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Abstract 
 
Imlementation of FDD-method in BEMS-system for air-
handling-units at Borås Hospital 
 
Faults in building services systems contributes to a significant amount of the energy use 
in todays building stock. During the ninetiees SP worked in the field of fault detection 
and diagnosis (FDD). One of the results was an FDD prototype that showed promising 
results. This prototype was an off-line version that was applied on old collected data. In 
cooperation with Honeywell INU Control and Västfastigheter we now have made an on-
line version. The goal was to implement and evaluate the the FDD method in the building 
energy management system (BEMS) at Borås Hospital. The FDD-method has with only 
minor problems been implemented as an integrated software in the controller i-30.  
However, the calibration of the mathematical model of the test system showed to be more 
difficult than expected. The main reason is that it was a rather old system with no direct 
measurement of the air flow rates. Hysteresis in control valves and a malfunctioning 
actuator also cause problems. Due to delays in the start up of the project the calibration 
for the winter/heating case could not be made until the following winter. Initially a fault 
in the implementation also caused a fault in the controller itself. Even though the 
threshold limits for fault detection has had to be set higher than initially expected and 
faults therefore more difficult to detect, a functioning FDD application is now running on 
one of the air-handling units. The lessons learnt is that the actual FDD method should 
preferably be applied on newer and more stable systems. The method will now be applied 
to other air-handling-units and further evaluated by the maintenance staff.     
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Förord 
 
SP Energiteknik har sedan början av 1990-talet tillsammans med Installationsteknik på 
KTH deltagit i ett flertal internationella forskningsprojekt kring feldetektion och diagnos 
(FDD) i byggnader. Arbetet har bedrivits inom IEA (International Energy Agency), 
programmet för ECBCS (Energy Conservation in Buildings and Community Systems). 
Arbetet har finansierats av Formas, före detta Byggforskningsrådet. 
 
Som ett resultat av detta arbete och ett parallellt pågående doktorandprojekt vid KTH togs 
ett förslag till FD-metod fram. Detta resulterade i en tekn. lic. avhandling 1997. Metoden 
vidareutvecklades och kompletterades med en diagnosdel. Denna testades off-line och 
resultaten av detta presenteras närmare i SP AR 2000:21. Ytterligare utveckling av 
metoden och on-line- implementering i en verklig byggnad har nu under 2004-2005 skett 
i ett samarbete mellan SP, Honeywell INU Control och Västfastigheter, samt med stöd 
från Statens Energimyndighet (STEM). 
 
Jag vill främst tacka, Tor-Göran Malmström och Per Isaksson på KTH, Partik Öberg, 
Lars Gunnarsson, Martin Eksberg och Roger Pettersson på Honeywell Inu Control,  
Knut-Olof Lagerkvist, Anders Lundström m fl på Västfastigheter, samt Anna Forsberg på 
STEM , utan vilkas stöd och medverkan detta projekt inte hade kunnat genomföras. 
 
Borås 2005-06-30 
Svein H. Ruud 
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Sammanfattning 
 
Felaktigt fungerande tekniska installationer i byggnader bidrar till en icke försumbar del 
av energianvändningen i dagens fastighetsbestånd. Under 90-talet arbetade SP inom 
området feldetektion och diagnos (FDD) i installationer. Resultatet blev bl.a en FDD-
prototyp som visade lovande resultat (se bilaga 2). Denna prototyp var en ”off-line” 
version som applicerades på gamla insamlade data. Vi har nu i samarbete med Honeywell 
INU Control och Västfastigheter gjort en ”on-line” version. Målet har varit att 
implementera och utvärdera FDD-metoden i det befintliga styr- och övervaknings- 
(SÖ-)systemet för luftbehandlingsaggregat vid Borås Lasarett. Själva FDD-metoden har 
utan större problem implementerats som en integrerad programdel i en driftundercentral 
(DUC) av typen i-30. Kalibreringen av den matematiska modellen för det aktuella 
systemet har varit svårare än förväntat. Huvudsakligen beror det på att det är ett äldre 
system som saknar direkt mätning av luftflödena. Hysteres i ventiler och en felaktigt 
fungerande ventilmotor orsakade också problem. Beroende på förseningar i projektstarten 
kunde värmefallet inte kalibreras förrän påföljande vinter. Initiellt orsakade också själva 
implementeringen ett fel i regulatorns funktion. Även om gränserna för feldetektion har 
fått sättas högre än ursprungligen tänkt och fel därför är svårare att detektera så finns det 
nu en fungerande FDD-applikation som ”rullar” on-line på ett luftbehandlingsaggregat. 
Några lärdomar från projektet är att den aktuella FFD-metoden i första hand bör 
appliceras på relativt nya och stabila (felfria). Metoden kommer nu att appliceras på andra 
aggregat och utvärderas vidare av driftspersonalen.  
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1 Inledning 
 
Feldetektion har sedan decennier använts inom industrin. Här man normalt använt sig av 
stora mängder mätgivare och i liten omfattning av matematisk modellering. Det nya med 
den här framtagna FDD-prototypen är att man endast använder sig av för installationens 
styrning nödvändiga mätgivare, vilket normalt är ganska få. Vidare använder man sig av 
matematisk modellering av installationen. Genom att kombinera information från 
mätgivare och den matematiska modellen kan man med automatik snabbt detektera olika 
fel i anläggningen. Med fel menas då inte enkla fel såsom t.ex. fläktstopp (vilket givetvis 
upptäcks direkt även av dagens SÖ-system), utan mer diffusa och "glidande" fel såsom 
igensatta värmebatterier, läckande ventiler, etc. D.v.s. sådana fel som inte alltid direkt ger 
ett larm i dagens SÖ-system, men som långsiktigt kan påverka funktion och 
driftskostnader i anläggningen på ett negativt sätt. Dessutom innehåller den nya 
prototypen en diagnosdel som förutom att den detekterar att något är fel, även ger en lista 
på sannolika orsaker till felet. Systemet ger därför förutsättning inte bara för snabbare 
upptäckt av ett fel, utan också för att man efter upptäckt snabbare kan åtgärda felet. 
 
Väl fungerande tekniska  installationer i byggnader har stor betydelse för drifts-och 
energikostnaderna. Dagens installationer är ofta så komplexa att det är svårt för 
driftspersonal att finna felaktigheter i systemet. Vi vet också av erfarenhet att de flesta av 
dagens anläggningar sällan fungerar på ett optimalt sätt. Det är därför av stor intresse att 
införa datoriserade hjälpmedel för feldetektion och diagnos. Vid storskalig användning av 
fungerande FDD-system bedöms energibesparingpotentialen vara i storleksordningen 
tiotals TWh per år bara i Sverige, och med en motsvarande minskad belastning på miljön. 
 
