskad nettoeffekt som driver lasten. 

 

Figur 4. Styrning av växelspänning med pulsbreddsmodulering och nollgenomgångspåslag [4]. 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sqe2f8Pj7R4rJM&tbnid=XT0womBem9mXGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://abertoatedemadrugada.com/2013/04/o-que-e-o-pwm.html&ei=WFqzUfnmHuW24ATTjoCABw&psig=AFQjCNFfEXFUbBYlpwH3BWzuvGIBCTnArA&ust=1370794968534297
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=k84jgphl-eXQzM&tbnid=vNbihbTn8M4beM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jelsystem.co.jp/en/product/ssr/ssr_dosa.html&ei=pWezUfCII-Tg4QTIu4HICA&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNHL8yBYJN4vmkKEjITXZ2b60zQhew&ust=1370798294627479
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Vid en växelspänning med frekvensen 50 Hz kan en PWM med frekvensen 5 Hz användas, där 

tillslagstiden varieras från 0 till 100% med inkrement om 10 % för helvågsreglering och 5 % för 

halvvågsreglering. Denna lösning kräver nollgenomgångsdetektor för att inte skära mitt i 

växelspänningens vågor och skapa förlusteffekt, en nollgenomgångsdetektor medger endast på- och 

avslag då växelspänningens amplitud är noll.  

 

2.3. Analog/Digital-omvandlare 

Analog/Digital-omvandlare används för att omvandla en kontinuerlig analog signal till en diskret digital 

signal. ”En Analog/Digital-omvandlare producerar en digital utsignal som är direkt proportionell mot 

insignalen” [5]. Då man går från en kontinuerlig signal till en diskret signal introduceras alltid ett litet 

fel, så länge den diskreta signalen ej kan anta oändligt antal nivåer. Detta beror på att man kvantiserar 

signalen och registrerar den diskreta nivå som ligger närmast den kontinuerliga signalen se Figur 5. För 

𝑁 bitar fås 2𝑁 − 1 kvantiseringsnivåer. 

 

Figur 5. Analog signal i grått och kvantiserad, digital signal i blått. 

Analog/Digital-omvandlare finns i allehanda former, gemensamt för dem är att snabbhet i sampling ger 

avkall på bitar i upplösning och vice versa. Bland de snabbaste typerna av omvandlare finner vi den så 

kallade flash-omvandlaren som har en komparator och en analog referensnivå för varje bitnivå. 

Komparatorerna jämför den ingående analoga insignalen med omvandlarens samtliga referensnivåer 

parallellt. Referensnivåerna framställs med hjälp av precisionsmotstånd i serie, vilket spänningsdelar 

ingående referensnivå till flera olika spänningsnivåer. Detta resulterar i en snabb omvandling, men 

denna typ av omvandlare kräver en komparator och ett extra precisionsmotstånd per kvantiseringsnivå 

vilket gör komponenten större och dyrare för varje extra bits upplösning. Dagens teknik medger inte 

mer än cirka 10 bitars upplösning [6]. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tzOMt0fYdTIIbM&tbnid=DljO5jGPOe3J3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diracdelta.co.uk/science/source/q/u/quantization error/source.html&ei=5kIrUqCXLqrJ4wTSpYDYCA&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNFIFDziq4l1PVOEk5FTOmpXE_-a1Q&ust=1378653279022791
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Figur 6. Analog/Digital-omvandlare av typen flash. 

En annan typ av Analog/Digital-omvandlare är den som använder sig utav succesiv approximation. 

Principen bygger på att jämföra ingående analog signal mot ett register bit för bit, den mest signifikanta 

biten först. Jämförelsen görs med en Digital/Analog-omvandlare samt en komparator. Låt säga att 

Analog/Digital-omvandlaren av typen succesiv approximation har tre bitars upplösning, så sätts den 

högsta biten i registret till 1, denna digitala etta omvandlas av Digital/Analog-omvandlaren till en analog 

referensnivå som sedan jämförs med den ursprungliga insignalen i komparatorn. Om insignalen är högre 

än referensen, kvarstår biten som en etta. Om insignalen är lägre än referenssignalen sätts biten till en 

nolla. Efter detta görs proceduren om för varje bitnivå i nedåtstigande led. Denna metod av 

analog/digital-omvandling är långsammare än flash-omvandling då varje bitnivå kräver en ny cykel i 

förfarandet. Succesiv approximation medger dock högre upplösning utan högre kostnad då samma 

komparator används för alla bitnivåer. 

