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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en del av en förstudie av en hydrauliskt bromsad vagn avsedd att bogseras 
för uthållighetstestning av militära fordon. Denna del behandlar konstruktionen av styrsystemet till 
bromsvagnen. I rapporten beskrivs programmering av ett styrsystem med hänsyn till ett parallellt 
utvecklat hydrauliksystem, identifiering av tänkbara leverantörer av komponenter, och 
sammanställandet av en analys över feleffekter. Resultatet blev ett styrsystem programmerat i 
CODESYS komplett med ett operatörsgränssnitt, ett blockschema över systemet, och en 
feleffektsanalys. Slutsatsen blev att en prototyp skulle kunna byggas utifrån detta arbete men man 
bör överväga en modifikation av systemet och också beakta vissa risker. 
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Abstract 
This degree project is part of a prestudy of a hydraulic brake wagon designed to be towed for 
endurance testing of military vehicles. This report presents the design of the control system for the 
brake wagon. It describes the programming of a control system for a hydraulic system developed in 
parallel, the search of potential component suppliers, and the compilation of a failure analysis. The 
result was a control system programmed in CODESYS, with an operator interface, a block diagram of 
the system and a Failure Mode Effect Analysis. The conclusion is that a prototype could be built 
based on this work but a modification of the system and certain risks should be considered. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är en del i ett projekt uppdelat i fyra arbeten. Projektet är en förstudie som 
handlar om att konstruera en hydrauliskt bromsad vagn tänkt till uthållighetstestning av BAE Systems 
Hägglunds AB:s fordon. Arbetet baseras på en konceptstudie som genomförts under hösten 2017. 
Den här delen av projektet handlar om styrsystemet. 
 

1.1 Bakgrund 
Beställare av detta projekt var BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Företaget tillverkar 
bandvagnar och stridsfordon tänkt i första hand för militärt bruk. Detta projekt initierades då 
företaget ville kunna analysera möjligheter att med ett bromsande släp kunna belasta fordonets 
drivlina även vid körning på plan mark. 
 

1.2 Syfte och problemställning 
BAE Systems Hägglunds har länge haft ett behov av att kunna testa sina vagnar (CV90 och BVS10) 
med varierande belastning på plan mark. Den redan befintliga anläggningen är avancerad men kan 
bland annat inte belasta delar som t ex band och midja. Detta kommer man kunna göra om en 
ställbar belastningsvagn skulle kopplas och bogseras av fordonen. Dess syfte skulle vara att med ett 
varierbart motstånd belasta det dragande fordonet så att i huvudsak kylsystemets prestanda kan 
uthållighetstestas. Detta för att få ytterligare en bekräftelse på de krav som deras egna kunder 
ställer.  
 

1.3 Mål 
Ett styrsystem till bromsvagnen ska konceptkonstrueras. Det ska medge att vagnen kan fjärrstyras 
från det dragande fordonet. Styrsystemet bör vara baserat på en mikrokontroller-lösning och 
placerat i bromsvagnen. Styrsystemets huvuduppgift kommer vara att styra vagnens hydrauliska 
bromssystem genom att justera ventiler efter bromsande pumpar. Utöver det tillkommer styrning av 
kylsystem och matarpump. 
 

1.3.1 Delmål 
Här listas delmålen för arbetet: 
 

1. Utred tänkbara leverantörer 
2. Skapa ett blockschema över systemet 
3. Skapa ett program med god funktionalitet, olika bromsprogram för olika typer av tester 
4. Säkerställ inkopplingen mot övriga delar av projektet 
5. Säkerställ energiförsörjningen av systemet 
6. Gör en feleffektsanalys 
7. Systemet ska vara så flexibelt att både CV90 och BVS10 kan bromsas 

 

1.4 Avgränsningar 
För att arbetet inte ska bli för omfattande har vissa avgränsningar gjorts: 
 

• Arbetet är endast en förstudie vilket medför att skarp konstruktion inte ingår i projektet. 