Dagens styr- och övervakningssystem har stor datainsamlings- och lagringskapacitet. De 
möjligheter som detta ger i form av att utvärdera anläggningarnas status utnyttjas däremot 
ännu i väldigt liten utsträckning. Det finns därför en mycket stor potential för att 
implementera effektiva FDD-rutiner. Detta bedöms dessutom kunna göras till en relativt 
liten merkostnad. Ingen extra utrustning behövs, utan tanken är att FDD-systemet består 
av ett i SÖ-systemet inbäddat program som utnyttjar redan befintliga mätsignaler på ett 
smartare sätt än vad som normalt görs idag.  
 
Att utöka dagens befintliga SÖ-system med en FDD-modul bedöms som en mycket 
intressant utveckling för såväl leverantörer som användare av SÖ-system. 
Marknadsförutsättningarna bedöms också som mycket goda. Men i en konservativ 
bransch krävs det att man först i ett pilotprojekt kan visa på FDD-teknikens fördelar. 
 
Det förväntade resultatet är att skapa ett genombrott när det gäller att börja använda FDD-
teknik i SÖ-system för byggnader. I pilotprojektet kommer FDD-tekniken att appliceras 
på ventilationssystem, men metodiken är generell och kan givetvis tillämpas på alla typer 
av tekniska installationer, t.ex värmepumpar, fjärrvärmecentraler, etc. 
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2 Beskrivning av FDD-metoden 
 
2.1 Vad är modellbaserad FDD 
 
FDD står för FelDetektion och Diagnos. Modellbaserad innebär att den bygger på en 
matematisk modell av det system som studeras. I exemplet nedan är systemet ett 
luftbehandlingsaggregat. Metodiken är dock generell och kan tillämpas på andra system. 
 
2.2 Vad är syftet med FDD 
 
Syftet är att vara ett datoriserat stöd till driftspersonalen. D.v.s. att underlätta deras arbete 
med att hitta och avhjälpa de fel som kan uppstå i t.ex. en ventilationsanläggning. Steg ett 
i FDD-metoden är att detektera när ett system avviker från normal drift. Ett fel antas då 
föreligga, vilket utlöser ett larm. Därefter görs en diagnos som listar de mest troliga 
orsakerna och rangordnar dem efter hur sannolika de är. Därefter är det som vanligt upp 
till driftspersonalen att besiktiga, bedöma samt prioritera i vilken ordning och vilka 
åtgärder skall vidtagas. 
 
2.3 Hur fungerar FDD-metoden 
 
FDD görs i två steg. Först görs en feldetektion (FD), d v s man detekterar att ett fel 
sannolikt föreligger. Därefter görs i steg två en diagnos (D) av vilken typ av fel det är. 
 

 
Figur 1. FDD-metodens uppbyggnad 
 
2.3.1 Hur görs feldetektionen 
 
Feldetektionen bygger på grundidén att man kör den matematiska modellen parallellt med 
det verkliga systemet. När vissa modellerade parametrar avviker onormalt mycket från 
samma uppmätta parametrar anses ett fel föreligga. 
 
Den aktuella matematiska modellen bygger på stationära modeller av systemet. Detta 
innebär att den egentligen bara gäller vid konstanta driftsförhållanden. Detta gäller dock 
mycket sällan i verkliga system. I enstaka tidpunkter kan därför relativt stora avvikelser 
uppstå mellan modellvärde och uppmätt värde. För att avhjälpa detta filtreras uppmätt 
avvikelse med hjälp av ett lågpassfilter, d.v.s. man får ett sorts medelvärde av avvikelsen 
över en längre tid. Efter denna filtrering kommer, även vid normal felfri drift, avvikelser 
mellan uppmätta och beräknade värden att finnas. Man måste därför ha gränsvärden inom 
vilka avvikelse får förekomma utan att ett fel anses finnas. En särskild rutin har utarbetats 
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för hur dessa gränsvärden skall sättas. Vid ändringar av driftsfall och/eller börvärden sker 
en tillfällig höjning av gränsvärdena. Vid uppstart sker en fördröjning innan feldetektorn 
aktiveras. Slutligen kan driftspersonalen ställa en generell gränsvärdesnivå för att höja 
eller sänka feldetektionens känslighet. Alla dessa sätt att påverka gränsvärdena görs för 
att minska risken för falsklarm. 
 
2.3.2 Hur görs diagnosen 
 
Diagnos görs genom att det avvikelsemönster som föreligger när ett fel detekteras jämförs 
med ett antal mönster i ett felbibliotek. Dessa mönster är framtagna genom att införa olika 
typiska fel i en ideal matematisk modell av ett liknande system som det studerade. Det 
avvikelsemönster i felbiblioteket som överensstämmer/matchar mest med det uppmätta 
mönstret indikerar det mest sannolika felet. Matchningsförhållandet blir ett tal mellan -1 
och +1, där +1 motsvarar en perfekt matchning mellan uppmätt avvikelse och ett fel i 
felbiblioteket.   
 
Diagnos  
Fel Nr Beskrivning Värde 
6 För låg rotorhastighet värmeväxlare 0.00 
9 Läckande ventil värmebatteri 0.89 
11 Smutsig värmeväxlare 0.06 
15 Luftflöde lägre än uppmätt 0.27 
18 För lågt tryck värme primär -0.35 
  
Figur 2. Exempel på hur en feldiagnoslista kan se ut 
 
2.3.3 Vilka indata behövs 
 
Indata, vad som går in i systemet, är viktigt att ha kontroll på. Detta innebär direkt eller 
indirekt mätning av storheter såsom temperaturer och flöden. Vissa används som indata 
till modelleringen och andra för avvikelseberäkning.  Som indata räknas även 
styrsignaler. Dessa dels för bestämning av driftsfall, men också för modelleringen. 
 
Metoden skall i första hand utnyttja de befintliga mätgivare som normalt finns. I vissa fall 
kan dock extra givare behöva installeras. 
 
2.3.4 Hur bestäms den matematiska modellen 
 
Den matematiska modellen (konstanter och modellering) kan bestämmas på flera sätt.  
1) Ett alternativ är att låta samla in data från felfri drift och för olika driftsförhållanden. 
Med utgångspunkt i dessa data kan sedan samband anpassade matematiska modeller 
skapas. Fördelen är att det är relativt lite arbete med att ta fram data. Nackdelen är att det 
tar lång tid att samla ihop tillräckligt mycket data för att skapa en matematisk modell som 
täcker in alla driftsfall. Risk finns också att man inte har kontroll på att data verkligen 
samlats in under felfri drift.  
2) Ett annat alternativ är att aktivt gå ut i anläggningen och mäta upp karaktäristiken för 
olika komponenter. Fördelen är att man relativt snabbt får fram nödvändiga data. En 
annan fördel är att man samtidigt kan passa på att optimera anläggningen. Nackdelen är 
att det är relativt arbetskrävande.  
3) Ett tredje alternativ är att utnyttja givna modeller för de komponenter som ingår i 
systemet. Nackdelen är att det idag inte finns några komponentmodeller som är både 
validerad och kvalitetssäkrad. Fördelen är att man snabbt kan ta fram en modell. En 
annan fördel är att man kan använda modellen i samband med idrifttagningen och då 
lättare få verifierat att man verkligen fått de prestanda som beställts. 
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2.3.5 Begränsningar 
 
Teoretiskt kan hur många parametrar som helst analyseras i FDD-metoden. I praktiken är 
det lämpligt att begränsa sig till 2-4 parametrar. Diagnos kräver att minst 2 parametrar 
analyseras. Lämpliga parametrar att analyser i ett luftbehandlingsaggregat är de som ges 
av befintliga givare för tillufts- och frysskyddstemperaturer. 
 