2.4. Wheatstonebrygga 

En Wheatstonebrygga består av fyra stycken resistorer, en konstant spänningsmatning samt en 

galvanometer eller mätinstrument av någon typ. Om båda sidor av bryggan har samma resistans blir 

spänningsskillnaden mellan punkt 𝑎 och 𝑏 noll, se Figur 7. 

 

 

Figur 7. Wheatstonebrygga. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FZCnsciDUPErUM&tbnid=Y2bjQIQYn7SaiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://openwetware.org/wiki/20.309:Homeworks/Homework1&ei=QoK5UeiHB4Lj4QSK4YCABg&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNF2QQZ2ggqCTPQqvFplg0N2eo_bgQ&ust=1371198216804388
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För en okänd resistans 𝑅𝑥  ställs 𝑅3  in så att spänningen 𝑉𝑎𝑏  blir noll. Man erhåller då den okända 

resistansen genom att läsa av resistansen hos 𝑅3. Wheatstonebryggan kan med fördel användas för 

avläsning av temperaturer med ett motstånd som varierar beroende på temperatur. En ändring av 

temperatur ger då små skillnader i spänningsskillnaden mellan punkt 𝑎 och 𝑏. Genom att beräkna den 

varierande resistansen kan resultatet jämföras mot tabell för den typ av temperaturvariabelt motstånd 

man använder. Spänningen 𝑉𝑎𝑏 beräknas enligt: 

Formel 3. Spänningsskillnad i Wheatstonebrygga 

𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑖𝑛(
𝑅3

𝑅3+𝑅1
−  

𝑅𝑥

𝑅𝑥+𝑅2
)     (3) 

 

Ur ovanstående formel bryts sedan 𝑅𝑥 ut för att beräkna resistansen: 

Formel 4. Beräkna okänd resistans i Wheatstonebrygga 

𝑅𝑥 =
𝑅2𝑅3+𝑅3(

(𝑅1+𝑅2)𝑉𝑎𝑏
𝑉𝑖𝑛

)

𝑅1−
(𝑅1+𝑅2)𝑉𝑎𝑏

𝑉𝑖𝑛

     (4) 

2.5. Differentialförstärkare 

En differentialförstärkare har till uppgift att förstärka spänningsskillnaden mellan dess ingångar-

differentiell förstärkning, eller förstärka skillnaden mellan en ingång och jord–single ended förstärkning 

[7].  Spänningar som är lika på båda ingångarna, så kallad common mode-spänning ska inte förstärkas. 

En differentialförstärkare kan bestå av en krets med transistorer eller som en koppling av 

operationsförstärkare, se Figur 8. 

 

Figur 8. Operationsförstärkare kopplad som differentialförstärkare. 

För ovanstående koppling då 𝑅𝑓 = 𝑅𝑔 och 𝑅1 = 𝑅2 ges förstärkningen av följande formel: 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=MyPs41ZF-Hdw8M&tbnid=txNerwJKbPaGAM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications&ei=91orUtegA4Sg4gS1voGwCw&psig=AFQjCNGNv0f_OB-r5HOXlAGFvHH4Ej4n8g&ust=1378659447104552


Dennis Hamberg Design av PID-regulator baserad på kommersiell processormodul 

 

8 

 

Formel 5. Förstärkning i differentialförstärkare 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅𝑓

𝑅1
(𝑉1 − 𝑉2)     (5) 

Differentialförstärkaren i Figur 8 kräver precisionsmotstånd för att exakt matcha resistansen för båda 

ingångarna [7]. Om resistansvärdena inte överensstämmer kan det leda till att common mode-spänningar 

förstärks. 