• Inget elschema kommer ritas över systemet 

• Ingen inställning av PID-regulatorer kommer ske 
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2. Teori  
I det här kapitlet redovisas information om det övergripande projektet (utöver detta examensarbete) 
samt formler som använts och en förklarande ordlista. 
 

2.1 Information om Projekt bromsvagn 
Projektet är uppdelat i fyra delar: styrsystem, hydraulsystem, axlar och chassi. Bandvagnen BVS10 
och stridsfordonet CV90 ska uthållighetstestas. Dessa ska kunna bromsas med 100 respektive 500 
kW mellan kryphastighet och 50 km/h. Testerna ska kunna motsvara körning uppför en lutning på 
upp till 30 %. Bromsvagnen ska väga kring 15 ton och ska vara byggd för att lasta ytterligare 10 ton. 
Tanken är att kunna dra bromsvagnen kontinuerligt efter fordonen tills ett steady-state i kylsystemet 
hos dragfordonen har uppnåtts. I detta projekt antas deras vikter ligga på 16 respektive 40 ton. 
Vagnen är i huvudsak tänkt att dras på torr asfalt. 
 
Styrsystemet ska kontrollera hydrauliksystemet i bilaga 1. Detta kommer från den del av projektet 
som behandlar hydrauliken [1]. Detta system utvecklades parallellt med styrsystemet. 
Hydraulsystemet är uppbyggt av fyra hydraulpumpar av typen CA-140 [2] som ska bromsa 
dragfordonet. Bromseffekten ska väljas med tryckbegränsningsventiler efter varje pump, se figur 1. 
Pumparna ska med hjälp av den rörelseenergi som skapas då bromsvagnen bogseras ge flöde åt ett 
hjälpsystem. Det innefattar en mindre hydraulmotor som ska driva systemets matarpump, tre 
hydraulmotorer som driver kylfläktar samt en ledning som går direkt till själva kylaraggregaten. 
Hjälpsystemet ses i figur 2. Utöver detta ska en primerpump drivas med hjälp av en elmotor. De 
specifika komponenterna som ska styras visas i tabell 1. 
 

 
Figur 1. Huvuddelen i hydraulsystemet som ska styras [1]. 
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Figur 2. Hjälpsystemet i hydraulsystemet som ska styras [1]. Notera att flödesmätaren lagts till i detta arbetes slutskede och 
på grund av detta ej kommer från ”Hydraulsystem till bromsvagn för klimatiska tester av fordon” som i övrigt källhänvisas. 

 
 
 

Tabell 1: Komponenter från hydraulsystemet som ska kontrolleras av styrsystemet. 

Typ Komponent Antal 

Strypningsventil Parker 2-Way Prop TH-V Series TDA [3] 5 

Tryckbegränsningsventil  Parker Prop PRV Series RE*E*W [4] 4 

Avstängningsventil Parker Series D1VW [5] 6 

24V DC-motor GVM210-050-APN [6] 1 

Frihjulningsventil Hägglunds frihjulningsventil till CA-140 4 

 
 

2.2 Formler och ekvationer 
Följande formler användes under projektet, tagna ur boken Powerful Engineering [7]. 

𝑛 =  𝜂𝑣 ∙
𝑞∙1000

𝑉𝑖
  (1) 

𝑇 =
𝑉𝑖∙Δ𝑝∙𝜂ℎ𝑚

20𝜋
  (2) 

𝑃𝑠 =
𝑇∙n

9549
  (3) 

𝑛 = 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙 (
𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡
)  

𝜂𝑣 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

𝑞 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡
)   

𝑉𝑖 = 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (
𝑐𝑚3

𝑣𝑎𝑟𝑣
)  

𝑇 = 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑁𝑚) 
Δ𝑝 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑(𝑏𝑎𝑟) 
𝜂ℎ𝑚 = ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 
𝑃𝑠 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝å 𝑎𝑥𝑒𝑙(𝑘𝑊) 
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2.3 Ordlista 
Här följer en lista på förklaringar av några begrepp som används i rapporten. 
 

