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1 Förord 
 
Detta examensarbete utgör sista delen i vår utbildning till civilingenjör i elektroteknik vid 
Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts på Hägglunds Drives AB huvudkontor i 
Mellansel från september 2007 till februari 2008. 
 
Under arbetet har vi fått använda många av de kunskaper vi fått under utbildningens gång. 
Arbetet har omfattat områdena elektronikdesign och konstruktion, programmering samt även 
mätteknik. 
 
Vi vill tacka: 
 
Kalevi Hyyppä – Vår handledare och examinator, som inte bara har hjälpt till under 
examensarbetet utan har varit en stor källa till inspiration under hela vår studietid. 
 
Per Åkergren – Vår handledare vid Hägglunds, för den enorma tid, engagemang och lösningar 
på många funderingar som har dykt upp under examensarbetet.  
 
Arne Byström – Utvecklingsansvarig vid Hägglunds, för idéer och förtroendet att få göra 
detta examensarbete, samt att föra arbetet vidare till en riktig produkt. 
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla på el-avdelningen vid Hägglunds Drives, 
för trevligt bemötande och bra svar på våra frågor, ingen nämnd ingen glömd! 
 
Jonas Back, Henrik Sundberg 
Mellansel, 2008-02-13
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2 Sammanfattning 
 
I detta examensarbete redogör vi hur vi har tillverkat ett koncept på hur en styrmodul för ett 
distribuerat styrsystem till en hydrauldrift kan se ut. Arbetet har utförts i samarbete med 
Hägglunds Drives AB, där en ny typ styrsystem håller på att tas fram för att passa deras 
senaste driftsystem Gemini. Vårt mål har varit att först göra en undersökning vad modulen 
ska innehålla, dess utformning och till sist även bygga en fungerande prototyp för visning, 
testning och utvärdering. På vägen har vi även ritat och tillverkat egna kretskort, skrivit 
programvara för modulen, samt för hand tillverkat modulen. Vi har också lärt oss att vara 
mycket noggrann vid framförallt kretskortstillverkningen, då minsta fel kan få stora 
konsekvenser. Denna rapport riktar sig främst till personer med grundläggande kunskaper 
inom elektronik, programmering samt fältbussystemet CAN.
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3 Abstract 
 
This master thesis is about a new concept how a control module for distributed control system 
in a hydraulic drive will look like. This work has been done in cooperation with Hägglunds 
Drives AB. They will make a new control system to fit their latest drive system, Gemini. Our 
goals have been to make an investigation about the contents of the module, design and finally 
the building process to a working prototype, made for testing and evaluating. We have in this 
work made our own circuit boards, created programming code for the module and by our own 
hand built the module. We have been very careful in the design work in drawing circuit 
boards, even the smallest error can give huge consequences. This rapport should be read by a 
person with basic knowledge in electronics, programming and the field bus CAN. 
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4 Ordlista och förkortningar 
 
RTOS RealTime Operating system 
HLP Higher layer protocol 
 
DI Digital in 
DU Digital ut 
AU Analog ut 
AI Analog in 
Term Modifierad digital ingång för att passa temperaturgivare i elmotorer 
 
PWM_out Syftar här till strömreglerad utgång för styrning av proportionalventil, via PWM  

reglering 
 
Startersignal Startsignal för start av elmotor 
 
Interlock Relä för att förregla körning av elmotor 
 
Anybus Databuss-gränssnitt ifrån HMS (www.hms.se) 
 
CAN Controller Area Network  
 
SDO Service Data Object, används för att kunna nå alla variabler i en klient. 
  
PDO Process Data Object, används för att överföra ett specifikt antal realtidsvärden 

från en klient. 
 
Overhead Outnyttjad kapacitet vid dataöverföring. 
 
Node- Ett system för noderna i ett nät att kunna övervaka sig själva 
guarding  
 
Heartbeat En enhet är utsedd att övervaka alla noderna i systemet genom kontinuerliga 

statusförfrågningar. 
 
 
OD Object Dictionary, en adresslista över enhetens alla variabler och inställningar. 
 
Footprint Komponentavtryck i kopparlaminatet. 
 
NMT Network Management, Protokoll för att kontrollera nodernas tillstånd, t.ex. start 

och stopp, uppstart och error tillstånd 
 

http://www.hms.se
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6 Inledning 
 

6.1 Bakgrund 
 
Företaget Häggluns Drives startades 1899 och hette då Hägglunds & söner. På denna tid var 
produktionen inriktad på möbeltillverkning men genom åren har det tillverkats busschassin, 
flygplan, kranar och även stridsvagnar inom företaget. 1950 köptes ett patent på en 
hydraulmotor upp. Det är detta patent som senare ligger till grunden för Hägglunds Drives 
världsledande framgångar. Se Figur 1 Hydraulmotor i genomskärningför en hydraulmotor i 
genomskärning. 
 

 
Figur 1 Hydraulmotor i genomskärning 
 
Större delen av produktionen är idag lokaliserad till Mellansel utanför Örnsköldsvik men 
företaget har även sälj- och servicekontor runt om i världen. 
 
Hägglunds Drives är idag ett marknadsledande företag inom hydrauldrifter. Företaget 
tillhandahåller kundanpassade hydrauliska drivsystem och hydraulmotorer för industriella, 
marin & offshore och mobila applikationer.  
 
Traditionella drivsystem består oftast av en elektromekanisk lösning vilket inkluderar en 
elektrisk motor och kraftelektronik som oftast kombineras med en växellåda. En alternativ 
lösning till detta är ett hydrauliskt drivsystem som består av en hydraulisk motor, en 
kraftenhet och ett styrsystem (se Figur 2 för principskiss på ett hydraulsystem).  
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Figur 2 Principbild av ett hydraulsystem 
 
Fördelarna med ett hydraulsystem jämfört med ett traditionellt system är flera. Lågt 
tröghetsmoment gör att man kan starta, stoppa och backa motorn utan uppehåll, detta gör även 
att systemet är okänsligt mot mekaniska chocklaster från den drivna maskinen. Systemet kan 
även leverera högt vridmoment även vid låga varvtal. Se Figur 3-6 för några olika installerade 
system. 
 

  
Figur 3 Materialhantering 
Figur 4 Tvättpressar 

  
Figur 5 Materialåtervinning 
Figur 6 Sockerbruk 
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Hägglunds Drives använder idag ett egenutvecklat styrsystem som kallas Spider (se Figur 7) 
vilket är ett specialanpassat system för styrning av hydrauldrifter. Detta system tar in signaler 
från digitala vakter för t.ex. oljenivå, filter och matartryck. Även analoga nivåer mäts, t.ex. 
arbetstryck, tanktemperatur och hydraulmotortemperatur. Spidern styr även utstyrningen av 
hydraulpumparna med hjälp av elektriskt styrda proportionalventiler, även vilka benämns 
strokrar. Styrinterfacet mot kunderna kan vara direkt på panelen, trådade signaler eller via 
fältbuss. 
 
 I början av 2000-talet togs en ny version av Spidern fram, Spider 2. Denna är uppbyggd runt 
en 32-bitars Atmelprocessor och kör en specialutvecklad mjukvara i ett realtids-
operativsystem.  
 

 
Figur 7 Spider 2 
 
 
På senare tid har Hägglunds drives tagit fram en ny typ av high-power drivsystem som är 
uppbyggt av olika moduler, de större systemen består redan nu av uppåt 10-12 pumpar. Då 
Spider 2 endast klarar 4 pumpar är man tvungen att använda flera Spidrar som jobbar med 
varandra vilket resulterar i mycket kabeldragning och komplicerade inkopplingar. Det är i 
första hand till dessa stora system som det behövs ett mer modulärt styrsystem. 
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6.2 Mål 
 
Denna rapport kommer att ta upp en I/O-modullösning för Hägglunds Drives modulariserade 
styrsystem. Modulen är främst riktad till att användas i det nya Gemini systemet som är ett 
modulbaserat drivsystem. Där har det visat sig att styrsystemen som används idag inte riktigt 
är lämpade för modulbaserat system varför vår uppgift var att ta fram en konceptmodell för 
hur ett modulariserat styrsystem kan se ut. 
 
Huvudmål 
• Varje hydraulpump har två solenoider som styr 
   deplacementet. PWM-modulerad signal via drivsteg. 
• Övervaka digitala vakter och analoga signaler. 
• Kommunikation till Spider via databuss, förslagsvis CAN 
   eftersom hårdvara för detta redan finns tillgängligt i Spider. 
• Val av protokoll på buss, eventuellt definiera upp ett eget om 
   behov finns. 
• Design och layout av mönsterkort till prototyp. 
• Grundläggande mjukvara i mikrokontroller. 
• Dokumentation. 
 
Förslag på eventuell utökning 
• Övervakning samt återkoppling för korrigering av 
   solenoidströmmar. 
• Utökad mjukvara och protokoll för initiering, kalibrering och 
   konfigurering vid montering. Önskvärt är att kunna konfigurera 
   alla parametrar förutom bussadress via databussen. 
• Konfigurering och status via RS232 
• Kapsling 
• Utökade logik, t.ex nedrampning av styrsignal vid fel, 
   återkoppling av pumputvinkling 
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7 Förstudie/Teori 
 
En förstudie inleddes för att undersöka vad modulen bör ha för egenskaper. 
Följande delar undersöktes: 
 

7.1 Fältbustyp 
 
När vi nu har valt en enhet som ska interagera tillsammans med andra enheter krävs det något 
sätt att ansluta dessa mot varandra och sedan få dessa två att kunna kommunicera. 
Vår applikation ska sitta i en miljö där det både finns stora inslag av elektromagnetisk 
störning, samt klassisk industrimiljö där det normalt är mycket smutsigt och ömsom varmt 
och kallt. Allt detta kräver stora krav på att vårt val av busslänk fungerar som den ska under 
denna miljö. 
 