2.6. PT100 –Motståndstermometer 

PT100 är en temperaturgivarstandard där givaren har resistansen 100 Ohm vid 0 °Celsius. PT100-

givarna tillverkas av bland annat platina, en temperaturstabil metall vars resistans varierar med 

temperaturen. Platinagivare tillverkas antingen som lindad platinakabel med inneslutning eller som ett 

platt platinasubstrat, se Figur 9 och Figur 10.  

 

Figur 9. PT100-givare av lindad platina. 

 

Figur 10. PT100-givare av platinasubstrat. 

För att linjärisera ett PT100-motstånd används Callendar-Van Dusen-modellen som visar det olinjära 

sambandet mellan platinans temperatur och dess resistans [8]. Linjärisering vid temperaturen T<0°C 

sker med följande ekvation: 

Formel 6. Callendar-Van Dusen modell för  T<0°C 

𝑅𝑇 = 𝑅0(1 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑇2 + 𝐶(𝑇 − 100)𝑇3)    (6) 

 

Där 𝑅𝑇 och 𝑅0 är resistansen vid 𝑇°C respektive 0°C och 𝐴, 𝐵, 𝐶 är konstanter. 

Vid temperatur T>0°C har platina en olinjäritet som är rent parabolisk, det vill säga av andra grad, där 

sker linjärisering med följande formel: 

Formel 7. Callendar-Van Dusen modell för  T>0°C 

𝑅𝑇 = 𝑅0(1 + 𝐴𝑇 + 𝐵𝑇2)     (7) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QgSP-wf8ALbLtM&tbnid=guE7_sMvM2pIWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.npl.co.uk/content/ConMediaFile/113&ei=UmErUtKmMobw4gTtroDICg&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNHwFX4TEbBFJXx7WI1m1vvKxY1XFg&ust=1378661056070109
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-WmUBTD0U4cPHM&tbnid=-xsFhlXeA26pLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer&ei=jWErUpyWDIW24wT0qoHQCg&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNHgvKAi88xxJKArInt-CW4WQrXMwA&ust=1378661124288723
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Konstanterna 𝐴, 𝐵 och 𝐶 varierar beroende på fabrikat och tas fram ur  mätningar vid olika resistanser. 

För att underlätta linjärisering och slippa kalibrering vid varje givarbyte kan man istället använda sig av 

de ITS-90-standardiserade värdena [9]: 

Tabell 1. ITS-90 konstanter för Callendar-Van Dusen-modellen 

𝐴: 3.9083 ∗ 10−3 

𝐵: −5.775 ∗ 10−7 

𝐶: −4.183 ∗ 10−12 

Detta medför dock en osäkerhet då olika fabrikat av PT100-motstånd ej har samma olinjäritet. Ju lägre 

resistans i PT100-motståndet desto mer spelar resistansen i ledningarna fram till motståndet roll. Även 

vid lång kabeldragning får ledningarnas resistans en betydande roll då resistansen ökar med längden. 

Ett sätt att komma undan detta är att använda sig av en så kallad 3-wire koppling för anslutning till 

Wheatstonebrygga, se Figur 11. 

 

 

Genom att kompensera för längden genom att göra alla ledningar ut till PT100-motståndet lika långa, 

minskas ledningens resistiva verkan på mätningen. 

2.7. Mikrodator Raspberry Pi 

Raspberry Pi är en mikrodator som först lanserades som ett undervisningsverktyg för unga aspirerande 

programmerare. Idén föddes då Cambridge-anknutna  Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang och Alan 

Mycroft såg en nedåtgående trend i förstaårsstudenters förkunskaper i programmering [10]. 

Datorn innehåller ett Broadcom BCM2835 system-on-chip innehållandes en processor av typen 

ARM1176JZFS med en frekvens av 700 MHz. Chipet innehåller även en grafisk processor med fyra 

kärnor med stöd för OpenGL. Raspberry Pi finns i två versioner, modell A med 256 MB minne och en 

USB-port, samt modell B med 512 MB minne, två USB-portar och en Ethernet-port. Båda versionerna 

har ingång för SD-minneskort, HDMI- och RCA-utgång för video, audio-utgång samt 26 stycken 

generella in- och utgångar, så kallade GPIO´s, se Figur 12. 