• Brownout – En teknik inom mjukvaruutveckling för att prioritera de viktigaste delarna av ett 
system vid brist på beräkningskapacitet. 

• CAN-buss – En seriell kommunikationsbuss designad för kommunikation mellan 
mikrokontrollers. 

• CODESYS – Förkortning för controller development system, en utvecklingsmiljö för 
programmering av styrenheter enligt standarden IEC 61131–3. 

- Action/ACT - Dessa innehåller programkod och använder samma variabler som 
programmet som anropar den. Den är endast aktiv när den är anropad. 

- CFC/Continuous Function Chart – Ett grafiskt programmeringsspråk där 
funktionsblock placeras ut och ansluts med varandra. 

- Funktion/FUN – Anropas och tar emot variabler och återger ett värde. 
- GVL – Global variabellista, innehåller variabler för alla program och funktioner. 
- Program/PRG – En process som innehåller programkod och körs kontinuerligt. 
- ST/Structured Text – Ett textbaserat programmeringsspråk. 
- Visu – Visualisering av programkodens gränssnitt. 

• HMI – Människa-maskin-gränssnitt (Human Machine Interface.) 

• Mikrokontroller, styrenhet, PLC – En liten dator med CPU, arbetsminne och programminne 
optimerad för att styra och kontrollera andra elektroniska komponenter. 

• PWM – Pulsbreddsmodulering, en metod för att genom varierad pulsbredd skicka binära 
signaler så att det uppfattas som en analog signal. [8]  
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3. Genomförande  
Arbetet utfördes på ett tilldelat kontor på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Där fanns 
företagshandledarna och andra hjälpsamma medarbetare till hands vid behov. I början av projektet 
sammanställdes en projektplan komplett med projektmål, tidsplan, en genomförandeidé och 
kravspecifikation. När den var färdig började programmeringen av mjukvaran parallellt med letandet 
av lämpliga komponenter till systemet. Detta eftersom komponenter och parametrar från 
hydraulsystemet vilket konstruerades samtidigt förändrades under arbetets gång. När detta var klart 
gjordes en analys över vad som kunde gå fel med styrsystemet och vad konsekvenserna av det skulle 
kunna vara. Analysen innehåller också åtgärder för att motverka risken för fel och konsekvenserna 
för om något skulle inträffa. 
 

3.1 Programmering och sensorplacering 
Tidigt i projektet valdes CODESYS till att programmera mjukvaran till styrsystemet. Detta delvis på 
grund av tidigare erfarenhet med programmet men också för att det är ett hårdvaruoberoende 
programmeringsverktyg som också innehåller en simulator. [9] Sedan finns också fördelen att det går 
att välja på olika programmeringsspråk beroende på önskemål. BAE Systems ville att styrsystemet 
skulle programmeras med ett grafiskt programmeringsspråk och därför valdes CFC - Continuous 
Function Chart. 
 
Först gjordes ett program som var tänkt att styra bromsningen steglöst. Detta skulle fungera genom 
att operatören väljer en bromseffekt och när vagnen sedan börjar dras så justeras hydraultrycket 
beroende på aktuell hastighet så att det stämmer överens med den valda effekten. Detta övergavs 
på grund av de många olika krav som ställdes på hydraulpumparna i olika hastigheter. Istället gjordes 
ett program med fasta bromslägen.  
 
