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Förord

Detta examensarbete är avslutningen på vår utbildning till elektronikingenjörer. 

Utbildningen började HT04 och avslutas VT07. 

Arbetet har givit oss stora kunskaper i att använda CANmaster och att arbeta i projekt 

med flera inblandade parter. Detta värderar vi oerhört stort då vi kommer att ha stor nytta 

av det i vårt fortsatta arbetsliv. 

Vi vill tacka alla som varit delaktiga i arbetet, framförallt vill vi tacka:

Rolf Olsson på SRG Production AB / SRG Carrier Systems AB som gjorde det hela 

möjligt och för hans tips och ideer.

Anders Månsson, Gabriel Månsson och Johan Berggren på SRG Carrier Systems AB för 

all hjälp med att utveckla våra ideer och tips under resans gång. 

Claes Gahlin på Hydratronics AB för all hjälp med programmeringen och programvaran.

Slutligen vill vi tacka Niklas Rothpfeffer på HiG för all hjälp under arbetets gång, inte 

bara under exjobbet utan under hela studietiden. Niklas har alltid varit hjälpsam och ställt 

upp när behov funnits.  



Abstract

SRG Carrier Systems AB has developed a new machine MPM 160, MPM is short for 

Multi Purpose Machine. It is a kind of toolcarrier with the size of a forrestmachine that 

depending on what it is equipped with can be used as allmost anything. The cabin on this 

machine can always remain in horizontal position, if so is preferred. This can be done 

either automatically or manually and the nivellation is made by six hydaulic cylinders. 

The work in this report concerns the creation of the automatic system. The control system 

has been created in the software CANmaster developed by Hydratronics AB. To know 

the degree of tilt of the cabin an inclinometer has been chosen and to detect when the 

compensation of tilt has reached a maximum inductive sensors has been chosen. The 

control system is then applied on the machine.



Sammanfattning

SRG Carrier Systems AB har tagit fram en ny maskin MPM 160 där MPM står för Multi 

Purpose Machine. Den är en typ av redskapsbärare i storleken av en skogmaskin som 

beroende på vad den utrustas med kan fungera som i princip vad som helst. Hytten på 

denna maskin skall om så önskas alltid kunna stå horisontellt. Detta skall kunna ske 

automatiskt eller manuellt och tiltningen sker med hjälp av sex stycken hydraulcylindrar. 

Arbetet i denna rapport avser skapandet av det automatiska systemet. Styrsystemet har 

skapats i mjukvaran CANmaster från Hydratronics AB. För att veta hur mycket hytten 

lutar har en inklinometer, vilket är en lutningsgivare, valts och för att veta när maxlägen 

för lutningkompenseringen nåtts har induktiva givare valts. Styrsystemet 

implementerades sedan på maskinen.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

1.1.1 SRG Carrier Systems AB

SRG Carrier Systems AB är ett av företagen i SRG gruppen. SRG gruppen startades i 

mitten av åttiotalet av de tre arbetskamraterna Sven, Rolf och Glenn därav namnet. 

Företaget inriktade sig i början på att tillverka skogsmaskiner, numera tillverkar man 

huvudsakligen stenkrossar åt framförallt Sandvik[1]. SRG gruppen har startat ett nytt 

företag för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare, detta är SRG Carrier Systems 

AB. Huvudkontoret ligger i Ljusnedal och VD för företaget är Johan Berggren. Företag 

kommer att inrikta sig på att skräddarsy maskiner efter kundens behov och önskemål.

1.1.2 MPM 160

MPM 160 Figur 1 (Multi Purpose Machine) är en typ av redskapsbärare utvecklad av 

SRG Carrier Systems AB som beroende på vad man utrustar den med kan fungera som i 

princip vad som helst, till exempel skogsmaskin. Överdelen som består av bland annat 

hytt, grävarm och motor är tillverkad av Caterpillar och sitter från början på 

grävmaskinen M316D. På MPM 160 kommer överdelen att ställas på en speciell av SRG 

konstruerad tiltplatta som har möjlighet att tilta åt samtliga håll. Denna nivellering sköts 

hydrauliskt av sex stycken cylindrar som kan tilta hytten framåt eller åt sidan Figur

7.Maskinen skall använda det CANbus baserade elektroniska styrsystemet CANmaster.
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Figur 1: Redskapsbärare av typ MPM 160



1.2 Syfte

För förarens komfort skall hytten på maskinen kunna, om så önskas, vara horisontell 

oavsett hur maskinen står Figur 2. Detta skall kunna ske per automatik eller manuellt med 

en joystick. Arbetet går ut på att programmera styrsystemet som sköter den automatiska 

nivelleringen samt införskaffa eventuell nödvändig extrautrustning för att detta skall vara 

möjligt.