Figur 11. Anslutning av typ 3-wire. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Threewire.gif
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Figur 12. Översikt Raspberry Pi [10]. 

Måtten för enheten är 85.60mm x 56mm x 21mm med en vikt på 45 gram. För att kunna installera ett 

operativsystem krävs ett SD-minneskort, tillverkarens rekommenderade operativsystem är Linux 

Debian Raspbian Wheezy som är optimerat för enheten. Strömtillförsel sker genom en microUSB-port 

med en spänning på 5 Volt.  

3. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

 

Initialt upprättades en tidsplan för hur arbetet skulle indelas under projektets gång. Tidsplanen har en 

kronologisk ordning, men momenten kan utföras parallellt, upprepas eller ändras efter behov.  I detta 

avsnitt följer de för examensarbetet relevanta delar som utgjorde projektplanens huvudrubriker. 

3.1. Kravspecifikation 

För att specificera slutproduktens funktioner, och för att säkerställa repeterbarheten i framtagandet av 

produkten upprättades en kravspecifikation. I kravspecifikationen listades hårdvara, mjukvara, 

utvecklingsverktyg och krav på slutprodukten. Kravspecifikationen uppdaterades kontinuerligt under 

projektets gång och kom i slutändan att fungera som en checklista för verifiering av produkten. Se 

fullständig kravspecifikation i Appendix 4. 

3.2. Design 

När den första preliminära kravspecifikationen var färdig påbörjades arbetet med att ta fram en design 

för systemet. Grundidén var att låta mikrodator Raspberry Pi agera huvudenhet och därtill ansluta 

temperaturgivare och relä för styrning av last. Huvudenheten hämtar in temperatur, beräknar utsignal 

och sätter tillslagstiden, se Figur 13. 

http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2011/07/RaspiModelB.png
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Figur 13. Enkel systemmodell för mjukvarans konstruktion. 

 För att kunna använda sig av PT100 som standard för temperaturmätning behövdes en krets tas fram 

för avläsning, förstärkning och konvertering av analog temperaturavläsning. 

Alternativ till analog till digital-konverterare togs fram: 

 Återanvända en ADC-krets från ett redan framtaget kort 

 Använda en mikrokontroller för konverteringen 

 Konstruera en ny krets 

Valet föll på att konstruera en ny krets, där PT100-motståndet ansluts i en bryggkoppling av typen 

Wheatstone. För att förstärka signalen används en operationsförstärkare kopplad som 

differentialförstärkare. 

För att kunna styra ett växelspänningsmatat värmeelement med hjälp av en logisk signal behövdes ett 

relä med nollgenomgångspåslag. Ett möjligt val hade varit att använda sig utav en TRIAC (Triode for 

Alternating Current), som klarar strömmar åt båda riktningarna.  Ett Solid State-relä föreföll bättre då 

det klarar växelspänning, har nollgenomgångspåslag och är isolerat mellan insignal och drivspänning 

med hjälp av en optokopplare. En TRIAC hade kunnat kompletterats med optokopplare och 

nollgenomgångsdetektor, men valet föll slutligen på Solid State-reläet då den hade allt detta inbyggt 

vilket förkortade utvecklingstiden. 

I syfte att avläsa temperatur och styrsignal och uppdatera parametrar var den initiala idén att ha en extern 

skärm med ett grafiskt interface och tryckknappar, men  ett förslag från Syntronic var att upprätta en 

Sample

PID

PWM
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webbserver på huvudenheten och där tillverka en hemsida som möjliggör övervakning och inställning 

av systemet över internet.  

 

 

Alla externa komponenter behövde monteras på ett kretskort. För att spara plats och få en viss 

inneslutning monterades kretskortet över Raspberry Pi´s GPIO-kontakt och dess profil anpassades för 

att rymmas innanför chassit, se Figur 15. 