En genomsökning av befintliga system gjordes och följande kandidater togs fram: 
 

• Ethernet (TP) 
• Koaxial 
• RS-485 
• CAN 

 
Ethernet: 
Den första kandidaten ut är Ethernet, vilken på senare tid blivit i stort sett en standard vad 
gäller kommunikation mellan olika persondatorer. Strukturen baseras i grunden på ett 
stjärnnät där man i mitten har antingen en switch eller hub som fördelar informationen mellan 
de olika enheterna. Denna typ av nät har även börjat få tillämpningar inom industrin, då 
kostnaden av dessa system har sjunkit samt att tillförlitligheten ökat. Även kontaktdon och 
kablage för industri har tagits fram. Fördelen med denna nättyp är att den är baserad på en 
billig utbredd teknik, samt att den har bra prestanda i nätet vid strömmande data. 
  
Dess nackdel är att den lätt kan störas ut eftersom ingen egentligen redundans finns inbyggd i 
systemet. Vid körning med hub så kan den normala trafiken skickas samtidigt och då får man 
en krock på nätet vilket resulterar till att data blir oläsligt. 
 
Standard kablage har heller inget externt skydd emot omgivande störningar. Det krävs också 
en enskild ledare till varje enhet på bussen samt en central enhet vilket också ger ett problem i 
redundanssyfte. 
 
Koaxial: 
En koaxialkabel dras emellan de olika punkterna och tas in till själva enheten via ett T-kors. 
Kabelns konstruktion gör att den är skyddad mot elektromagnetiska störningar och i kabeln 
använder man en bärvåg för att transportera data vilket också leder till att den har bättre 
störningskydd. 
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Trafiknivån i nätet är beroende av antalet enheter samt avståndet, vilket är de då främsta 
prestandabegränsningarna. Dessvärre är kabeln dyr och svår att kontaktera, samt väldigt lätt 
att skada. 
 
RS-485: 
Är ett gränssnitt som överför data via 2 (3) ledare. Tekniken går ut på att man växelvis driver 
och sänker bussen för att erhålla en dataöverföring.  Detta ger ett robust system som gör den 
störningssäker och driftsäker. Kabeltypen är också billig och lätt att kontaktera. Bussen kräver 
att man terminerar den i varje ända. Tekniken kan ha upp till 32 enheter kopplad till bussen 
utan förstärkare. Denna maximala begränsning kommer ifrån att varje enhet belastar bussen 
och kommer på så vis leda till att den maximala drivkraften i modulerna överskrids. Man kan 
koppla på en förstärkare (bridge modul) och på så vis bygga vidare gränssnittet. Själva 
länktekniken är gammal och välbeprövad. 
 
CAN: 
Är egentligen både ett fysiskt gränssnitt samt en datalänk som har funktioner för att 
kontrollera att informationen på nätet kommer fram på ett korrekt sätt. Den tar även hand om 
överbelastningar och övervakning av noderna om fysiska fel inträffar på enheten. Den kan till 
och med begära att en felande enhet kopplas ifrån bussen för att förhindra att den låser upp 
hela nätet. 
 
CAN har sitt ursprung i bilvärlden, där den i slutet av 80 talet togs fram för användning i 
bilar, då det blev ohållbart med all elektronik som monterades i nya bilar. CAN står för 
Controller Area Network och idag är den vanlig i de flesta personbilar och lastbilar. Tekniken 
har även visat sig vara lämplig i industri för sin robusthet, relativt snabba dataöverföring, 
skydd mot skadade enheter samt en mycket viktig del som de övriga näten saknar, prioritet i 
nätet och realtidsstöd. Man hanterar även datatrafiken lite annorlunda då man istället för att 
ange till vilken enhet datapaketet ska till, så kommer varje datapaket att få sin identitet med 
vad det innehåller. Sedan bestäms det vilka som får skicka i nätet genom att identiteten får 
olika prioritet. 
 
Fysiska länken består av en 2 (3) ledare, med en överföringsteknik som kallas för NRZ. 
Överföringshastigheten kan uppgå till 1Mbit/s och med lägre hastigheter kan man nå avstånd 
upp till ca en kilometer. Varje nod ansluts till bussnätet och länkas sedan vidare till nästa 
enhet, vilket gör att all information når alla enheter samtidigt. Bussen måste även termineras i 
ändarna för att inte informationen ska studsa och på så vis förstöra trafiken i nätet. Kortare 
stubbar kan tillåtas vid avtappningsställerna. 
 
Vid val av nät gick vi efter följande krav: 
Avstånd upp till 200m 
Hastighet upp till 250kbit/s 
Minst 64 anslutna enheter 
Robust mot störningar 
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Efter att vi har ställt upp dessa mot varandra kom vi då fram till att CAN är den mest lämpade 
för den applikation vi ska jobba emot. Dels för att hårdvaran (datalänk lagret) redan finns i 
många processorer, samt att vi redan från början har stöd för realtid och felhantering. 
 

7.2 HLP 
Då en fältbuss inte enbart består av den fysiska datalänken, var vi tvungna att göra en 
undersökning av de vanligaste HLP-systemen innan vi kunde göra ett slutgiltigt val av 
fältbusstyp. 
 
Profibus: 
Trafiken går här via RS-485 och baseras på att en master har hand om alla enheter. Den i sin 
tur frågar alla sina enheter genom ett token ring system. Vilket ger en responstid som är 
beroende på antalet enheter i nätet. Eftersom ingen trafik kan ske mellan slavenheter behövs 
även hela tiden en master som styr nätet. Nätet har även stöd för parameterisering via 
bussnätet och statusövervakning av enheten. 
 
CANopen: 
Baseras på ett öppet protokoll, som dels har funktioner för master/slave, slave/slave, 
parametrisering och statusövervakning via bussnätet. Parametrisering och uppbyggnaden av 
själva protokollet sker i moduler. Dessa tas fram av konsortiumet CiA1 (Can in Automation)  
 
Vissa av dessa (de vanligaste) är öppna protokoll som alla kan implementera, men om man 
vill bli certifierad CANopen stöd krävs en grundlig undersökning av CiA. Protkollet har även 
två datatyper med vilket data kan skickas. Dels SDO-paket som egentligen kan användas för 
alla typer av dataöverföring, men som kräver mycket overhead i nätet. Dessa används för 
parametrisering samt data upp och nerladdning. Dels PDO-paket som används främst för att 
överföra processdata i realtid. Dessa paket kan man parametrisera via SDO och på så vis får 
man väldigt liten overhead vilket ger ett bra utnyttjande av bussen av sådan trafik som är 
viktig för processen. 
 
DeviceNET: 
Använder precis som CANopen och Profibus profiler för de olika enheterna som är anslutna 
på bussen.  Fysiska länken som används är via CAN. Tekniken producent/förbrukare används 
istället för källa/destination vilket gör att alla enheter kan lyssna på all trafik. Systemet kan 
jobba med dels händelsetriggade händelser men också tidtriggat. Har ett eget protokoll för 
felhantering, likt det som CANopen använder sig utav. Rockwell är numera ägare till Allen 
and Bradley som har utvecklat detta system. 
 
Modbus: 
Är ett system som har sina rötter i 70-talet och är baserat på en master/slav variant. Det vill 
säga en master måste alltid finnas på bussen för att nätet ska fungera. 
RS-485 används för att överföra datatrafiken, vilket begränsar antalet enheter till 64. (fysisk 
begränsning) 
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CANkingdom: 
Bygger på principen att mastern själv kan ta reda på hur nätet ser ut och bygga sin egna 
interna struktur efter det. Kräver också att mastern är närvarande hela tiden för att trafiken ska 
kunna flyta. Har både stöd för tidsbaserad och händelsetriggade överföringsflöden. 
 
Slutsats: 
Vi kom fram till att CANopen är den mest tillgängliga och smidigaste lösning för vårt system. 
Bra dokumentation och ett öppet protokoll var de faktorer som vägde in mest i detta val. 
 
Beskrivning av CANopen 
Hela beskrivningen av CANopen finns att tillgå på dess hemsida, så för en djupare förståelse 
för hur systemet fungerar hänvisar vi till att läsa originaldokumentationen. Vi redogör här för 
en kortare och övergripande beskrivning av systemet.  
 
I systemet jobbar man främst med två överföringstyper, SDO och PDO, samt ett object 
dictionary (OD) som beskriver hur modulen fungerar samt vilka objekt som finns i just en 
specifik modul. De kategoriseras i olika profiler.  
 
SDO innehåller en fullständig beskrivning på vilken variabel vi efterfrågar eller vill sätta.  
Problemet är att i denna form får vi mycket overhead om vi vill skicka mycket information. 
Så den användes främst för att sätta parametrar och läsa statusen som är relaterat till uppstart 
och nedstängning eller vid felsökning av modulen. 
 
PDO är en pakettyp som enbart innehåller data från applikationen . Varje nod i systemet har 
tillgång till 8 kanaler, 4 för att ta emot och 4 för att skicka, det ger oss 8*8 = 64 byte som vi 
ständigt kan hålla på bussen och är då lämpliga att använda för att lägga ut de variabler som 
ständigt uppdateras, t.ex. en A/D ingång. PDO-paketen är mappningsbara, dvs man kan 
genom SDO-protokollet ändra vad PDO-paketen ska innehålla. Man måste även via SDO-
protkollet läsa ur vad PDO-paketen innehåller för att mottagaren av ett PDO-paket ska veta 
vad det innehåller. Med andra ord så innehåller ett PDO-paket enbart viktiga data. 
 