1.3 Frågeställningar

För att skapa detta styrsystem behövs en inklinometer som kan tala om hur hytten hela 

tiden står. Det finns en uppsjö av sådana på marknaden men vilken givare passar bäst för 

den här uppgiften? 

När maskinen är i drift kommer den att kunna gå i oländig terräng, detta kommer att 

innebära stora påfrestningar på maskinen. Var på maskinen är inklinometern bäst skyddad 

och var har den bäst förutsättningar att fungera önskvärt?

Hur skall övergången mellan automatisk tiltreglering och manuell gå till och finns det 

några säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till?

Maskinens specifikation anger exakta maximala tiltningsvinklar åt samtliga håll. Vilken 

typ av givare passar bäst för att detektera när dessa maxlägen är nådda?

1.4 Metod

I inledningsfasen lades stor vikt på att lära sig programmet CANmaster, genom att bland 

annat att gå en kurs hållen av Hydratronics [2], för att kunna utnyttja det till fullo. Under 

byggnationen av MPM 160 observerades också utseende och konstruktion av de delar 

som speciellt berör hytten och dess nivellering. 
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Figur 2: Maximal tilltänkt nivellering på MPM 160



2 Teori

2.1 CANmaster

CANmaster är ett mycket kompetent styrsystem utvecklat av Hydratronics[2]. Det sköter 

kontroll och övervakning av maskinens hydraultransmission, dieselmotor, 

arbetshydraulik samt bromsar/diffspärrar/midjelås. CANmaster är baserat på CANbus 

och använder sig av CANbus och CANopen kommunikation[3]. Det använder sig av 

grafisk programmering men möjlighet att programmera med hjälp av text finns också. 

Innan ett utvecklat styrsystem skarpt förs över till en maskin kan en komplett simulering 

av systemet utföras direkt i programvaran. Programmet arbetar med en frekvens på 100 

Hz. Detta innebär att systemet läser av alla ingår, exekverar programmet och ändrar 

utgångarnas värden på 10mS. Se Figur 3

Hårdvarumässigt finns det tre olika typer av kontrollenheter till systemet, en ”master”, en 

”expansion” och en ”crane”enhet. Crane enheten är speciellt framtagen för att användas 

till maskiner med kranar. Dessutom finns det en displayenhet som kallas terminal. I 

systemet krävs en master. Utöver denna kan mellan noll och fyra enheter vardera av crane 

och expansionenheten kopplas in samt en terminal. Dessutom kan andra extra 

kontrollenheter kopplas in externt.

2.2 CANbus

2.2.1 Nätverksprotokollet

CAN eller Controller Area Network som förkortningen står för är en nätverksstandard 

och presenterades för första gången på SAE kongressen i Detroit i februari 1986 [4]. Det 

var i första hand tänkt åt bilindustrin och tillverkades på uppdrag av Mercedes och BMW 
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Figur 3: Exekverings cykel för 
CANmaster



då dessa hade problem med att kommunicera mellan olika elektroniska 

kontrollenheter[5]. Men det visade sig vara användbart i fler områden och den används nu 

inte bara inom just bilindustrin [6] dock fortfarande framför allt inom industrin. 

Ett datornätverk använder sig av 7 skikts OSI-modellen nämligen: Applikationsskiktet, 

presentationsskiktet, sessionsskiktet, transportskiktet, nätverksskiktet, datalänkskiktet och 

det fysiska skiktet. Men CANbus systemet behöver inte alla dessa skikt utan använder 

oftast bara datalänkskiktet och det fysiska skiktet. Detta gör att det blir ett mycket enklare 

system och samtidigt blir det lättare för användare att utveckla egna applikationer [5]. 

CAN använder sig av meddelandeprioritering [7], detta innebär att om ett meddelande 

med hög prioritet skickas kommer det att ”gå före” i kön. De meddelanden som har lägre 

prioritet hamnar längre ner i kön och får vänta på sin tur.  I dag används huvudsakligen 

två olika standarder CAN 2.0 A och CAN 2.0 B. Där den huvudsakliga skillnaden är 

längden på identifikationsdelen. I A varianten har den 11 bitar Figur 4 och i B varianten 

har den 29 bitar Figur 5 [8].