 

Figur 15. Raspberry Pi´s generella in- och utgångar (GPIO) markerat i rött [10]. 

 

Raspberry 
Pi

ADC

PT100

Webserver

Homepage

• Graph

• Parameter 
input

PWM

SSR

Figur 14. Slutgiltig systemdesign för mjuk- och hårdvara. 
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3.3.  Hårdvara 

En Wheatstone-brygga konstruerades, där PT100-motståndet ansluts i 3-wire-anslutning för möjlighet 

till lång kabeldragning. För att uppnå en välbalanserad brygga användes endast högprecisionsmotstånd 

med felmarginal 0.1%. Referensmotståndet motsatt PT100-motståndet sattes till 100 Ohm för att kunna 

mäta 0 grader Celsius och uppåt. Med ett väl tilltaget temperaturspann om 0-170 grader Celsius där den 

övre gränsen motsvarar 165 Ohms resistans i PT100-motståndet, behövde spänningsskillnaden på ca. 

44 mV förstärkas upp till 3,3 Volt. Bryggans övre resistorer sattes till 4700 Ohm för att begränsa 

strömmen och självuppvärmningen i PT100-motståndet. För att verifiera att rätt värden erhållits 

simulerades Wheatstonebryggan i Multisim, se figur 16. 

 

Figur 16. Simulering av Wheatstonebrygga i Multisim. 

För att kunna avläsa temperatur med god noggrannhet valdes en 12-bits ADC av typen MCP3202. Denna 

ADC använder sig utav succesiv approximation för omvandling, har två kanaler och stödjer 

överföringsprotokollet SPI. Referensnivån bestäms av matningsspänningen som i detta fall är 3,3 Volt. 

Stöd finns för pseudo-differentiell inkoppling eller två enkel kopplingar, i detta fall användes två enkla 

kopplingar. 

Spänningsskillnaden i bryggan förstärks med hjälp av en operationsförstärkare (OP) av typ LM324, en 

OP med relativt låg offset-spänning och specifikt utvecklad för enkelmatning. För att klara av 

förstärkning upp till 3,3 Volt drivs operationsförstärkaren av 5 Volt. Signalen förstärks med 75 gånger 

vilket möjliggör temperaturmätning upp till 170 grader Celsius. Kretskonstruktionen skapades sedan i 

programmet ExpressSCH, se Appendix A - Kretsschema. 

 

Kretskortet tillverkades i en kretskortsfräs av typen LPKF Protomat E33, med dubbelsidigt kort utan 

pläterade hål. Komponenterna hålmonterades och löddes för hand, likaså banövergångarna mellan 
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lagren. Kretskortet konstruerades i programmet Ultiboard, därifrån exporterades designen till Gerber-

format för fräsning. 

 

Figur 17. 3D CAD av kretskort i programmet Ultiboard. 

Kortet fästes ovanpå huvudenhetens GPIO-utgång med hjälp av en hylslist som är monterad på 

kretskortets underdel. En del av kretskortet kommer att sticka ut från huvudenheten och chassit, där 

monteras kopplingsplintar för PT100-ingångar, PWM-utgång samt generella in/utgångar. 

 

Figur 18. 2D CAD av kretskort i programmet Ultiboard. 

3.3.1. Kringutrustning och anslutningar 

Till kretskortets PWM-utgång ansluts ett relä av typen Solid State Relay (SSR), i detta fall Crydom 

CL240D10 som klarar av logiska nivåer på styrsidan och 230 VAC på utgången. Reläet slår av och på 

vid nollgenomgång, detta  medför liten effektutveckling då spänningen är nära noll vid av- och påslag. 

För temperaturmätning ansluts en temperaturgivare av PT100-standard, i detta fall en platinumgivare av 

typen JUMO 00089203 klass B. 

 

3.4. Mjukvara 

Programkoden för all hårdvarunära programmering har skrivits i C. För att lätt komma åt funktioner i 

hårdvarans minnesregister har biblioteket bcm2835-1.25 (11) använts. Genom att ansluta till 
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huvudenheten med SSH- och X11-protokoll från valfri dator, användes utvecklingsmiljön Geany lokalt 

på huvudenheten. På så vis kunde koden enkelt skrivas, kompileras och köras direkt på huvudenheten. 