I systemet finns även funktioner för övervakning (NMT), start och stopp. Nodeguarding samt 
heartbeat. Systemet har även en synkroniseringsfunktion som gör att man kan ladda flera 
enheter med information som sedan på ett synkroniseringskommando aktiverar dessa och på 
så vis kan alla noder i systemet startas samtidigt. SDO-protokollet har även stöd för 
uppdatering av programkod via nätverket. 
 
I OD:et beskrivs var man kan hitta olika inställningar, realtidsvärden och övrig status på just 
den enhet vi jobbar emot. I Figur 8 ser vi en översiktsbild på hur OD:et är uppbyggt i 
CANopen-systemet. 
 

 
Figur 8 En översiktsbild på hur OD:et är organiserat. 
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Varje index har sedan ett subindex som kan användas för att nå flera ingångar under tex en 
AD omvandlare. 
 
Implementering av HäggCAN 
 
Vi tittade på en lösning att köpa en CANopen-programmodul till vår prototyp, men priset var 
för högt och inte aktuellt. Vi implementerade själva en enklare variant av CANopen som 
grund till ett protokoll för nätverket. Vi valde att kalla det HäggCAN för att inte förvirra 
begreppen ytterligare. Systemet har hela sin grunduppbyggnad som CANopen men vi har valt 
att till detta examensarbete enbart implementera grundfunktionerna.  
 

• Vi har i vår version valt att enbart skicka PDO på en fast tidsbas, dvs. inte triggat på 
något värde. 

• Eftersom vi inte använder några variabler större än 32bit så kan vi enbart ta emot och 
skicka SDO paket som är ”enkla”, dvs. inte fragmenterade delar. 

• Funktion för programvaruppdatering är inte implementerad. 
• Vi kan däremot uppdatera mappningen av PDO paket, utläsa hela minnesstrukturen 

via SDO samt en del felkoder. 
• För att kunna aktivera de övriga funktionerna i CANopen, bl.a. eventobjekt och 

hantering av nerladdning osv. underlättar ett realtidsystem i botten, då man kan bygga 
koden händelsestyrd istället för enbart loopbaserad.  

 
HäggCAN 
 
Vi kommer nu att visa hur man kan nå t.ex. analogingången på IO-modulen via CAN 
gränssnittet. 
 
Eftersom grundadressen (COB-ID) för SDO-paketet ligger på 0x600, enligt CANopen 
standarden så kommer vi att kunna nå vår SDO-port på adress 0x60A 
 
Ett typiskt SDO-paket som modulen tar emot, kommer då att vara uppbyggd som i Figur 9, 
enligt CANopen standarden. Kommandot 0x30 anger att vi vill fråga modulen efter 
information. Index 0x6400 anger vart vi vill läsa i modulen. Subindex 0x00 betyder att vi 
frågar efter hur många undergrupper i index 0x6400 vi har tillgång till.  
 
Kommando 
+ size 

Index L Index H Subindex Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 

0x30 0x00 0x64 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Figur 9 Uppdelning av databyten i ett SDO-paket 
 
Vi kommer då att få till svar på CAN adress 0x58A (grundadress 0x580) 
0x17 0x00 0x64 0x00 0x02 0xXX 0xXX 0xXX 
Figur 10 Svar ifrån IO-modulen 
 
Figur 10 visar ett svar som vi fått på adress 0x58A (grundadress 0x580). Här betyder 
kommandot 0x17 att vi fått ett svar på en förfrågan till modulen. Index beskriver då vart vi 
har läst i modulen. Subindex anger att vi har fått antalet undergrupper till svar. Data 0 anger 
att vi har två undergrupper under detta index. 
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 I Figur 11 har vi nu frågat efter subindex 0x01, då får vi det aktuella värdet på i detta fall den 
analoga ingången till svar. 
 
0x18 0x00 0x64 0x01 0xD3 0x17 0xXX 0xXX 
Figur 11 Svar ifrån IO-modulen, subindex 01 
 
Om vi nu koncentrerar oss på första byten i Figur 11 och skriver ut den i bitform får vi 
resultatet i Figur 12. 
0 0 0 1 1 0 0 0 
Figur 12 Första byten utskriven i bitform 
 
  Kommando Kommando Storlek Storlek   
Figur 13 Uppbyggnad av kommandobyten 
 
I Figur 13 kan vi nu se att Kommando är 0x1 och Storlek är 0x2. 
Tittar vi då i en sammanställning av giltiga kommandon så ser vi följande: 
 
Kommando = 0x0, Download segment to module(master -> slav) 
Kommando = 0x3, Upload segment from module (slav -> master) 
Kommando = 0x1, Download segment from module (Standard replay from IO-module) 
Storlek anger storleken på meddelandet i byte. 
 
Vi ser då att vi fick ett ”download-segment” från modulen och vi har Storlek av storlek två, 
dvs. byte 4 och 5 innehåller det aktuella värdet på det efterfrågade OD:et. Om vi nu skulle 
skicka en förfrågan om att skriva till modulen fast vi anger en felaktig längd hur många byte 
data vi vill skriva är på kommer vi att få ett felmeddelande enligt Figur 14. 
 
0x2F 0x00 0x66 0x01 0x10 0x00 0x06 0x06 
Figur 14 Ett typsikt felsvar 
 
Där 0x2F anger att vi får ett felmeddelande tillbaka och de sista byten anger vilken felkod vi 
får. I Figur 15-18 kan vi nu se vart olika saker är placerade i OD:et. 
 
Processdata: Address: Anm: 
AI  0x6400 Analog in 
DI 0x6100 Digital in 
DO 0x6600 Digital ut 
PT 0x6500 Tempsensor 
TERM 0x6700 Termistor 
AO 0x6800 Analog ut 

pump1 0x2000 
Inställningar för övervakningen av 
pumputgången 

pump2 0x2001  
pump1v   0x2010 Utvinklingsvärdet 
pump2v  0x2011  

pump1m 0x2020 
Inställningar för hur utgången ska 
fungera 

pump2m  0x2021  
Figur 15 OD översikt av realtidsdata för vår I/O-modul 
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Calibdata: Address: Anm: 
AI_1 0x4100  
AI_2 0x4101  
AO_1 0x4400  
AO_2 0x4401  
PT_1 0x4200  
PT_2 0x4201  
PT_3 0x4202  
PT_4 0x4203  
PWM_1 0x4300  
PWM_2 0x4301  

Figur 16 OD översikt av kalibreringsdata för vår I/O-modul 
 
PDO-config: Address: Anm: 

PDO1 0x1801 

Inställningar för PDO 
paketen, används inte 
för tillfället. 

PDO2 0x1802  
PDO3 0x1803  
PDO4 0x1804  

Figur 17 OD översikt av kalibreringsdata för vår I/O-modul 
 
Mapping: Address: Anm: 

PDO1 0x1A00 
Innehåller information om vad PDO paketen 
innehåller 

PDO2 0x1A01  
PDO3 0x1A02  
PDO4 0x1A03  
   

PDO1_rx 0x1600 
rx är för paketen som modulen får ifrån 
masterenheten 

PDO2_rx  0x1601  
PDO3_rx 0x1602  
PDO4_rx  0x1603  

Figur 18 OD översikt av PDO paketens inställningar och parameterisering 
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7.3 I/O-modulens kontakter 
 
På Spidern är givarna inkopplade med en typ av enkla stickkontakter direkt på kretskortet (se 
Figur 20). Detta medför att varje installation kräver ett tidsödande arbete. Ett önskemål var att 
kunna använda en form av standardiserat kablage där endast längderna skiljer mellan olika 
installationer. Vi undersökte vilka olika alternativ som fanns på marknaden.  
 
Skruvplintar: 

• Svårt att få till en godtagbar IP klassning av inkapslingen 
• Lätt att det uppkommer glapp 
• Tidsödande inkoppling 
• Billiga 

 
Stickkontakter som används idag: 

• Tidsödande inkoppling 
• Varje kablage är unikt 
• Svårt att få till en godtagbar IP klassning av inkapslingen 
• Billiga 

 
Skruvkontakter (M-kontakt): 

• Robusta 
• Genomföring med packning 
• Dyra 

 
Vi bestämde oss för en typ av kontakt som redan i dag används på vissa hydrauldrifter. Denna 
kontakt kallas M-kontakt och är en robust och hållbar konstruktion (se Figur 19). Då 
Hägglunds Drives har ett bra samarbete med Teschsystems2, valde även vi att köpa 
kontakterna därifrån. 

 
Figur 19 M-kontakt . 
Figur 20 Inkoppling i Spider 2. 
 