Figur 4: CAN 2.0 A [8]

 

Figur 5: CAN 2.0 B [8]

4



3 Genomförandet av examensarbetet

3.1 Inklinometer

För att en automatisk nivellering skall kunna skapas måste information om hur hytten 

lutar finnas. För att få denna information måste en lämplig inklinometer väljas. En 

inklinometer är enkelt förklarat en givare som talar om hur mycket den lutar.

3.1.1 Marknadsundersökning av olika inklinometrar

Först skapades en lista över följande krav som givaren måste uppfylla:

● 2 axlig

● CE-märkt

● Lutning max/min: i motlut: 9°, i sidled och medlut: 7°

● Temperaturtålig

● Vibrationstålig

● IPklass ≥ 65

Genom att därefter kontakta olika leverantörer inom området togs en lista på olika 

tänkbara givare fram se Appendix 1. Där negativa egenskaper markerats med rött.

3.1.2 Val av inklinometer

För att välja ut en specifik givare bland alla på listan togs hänsyn till följande.

Vätskebaserade givare påstods kunna börja självsvänga och kräver att man väljer en 

vätska som har rätt tröghet vilket kan variera mycket beroende på användningsområdet 

för maskinen. Då användningsområdet för maskinen också kommer variera mycket 

beroende på vad kunden vill kunna använda den till kommer en sådan givare kräva 

mycket extrajobb.

En givare med CANbusinterface påstods vara besvärlig att byta ut om den gick sönder. 

Den nya måste då ställas in på rätt sätt för systemet. Dessutom kräver CANbus 

programmering i textbaserad källkod vilken också måste integreras med motorstyrningen.

Den typ av givare som verkar passa bäst för vår applikation är en icke vätskebaserad 

givare med spänning eller ströminterface. De analoga ingångarna som CANmaster har är 

spänningsingångar anpassade för 0 – 5V så detta är givetvis önskvärt hos givaren. Men 

det fungerar också med ströminterface då denna enkelt kan kopplas över ett motstånd för 

att istället mäta spänning.
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IS2A10P20 Figur 6 var den givare som passade den här applikationen bäst. Den hade ett 

fördelaktigt pris och en kort leveranstid samt klarade alla de övriga kraven.

3.2 Maxläge på hydrauliken

Enligt specifikation från SRG Carrier Systems AB skall MPM160 kunna tilta maximalt 

9° i motlut och 7° i medlut och sidled. Det finns i CANmaster ingen möjlighet att se hur 

många grader hytten är tiltad. Därför måste även här någon form av givare användas.

3.2.1 Val av givare

För denna uppgift valdes fyra stycken induktiva givare som talar om när någon av 

tiltcylindrarna nått sitt maxläge. Valet gjordes efter samråd med erfarna konstruktörer hos 

SRG. Detta är en enkel, pålitlig och billig lösning. De känner av när ett metalliskt föremål 

närmar sig och ger efter förutbestämda parametrar hög utsignal vid valt avstånd. 

3.3 Programmering av styrsystemet

Den utrustning som vi har för att lösa uppgiften är mjukvaran CANmaster, en tillhörande 

manual samt teknisk data för programmet.

De kontrollenheter som finns på maskinen är en masterenhet, två stycken 

expansionenheter, en terminalenhet samt en separat joystickenhet.

Utöver detta har vi också datablad för vår valda inklinometer samt de induktiva givarna.

3.3.1 Förberedelser

Innan programmeringen påbörjades sammanställdes all aktuell information. 
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Figur 6: Inklinometer IS2A10P20



Eftersom bara en del av hela styrsystemet skall skapas här måste en dialog hållas med 

programmeraren av de övriga delarna så att det går att sammanföra våra system på ett 

enkelt sätt när de är klara. Det är till exempel bra om samma princip används vid 

namngivande av variabler.

3.3.2 Viktiga parametrar och säkerhet

För att kunna utföra programmeringen måste information om vilka utgångar på 

kontrollenheterna ska användas finnas, vilken typ av storheter och inom vilket intervall.

En viss hysteres har skapats för att tiltningen inte skall slå av och på vi något ändläge.

Följande krav på säkerhet har tagits hänsyn till:

Systemet får inte försöka kompensera mot lutningar större än de specificerade.

När maskinen är i transportläge skall inte den automatiska nivelleringen vara aktiv.

Val mellan automatisk och manuell nivellering sker med en logisk switch. Maskinen kan 

inte startas upp med automatisk nivellering aktiv, utan ett medvetet val från manuell till 

automatisk måste utföras när maskinen är igång. Detta för att systemet med säkerhet skall 

ha hunnit starta upp ordentligt. 