3.4.1. Tråd för Main-metod 

I programmets main-metod initieras de in- och utgångar som ska användas, parametrar för PID-regulator 

och temperatur får ett initialvärde och fyra trådar skapas: Temp, PID, PWM och Parameter.  

3.4.2. Tråd för temperaturmätning 

Temperaturtråden hämtar data från ADC genom SPI-protokollet, omvandlar data från spänningsnivå till 

resistans, linjäriserar värdet till motsvarande temperatur, tar det kvadratiska medelvärdet från de fem 

senaste inhämtningarna och skriver värdet till en global variabel.  

3.4.3. Tråd för PID-regulator 

PID-tråden hämtar temperatur och beräknar utsignal med hjälp av en PID-algoritm. Utsignalen utgör 

sedan den procentuella tillslagstiden som skickas till PWM-tråden.  

3.4.4. Tråd för PWM-utsignal 

PWM-tråden sätter PWM-utgången hög, väntar sedan i 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 , sätter PWM-

utgången låg och väntar i 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡𝑖𝑑 − 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑. PWM sker här helt mjukvarumässigt 

och förlitar sig på funktionen delay(ns) i Linux. Huvudenheten har dock stöd för hårdvarumässig PWM, 

grundfrekvensen för denna är 19,2 MHz med en så kallad divider på 12 bitar. Detta medför en PWM-

frekvens som är lägst ca. 4 kHz, detta är dock för högt för tillämpningen som kräver en frekvens om 

50Hz. 

3.4.5. Tråd för parameteruppdatering 

Parametertråden skannar in en given CSV-fil som innehåller koefficienterna 𝐾𝑝,  𝐾𝑖, 𝐾𝑑 samt börvärde 

för temperatur, dessa värden. 
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Figur 19. Programkodens struktur. 

 

Då programkoden altererar minnet i huvudenheten krävs det att man kör det kompilerade programmet 

som super user, det vill säga programmet exekveras med parametern ”sudo”. 

 

3.4.6. PID-algoritm  

För att kunna utföra PID-reglering krävs en omsättning av PID-formeln till C-kod. I en process finns två 

viktiga värden, det värde man vill uppnå-𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 och det värde man har just nu-𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒. 

För att få ut det proportionella felet 𝑃 i processen subtraheras det värdet man vill uppnå med det värde 

man har, 𝑃 = 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒. 

Det integrerade felet 𝐼 fås genom att ackumulera de proportionella felen multiplicerade med förfluten 

tid sedan föregående mätning,  𝐼 = 𝐼 + 𝑑𝑡 ∗ (𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒). 

Felets förändringshastighet 𝐷  fås då nuvarande proportionella fel subtraheras med föregående 

proportionella fel och divideras med förfluten tid sedan föregående mätning, 𝐷 =
𝑃−𝑃𝑜𝑙𝑑

𝑑𝑡
 . 

Samtliga ovanstående fel multipliceras med sin respektive koefficient och adderas därefter ihop och 

bildar en utsignal, 𝑆𝑂𝑈𝑇 = 𝑃 ∗ 𝐾𝑃 + 𝐼 ∗ 𝐾𝐼 + 𝐷 ∗ 𝐾𝐷 . 

För att den integrerande delen inte ska växa sig för stor i en långsam process finns ett dödband som 

sätter 𝐷 = 0 till dess att mätvärdet har uppnått en tillräcklig nivå. 
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3.4.7. Webbserver 

För att kunna presentera temperatur och tillslagstid grafiskt upprättades en webbserver som genererar 

en hemsida med dynamiskt innehåll såsom graf och textboxar, se Figur 20. 

 

Figur 20. Hemsida med realtidsgraf, temperatur i rött och tillslagstid i grönt. 