En generell begränsning hos metoden är att den bygger på att mätta värden mäts på ett 
någorlunda korrekt sätt. Detta betyder att inte bara givaren i sig, utan också dess placering 
måste väljas med omsorg. Ventiler och blandningsspjäll får vidare inte ha för stor 
hysteres. Den matematiska modellen blir då mer osäker i sin bestämning och 
gränsvärdena måste sättas högre för att inte orsaka falska larm. Detta innebär samtidigt att 
känsligheten för att detektera verkliga fel minskar.   
 

3 Genomförande 
 
Arbetet har utföras i nära samarbete mellan de tre i projektet ingående företagen. SP, 
Honeywell Inu Control och Västfastigheter har bidra med en egeninsats i form av eget 
arbete (naturainsats) och investeringar motsvarande de summar som anges i den 
ekonomiska slutredovisningen. 
 
Projektet har genomföras i ett antal steg: 
- Val av lämpliga delsystem på Borås Lasarett att tillämpa FDD-metoden på.  
- Uppmätning och modellbestämning av de utvalda delsystemen.*  
- Anpassning av FDD-metoden till de valda delsystemen.  
- Framtagande av ett "felbibliotek" till diagnosdelen genom att modellera olika fel. 
- Implementering av FDD-metoden i Inu Controls programvara för i-30 DUC. 
- Installation och idrifttagning av FDD-systemet i Borås Lasaretts SÖ-system. 
- Användning och utvärdering av FDD-systemets funktion. ** 
- Slutrapportering och informationsspridning 
 
3.1 Val av provobjekt 
 
Ursprungligen valdes ett aggregat med roterande växlare som betjänade lasarettets 
apotek. Arbete påbörjades med att anpassa FDD-metoden för detta aggregat. Efter visst 
övervägande vågade vi inte gå vidare med detta aggregat då det betjänade en för 
Västfastigheter extern kund. I samband med modellbestämning ville vi nämligen ha 
möjlighet att gå in och tidvis manipulera driften. Man var då rädd att vi skulle störa 
kunden på ett sådant sätt att det skulle leda till klagomål.  
 
Därför valdes istället ett aggregat (LB2) på plan 9, högst upp i hus 2. Detta aggregat 
försörjer i huvudsak BB-avdelning på plan 8 med konditionerad luft. Aggregatet har 
värme, kyla och värmeåtervinning (se figur 3). Värmeåtervinningen är av typen 
vätskekopplade batterier med en maximal temperaturverkningsgrad på cirka 50%. 
Värmeåtervinningen kan reduceras genom användning av en styrd trevägsventil (SV301). 
Värmen är av typen vätskekopplat värmebatteri. Värme överförs från primärsidan med 
hjälp av en vätska-vätska-värmeväxlare. Överförd värme regleras genom en envägs 
styrventil (SV201) på primärsidan. Flödet på sekundärsidan är konstant vid värmebehov, 
men stängs av då inget värmebehov föreligger. Kylan är av typen evaporativ, d.v.s. man 
kyler frånluften genom att låta det passera ett vattenbegjutet lamellpaket. Vätskeflödet 
styrs on-off via ventil (SV101). Denna på så sätt kylda frånluften värmeväxlas sedan med 
den inkommande uteluften med hjälp av värmeåtervinnaren. Kylan kan på samma sätt 
regleras med styrventil (SV301).
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Figur 3. Principschema från Inu Vision för luftbehandlingsaggregat LB2 
 
 

 
 
Figur 4. Bild av luftbehandlingsaggregatet LB2 
 
 
Som framgår av figur 4 ovan är det relativt långa avstånd mellan shuntar och 
värmeväxlare respektive värmebatteri. Detta leder till stora tidsfördröjningar  
och försvårar reglerbarheten (stor risk för instabilitet)  



12 
 
 
 
 

3.2 Modellbestämning 
 
Vid bestämningen av matematiska modeller och parametrarna i dessa så har vi för 
aggregat LB2 använt oss av en kombination av metoderna 1) och 2) enligt avsnitt 2.3.4. 
Inledningsvis använde vi oss av metod 2), d.v.s. att aktivt gå in i anläggningen för att 
snabbt få fram modelldata. Utvärdering i verklig drift visade dock senare att detta inte 
alltid gav så bra resultat. Orsaken är troligen att yttre randvillkoren inte alltid är de 
samma vid verklig drift som de var vid ”provokationen”. Bl.a. kan värmeförluster till 
aggregatrum etc. vara helt annorlunda sommar och vinter. Även andra randvillkor såsom 
värmesystemets primärtemperatur inverkar på modellbestämningen. 
 
Efter hand övergick vi därför till att basera modellbestämningen enligt metod 1), d.v.s. på 
data insamlade under normal drift. Men även i detta fall hade vi problem att få fram 
konsistenta modellparametrar. Huvudsakligen antas detta bero på att det aktuella 
aggregatet är ganska gammalt och att direkt mätning av luftflödena saknas. Korrekt 
bestämning av till- och frånluftsflöden är av stor vikt. Dels då dessa ingår som indata till 
de flesta modelleran och särskilt i detta fall då det aktuella aggregatet använder sig av 
såväl årstidsanpassad som dygnsvariabel ventilation. Vi har därför försökt använda oss av 
befintliga tryckgivare i kanalsystemet för att indirekt bestämma flödet. Detta har tidvis 
visat sig ge en ganska osäker bestämning av flödena. Främst gäller detta nätter och helger 
när flödet går ned på lågfart, och då särskilt vintertid när stackeffekten i det relativt höga 
huset spelar en betydande roll. Att ingående ventiler dessutom verkar ha en ganska stor 
hysteres har ytterligare försvårat modellbestämningen. Under en viss tidsperiod hade även 
ett par givarsignaler av misstag blivit förväxlade i databasen, vilket givetvis ställde till 
med en hel del huvudbry. De modeller och parametrar som vi slutligen kom fram till 
framgår av bilaga 2. På grund av ovanstående orsaker ger dessa dock inte en så bra 
modellanpassning som skulle vara önskvärt. Gränsvärdena för feldetektion måste därför 
sättas högre och möjligheten att detektera fel utan att få falsklarm minskar. 
 