En annan fördel med fasta kontakter är att man kan beställa kablage med fasta längder så att 
man kan lagerhålla de vanligaste längderna. På detta sätt är det enkelt att standardisera 
kablarna så det bara är att ta en färdig kabel från hyllan och montera i ett skåp. Det tidsödande 
momentet med att montera kablagen i Spiderskåpen försvinner då (se Figur 20). 
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7.4 Antalet I/O på varje enhet 
 
Efter att ha tagit del av vad de personer som dagligen arbetar med dessa system har för 
önskemål om givare och funktioner kom vi fram till att dessa I/O portar önskades på de olika 
enheterna: 
 
Pumpenhet(tandem): 
Matartryck pump - DI 
Ackumulatortryck  - DI 
A/B tryck  - DI x 2 
Flöde, dränerig  - DI 
Smutsindikator - DI 
Två strokrar  - PWM x 2 
Spoltemp  - PT100 
Pumphustemp - PT100 
Looptemp x 2 - PT100 x 2 
Elmotortemp  - Termistor 
 
Tankenhet 
Matartryck  - DI 
Sugledning, ventil - DI 
Nivå x 3  - DI x 3 
Vattenventil  - DU 
Avlastningsventil - DU 
Tanknivå  - DI 
Matartryck  - DI 
Spoltemp  - PT100 
Pumphustemp - PT100 
Looptemp x 2 - PT100 
Elmotortemp  - Termistor 
 
Kylenhet 
Vattenventil  - AU 
Vinkel vattenventil - AI 
Ventilstyrning - DU 
 
Filterenhet 
Dränering, ventil - DI 
Retur, ventil  - DI 
Matartryck  - DI 
 
En sammanställning av detta samt ett avvägande vilka funktioner som var relevanta så valde 
vi att begränsa oss till dessa I/O-funktioner på vår modul: 
 
6 digitala ingångar  
2 digitala utgångar  
2 analoga ingångar  
2 analoga utgångar  
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1 digital enkoderingång  
2 termistoringångar  
4 PWM utgångar  
4 PT100 ingångar  
 

7.5 Varvtalsmätning/indikering 
 
I dagens läge så finns ingen mätning av varvtalet på elmotorn som driver hydraulpumarna. 
Istället fås en startersignal från starterskåpen när elmotorn slås på från kunden. Det i sin tur 
drar igång själva driftregleringen i Spidern. Önskemål finns att kunna mäta varvtalet lokalt på 
elmotorn istället för att förlita sig på en signal från kunden. Dagens lösning säger bara att 
elmotorn slagits på, inte om den egentligen roterar som den ska. Flera olika lösningar på detta 
problem undersöktes. Ett av våra önskemål var att rotationsmätningen inte skulle kräva stora 
omkonstruktioner av redan befintlig hårdvara, t.ex. motorfästen, axelkopplingar och dylikt. 
Här följer en sammanställning på några olika metoder för varvtalsmätning som vi har 
undersökt.  
 
Digital enkoder direkt på elmotorns axel: 

• Färdiga enheter från motorleverantörer. 
• Inte alltid elmotorn levereras från Hägglunds. 
• Enkoder finns inte till alla sorters elmotorer 

 
Enkoder på pump: 

• Ingen färdig lösning finns. 
• Svårt att montera. 
• Omkonstruktion krävs. 
• Inte säkert att elmotorn är påslagen bara för att pumpen snurrar. 

 
Tryckmätning: 

• Smidig montering 
• Inte säkert att elmotorn är påslagen bara för att pumpen snurrar. 
• Ingen varvtalsmätning 

 
Signal från starterskåp: 

• Används idag 
• Onödig kabeldragning 
• Ingen varvtalsmätning 

 
Mätning på axelkopplingen: 

• Varvtalsmätning 
• Rotationsriktning 
• Lämplig hårdvara finns redan 
• Inte säkert att elmotorn är påslagen bara för att pumpen snurrar. 
• Viss nykonstruktion av givarfäste krävs. 

 
Vi kom fram till att den smidigaste lösningen vore att mäta varvtalet på axelkopplingen  
(Figur 22) mellan elmotorn och hydraulpumpen med hjälp av en induktiv givare (Se Figur 
21). 
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Figur 21 Induktiv givare 
Figur 22 Axelkoppling 
 
Denna givare skulle kunna monteras i ett fäste i den inspektionslucka som idag finns på 
mellanstycket. Då arbetet med själva modulen drog ut på tiden så valde vi att inte försöka 
göra någon varvtalsmätning på axelkopplingen. 

7.6 Användarinterface 
 
På Spidern används en display för att kunna göra inställningar och för att kunna övervaka 
driften. Detta är en lösning som fungerar bra men det är omotiverat att montera en display på 
varje I/O-modul när modulen antagligen kommer att monteras på undanskymda och dolda 
platser. Marknaden undersöktes därför efter färdiga lösningar samt egna lösningar som skulle 
kunna monteras in på bussen efter behov.  
 
Display + tryckknappar: (se Figur 23)  

• Detta är den lösning som i dagens läge används på Spidern.  
• Lättanvänt 
• Inget behov av en PC 
• Komplexare pcb 
• Mer mjukvara 
• Dyrare tillverkning 
• Känns onödigt när väl enheten är i drift 

 

 
Figur 23 Spiderinterface 
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Bluetooth: (se Figur 24) (Mobiltel./PDA) 

• Inget behov av en PC 
• Tekniken finns redan i många kommersiella produkter. 
• Kräver en hel del jobb för att implementera 

 

 
Figur 24 Bluetoothlösning 
 
Separat displayenhet: 

• Färdiga lösningar med fältbusskommunikation finns redan att köpa på marknaden. 
• Möjlighet till montering i efterhand.  
• Samma enhet kan användas för att övervaka många moduler.  
• Möjlighet att designa vad som ska visas allt efter behovet hos kund. 

 
I Figur 25-28 kan man se några olika displaymoduler som är avsedda för skogsindustrin. 
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Figur 25 Framsidan av en panel vanlig i skogsmaskiner 
Figur 26 Baksida av samma panel 
 
 

 
Figur 27 Mätare för att mäta vibrationer i en vält 
Figur 28 Anslutningarna på samma display 
 
Visuellt (lysdioder): 

• Billig tillverkning 
• Simpel konstruktion 
• PC kan behövas för kalibrering 

 
Vi valde att använda oss av den sista lösningen för statusindikering av driftstatus. Det 
kommer även att finnas statusdioder på bakplanet för indikering av status på vissa av I/O- 
portarna. Om man i framtiden väljer att använda ett grafiskt interface så kommer behovet av 
mekaniska manometrar att försvinna och detta i sin tur medför mindre servicearbete med att 
byta ut läckande och trasiga manometrar. 

7.7 Nödstopp 
 
En mycket viktig del i detta system är hur ett nödstopp ska fungera. I dagens Spider används 
flera olika system för att säkerhetsställa att systemet stannar på ett korrekt sätt. 
Först och främst ska ett nödstoppsmeddelande komma fram oavsett vilken status som råder på 
bussen. Det krävs även att om bussnätet faller så ska en redudans finnas och kan då slå ner 
systemet. 
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Eftersom drifterna ibland håller en mycket stor rörelsemassa kan det ibland finnas behov utav 
att rampa ner systemet innan det slutligen stängs av. Sådana funktioner måste också kunna 
garanteras via bussnätet. Nedslag av elmotordriften får ej heller ske innan hydraulpumparna 
har rampat ner och systemet har stannat av. Spidern har flera funktioner för att säkerhetskälla 
detta.  
 
Dels en inbyggd timer i processorn som slår ner efter en inställbar tid. Dels har den en 
hårdvarutimer som efter inställd tid stänger ner alla system. Vår modul kommer att främst 
skicka nödstoppsmeddelanden via bussnätet, men skulle ett fel på bussen inträffa finns 
redundans i form av en egen nödstoppslina som har högsta prioritet över bussen. 
 
Slås denna nödstopp ner så stannar hela enheten och därmed också driften. 
 
Vid uppstart kommer kontroll av nödstoppsfunktionen att ske, samt även om ett nödstopp 
aktiveras kommer ett funktionstest att utföras innan enheten kan sättas i drift igen. 
 

7.8 Redundans 
 
Ett annat viktig del är att kunna hantera redudans, både av matningen till I/O enheterna men 
också av datatrafiken. Vi har därför valt att implementera hårdvarustöd för ett extra datanät 
via AnyBus. Det kan också användas så att kunden kan ansluta emot en I/O modul och på så 
vis styra modulen eller ta ut information från densamme. Det gör att modulen kan dels arbeta 
ensam för att driva ett enkelt system eller om kunden vill kunna styra modulen helt själv via 
dess egna styrsystem (nätverk). 
 

7.9 Processor 
 
Vid val av processor till vår I/O-modul tog vi fram några grundkriterier: 

• Den skulle gå minst i 16MHz för att kunna klara av alla funktioner som den ställs 
inför. 

• Kärnstrukturen får gärna vara minst 16-bitar för att förenkla räknandet av flyttal. 
• Hårdvarufunktionerna som vi behöver ska vara inbyggda i processorn. 

 
I vårt fall kom vi fram till att vi behöver följande: 

• PWM-modul 
• Timer-modul 
• CAN-modul 
• RS232 modul(Uart-kompatibel) 
• AD-modul 
• SPI-modul 

 
Den ska också ha minst 256kB i Flashminne(Programminne), samt så mycket 
ramminne(arbetsminne) som möjligt. Minst 16kB. Utbyggnad av ramminne ska helst också 
vara möjlig. Processorn ska också vara möjlig att kunna löda dit för hand. Vi hade också lite 
olika förslag på kärnstruktur som kan vara lämplig och här föll valet på en ARM7 kärna. 
Detta för att den är beprövad inom industrin, har funnits i många år och därmed finns det en 
hel del applikationer skrivna för denna struktur. Denna kärna är av 32-bits modell, vilken är 
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en fördel både i prestanda och kodmässigt då vi hanterar datastorlekar mellan 8 till 24bitar i 
de olika modulerna. 
 
Det som talar mot en ARM7 kärna är att den har en lite krånglig funktion för avbrott, samt att 
den kräver ett speciellt uppstartsförfarande. 
 