Webbserver Nginx installerades på huvudenheten, och PHP likaså. En hemsida skapades i skriptspråket 

JavaScript, denna kod hanterar klientsidan. PHP-kod användes för att skriva de funktioner som tillhör 

serversidan, så som läsning och skrivning till filer, http-request och lösenordshantering för hemsidans 

säkerhet. Hemsidan har textlådor för inmatning av PID-parametrar och temperatur. En knapp finns för 

att bekräfta inmatade parametrar och skriva in dessa till en given CSV-fil. Efter knapptryck uppdateras 

textlådorna att visa de nya värdena, så att man alltid ser de senast inmatade värdena. Realtidsgrafen 

kommer från grafbiblioteket SmoothieCharts (12). Röd färg visar temperatur och grön färg visar procent 

i tillslagstid. Varje ruta i y-led motsvarar 10 °C och varje ruta i x-led motsvarar 10 sekunder. 
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3.5. Verifikation 

För att verifiera slutprodukten monterades den i en espressomaskin av typen Rancilio Silvia. 

Temperaturgivaren fästes först mot den nedre delen av kokaren. Koefficienterna för PID-regleringen 

ställdes in till P:8, I:0.05, D:1. Temperaturen började då att oscillera med avtagande amplitud kring 

börvärdet, för att sedan stabiliseras efter cirka 15 minuter, se Figur 21. 

 

Figur 21. Verifiering innan omplacering av givare. 

Att temperaturen stabiliserades efter så lång tid antogs bero på fel koefficienter samt felplacering av 

givare. Givaren flyttades till kokarens ovansida och koefficienterna trimmades in till P:6, I:0.1, D:3. 

Temperaturen blev då stabil efter cirka 5 minuter. Samtidigt gjordes även försök med störningar för att 

se hur PID-regulatorn hanterade dessa, se Figur 22. 

 

Figur 22. Verifiering med introducerad störning. 

För att motverka att den integrerade delen växer sig alltför stor vid en långsam process lades ett dödband 

till där den integrerade delen inte aktiveras förrän den uppnår 85 procent av börvärdet, se Figur 23. 
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Figur 23. Verifiering med dödband för integrering. 

Med dödbandet aktiverat stabiliserade sig temperaturen efter cirka fyra minuter. För att verifiera att 

PT100-givaren var korrekt linjäriserad gjordes mätningar mot två olika temperaturreferenser: Fluke 51 

K/J och Fluke 51 II. Mätningarna påbörjades vid 30 °Celsius med Fluke 51 K/J, men vid temperaturer 

över 70 °Celsius fluktuerade temperaturreferensen och ansågs därför opålitlig varpå den byttes ut mot 

en Fluke 51 II. 

Tabell 2. Verifiering av PT100-linjärisering. 

Fluke 51 
K/J PT100   

Fluke 51 
II PT100 

32,4 32,2   65,3 62,3 

41 40,3   73,3 70 

49,5 49,8   83,5 80 

58,2 58,3   93,5 90 

60,4 60,2   103,7 100 

70,8 70,7       

 

Resultatet tyder på en förskjutning av temperaturen hos PT100-givaren med cirka 3,5 °Celsius för högre 

temperaturer, detta korrigerades senare i mjukvaran. Trolig orsak är den utanpåliggande monteringen av 

givaren som kan ha påverkats av omgivande temperatur. En annan bidragande faktor kan vara 

avsaknaden av en utförlig kalibrering av givaren, då endast ITS-90 Standard har använts för 

linjäriseringen. 
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Figur 24. Verifiering av linjäritet genom jämförelse mellan referensgivare och PT100-givare. 