Det bör också påpekas att under projektets gång upptäcktes en felaktigt fungerande 
reglermotor till värmebatteriets ventil. Efter byte till ny motor visade det sig att modellen 
för detta delsystem var tvunget att bestämmas på nytt. Samma sak skulle troligen ha 
behövt ske vid byte av ventil eller annan för modellbestämningen avgörande komponent.  
 
Om några år, när man förväntas ha bättre och mer detaljerad information om ingående 
komponenter, kanske ovanstående förfarande inte behövs eller så kan det minimeras 
väsentligt. Modellparametrar av intresse för olika komponenter bör då kunna redovisas av 
leverantören, och matematiska modeller för olika standardkonfigureringar kan ligga 
färdiga i SÖ-systemet. Man behöver då bara välja konfiguration och knappa in ingående 
komponenters parametrar. Åtminstone bör man då kunna få startvärden som är nära de 
optimala. För bästa resultat bör man dock alltid göra en modellbestämning i den verkliga 
installationen och under normalt förekommande driftsförhållanden. 
 
3.3 Anpassning av FDD-metoden 
 
En för det aktuella aggregatet anpassad beskrivning av FDD-metoden har tagits fram. 
Denna beskrivning har under projektets gång modifierats och utvecklats i ett nära 
samarbete med den programmeringsansvarige på Honeywell Inu Control. I en första 
version begränsade vi oss till att få feldetektionen (FD) att fungera korrekt. I ett senare 
skede implementerade vi även en diagnosdel. Den version av FDD-metoden som för 
närvarande körs på LB2 vid Borås Lasarett beskrivs närmare i bilaga 2. Den har ett 
felbibliotek med två parametrar. På sikt kommer en utökning till tre parametrar att ske. 
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3.4 Skapande av felbibliotek 
 
Felbibliotek skapades genom att en stationär och relativt ideell matematisk modell av hela 
det aktuella aggregatet togs fram. I denna modell infördes sedan systematiskt ett antal 
olika fel och inverkan på studerade parametrar registrerades och normaliserades. 
Normalisering innebär att felvektorn behåller sin riktning men får en normaliserad längd 
på 1 (ett). På samma sätt normaliseras de i det verkliga aggregatet uppmätta parametrarna. 
Hur detta går till beskrivs närmare i slutet på bilaga 2. Detta innebär att när man 
vektoriellt multiplicerar aktuell felvektor med en felvektor i felbiblioteket så får man 
alltid ett tal mellan -1 och +1. En god överensstämmelse, d.v.s. ett tal nära ett, anger 
därmed inte storleken på felet utan bara att typen av fel har god överensstämmelse. Detta 
innebär vidare att en diagnos endast skall göras när man har detekterat ett, d.v.s. när man 
redan vet att ett fel av en viss storlek förekommer. För ett och samma aggregat och 
samma fel ser felvektorerna olika ut beroende hur många och vilka parametrar som 
analyseras. 
 
Aktuellt felbibliotek för den version av FDD-metoden som för närvarande används på 
LB2 redovisas på sista sidan av bilaga 2. Denna version diagnostiserar två parametrar. Vi 
har även arbetat fram en beskrivning med tre parametrar som vi avser att testa under 
hösten 2005. 
 
3.5 Implementering i i-30 driftsundercentral 
 
Inledningsvis arbetade vi mot att implementera vissa delar av FDD-metoden i DUC 
(driftundercentral) och övriga delar i det övergripande styr- och övervakningssystemet 
(SÖ). Efterhand som arbetet fortlöpte insåg vi dock att det var bäst att implementera i 
princip hel applikationen direkt i DUC. På så sätt kan man erbjuda en fullständig FDD 
även i de fall där man endast har en DUC och saknar ett SÖ. Övergripande larmhantering 
och övervakning skall dock även för FDD-larm ske i SÖ-systemet. Även för loggning / 
långtidslagring behövs ett SÖ med större lagringskapacitet än vad som finns i en DUC. 
 
För att kunna lägga hela FDD-applikationen direkt i DUC var vi tvungna att byta till den 
modernare DUC:en i-30. För att i detalj kunna följa upp beräkningarna i DUC och 
säkerställa att dessa gjordes helt i enlighet med beskrivningen har vi under projektet gång 
använt oss av en mycket intensiv datainsamling. Sammanlagt har cirka 600 MB rådata 
samlats in. Tidvis har samtliga kanaler och delresultat lagrat i en central med ett intervall 
på 10 sekunder. Kontrollräkning har parallellt skett med mätdata inlagda i excel-blad. 
Inledningsvis var det en hel del ”debuging” innan vi fick samtliga beräkningssnurror att 
räkna rätt. Efterhand har vi kunnat minska antalet loggade kanaler. Ur utvärderingssyfte 
loggar vi fortfarande med 10 sekunders intervall. Ur styr- och övervakningssystemets 
synvinkel fungerar utdata från FDD-applikationen som vilka andra data som helst, d.v.s. 
de kan antingen loggas med 5 eller 10 minuters intervall och skrivas ut som trendkurvor, 
eller så kan de redovisas i en lista. Det senare gäller främst tidpunkter när fel detekterats 
och vilka eventuella fel som då diagnostiserats. 
 
Under en längre period, från sensommaren till långt inpå hösten 2005 hade vi ett fel i 
implementationen som orsakade ett direkt fel i DUC:ens reglerloop. Detta orsakade att 
fläktarna med jämna mellanrum stängdes av. Vi hade därför svårt att uppnå stabila 
förhållanden, vilket ytterligare försvårade modellbestämningen av värmefallet.  
 
Den FDD-applikation som har implementerats i i-30 DUC för LB2 finns i detalj 
beskriven i bilaga 2. Exakt hur programkoden ser ut är dock inte offentligt. 
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3.6 Installation och idrifttagning 
 
Den nya i-30 DUC:en installerades före sommaren 2004. FDD-programvaran har 
successivt ändrat och utökats parallellt med att metodbeskrivningen har ändrats. 
Inledningsvis lades en hel del arbete på att ställa in gränsvärdena. För detta har sedan 
tidigare en särskild rutin utarbetats (se referens 1). 
 
Under vintern 2004/2005 började vi analysera värmefallet närmare. Vi kom då fram till 
att befintliga givare för primärtemperatur ej räckte till. De befann sig lång från det 
aktuella aggregatet och kunde inte användas som indata till modellen för värmebatteriet. 
En ny givare för ingående primärtemperatur installerades därför nära aggregatet.  
 
3.7 Användning och utvärdering 
 
Uppstart av feldetektion (FD) skedde inför sommaren 2004. På grund av problem med 
databasen försvann dock alla data fram till början av augusti. Värden från sensommaren 
2004, när huvudsakligen endast kyla och viss värmeåtervinning användes visade bra 
resultat. Enda problemet var de återkommande fläktstoppen (se avsnitt 3.5) samt att 
modellen för värmebatteriet ännu var väldigt osäker. Extra höga gränsvärden tillämpades 
därför för värmefallet. Figur 5 nedan visar en sekvens där man ser hur gränsvärdet 
sjunker vid byte från värmefall till fall med endast värmeåtervinning. 