3.3.3 Programkoden

Programkoden har delats upp i tre delar vilka refereras till som blad. Detta för att varje 

del då blir mindre och mer specifik, vilket gör den mer överskådlig. Dessutom används 

viss del av koden av flera delar i systemet och då är det mycket smidigt om den är en 

egen separat del.

I blad 1, Figur 9 i bilaga 2, tas signalerna från inklinometern emot och filtreras med ett 

lågpassfilter som filtrerar bort de högfrekventa svängningarna av hytten som uppstår av 

till exempel vibrationer från motorn. Det innehåller också ett system för hysteres där 

samtliga kritiska punkter för av och påslag av nivelleringen kan ändras externt utan att 

hela programmet måste kompileras om och på nytt laddas ner till kontrollenheterna. Detta 

för att systemet inte skall slå till och från vid samma punkt. Då detta skulle innebära att 

systemet skulle kunna självsvänga vid denna punkt. Den bearbetade signalen skickas 

därefter via en intern variabel vidare till blad tre. 

7



Blad 2, Figur 10 i bilaga 2, jämför signalerna från de induktiva maxlägesgivarna med 

signalerna från inklinometern. Om någon maxlägesgivare ger utslag och inklinometern 

visar att det fortfarande lutar åt det hållet kommer signalen från inklinometern att bortses 

ifrån tills dess att maxlägesgivaren inte längre ger utslag. Bladet kontrollerar även att 

maskinen är inställd på arbetsläge samt automatisk nivellering, om någon av dessa två 

krav inte är uppfyllda eller maskinen försöker kompensera en lutning större än de tillåtna 

kommer en intern logisk variabel som skickas vidare till blad tre att ställas hög.

Blad 3, Figur 11 i bilaga 2, delas av det manuella och det automatiska systemet eftersom 

det hanterar utsignalerna till tiltbryggan. Det tar givetvis hänsyn till om maskinen är 

inställd på manuell eller automatisk nivellering. Om automatisk nivellering är vald tas 

signalen från blad ett emot och det kontrolleras att den digitala variabeln från blad två 

inte är hög. Är den det bortses från inklinometerns signaler. Här regleras även 

säkerhetsföresksriften att den automatiska nivelleringen inte fungerar om maskinen 

startas upp med denna aktiv. För en komplett variabellista se Appendix 3.
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3.4 Implementering

Då hytten är roterbar i 360° valdes att inklinometern skall sitta på den övre tiltplattan 

Figur 7. Hade givaren placerats på hytten så skulle problem uppstå om hytten till exempel 

skulle stå vriden 90° åt höger. Då skulle givarens utslag inte längre överensstämma med 

programmet då en lutning åt höger skulle tolkas som lutning bakåt. På tiltplattan sitter 

givaren i en vattentät aluminiumlåda som skall skydda givaren mot yttre påfrestningar 

och slitage. Dessutom sitter aluminiumlådan i ett litet fack på undersidan av den övre 

tiltplattan Figur 7.

CANmasters kontrollenheter är uppdelade i två stycken aluminiumlådor klassade med 

IP67. Master- och joystickenheten placeras i hytten bakom förarstolen medan de två 

expansionseneheterna placeras på undersidan av den främre delen av maskinen. 

Terminalenheten sitter lätt tillgänglig brevid ratten. 
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Figur 7: Tiltplattan på MPM 160 sedd framifrån



4 Diskussion

Eftersom detta arbete riktade sig mot en maskin som är under utveckling förändrades ofta 

I/Olistan till styrsystemet, elscheman och andra ritningar. Detta innebar mycket extrajobb 

då det tog tid att ändra så att allt passade den senaste versionen. Därför togs beslutet att 

ignorera nya versioner för att spara tid. Istället gjordes en grundlig genomgång av hela 

systemet när det var klart så att samtliga in och utgångar stämde innan det 

implementerades på maskinen.

På grund av geografiska skäl då de inblandade företagen ligger i Stockholm, Arbrå och 

Funäsdalen har kontakten mellan olika parter försvårats. För att underlätta detta har ett 

program som heter Groove använts. Detta är enkelt förklarat en delad arbetsyta där 

samtliga filer kan kommas åt och ändras av alla. Detta har underlättat arbetet väsentligt.

Det resulterande systemet uppfyller väl de krav som fanns ställda både från 

uppdragsgivarna och författarna. Författarna har fått mycket positiv respons från 

företaget.
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5 Slutsatser

Tyvärr av skäl författarna inte kan påverka är uppstarten av maskinen försenad och har 

vid tiden för inlämnandet av denna rapport inte utförts. Men simuleringar med gott 

resultat av systemet har utförts mjukvarumässigt i CANmaster av författarna samt med 

speciell simuleringsutrustning av kunnig personal på Hydratronics. Enligt dessa 

simuleringar kan man se att systemet reagerar som det ska.