Kodandet började med programmet PLC_PRG som skulle styra allt som skulle ske löpande så länge 
styrsystemet var påslaget. Ett program skapades också skrivet i Structured Text, PLC_PRG_ST, för att 
åkalla Actions för att på så sätt välja vilket bromsprogram som ska vara aktivt. Se figur 12 i 
resultatdelen för en överblick. Detta gjordes inte direkt i PLC_PRG endast för att inga färdiga 
funktionsblock för att åkalla Actions i CFC fanns tillgängliga. Önskemålet från uppdragsgivarna var att 
kunna köra tester mellan ca 5–50 km/h. På grund av hur hydraulsystemet var uppbyggt så 
begränsades det undre ändläget för CV90 till 8 km/h och det övre ändläget för BVS10 till 30 km/h. 
Problemet med att köra i lägre hastigheter är att flödet som skapas inte är tillräckligt högt. Gällande 
högre hastigheter med BVS10 var problemet att då det krävda matartrycket snabbt ökar med högre 
hastighet krävs också ett högre tryck till matarpumpens drivande motor [1]. En höjning av 
tryckbegränsningsventilernas inställning skulle i sin tur betyda att bromsningen sker med en högre 
effekt. Fyra bromsprogram per fordon gjordes för att få ett rimligt omfång av hastigheterna. 
 
För att kunna styra fläktmotorerna och matarpumpens motor krävdes ett värde att kunna reglera. Då 
kylarnas kyleffekt var känt vid ett visst varvtal valdes just varvtalet som reglervärde. På grund av 
detta krävdes varvtalsgivare till dessa motorer. Styrningen av fläktmotorerna sker med PID-
regulatorer som styr strypventilerna som syns i figur 2. Börvärdet i regulatorerna var tänkt att sättas 
till det varvtal som gav en känd kyleffekt. Det gick dock inte att ha det i alla bromsprogram då trycket 
efter bromspumparna blir för lågt i vissa program och därmed skulle behöva höjas. Ett högre tryck 
skulle då öka den bromsande effekten [1]. Därför har bör-värdet hos fläktmotorernas regulatorer 
räknats ner i programmen BVS10_2 till 4 samt CV90_4. Styrningen av matarpumpens motor sker 
också med PID-reglering av en strypventil. Dess bör-värde är omräknat utifrån det totala flödet 
genom bromspumparna. Flödet beräknas om med (1) till det varvtal som krävs för att återskapa 
samma flöde med hjälp av matarpumpen.  
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Avstängningsventiler hade placerats före de strypventiler som i något läge skulle vara helt stängda 
samt innan två av kylarna (se figur 2). I alla bromsprogram tillades en bit kod som stänger alla 
fläktmotorers avstängningsventiler när bromsvagnen färdas under 8 km/h. Detta för att 
matarpumpens motor inte får tillräckligt högt flöde från bromspumparna vid så låg hastighet. Risken 
är annars att bromspumparna inte får tillräckligt högt matartryck och kavitation uppstår. 
 
Varvtalsgivare till bromspumparna valdes. Detta dels för att kunna beräkna bromsad effekt, men 
också för att kunna mäta bromsvagnens hastighet. Detta behövs för att stänga av fläktmotorerna vid 
hastigheter under 8 km/h då flödet från bromspumparna är för lågt för att driva hela hjälpsystemet.  
 
En primerpump skulle styras genom aktiverandet av en elmotor. Den gavs en startknapp i 
styrsystemets HMI. Den programmerades att automatiskt stängas av när trycket före 
bromspumparna har uppnått fyra bar. Detta är tänkt för att användas innan vagnen ska dras för att 
ge bromspumparna ett matartryck. Primern kodades dock också så att den alltid kommer vara aktiv 
medan startknappen i operatörsgränssnittet är påslagen och hastigheten hos vagnen är under 8 
km/h. Detta för att undvika kavitation i systemet. 
 