  
Figur 5. Exempel på FD(D) data från LB2, augusti 2004 
   
Utvärderingen visar att i driftsfall 2, med endast värmeåtervinning fungerar 
feldetektionen bra. För fallet med kyla har vi på grund av borttappade data sommaren 
2004 och en kall vår 2005 inte kunnat göra en bra utvärdering. Några korta sekvenser från 
augusti 2004 indikerar dock att den kyleffekt som beräknades utifrån några kortvariga 
mätningar som gjordes våren 2004 är överskattad. Enligt driftspersonalen kan det 
förklaras med att den evaporativa kylan tappar i effekt desto fuktigare det är. Modellen 
har korrigerats till vad som uppmättes under verklig drift i augusti 2004, men om kylan 
aktiverat våren 2005 hade kanske de ursprungliga värdena stämt bättre. För värmefallet 
har vi som tidigare nämnt haft stora problem att få till en fungerande modellbeskrivning. 
Även om några problem har åtgärdats så återstår flera, vilket innebär att gränsvärdena 
fortfarande måste sättas relativt högt för detta driftsfall. 
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För att under tiden som problemen med anläggningen på Borås Lasarett kvarstod har SP 
och Honeywell Inu Controll för att vinna tid och ytterligare erfarenhet anpassat och 
implementerat FDD-metoden i ett ventilationsaggregat i Stockholmstrakten (Lillsätra). 
Nedan visas ett utsnitt från den FDD-implementation.  
 

 
 
Figur 6. Utskrift från ett FDD-applikation implementerad i en i-30 DUC. 
 
Den FDD-applikation som nu är installerad på luftbehandlingsaggregat LB2 vid Borås 
Lasarett ser i princip ut på samma sätt. Vidare utvärdering och utveckling kommer att 
fortsätta även efter att det nu aktuella och avrapporterade projektet är slut. 
 
3.8 Slutrapportering och informationsspridning 
 
Slutrapportering sker i form av föreliggande rapport. Presentation av projektet skett dels i 
samband med en av Honeywell Inu Control anordnad användarträff hösten 2005, dels vid 
KTH Installationstekniks doktorandträff våren 2005. Därutöver har ett informationsblad 
tagits fram för att ge en kortfattad beskrivning av FDD (bilaga 1). Efter projektslut 
planeras dessutom ett par vetenskapliga artiklar och minst en populärvetenskaplig artikel i 
någon svensk branschtidskrift. 
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4 Slutsatser 
 
Följande slutsatser kan dras utifrån projektet: 
 

- FDD-metoden finns nu implementerad som en integrerad del av programvaran i 
en i-30 DUC. Den kan alltså i princip erbjudas som en kommersiell produkt.  

- Några steg återstår dock innan den i praktiken är en kommersiell produkt. 
- Främst är det modellbestämningen som måste bli bättre och kostnadseffektivare. 
- Modellen för värmeåtervinning fungerar redan nu i de flesta fall bra. 
- Begränsning 1: Luftflöden bör mätas relativt noggrant (speciellt vid VAV). 
- Begränsning 2: Ventiler och ställdon får inte ha för stor hysteres. 
- Begränsning 3: Byte av komponenter ”ställer till problem” (kräver merarbete) 
- Bra modellering av kylfallet kan kräva mätning också av luftens fukthalt. 
- I vissa fall måste extra givare monteras för att mäta primärtemperaturen. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att FDD-metoden med framgång troligen endast direkt kan 
appliceras på relativt bra och från början felfria aggregat. Tyvärr är det nog inte så många 
av dagen befintliga aggregat som uppfyller dessa krav, speciellt inte efter några års drift. 
Hade de å andra sidan redan från början varit utrustade med ett fungerande FDD-system 
hade verkligheten troligen varit en annan. 
 

5 Fortsatt arbete 
 
Det fortsatta arbetet kommer att koncentreras till följande delar: 
  

1. Vidare utvärdering och utveckling av FDD-metodiken.  
a)  Överföra metodiken till andra och mer lämpliga luftbehandlingsaggregat. 
b) Införa olika fel under kontrollerade former 
c) Ta in och utvärdera driftspersonalens erfarenheter av FDD. 
d) Utveckla kostnadseffektiva sätt för modellbestämningen. 
e) Överföra metodiken till andra typer av applikationer. * 
 
*) En större värmecentral har utvärderats för eventuell implementering av FDD. 
Denna värmecentral som är placerad i försörjningscentralen, hus 34, är utrustad 
med en kaskadkoppling för att på ett optimalt sätt utnyttja olika värmenivåer och 
på så sätt få en uppnå en maximal avkylning av fjärrvärmevattnet. En sådan 
koppling är dock mycket känslig för kortslutningar/läckage i stängda ventiler. 
Det skulle därför vara av intresse med en FDD metod som snabbt kan detektera 
läckor och i vilken ventil den finns. När ett sådant arbete kan påbörjas är ännu 
inte klart. 
 

2. Ett par vetenskapliga artiklar och minst en populärvetenskaplig artikel i någon 
svensk branschtidskrift skall publiceras det närmaste året. KTH kommer att bistå 
med handledning vid skrivandet av vetenskapliga artiklar. Detta ingår som en del 
av pågående doktorandutbildning och är därför inte en del av aktuellt projekt. 

 

Referens 
 
Ruud, S.; Description of the FDD Method Applied on an AHU at the Skanska Head 
Quarters in Sweden, SP AR 2000:21, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 
Energiteknik, Borås, 2000 
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Bilaga 1: Informationsblad om FDD  
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

     FDD



SP
 S

ve
ri

g
es

 P
ro

vn
in

g
s-

 o
ch

 F
o

rs
kn

in
g

si
n

st
it

u
t

FDD står för FelDetektion och Diagnos. Modellbaserad 
innebär att den bygger på en matematisk modell av 
det system som studeras. I exemplet nedan är syste-
met ett luftbehandlingsaggregat. Metodiken är dock 
generell och kan tillämpas på andra system.

Syftet är att vara ett datoriserat stöd till driftsper-
sonalen. D.v.s. att underlätta deras arbete med att 
hitta och avhjälpa de fel som kan uppstå i t.ex. en 
ventilationsanläggning. Steg ett i FDD-metoden är att 
detektera när ett system avviker från normal drift. Ett 
fel antas då föreligga, vilket utlöser ett larm. Därefter 
görs en diagnos som listar de mest troliga orsakerna 
och rangordnar dem efter hur sannolika de är. Där-
efter är det som vanligt upp till driftspersonalen att 
besiktiga, bedöma samt prioritera i vilken ordning och 
vilka åtgärder skall vidtagas.