Processor Tillverkare EEPROM SRAM Core 
AT91SAM7A3 Atmel 256kB 32kB 32-bit 
Tricore Infineon 64kB 16kB 32-bit 
XC166 Infineon 64kB 4kB 16-bit 
LPC2129 (arm-7) Philips 256kB 16kB 32-bit 
Coldfire v2, 
MCF528x 

Freescale 512kB 32kB 32-bit 

STR7 ST 256kB 64kB 32-bit 
 
Processor Compiler CAN Usart IO Kapsel Pris(SEK) 
AT91SAM7A3 GCC (arm7), 

IAR, KEIL 
2 4 USB, 8*PWM TQFP 140 

Tricore  - - DSP BGA 140-300 
XC166  2 2   180 
LPC2129 (arm-7)  2 2 4*AD  100 
Coldfire v2, 
MCF528x 

GCC(68K) 1 3 SDRAM  250 

STR7  3 4  LFBGA 120 
Figur 29 Sammanställning över de olika microcontrollerna. 
 
Vi tittade också på den nyare kärnan ARM9 som också sitter i många applikationer idag, men 
denna kärnstruktur är mera lämplig för multimediaapplikationer där t.ex. avkodning av video-
strömmar är nödvändiga. 
 
Valet av processor blev slutligen en processor från ATMEL, AT91SAM7A3.  
 
Denna processor har förutom ovanstående kriterier en gratis programmeringsmiljö att tillgå, 
GNU-GCC. En sammanställning över de olika processoralternativen kan ses i Figur 29. 
 
Vi använde oss av ett utvecklingspaket kallat Winarm för själva programmet. Även 
utvecklingshårdvara fanns att tillgå utan större kostnad vilket också stärkte processorns fördel. 
Den har också ingångar som direkt är 5V logikkompatibla vilken är en fördel då alla våra 
kretsar för in och utgångar är 5 volt baserade, så någon förändring av dessa delar behövdes 
inte. Priset är också en annan aspekt och denna processor var bland de billigaste i jämförelsen. 
Ett utvecklingskit till denna processor beställdes och vi var snabbt igång med lite exempelkod 
då det redan fanns färdig skriven. Under tiden som arbetet med designen av kretskortet pågick 
så testades de olika modulerna på processorn med framgång. Processorn har till skrivande 
stund fungerat bra och har visat sig vara mycket stabil. 

7.10 Kretslösningar 
 
Då Spidern redan hade de flesta av kretslösningarna vi behövde för vår modul så återanvändes 
så mycket som möjligt. Här följer en kortare funktionsbeskrivning för de ingående kretsarna. 
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Då en mer ingående kretsbeskrivning skulle ta allt för stor plats i denna rapport hänvisas till 
respektive appendix för mer djupgående studier av de olika kretslösningarna. 
 
PT100 (se Appendix D.13 och Appendix D.14 ) 

• Fyra stycken ingångar. 
• 4 trådars, intern omvandling. 
• -29 -- +107gr C. 

 
Analog In (se Appendix D.3 ) 

• Två stycken ingångar. 
• Ström 0-20mA  

 
Digital In (se Appendix D.6 ) 

• Sex stycken ingångar. 
• 0 = 0-3,9VDC. 
• 1 = 6,6-32VDC. 

 
Termistor (se Appendix D.17 ) 

• Två digitalingångar för termistorer. 
 
Starter (se Appendix D.6 ) 

• Digital ingång för indikering av startersignal från starterskåpen. 
• 0 = 0-3,9VDC. 
• 1 = 6,6-32VDC. 

 
Enkoder (se Appendix D.9 ) 

• En ingång för varvtalsmätning via en ”quadrature encoder”. 
• En kanal, nollpuls, enkoder redo. 

 
Analog Ut (se Appendix D.2 ) 

• Två utgångar. 
• ström 0-20mA.  

 
Digital Ut (se Appendix D.7 ) 

• Två reläutgångar. 
• 3A, 30VDC, 280VAC. 
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Interlock (se Appendix D.8 ) 
• Förregling av elmotorerna. 
• Digital ut. 
• 3A, 30VDC, 280VAC. 

 
PWM (Pulse Width Modulated) (se Appendix D.16 ) 

• Fyra stycken PWM utgångar för utstyrning av tex propotionalventiler. 
• Max 2A/st. 

 
PWM feedback (se Appendix D.15 ) 

• Strömmätning av PWM signalen. 
 
Interface (se Appendix D.10 ) 

• Drivsteg för drivning av statusindikering via LED på fram och bakplanet. 
 
Matning (se Appendix D.12 ) 

• +5Vd. 
• +3,3Vd. 

 
Kommunikation (se Appendix D.4 ) 

• CAN. 
• Seriell. 
• ANY-bus. 

 
Minne/Temperatur (se Appendix D.11 ) 

• Minneskrets 256kB. 
• Tempkrets LM74 för intern temperaturmätning i modulen. 

 
Nödstopp (se Appendix D.8 ) 

• 0 = 0-4,7VDC. 
• 1 = 8,0-32VDC. 

 
CPU (se Appendix D.5 ) 
 
I Appendix B.1 och Appendix C.1 kan kretslösningarna på fram- och bakplanet ses. 
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7.11 Modullösningar 
 
Hur ett bussnät skulle byggas upp på bästa sett undersöktes också. De olika lösningarna vi 
tittade närmare på var följande: 
 

 
Figur 30 Modullösning 1. 
 
(Figur 30) Ett ”moderkort” som innehåller själva kommunikationsdelen samt CPU delen. 
Beroende på vad modulen sedan ska användas till så monterar man ett eller flera 
expansionskort som är speciellt framtagna för sin uppgift. T.ex. ett pumpkort som innehåller 
de nödvändiga I/O-portarna för övervakning samt PWM-utstyrning av pumparna. Denna 
lösning är bra på det viset att få portar kommer att bli oanvända på varje I/O-modul då varje 
instickskort är specificerade för sina respektive uppgifter. Detta minskar också kostnaden för 
kontakter för varje enhet. En nackdel är att man blir väldigt låst till de portar som finns på 
varje expansionskort, t.ex. om man vill installera en extra givare på en pumpenhet så är det 
inte säkert att det finns några lediga portar kvar. En annan nackdel är att 
tillverkningskostnaderna kan bli höga. Det är flera kort som ska designas, tillverkas och 
lagerhållas. Sen finns risken för att man får glapp i kontakterna mellan kretskorten. 
 

Tank 

CPU-/Buss-modul 

Pump 

Filter kylare 

Buss Buss 
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Figur 31 Modullösning 2. 
 
(Figur 31) Här var tanken att själva kopplingsdelen skulle brytas ut till en separat 
kopplingsbox som i sin tur skulle anslutas till I/O-modulen via en kabel. Med denna lösning 
så har man alltid alla funktioner och portar i alla I/O-moduler men man har specifika 
kopplingsboxar beroende på vilken sorts enhet de ska styra eller övervaka. Detta gör att man 
får en ”snygg” inkoppling i varje enhet med få tomma kontakter som i sin tur gör att 
kostnaden för varje enskild modul sjunker. En nackdel är dock att kostnaden kan bli hög när 
man måste lagerhålla många olika kopplingsboxar och ”mellankablar”. Även de extra 
kontakterna kan ge upphov till problem. 
 

 
Figur 32 Modullösning 3. 
 
(Figur 32) Liknande lösning som den ovanstående men här används en huvudmodul ute på 
varje enhet som i sin tur kommunicerar med de andra enheterna och  
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mastern. En inre fältbuss används för att kommunicera med understående kopplingsboxar. 
Dessa kopplingslådor kan specificeras så att det finns en specifik låda för inkoppling i en 
filterenhet, kylenhet osv. På detta sätt kan inkopplingen göras på ett snabbt och snyggt sätt 
med få oanvända kontakter. Detta kräver dock två separata fältbussar för att inte få för mycket 
trafik på den ”yttre” huvudbussen. Möjlighet finns att koppla in ett stort antal underliggande 
kopplingsmoduler till samma huvudenhet. Varje huvudmodul i sig är en liten master som 
bestämmer över sina underordnande kopplingsmoduler. Emellertid krävs det att varje 
kopplingsmodul i sig har nödvändig elektronik ombord för att kunna kommunicera via bussen 
samt att kunna omvandla signalerna till skickbart data. I övrigt är det samma för- och 
nackdelar som ovanstående förslag. 
 

                       
Figur 33 Modullösning 4. 
 
 
(Figur 33) Separata moduler för varje I/O-uppgift. Här är tanken att man ska kunna använda 
små enskilda moduler som i sin tur bara har en specifik uppgift, t.ex. en digital in modul som 
endast tar in digitala signaler och skickar ut de på bussen. Lösningen gör att man är väldigt fri 
att koppla in vilka moduler man vill på bussen allt eftersom man upptäcker ett behov för dem. 
Upptäcker man att inte en digital in modul räcker till så är det bara att koppla in en till. 
Nackdelen med denna lösning är att det kan bli dyrt att lagerhålla många olika moduler. Den 
bästa lösningen vore kanske att man hade vissa större moduler som är gjorda att ta hand om 
samtliga I/O behov i de större enheterna, t.ex. en pumpenhet eller en motorenhet och sen 
används mindre separata moduler för specifika I/O.  
 
 

 
Figur 34 Modullösning 5. 
 
 
(Figur 34) Detta är den lösning som vi tillslut valde. Här är alla kontakter och komponenter 
monterad i samma låda. De olika boxarna i nätet kommer senare att kommunicerar via 
fältbussen. När alla funktioner finns i alla boxar så minskas tillverkningskostnaderna och 
lagerkostnaderna när man endast behöver en sorts box på lager. En nackdel är att kontakterna 
är de enskilt dyraste komponenterna i hela modulen och därför blir kostnaden rätt hög och det 
kan bli oanvända kontakter i vissa inkopplingsfall. När alla funktioner finns i alla boxar så är 
denna lösning väldigt flexibel då man kan använda portarna på olika sätt. 