Genom att som i Figur 24 sätta in givare och referens i x- respektive y-led kan man enkelt se om givaren 

är linjär relativt referensen. Vid total linjäritet förväntas den utritade linjen alltid ha 45° lutning. I Figur 

24 syns en viss avvikelse speciellt i lägre temperaturer. 
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4. DISKUSSION 

Då målet var att redovisa den slutgiltiga PID-regulatorn i en espressomaskin gjordes några avgörande 

val för utformningen av hård- och mjukvara. Espressomaskinens värmeelement drivs av växelspänning 

med en frekvens om 50 Hertz, valet föll då på att ha en låg PWM-frekvens om 5 Hz för att kunna 

underdela växelspänningens frekvens med hjälp av tillslagstiden. Mikrodatorns hårdvaru-PWM har en 

basfrekvens på 19,2 MHz med en divider på 12 bitar, detta medför en lägsta PWM-frekvens om cirka 4 

kHz. Därför blev föll valet på att utveckla en enklare mjukvaru-PWM som lämpar sig bäst i låga 

frekvenser.  

Gitter är ett problem som kan uppstå vid PWM-styrning. En väldigt liten förflyttning av PWM-signalen 

i sidled gör ingen större skillnad vid låga frekvenser, är däremot PWM-frekvensen väldigt hög med 

samma gitter kan det uppstå problem, tillslagstiden förvanskas och en frekvent PWM-signal erhålls ej. 

En mjukvaru-PWM förlitar sig på resurser från processorn och ju högre frekvens desto mer resurser 

krävs från processorn. Om koden körs från användarskiktet uppstår problem med gitter i tämligen låga 

frekvenser. Hårdvaru-PWM förlitar sig inte på någon resursfördelning utan kan fritt arbeta själv, vilket 

medger höga PWM-frekvenser. I detta examensarbete har tonvikten legat på snabb produktutveckling 

och att ha en färdig produkt att presentera, därför har inga dokumenterade mätningar av gitter gjorts, då 

de kräver utförliga tester över längre tid. 

För att kunna sampla spänningsskillnaden i bryggan, beräkna om till resistans, linjärisera och räkna om 

till temperatur, och samtidigt styra PWM-signalen behövdes koden köras i flera separata trådar. Dessa 

trådar delar information sinsemellan oftast genom att anropa varandras olika metoder. I några fall 

används globala variabler för att skriva eller läsa information mellan trådarna. Denna metod är inte 

optimal för något ändamål, men tidsbristen gjorde att valet föll på denna lösning. Ett annat bättre val 

hade varit att använda sig utav så kallade mutex, där exklusiv rätt att läsa och skriva ges till en tråd, och 

inte förrän den tråden är klar ges åtkomst till denna mutex för andra trådar.  

Samma tillvägagångssätt används vid utbyte av information mellan C-kod och webbserver. C-koden 

skriver eller läser information i en fil, webbservern öppnar denna fil och läser eller skriver på samma 

sätt. Här hade man istället kunna använda sig av semaforer som likt mutex ger exklusiv rätt till en 

förutbestämd del utav minnet. Problemet som uppstår när man som jag har använt öppna filer och 

globala variabler är att två separata trådar kräver åtkomst till de samtidigt. I bästa fall går de om varandra 

och inga problem uppstår, i värsta fall krockar trådarna och datat förvanskas eller försvinner. I 

användandet av globala variabler i C-koden har inga problem uppstått, men i webbservern tappas ibland 

inhämtade värden från C-koden, troligtvis på grund av samtidig åtkomst av filen. 
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5. SLUTSATS 

Med Raspberry Pi som plattform konstruerades en PID-regulator som slutligen monterades i en 

espressomaskin. Passande parametrar togs fram genom tester då espressomaskinens långsamma kokare 

gjorde det svårt att använda sig utav Ziegler-Nichols-metoden. Temperatur och tillslagstid presenteras 

på en hemsida där även parametrar matas in, enheten ansluts till nätverk via WIFI.  

Det finns stor plats för förbättring och vidareutveckling, PID-algoritmen är en viktig del som i  nuläget 

är ganska primitiv i utförandet.  
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7. APPENDIX 

7.1. APPENDIX A - KRETSSCHEMA 
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7.2. APPENDIX 2 - PROJEKTPLANERING 

 



Dennis Hamberg Design av PID-regulator baserad på kommersiell processormodul 

 

26 

 

7.3. APPENDIX 3 – PROJEKTBESKRIVNING 
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7.4. APPENDIX 4 – KRAVSPECIFIKATION 
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