Metoden skall i första hand utnyttja de befi ntliga 
mätgivare som normalt fi nns. I vissa fall kan dock 
extra givare behöva installeras.

Feldetektion bygger på grundidén att man kör den 
matematiska modellen parallellt med det verkliga 
systemet. När vissa modellerade parametrar avviker 
onormalt mycket från samma uppmätta parametrar 
anses ett fel föreligga.

Den aktuella matematiska modellen bygger på sta-
tionära modeller av systemet. Detta innebär att den 
egentligen bara gäller vid konstanta driftsförhållan-
den. Detta gäller dock mycket sällan i verkliga system. 
I enstaka tidpunkter kan därför relativt stora avvikel-
ser uppstå mellan modellvärde och uppmätt värde. 

För att avhjälpa detta fi ltreras uppmätt avvikelse med 
hjälp av ett lågpassfi lter. D.v.s. man får ett sorts 
medelvärde av avvikelsen över en längre tid. 

Efter denna fi ltrering kommer, även vid normal 
felfri drift, avvikelser mellan uppmätta och beräknade 
värden att fi nnas. Man måste därför ha gränsvärden 
inom vilka avvikelse får förekomma utan att ett fel 
anses fi nnas. En särskild rutin har utarbetats för hur 
dessa gränsvärden skall sättas. Vid ändringar av drifts-
fall och/eller börvärden sker en tillfällig höjning av 
gränsvärdena. Vid uppstart sker en fördröjning innan 
feldetektorn aktiveras. Slutligen kan driftspersonalen 
ställa en generell gränsvärdesnivå för att höja eller 
sänka feldetektionens känslighet. Alla dessa sätt att  
påverka gränsvärdena görs för att minska risken  för 
falsklarm.

Diagnos görs sedan genom att det avvikelsemönster 
som föreligger när ett fel detekteras jämförs med 
ett antal mönster i ett felbibliotek. Dessa mönster är 
framtagna genom att införa olika typiska fel i en ideal 
matematisk modell av ett liknande system som det 
studerade. Det avvikelsemönster i felbiblioteket som 
överensstämmer mest med det uppmätta mönstret 
indikerar det mest sannolika felet. 

Vad är modellbaserad FDD?

Diagnos  
Fel Nr Beskrivning Värde 
6 För låg rotorhastighet värmeväxlare 0.00
9 Läckande ventil värmebatteri 0.89
11 Smutsig värmeväxlare 0.06
15 Luftflöde lägre än uppmätt 0.27
18 För lågt tryck värme primär -0.35 

Fortsättning �
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FDD-metodens uppbyggnad

 
Indata, vad som går in i systemet, är viktigt att ha kontroll 
på. Detta innebär direkt eller indirekt mätning av storheter 
såsom temperaturer och fl öden. Vissa används som indata 
till modelleringen och andra för avvikelseberäkning. Som 
indata räknas även styrsignaler. Dessa dels för bestämning 
av driftsfall, men också för modelleringen.

Den matematiska modellen (konstanter och modelle-
ring) kan bestämmas på fl era sätt. 

Ett alternativ är att låta samla in data från felfri drift 
och för olika driftsförhållanden. Med utgångspunkt i dessa 
data kan sedan samband anpassade matematiska modeller 
skapas. Fördelen är att det är relativt lite arbete med att ta 
fram data. Nackdelen är att det tar lång tid att samla ihop 
tillräckligt mycket data för att skapa en matematisk modell 
som täcker in alla driftsfall. Risk fi nns också att man inte 
har kontroll på att data verkligen samlats in under felfri 
drift. 

Ett annat alternativ är att aktivt gå ut i anläggningen 
och  mäta upp karaktäristiken för olika komponenter. 
Fördelen är att man relativt snabbt får fram nödvändiga 
data. En annan fördel är att man samtidigt kan passa på 
att optimera anläggningen. Nackdelen är att det är relativt 
arbetskrävande. 

Ett tredje alternativ är att utnyttja givna modeller för 
de komponenter som ingår i systemet. Nackdelen är att 

det idag inte fi nns några komponentmodeller som är både 
validerad och kvalitetssäkrad. Fördelen är att man snabbt 
kan ta fram en modell. En annan fördel är att man kan 
använda modellen i samband med idrifttagningen och då 
lättare få verifi erat att man verkligen fått de prestanda 
som beställts.

Teoretiskt kan hur många parametrar som helst analyse-
ras i FDD-metoden. I praktiken är det lämpligt att begränsa 
sig till 2-4 parametrar. Diagnos kräver att minst 2 para-
metrar analyseras. Lämpliga parametrar att analyser i ett 
luftbehandlingsaggregat är de som ges av befi ntliga givare 
för tillufts- och frysskyddstemperaturer.

En generell begränsning hos metoden är att den byg-
ger på att mätta värden mäts på ett någorlunda korrekt 
sätt. Detta betyder att inte bara givaren i sig, utan också 
dess placering måste väljas med omsorg.

Ventiler och blandningsspjäll får vidare inte ha för stor 
hysteres. Den matematiska modellen blir då mer osäker i 
sin bestämning och gränsvärdena måste sättas högre för 
att inte orsaka falska larm. Detta innebär samtidigt att 
känsligheten för att detektera verkliga fel minskar.

Bakgrund FDD
SP Energiteknik har sedan början av 1990-talet 
tillsammans med Installationsteknik på KTH del-
tagit i ett fl ertal internationella forskningsprojekt 
kring FDD i byggnader. Arbetet har bedrivits inom 
IEA (International Energy Agency), programmet 
för ECBCS (Energy Conservation in Buildings and 
Community Systems). FDD-metoden är ett resultat 
av detta arbete och ett parallellt pågående dokto-
randprojekt vid KTH. Metoden presenteras närmare i 
SP AR 2000:21. Vidareutveckling av metoden och on-
line- implementering i en verklig byggnad har under 
2004-2005 skett i ett samarbete mellan SP, Honeywell 
INU Control och Västfastigheter, samt med stöd från 
Statens Energimyndighet (STEM).