Det som återstår är att ladda över programmet till maskinen och ställa in maskinspecifika 

parametrar som till exempel gränsfrekvensen för lågpassfiltret.

Som nämndes i 3.1.2 är den inklinometer som passar den här maskinen bäst en icke 

vätskebaserad givare med spänningsinterface, även om ströminterface också är 

godtagbart. Enligt 3.4 bör inklinometern placeras på tiltplattan för att bäst stämma 

överens med programmet. För att dessutom vara så skyddad som möjligt monteras den i 

en låda som placeras på undersidan av den övre tiltplattan.

Val mellan automatisk och manuell nivellering sker enligt 3.3.2 med en logisk switch, där 

av säkerhetsskäl maskinen måste ha varit inställd på manuell nivellering en gång innan 

den automatiska kan aktiveras. 

För att detektera när tiltningen av hytten nått ett maxläge har enligt 3.2 induktiva givare 

valts då detta är en enkel och pålitlig lösning.

Vid eventuell vidareutveckling kan det bli aktuellt att skapa ett nolläge på maskinen, dvs 

att hytten står rakt i förhållande till maskinen. Detta kan komma till användning när man 

vill ställa maskinen i transportläge. För att detta skall gå att göra måste fler induktiva 

givare appliceras på maskinen samt tillägg i programkoden.
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Figur 8: Lista över inklinometrar
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Figur 9: Programkod blad 1
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Figur 11: Programkod blad 3



Bilaga 3
Variabler och symboler

I/O

ain_mantilt_rev_forw – Analog ingång från joystick.

ain_mantilt_right_left – Analog ingång från joystick.

ain13_autoniv_sensor_sidled – Analog ingång från givare som anger om hytten lutar i 

sidled.

Vänster < 2.5V < Höger

ain14_autoniv_sensor_frambak – Analog ingång från givare som anger om hytten lutar 

frammåt eller bakåt.

Framåt < 2.5V < Bakåt

din1_man_auto – Digital ingång som anger om manuell eller automatisk nivellering är 

vald. 

0 – Manuell

1 – Automatisk

din5_transp_arb – Digital ingång som anger om maskinen är i transportläge eller 

arbetsläge.

0 – Transportläge

1 – Arbetsläge 

din26_autoniv_andlage_vanst – Digital ingång från givare som blir hög när maskinen 

lutar maximalt åt vänster, dvs de högra cylindrarna är maximalt utskjutna.

din27_autoniv_andlage_hoger – Digital ingång från givare som blir hög när maskinen 

lutar maximalt åt höger, dvs de vänstra cylindrarna är maximalt utskjutna.

din28_autoniv_andlage_fram – Digital ingång från givare som blir hög när maskinen 

lutar maximalt frammår, dvs de främre cylindrarna är i sitt nedre ändläge.

din29_autoniv_andlage_bak – Digital ingång från givare som blir hög när maskinen 

lutar maximalt åt bakåt, dvs de främre cylindrarna är maximalt utskjutna.

pwm_tilt_fram_bak/pwm_tilt_fram_bak_RETURN – PWM utgången till cylindrarna 

som tiltar hytten framåt och bakåt.

pwm_tilt_hoger_vanst/pwm_tilt_hoger_vanst_RETURN – PWM utgången till 

cylindrarna som tiltar hytten i sidled.

Variabler
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hysteres_high_on – Anger vid vilket värde från inklinometern hytten skall börja 

kompensera lutningen.

hysteres_high_off – Anger vid vilket värde från inklinometern hytten skall sluta 

kompensera lutningen.

hysteres_low_on – Anger vid vilket värde från inklinometern hytten skall börja 

kompensera lutningen.

hysteres_low_off – Anger vid vilket värde från inklinometern hytten skall sluta 

kompensera lutningen.

tilt_rev_forw_in – Analog variabel som innehåller signalen till IOCONTROL.

tilt_right_left_in – Analog variabel som innehåller signalen till IOCONTROL.

tilt_rev_forw_inhibit – Digital variabel som blir hög när maskinen nått sitt sitt 

främre/bakre ändläge, när maskinen är inställt på manuell nivellering eller när maskinen 

är i transportläge.

tilt_right_left_inhibit – Digital variabel som blir hög när maskinen nått sitt sitt 

vänstra/högra ändläge, när maskinen är inställt på manuell nivellering eller när maskinen 

är i transportläge.
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