Specifik I/O-modul 

Buss Buss 

Komplett I/O-modul 

Buss Buss 



Förstudie/Teori 

25 
 

7.12 Spänningsmatning 
 
Vi tittade närmare på flera olika lösningar på hur modulen skulle kunna få sin 
spänningsmatning. Idag använder Spidern ett internt nätaggregat för att generera 24V. Denna 
lösning är dock utrymmeskrävande så därför undersökte vi andra lösningar. 
 
230V in – nätdel 
Detta kräver en separat nätdel för varje modul. Detta stjäl en hel del plats, det genererar 
värme, ”farligt” att behöva dra en 230V matningsledning i industrin. Samt är kostsamt. 
 
24V in – länkat 
Kräver ingen nätdel, genererar lite värme, ”ofarlig” spänningsledning. Möjlighet att länka 
samman flera enheter för att få en smidig kabeldragning. Dock kan spänningsfallet bli för 
stort om man kopplar samman många enheter och/eller drar långa ledningar. Detta kan ses i 
de nedanstående uträkningarna. 
 
24V separat 
Samma fördelar som ”24v in-länkat” fast man tappar möjligheten till en smidig kabeldragning 
mellan enheterna. 
  
24V – länkat +separat matning 
Här var tanken att det ska finnas två olika möjligheter till spänningsmatning på varje I/O-
modul. Om modulen endast ska användas till att övervaka givare och sensorer så ansluts 
matningen genom samma kontakt som fältbussen. Ska utvinkling av pumpar och andra 
effektkrävande moment användas så kopplas en separat 24v matning in till modulen. Detta 
ger en lösning som gör att vissa enheter endast behöver ha en enda kabel ansluten till sig, 
nämligen fältbusskabeln. 
 
Uträkning Strömbehov 
 
Grundfakta/information 
Kabelarea:   2,5mm^2 4mm^2 
Längd mellan enheter: 10m, 5m 
Antal enheter: 10st, 15st 
Strömbehov  5A/enhet (värsta fallet) (2A stroker, 1A modul) 
Tillåtet spänningsfall 4V 
 
Fall1: 10st enheter, 10m/enhet ger 100m kabel, med retur totalt 200m, 2,5mm^2 => 
6,76ohm/km (vid 20ºC) 
 
Strömbehov: 5*10 = 50A (topp), medelförbrukning 20A (uppskattat) 
 
 
 
 Ger spänningsfallet U = R*I; 20*(6,76*0,20) = 27V  (3) 
 
Fall2:   10st enheter 10m/enhet ger 100m kabel, med retur totalt  
  200m, 4,0mm^2 => 4.27ohm/km (vid 20ºC) 
 
  Strömbehov 5*10 = 50A (topp), medelförbrukning 20A  
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  (uppskattat) 
 
  Ger spänningsfallet: 20*(4,27*0,20)  = 17V 
 
Fall3:  3st enheter, 5m/enhet ger 15m kabel, med retur totalt 30m, 
  2,5mm^2 => 6,76ohm/km (vid 20ºC) 
 
  Strömbehov 5*3 = 15A (topp) 
 
  Ger spänningsfallet: 15*(6,76*0,03) = 3V 
 
Slutsats: 
Att kunna länka ett helt system kommer att ge stora spänningsförluster i systemet, betydligt 
mera än vad som kan tillåtas. Det enda möjliga fallet är om man vill länka ett fåtal enheter 
med varandra vilket fall 3 visar. Då erhålls tillåtet spänningsfall. 
 
Antaganden: 
Egentligen så ligger inte alla förbrukare i änden utav kabeln, vilket ger ett felvisande 
spänningsfall, men ger ändå en fingervisning på den totala spänningsförlusten i systemet. 
Resistans i olika ledare är hämtat ifrån ELFA:s faktasidor4.  
  

7.13 Inkapsling 
 
Då den slutgiltiga produkten är tänkt att kunna användas i en hård industrimiljö så behövdes 
en inkapsling som både är robust och hållbar, men samtidigt inte allt för stor och klumpig. Vi 
tittade på diverse olika lösningar såsom plastlådor, egentillverkade metallådor samt de lådor 
som finns att köpa ute på marknaden. Då Spidern arbetar i alla tänkbara ogästvänliga miljöer, 
allt från kolgruvor till slakterier med mycket ammoniak i luften, så insåg vi snabbt att en 
metallåda av något slag var det enda rimliga alternativet. Valet föll på en metallåda från 
ELFA. I en framtida produkt bör man välja en låda av syrafast plåt med packningar för att tåla 
de tuffaste miljöerna. Hålen för kontakterna togs upp med en hålplunch för att få kontakterna 
att passa. Vid en massproduktion bör dessa hål tas upp på ett annat vis så att man kan använda 
den avfasade delen på kontakterna för att få ett mothåll när man drar åt kontramuttern. 
 
Utsidan av lådan målades med en svart epoxyfärg i Hägglunds Drives eget måleri för att 
uppnå ett snyggt och professionellt utseende. Då detta är en prototyp för en eventuell framtida 
produkt, så uppfyller inte inkapslingen alla de krav som krävs för att uppnå en likvärd 
klassning som Spidern idag har.  
 
Det som först och främst skulle behöva ändras på för att uppnå bättre klassning är att lägga 
lysdioderna i ett ”overlay” som klistras på  
front/bakstycket och sen ansluts till korten via en kabel. Spidern har idag en liknande lösning 
för knappsatsen. Detta skulle även göra att man slipper håltagningen för lysdioderna. I Figur 
35-37 kan bilder på den färdiga inkapslingen ses. 
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Figur 35 Framsidan av I/O-modulen. 
Figur 36 Baksidan av I/O-modulen. 
 
 

 
Figur 37 Jämförelse i storlek mellan Spider och I/O-modulen. 
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7.14 Slutgiltiga tekniska specifikationer 
 
Här följer en sammanställning av de slutgiltiga specifikationerna som vi har valt att 
implementera i våran prototyp. 
 
Tekniska specifikationer I/O-modul: 
 

• 6 digitala ingångar – 24V (kopplade två och två i kontakterna) 
• 2 digitala utgångar – reläutgångar (gemensam matningspunkt) 
• 2 analoga ingångar – ström 0-20mA (offset till 4-20mA i mjukvaran) 
• 2 analoga utgångar – ström 0-20mA (offset till 4-20mA i mjukvaran) 
• 1 digital enkoderingång – 1kanal, quadrature encoder, nollpuls, enkoder klar  
• 1 termistoringång – anpassad digital ingång 
• 4 PWM utgångar – max 2A styck, strömåterkoppling 
• 4 PT100 ingångar - 4trådars, intern omvandling 
• Interlock/starter – samma funktion som i Spidern 
• Nödstoppsingång 
• Kommunikation via CAN 
• Möjlighet till inkoppling av ANY-buss modul (seriellt) 
• Konfigurering via RS232 
• ARM7 processor, 48MHz (AT91SAM7A3) 
• 24V matning 
• Intern temperaturövervakning 
• 256kB externt minne 
• Möjlighet till länkning av matning samt CAN 
• Statusindikering via LED 
• Programvara skriven i C med GCC kompilator 
• Egen implementation av ett CANOpen-liknande kommunikationsprotokoll 
• Ytmonterade komponenter (största delen) 
• M12/M23 - kontakter 
• Inkapsling i metallåda 
• Styrning via CAN från en PC med LabView under testkörning 
• Mönsterkortsstorlek ca 250*150mm (L*B) 
• Tre stackade kretskort för litet inbyggnadsmått 
• Fyrlagers ytmonterat huvudkort 
• Tvålagers front/bakplan med kontakter samt indikeringsdioder 
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8 Kretskortsdesign  
 
Kretskortsdesignen började med att vi var tvungna att rita av de befintliga kretslösningarna 
från Spider 2. Vi hade endast tillgång till dessa på papperskopior så var vi tvungna att rita av 
dessa manuellt för att kunna designa korten. Arbetet med att rita av dessa scheman i Orcad 
Capture var väldigt tidsödande och tog flera veckor att genomföra. 
 
När samtliga schematiska bilder var ritade så tog det stora arbetet med att designa själva 
korten vid. Till att börja med så var vi tvungna att besluta vilka ”footprints” varje komponent 
skulle erhålla. Footprints är en modell av de fysiska mått som en komponent behöver på ett 
kretskort. Då många av komponenterna inte fanns med i biblioteken i Orcad så var vi i många 
fall tvungna att rita dessa ”footprints” själva. Det blev många timmar sittandes med datablad 
och skjutmått innan denna uppgift var klar. Då Spidern har komponenter som är ytmonterade 
så valde vi att använda oss av samma typ av komponenter där det var möjligt för att underlätta 
komponentinköp samt att underlätta monteringen. 
 
I och med att vi ville ha så pass litet inbyggnadsmått som möjligt så valde vi att montera 
kretskorten i lådan staplade på varandra. Detta medför en kompakt och smidig design. 
Den slutgiltiga designen kommer att bestå av tre stycken kretskort (se Figur 38). I mitten av 
stapeln kommer själva ”moderkortet” att vara monterat (benämns hädanefter för huvudkort). 
Mot utsidan av lådan, sidan som kommer att vara vänd utifrån enheten, kommer ett lite 
mindre kretskort att monteras (framplan). Detta kort görs lite mindre än de övriga för att få 
frigång mot reläna och andra fysiskt stora komponenter på huvudkortet. Här kommer 
kontakter för kommunikation och matning att vara monterade samt lysdioder för 
statusindikering.  
 