Kontaktperson
Svein Ruud
SP Energiteknik
E-post: svein.ruud@sp.se
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Bilaga 2: Metodbeskrivning LB2 
 
 
 



FDD Borås Lasarett LB2 v4.3.4    Byggnad 2(V) – 2:9 LB2:8 2005-06-08 1(8) 
 
Indata 1 (för regulatorkontroll och modellering):  
 
typ   vad  var   beteckning  värde  enhet 
 
Från SÖ-systemet: (styrsignaler) utstyrning T-fläkt  TF301/FVO  0-100  [%] 
(variabler)    utstyrning F-fläkt FF301/FVO   0-100  [%] 
     styrventil fukt  SV101   0-100  [%] 
     styrventil värme SV201   0-100  [%] 
     styrventil VVX SV301   0-100   [%] 
   (tryck)  tilluft   GP201   -  [Pa] 
         GP201_set  -  [Pa] 
     frånluft  GP301   -  [Pa] 
         GP301_set  -  [Pa] 
   (temperaturer) tilluft   GT201   -  [°C] 
     frånluft  GT301   -  [°C] 
     avluft   GT901   -  [°C] 
     uteluft   GT401   -  [°C] 
     retur VB  GT802   -  [°C] 
     framledning VP GT501 1  -  [°C] 
 
 
Beräknat/uppmätt:   fläktvärme TF  k1_dT   0,008  [-]  
(modellkonstanter) 
     flöde TF  F_TF_nom  700  [l/s] 
        GP201_nom  80  [Pa] 
      flöde FF  F_FF_nom  730  [l/s] 
        GP301_nom  90  [Pa] 
          
     befuktare  dT_befukt_nom -6,0  [K] 
        k1_befukt  0,125  [-] 
 
     värmebatteri  k1_vb   0,023  [-]  
        k2_vb   0,36  [-] 
         k3_vb   0,042  [-]  
        k4_vb   0,37  [-] 
 
         
     värmeväxlare  N_VVX_nom  0,43  [-] 
        k1_vvx  2  [-]  
        k2_vvx  4  [-] 
        k3_vvx  1,2  [-] 
        k4_vvx  0,7  [-] 
        k5_vvx  0,5  [-] 
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Indata 2 (Stationära gränsvärden för olika driftsfall *): 
 
Beteckning  driftsfall 1 driftsfall 2 driftsfall 3 driftsfall 4 enhet 
 
GT201.mean.st (3)  (2)  (3)  (-)**  [K] 
GT201.std.st  (1)  (1)  (3)  (-)**  [K] 
 
GT802.mean.st (3)  (2)  (3)  (-)**  [K] 
GT802.std.st  (1)  (1)  (3)  (-)**  [K] 
  
*) Får implementeras med några IF-satser för varje tidssteg (löses av Inu Control). 
***) Ingen felanalys sker för driftsfall 4. 
 
Indata 3 (för beräkning av flytande residualer och gränsvärden, samt för att göra feldetektion (FD): 
 
typ   vad  beskrivning  beteckning  värde  enhet 
 
Ansatta/valda:   (Filter-  tidpunkt/nutid  τ   −  [s] 
   konstanter) samplingsintervall ∆τ   (10)  [s] 
     tidsfördröjning *** τdelay   (1800)  [s] 
     integrationstid  I   (3600)  [s] 
 
   (FD-konstant) känslighetsparameter GTA   (1,5)  [-] 
 

***) Fördröjning av residualberäkningar (feldetektion) efter uppstart eller byte av driftsfall 
 
   
Regulatorkontroll (bestämning av driftsfall):   
 
IF AND (FF301 > 0%; TF301 > 0%; SV101 > 0%; SV201 = 0%; SV301 ≥ 0%) 
THEN FDD1_mode = 1 
ELSE IF AND (FF301 > 0%; TF301 > 0%; SV101 = 0%; SV201 = 0%; SV301 ≥ 0%)  
 THEN FDD1_mode = 2 
 ELSE IF AND (FF301 > 0%; TF301 > 0%; SV101 = 0%; SV201 > 0%; SV301 = 100%) 
  THEN FDD1_mode = 3  
  ELSE   IF AND (FF301 > 0%; TF301 > 0%; SV101 = 0%; SV201 > 0%; SV301 < 100%)  
   THEN FDD1_mode = 4 
   ELSE FDD1_mode = 0 
Tolkning: FDD1_mode = 0 : Styrning inaktiv, under uppstart eller felaktig  

FDD1_mode = 1 : Befuktare aktiverad + kylåtervinning (evaporativ kyla) 
  FDD1_mode = 2 : Reglerad värmeåtervinning + värmebatteri inaktivt  
  FDD1_mode = 3 : Värmebatteri aktiverat +  värmeåtervinning (min-begr. returtemp.) 
  FDD1_mode = 4 : Som ovan men med värmeåtervinnarens påfrysningsskydd aktiverat  
 
Kommentarer avseende utvärdering (modellering och feldetektion) på följande sidor: 

• Evaporativ kyla kan endast utvärderas i driftsfall 1, d.v.s. när befuktningen är aktiverad. 
• Värmeväxlaren kan huvudsakligen utvärderas i driftsfall 2, d.v.s. när endast den är aktiverad. 
• Värmebatteriet kan huvudsakligen utvärderas i driftsfall 3, d.v.s. när det är aktiverad. 
• Tveksamt om det går att detektera och diagnostisera något i driftsfall 4. Detta då både värmeväxlare 

och värmebatteri håller på att reglera mer eller mindre samtidigt. Därför sätts alla modellerade värden 
till noll i detta fall (precis som vid FDD1_mode = 0).
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Tryckfilter:  
 
Dämpning av till- och frånluftskanalernas uppmätta tryck:  
 
IF          FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] GP201_setGP201_mean =τ  
  

ELSE   [ ] [ ] ( ) [ ]
τ

τττττ
τ

∆
∆−⋅∆+⋅∆

=
*10

GP201.mean*9GP201.res
GP201.mean  

 
IF          FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] GP301_setGP301_mean =τ  
 

ELSE    [ ] [ ] ( ) [ ]
τ

τττττ
τ

∆
∆−⋅∆+⋅∆

=
*10

GP301.mean*9GP301.res
GP301.mean  
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Modellering (av kyl-/värmebatteri och ventilationsvärmeväxlare): 
 
IF  OR   (FDD1_mode = 0; FDD1_mode = 4) 
  
THEN  GT201_mod = GT201; GT802_mod = GT802 
 
ELSE  dT_TF = k1_dT * GP201_mean 
   
  F_TF = F_TF_nom * (GP201_mean / GP201_nom) 0,5 
   
   F_FF = F_FF_nom * (GP301_mean / GP301_nom ) 0,5 
 
IF  FDD1_mode = 1  
 
THEN  dT_befukt = dT_befukt_nom * (F_FF_nom / F_FF)k1_befukt 

   
F_kvot = F_TF / F_FF ;  k6_vvx = k1_vvx * (k2_vvx + SV301)k3_vvx / F_TFk4_vvx 

 
   N_vvx = (N_vvx_nom + (1 – F_kvot)*k5_vvx)*(1 – e-k6_vvx) 
  
   GT201_mod = GT401 – N_vvx * (GT401 –GT301 + dT_befukt)  + dT_TF 
 
  GT802_mod = GT802 
   
ELSE  dT_befukt = 0 

 
IF   FDD1_mode = 2 
 
THEN  F_kvot = F_TF / F_FF ;  k6_vvx = k1_vvx * (k2_vvx + SV301)k3_vvx / F_TFk4_vvx 
 