 
Figur 38 Kretskortsstapel 
 
När komponenterna placerades ut på korten så försökte vi placera dessa så att de skulle sitta 
så nära de andra ”delkretsarna” som de skulle samarbeta med, detta för att få så lite korsade 
banor som möjligt (Se Figur 39). Det visade sig snabbt att det var lättare sagt än gjort att 
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designa kortet på ett snyggt sätt. Många gånger var vi tvungna att lägga in vior för att byta 
lager en kort bit för att sen gå upp med banan igen. Eventuellt hade detta kunnat avhjälpas 
med ett sexlagrigt kretskort. 
 
En annan sak som ställde till mycket huvudbry vid kretskortsdesignen var att flera av de 
hålmonterade komponenterna var tvungna att göras i en rättvänd samt en spegelvänd variant 
för att allt skulle hamna rätt väg mellan de tre delkorten. Det var många gånger vi var tvungna 
att skriva ut korten och sitta och vända och vrida på dem för att få allt rätt. 
 
 

 
Figur 39 Översiktsbild över huvudkortet 
 
Bak- samt framstycket är tvålagerskort som tillverkats av oss själva i labbet på Hägglunds 
Drives på gammalt hederligt sätt med framkallning och etsning (Se Figur 40). 
 

 
Figur 40 Översiktsbild på frontkortet. 
 
På sidan som är in mot enheten kommer ett kort att monteras som innehåller samtliga 
kontakter för inkoppling av givare samt ställdon (bakplan). Här kommer även lysdioder för 
portstatus att sitta. Se Figur 41 Översiktsbild på bakplanet 
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Figur 41 Översiktsbild på bakplanet (sett från baksidan). 
 
Bakplanet kommer att fästas i huvudkortet med hjälp av en 100 pinnars stiftlist samt fyra 
kretskortsdistanser. Framplanen fäst mot huvudkortet med en 50-ledad flatkabel. Detta för att 
man ska kunna öppna lådan utan att först montera av samtliga kontramuttrarna på M-
kontakterna. 
 
Huvudkortet är ett fyralagers kretskort där ett av lagren är ett jordplan, ett är ett matningslager 
och botten och topplagret används för att leda signaler (se Figur 42-43) 

          
Figur 42 Omonterat huvudkort (framsida). 
Figur 43 Omonterat huvudkort (baksida. 
 
I ett tidigt skede av detta examensarbete så träffade vi en säljare från Multi-teknik 
mönsterkort AB, vi gick då igenom vad man bör tänka på vid design av ett kretskort. Vi blev 
då även hänvisade till ett antal designregler på deras hemsida5 som vi skulle försöka att hålla 
oss till, banstorlekar, viastorlekar banavstånd osv. När vi tyckte att korten var färdigdesignade 
skickades de filer som hörde till huvudkortet ner till Multi-Teknik för att vi skulle få utlåtande 
på vårt arbete.  Ett par korrigeringar gjordes innan kortet kunde tillverkas.  
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Komponenterna till detta bygge köptes till största delen via eltech6 då detta är ett företag i 
Örnsköldsvik som i dagens läge bestyckar samt löder samtliga Spiderkort till Hägglunds 
Drives. De komponenter som inte gick att få tag på via dem köptes från ELFA samt från 
Lawicel7.  
 
Ett antal testpunkter lades in i huvudkortet för att underlätta felsökning (se Appendix A.1 för 
lista med testpunktsvärden och Figur 44). 
 

 
Figur 44 Testpunktsplacering 
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9 Programvaruuppbyggnad  
 
En stor del i detta examensarbete är också hur programvarustrukturen ska se ut och då främst 
inriktning mot protokollet över nätverket. Eftersom vårt val föll på CANopen fick även 
programstrukturen inspiration från detta system. Minnesstrukturen där alla variabler lagras 
har en uppbyggnad väldigt lik den struktur som CANopen använder. 
 
Men eftersom vi ville att valet ska vara öppet även för andra kommunikationsgränssnitt har vi 
internt i minnestrukturen mappat dess minne mot CANopen-strukturen. Det ger oss en fördel 
vid skrivandet av minnesstrukturen mot t.ex. ANYbus-modulen och serieinterfacet. 
Vi har också skrivit funktioner för att kunna hantera alla de interna modulerna som processorn 
innehåller.  
 
Minnesuppbyggnad: 
 

 
Figur 45 Uppbyggnad av minnesblocken i minnet 
 
Minnet som vi sparar alla variabler i är uppbyggda enligt Figur 45. Eftersom vi använder oss 
utav en 32-bitars processor gör att vi kan enbart nå minnet i 4 bytes offset, det skulle innebära 
att använder vi minnet normalt så skulle vi för varje variabel utnyttja 32-bitar, även om vi 
bara vill spara ett booleskt värde. 
 
Vi byggde då upp en struktur som delar in ett 32-bitars segment i två 8 bitars och en 16-bitars 
del. 16-bitar är det största värde vi behöver hantera för själva IO-modulens in och utgångar. 
 
Första 8-bitars blocket hanterar vilka som får åtkomst till variabeln. Andra 8-bitars blocket 
hanterar hur stor datamängd som är giltigt i 16-bitars blocket.  
 
Vi har en typ av datalängd i CANopen implementeringen som kräver att man kan lagra ett 32-
bitars ord, vi har då skapat en struktur enligt Figur 46 och den enda skillnaden är att vi nu kan 
spara 32-bitar i data blocket. Då denna tar mer minne i anspråk används den enbart där det 
krävs.  
 

 
Figur 46 Uppbyggnad av minnesblocken i minnet, utökad version. 
 

Minnesblock: 
mapping 
uint8 access 
uint8 size 
uint32 data 

Minnesblock: 
variable 
uint8 access 
uint8 size 
uint16 data 
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Vi bygger sedan upp en till struktur som innehåller information om just den I/O-del vi vill 
spara. Om vi t.ex. tar en analog ingång så bygger vi en egen struktur för den med hjälp av 
ovanstående minnesblock enligt Figur 47. 

 
Figur 47 Strukturen för en Analog Ingång. 
 
Vi inleder strukturen med ett subindex, den används utav CANopen systemet för att veta hur 
många undernivåer det finns i just denna modul. 
 
Observera nu att vi kan bestämma på varje variabel hur vi vill kunna ändra den, samt maximal 
storlek för den. Det ger en smidig struktur utan att det kostar allt för mycket minne dels i 
EEPROM men även i programkörningsminnet. Denna struktur upprepas sedan för alla andra 
moduler. 
 
En analog ingång kräver kalibrering för att fungera som det är tänkt. Variabeln som används 
för att spara dessa värden bygger på samma princip, fast där skapar vi ett block för varje 
ingång. Dvs. vi har ett block som innehåller ingångens realtidsinformation, samt en struktur 
för varje ingång med dess kalibreringsvärden. I Figur 48 kan man se hur en 
kalibreringstruktur för en analog ingång ser ut. 
 

 
Figur 48 Strukturen för en Analog Ingång. 
 
Vi har där två värden för att kunna ange vilket värde som ska ge det maximala utslaget på 
ingången, samt det minimala värdet. Värdena för korrigeringen anges i rådata värde, dvs. 
omvandlar värde (0-1023). Realtidsvärdet som sparas kommer att skalas mellan dessa två 
värden och det totala området där emellan skalas för att passa 0-10000, som är det område 
som alla ingångar och utgångar arbetar med. Nu kan vi nå hela minnestrukturen genom att 
enbart ropa på dess namn i programkoden. Vi har även byggt så att vi kan nå en viss 
undervariabel genom att anropa dess ordning i strukturen. I Figur 49 skapar vi ett sådant block 
utav en union datatyp. 
 

 
Figur 49 Strukturen för en Analog Ingång ombyggd för att även kunna ropa via nummer. 

IO-block utbyggnad:  
Process_AI_u 
Process_AI_s byName 
variable byOffset[3] 

IO-block:  
Process_AI_s 
variable subindex 
variable CalibL 
variable CalibH 

IO-block:  
Process_AI_s 
variable subindex 
variable AI_1 
variable AI_1 
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Så när vi vill använda detta minnesblock skapar vi ett minnesblock genom att skriva följande i 
koden: 
 
Process_AI_u process_AI; 
 
För att t.ex. kunna nå variabeln för första ingången kan vi nu skriva så här: 
 
temp = process_AI.byName.AI_1.value; 
 
Men vi kan också välja att nå den genom ropa på dess subindex nummer. 
 
temp = process_AI.byOffset[1].value; 
 
Detta ger oss ett mycket flexibelt minnessystem där vi kan bygga upp den med nya delar allt 
eftersom fast fortfarande inte förstöra allt för mycket minnesområde samt att integrationen 
med HäggCAN blir mycket enkel då den baseras på ungefär samma princip hur den håller 
olika variabler. 
 
I HäggCAN använder vi oss utav ett, liksom i CANopen, ett indexsystem, Object Dictionary, 
för att kunna hålla reda på alla olika in och utgångar, kalibreringsvärden och så vidare. 
 
Vi bygger även här en struktur för att kunna organisera ett sådant system, den kan ses i Figur 
50 
 

 
Figur 50 Uppbyggnaden av ett OD entry. 
 
I index håller vi vilket ODindex den kommer att få, t.ex. kommer realtidsvärden från analog 
ingången att få index 0x6400, dess kalibreringsvärden kommer att få index 0x4100, samt 
0x4101. Detta är sedan detta index vi frågar modulen efter via CAN-bussen. Datatypen anger 
vilken typ av index vi jobbar med just nu, detta eftersom vi använder oss utav två typer av 
minnesblock, dels variabelblocket som har en minneslängd på 16-bitar, samt ett 
mappningsblock som har en minneslängd på 32-bitar. 
 
Access delen används för tillfället inte, men kan ge ytterligare kontroll över vilka som kan få 
rättighet att skriva och läsa en variabel (eller i detta fall ODindex:et).  
Sist kommer det en pekare och där pekar man till den struktur som håller den aktuella 
variabeln för just denna post. 
 