   N_vvx = (N_vvx_nom + (1 – F_kvot)*k5_vvx)*(1 – e-k6_vvx) 
  
   GT201_mod = GT401 – N_vvx * (GT401 –GT301) + dT_TF 
 
  GT802_mod = GT802 
 
IF   AND  (FDD1_mode = 3;  SV201 > 15 % ) 
  
THEN  F_kvot = F_TF / F_FF ;  k6_vvx = k1_vvx * (k2_vvx + SV301)k3_vvx / F_TFk4_vvx 
 
   N_vvx = (N_vvx_nom + (1 – F_kvot)*k5_vvx)*(1 – e-k6_vvx) 
 
  T_in_vb = GT401 + N_vvx * (GT301 – GT401)  
 

  N_vb = (F_TF_nom / F_TF) * k1_vb * (SV201-10)k2_vb 

 
GT201_mod = T_in_vb + N_vb* (GT501 – T_in_vb) + dT_TF 
 
N_GT802 = (F_TF_nom / F_TF) * k3_vb * SV201k4_vb 
 
GT802_mod = T_in_vb + N_GT802* (GT501 – T_in_vb) 

 
ELSE  GT201_mod = GT201; GT802_mod = GT802 
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Residualfilter:  
 
För tilluftens temperatur (GT201) :  
 
IF          FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] 0GT201.res =τ  
  
ELSE   [ ] [ ] [ ]τττ GT201.mod-GT201GT201.res =  
 
IF          FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] 0GT201.mean =τ   
 

ELSE    [ ] [ ] ( ) [ ]
Ι

∆−⋅∆−Ι+⋅∆
=

τττττ
τ

GT201.meanGT201.res
GT201.mean   

 
IF         FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] 0GT201.std =τ   
 

ELSE   [ ] [ ] [ ]( ) ( ) [ ]( )
τ

τττττττ
∆−Ι

∆−⋅∆⋅−Ι+−⋅∆
=

2GT201.std22GT201.meanGT201.res
GT201.std  

 
 
Residualer för GT802 filtreras på samma sätt! 
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Gränsvärdesfilter:  
 
För tilluftens temperatur (GT201): 
 
IF          FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] .stGT201.mean.ftGT201.mean =τ   
 
ELSE    

[ ] [ ] [ ]( )[ ] ( ) [ ]
Ι

∆−⋅∆−Ι+−∆−+⋅∆
=

τττττττ
τ

.ftGT201.meanmod.201mod.201.stGT201.mean
.ftGT201.mean

GTGTABS  

 
IF         FDD1_mode [τ, τ-∆τ, τ-2∆τ, …, τ-τdelay] = 0 
 
THEN  [ ] 0.ftGT201.std. =τ   
 
ELSE    [ ]( )τ.ftGT201.mean.stGT201.meanstGT201.std.A −+= ABS  
 

[ ]
[ ] [ ]( ) ( ) [ ]( )

τ

τττττττ
τ

∆−Ι

∆−⋅∆⋅−Ι+∆−−+⋅∆
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 2ftGT201.std.22GT201.modGT201.mod2

ftGT201.std.
A

 
 
Gränsvärden för GT802 filtreras på samma sätt!
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Feldetektion: 
 
 
IF   ABS(GT201.mean / GT201.mean.ft) > GTA   THEN   GT201.mean.tb = 1   ELSE   GT201.mean.tb = 0 
 
IF  GT201.std / GT201.std.ft > GTA          THEN  GT201.std.tb = 1     ELSE  GT201.std.tb = 0 
 
Feldetektion för GT802 görs på samma sätt! 
 
Om någon av ovanstående utvärderingar ger ett XX.yyy.tb = 1, ett fel anses detekterat och ett alarm 
skall skickas till styr- och övervakningssytemet. 
 
 
Feldiagnos: 
 
Beräkning av normerad felvektor:  
 
GT201_FV(τ) = GT201.mean(τ) / (GT201.mean(τ) 2 + GT802.mean(τ) 2) 0,5 

 
GT802_FV(τ) = GT802.mean(τ) / (GT201.mean(τ) 2 + GT802.mean(τ) 2) 0,5 

 
 
Den normerade felvektorn fås då som: FV(τ) = [GT201_FV(τ); GT802_FV(τ)] 
 
Vid en diagnos matchas den beräknade normerade felvektorn mot vektorer i ett felbibliotek (FV_libx).  
Olika driftsfall har olika uppsättningar av vektorer som motsvarar ett antal tänkbara fel som kan uppstå  
för just det driftsfallet. Beräkning av matchningskvoter (MKx) görs i det aktuella sättet på följande sätt: 
 
MKx (τ)= FV(τ) • FV_libx = 
 
= [GT201_FV(τ); GT802_FV(τ)]x[GT201_FV_libx; GT802_FV_libx] 
 
= GT201_FV(τ)*GT201_FV_libx  + GT802_FV(τ)*GT802_FV_libx 
 
 
Anmärkning 1: Matchningskvoten är ett tal mellan –1 och +1, där –1 innebär ingen korrelation alls och +1 
en fullständig korrelationen mellan aktuellt fel och biblioteksfelet. 
 
Anmärkning 2: Inledningsvis arbetar vi med felvektorer för enstaka fel. På sikt kan man eventuellt också 
tänka sig att utöka felbiblioteket med olika kombinationer av samtidiga fel.  

 
Anmärkning 3: Felvektorer för fel av typen XX.std saknas då felbiblioteket är baserat på en statisk modell. 
Däremot kan man anta att felet beror på instabil reglering någonstans i den krets där den typen av fel 
uppstår. Orsak kan vara för stor ventil och/eller felaktiga reglerparametrar. 
 
Anmärkning 4: Modellring, filtrering och diagnos för GT801 får vänta tills vi fått i tillräckligt med mätdata i 
driftsfall 1 och 2 och en modell för GT801 har kunnat tas fram. D.v.s. just nu görs feldiagnos endast i 
driftsfall 3. 
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Felbibliotek: 
 
Driftsfall 3: 
FV_lib3_1 = [0,12; -0,99]   För lågt sekundärflöde VB 
FV_lib3_2 = [-0,13; 0,99]   För högt sekundärflöde VB 
FV_lib3_3 = [-0,73; -0,69]   Felaktigt primärflöde VVX 
FV_lib3_4 = [0,77; 0,64]   För lågt tilluftsflöde 
FV_lib3_5 = [-0,79; -0,62]   För högt tilluftsflöde 
FV_lib3_6 = [[-0,73; -0,69]   För lågt frånluftsflöde 
FV_lib3_7 = [0,73; 0,69]   För högt frånluftsflöde 
FV_lib3_8 = [-0,73; -0,68]   Smutsiga VVX-batterier 
FV_lib3_9 = [-0,13; 0,99]   Smutsigt värmebatteri 
FV_lib3_10 = [-0,73; -0,69]   Ej fullt öppen ventil VVX 
 