Nu är det enkelt att skapa en lista som är fylld med dessa block och sedan kan vi enkelt nå alla 
index genom att söka i denna lista. Vi har implementerat en enkel algoritm som går igenom 
alla poster tills vi hittar den vi söker efter. Får man en stort OD kan man naturligtvis se till att 
optimera sökningen t.ex. genom att sortera listan. 

HäggCAN-block:  
ODentry_t; 
uint16_t index 
type_od datatype 
access_e access 
void *data 
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10 Montering 
 
När nu alla delarna har anlänt så var det dags att montera ihop hela modulen. Då vi enbart har 
en modul vi ska bygga så monterades alla komponenter för hand. Ett rätt tidsödande arbete 
men det gav också möjlighet att testa en viss del innan man går vidare till nästa.  
 
Arbetet började med att vi monterade de olika nätdelarna för bl.a. processorn och själva 
systemet. När vi sedan såg att vi hade rätt spänningar gick vi vidare med nästa del. Arbetet 
fortskred sedan på liknande sätt med de övriga funktionerna. 
 
Vi kontrollerade även samtidigt att alla komponenter hade fått rätt footprints, samt att 
benkonfigurationen var rätt. Det visade sig sedan att många komponenter hade fått 
felaktigheter i sina footprints. 
 
Sist monterades processorn, den ömtåligaste komponenten i systemet. Kontakt med 
processorn erhölls snabbt och vi kunde då ladda in den programkod som redan var förbered. 
 
Det visade sig också att vissa anslutningar hade försvunnit mellan elschemat och layout 
programmet. De saknade anslutningarna fick då lödas för hand med lösa kablar. 
 
Efter några mindre problem med komponenter som inte var riktiga så fungerade alla delar till 
slut och vi kunde gå vidare med att testa programfunktionerna. 
 
I Figur 51-53 så kan bilder från monteringsarbetet i labbet ses. 
 

   
Figur 51 Typisk storlek på komponenterna. 
Figur 52 Koncentrationen är hög. 
 

 
Figur 53 Inte skaka på handen! 
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11 Testkörning 
 
Vid testkörning av I/O-modulen via CAN-bussen så användes programmet LabView från 
National Instruments8 tillsammans med ett CAN-interfacekort från samma företag.  
 
För att få igång testkörningarna så snabbt som möjligt så modifierades ett exempelprogram 
för att passa vår applikation.(se Figur 54) 
 

 
Figur 54 Frontpanel i LabView. 
 
Vi byggde även en del hårdvara för att simulera laster och givare under testkörningarna. (se 
Figur 55). 
 

 
Figur 55 Testutrustning 
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12 Slutsats 
 
Så slutligen efter ett drygt halvårs arbete med denna modul, har vi nu lagt en grund för hur ett 
modulariserat system kan se ut. Vi har i vår konceptmodell lagt grunden för vidare utveckling 
av produkten som kommer att ske på företaget i framtiden. Vi har även visat att konceptet 
fungerar i verkligheten då vi redan nu har byggt upp ett mindre styrsystem mellan modulen 
och en vanlig PC. 
 
Vi har också lärt oss att det till synes rätt enkla arbetet tar längre tid än man räknar med, en 
del moment i arbetet har varit väldigt tidskrävande. Modulen är än så länge ett koncept och 
det tar en del utveckling innan första modellen kan sättas in i ett riktigt fälttest. 
 
Vi har lärt oss att vara mycket grundliga vid arbete med kretsscheman och speciellt ritandet 
av kretskortet. Små saker här kan få stora konsekvenser i senare del av byggnationen.  
 
Programmet som vi har skrivit visar också på hur man kan bygga upp systemet för att enkelt 
kunna utöka det med nya funktioner i framtiden utan att behöva ändra stora delar av koden. 
Processorn och utvecklingsmiljön till den har fungerat över förväntan, vilket också är en 
central del i modulen. 
 
CANopen har också visat sig vara ett mycket smidigt protokoll för hantering av denna typ av 
modularisering. Många funktioner finns implementerade i protokollet, men även dess förmåga 
att kunna anpassas till olika system har varit värdefull och sist men inte minst att funktioner 
för nödstopp, felhantering och nodövervakning finns med protokollbeskrivningen. 
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13 Diskussion/förbättringar 
 
Det finns många saker som man kan förbättra på denna modul, vi har helt enkelt bara skrapat 
på ytan i detta ämne. Vi kommer nu att relativt kort redogöra för saker vi har upptäckt i vårt 
byggande som kan vara intressant att förbättra till nästa version. 
 
Idag tillverkades fram- och bak-kortet för hand i labbet, vilket gjorde att vi var begränsade till 
endast två lager. Tillverkas dessa kort i en fabrik så kan man köra med fyra lager och då göra 
korten mindre samt lättare att rita. Huvudkortet är nu tillverkat i fyra lager, men även här ser 
vi fördelar av att gå upp till sex lager för att dels kunna minimera yttermåtten men även för att 
förenkla ritandet av kortet. 
 
Vår inkapsling utgörs av en enkel aluminiumlåda. Vi valde också att tillverka kretskorten i 
den storlek som lådan var. Vi ser här att man ska titta på en lådtyp i syrafast material för att 
kunna klara alla typer av miljöer. Detta också för att kunna få en riktig IP-klassning av 
modulen. I klassningen ingår även en ide om att man istället för nu, där vi har borrat hål i 
lådan för att kunna sticka igenom lysdioder istället montera dessa i en ”overlay” film som 
sedan klistras på lådan och då behövs bara en liten genomföring in till lådan, något som både 
förbättrar EMC-egenskaper samt IP-klassningen. 
 
Vi har också sett tendenser till att vissa ingångar är känsliga för störningar från t.ex. PWM 
utgångarna. Här bör man nog också tänka till en extra gång när man ritar kortet så att man kan 
eliminera störningarna så mycket som möjligt på kretskortet. Placeringen av vissa 
komponenter som alstrar värme är också en sak att tänka på. Då vi redan nu har en relativt 
hög temperatur i lådan även fast vi inte belastar den speciellt hårt samt att den står i en relativt 
sval kontorsmiljö. Även att vissa ledare skall vara bredare än idag för att klara den ström de 
utsätts för. 
 
En mycket viktig sak som inte kan påpekas nog är att se till att alla footprints för 
komponenterna är riktiga innan man börjar rita kretskortet. Något som vi bittert fick erfara. 
 
Valet av program till schemaritning och kretskortsdesign kan också övervägas då programmet 
börjar få några år på nacken och idag finns det betydligt bättre program som dels är enklare att 
jobba i men också har bättre kontroll för felande faktorer ifrån människan. 
 
Vi såg också att programkoden i grunden skulle behöva ett realtidsoperativsystem för alla 
dess uppgifter. Idag fungerar koden bra tack vare att vi har en snabb processor till uppgiften. 
Men när väl mer programfunktioner byggs in blir komplexiteten större för att få koden att 
fungera smidigt. 
 
Så sammanfattningsvis finns det en hel del förbättringar att genomföra, Hägglunds Drives har 
valt att fortsätta utvecklingen av denna modul, vilket glädjer oss. 
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Appendix A.1  Testpunktsvärden 
 
Testpunkt Värde   
TP1 -5 V analog in 
TP2 15 V analog ut 
TP3 2,5 V analog ut 
TP4 3,3 V analog ut 
TP5 1,8 V CPU 
TP6 USB  CPU 
TP7 USB  CPU 
TP8 2,5 V  
TP9 spare(p23)  CPU 
TP10 24 V power 
TP11 5 V power 
TP12 3,3 V power 
TP13 5 V power 
TP14 11,2 V PT100_1 
TP15 11,2 V PT100_2 
TP16 5 V PWM out 
Figur 56 Testpunktsvärden 
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Appendix B  Framplan 
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Appendix B.1  Framplan 

 
Figur 57 Kretsschema Frampla
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Appendix C  Bakplan 
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Appendix C.1  Bakplan 

 
Figur 58 Kretsschema Bakplan 
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Appendix D  Huvudkort 
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Appendix D.1   Blockschema 

 
Figur 59 Blockschema
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Appendix D.2  Analog ut 

 
Figur 60 Kretsschema Analog ut 
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Appendix D.3  Analog in 

 
Figur 61 Kretsschema Analog in 
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Appendix D.4  Kommunikation 

 
Figur 62 Kretsschema Kommunikation 
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Appendix D.5  CPU 

 
Figur 63 Kretsschema CPU 
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Appendix D.6  Digital in 

 
Figur 64 Kretsschema Digital In 
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Appendix D.7  Digital ut 

 
Figur 65 Kretsschema Digital ut 
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Appendix D.8  Nödstopp 

 
Figur 66 Kretsschema Nödstopp 
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Appendix D.9  Enkoder 

 
Figur 67 Kretsschema Encoder 
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Appendix D.10  Interface 

 
Figur 68 Kretsschema Interface 
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Appendix D.11  Minne/Temperatur 

 
Figur 69 Kretsschema Minne/Temperatur 
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Appendix D.12  Matning 

 
Figur 70 Kretsschema Matning 
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Appendix D.13  PT100_1 

 
Figur 71 Kretsschema PT100_1 
 



Appendix 

64 
 

Appendix D.14  PT100_2 

 
Figur 72 Kretsschema PT100_2 
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Appendix D.15  PWM_återkoppling 

 
Figur 73 Kretsschema PWM återkoppling 
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Appendix D.16  PWM_ut 

 
Figur 74 Kretsschema PWM ut 
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Appendix D.17  Termistor 

 
Figur 75 Kretsschema Termistor 
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