Ett läge för transport implementerades i koden då det kan vara bra att kunna förflytta vagnen utan 
att bromsa samtidigt. När detta läge aktiveras så aktiveras alla fyra frihjulningsventiler på 
bromspumparna vilket gör det möjligt att dra vagnen utan att ett motstånd skapas [1]. De två 
ventilerna på de bakre pumparna aktiveras även i bromsprogrammen CV90_4 och BVS10_4. Detta 
görs för att hastigheten är som högst i dessa program. Problem uppstår då eftersom trycket som 
skapas av bromspumparna inte räcker för att driva hjälpsystemet [1]. 
 
Bromspumparnas rekommenderade matartryck är beroende på deras varvtal. På grund av detta 
skapades funktionen MatTryckVarning för att beräkna detta så programmet kan varna om trycket är 
för lågt helt beroende på pumparnas rotationshastighet. Funktionen är approximerad från en grafiskt 
illustrerad funktion som beskriver förhållandet mellan matartryck och varvtal i Compact CA – Product 
Manual [2]. 
 

3.1.1 Exempel på programkod med förklaring 
Programmet PLC_PRG innefattade bl.a. beräkning av bromsande effekt, se bilaga 2. 
Effektberäkningen fungerar enligt följande:  

• Den analoga signalen från varje trycksensor placerad efter varje bromspump transformeras 
om linjärt till ett tryck i bar. 

• Trycket innan bromspumparna (dess signaltransformering sker i annan del av koden) 
subtraheras sedan från det uppmätta trycket för att få tryckskillnaden. 

• Den analoga varvtalssignalen från varje bromspumps frekvens-till-analog-converter 
transformeras om till varvtal per minut. 

• Tryckskillnanden och varvtalet skickas sedan genom funktionen Effekt som returnerar aktuell 
bromsande effekt för varje bromspump. Funktionen Effekt är uppbyggd av (1) och (2), insatt i 
(3). 

• Den totala effekten beräknas genom addering av de två eller fyra bromseffekterna, beroende 
på om de bakre pumparna frihjulas eller inte. 

 
Alla bromsprogram innehöll en PID-styrning av extraflödesledningens strypventil, se exempel från 
CV90_1 i bilaga 3. Den fungerar enligt följande:  

• Frekvensen från de tre fläktmotorernas varvtalssensorer multipliceras med 60 för att få dess 
varvtal. 
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• Efter det divideras varvtalen med 0,0629 för att för att få deras flöden enligt (1). 
Deplacementet Vi för varje fläktmotor är 44 cm3/varv och verkningsgraden η är antagen till 
0,7 då den var okänd. 

• Frekvensen från varvtalsgivaren till matarpumpens motor mäts för att sedan multipliceras 
med 60 för att få ett värde i varv/minut. 

• Varvtalet divideras med 0,5429 för att få motsvarande flöde enligt (1). Deplacementet Vi är 
380 cm3/varv och verkningsgraden η är antagen till 0,7 då den inte fanns specificerad. 

• De beräknade flödena genom fläktmotorerna och matarpumpens motor adderas med flödet 
som mäts med flödessensorn i extraflödesledningen. 

• Detta värde sätts sedan som faktiskt värde i en PID-regulator.  

• Regulatorn styr strypventilen till extraflödesledningen med målet att få det faktiska värdet till 
800 l/min för CV90 och 266 l/min för BVS10. Dessa flöden krävs för respektive program för 
att kyla bort bromseffekten. 

 

3.2 Sensorplacering 
Sex stycken tryckgivare placerades ut i hydraulsystemet. En lades i den gemensamma ledningen före 
bromspumparnas inlopp och en placerades i varje bromspumps separata utloppsledning. Detta för 
att kunna beräkna tryckskillnaden över varje pump och därmed kunna beräkna bromseffekten. 
Trycket i pumparnas inlopp är också en viktig mätpunkt då de kräver ett visst matartryck beroende 
på varvtal. En tryckgivare placerades också i ledningen till hjälpsystemet för att kunna diagnosticera 
och felsöka systemet. Tre temperaturgivare placerades ut, en innan hjälpsystemet, en i tanken och 
en direkt efter tryckbegränsningsventilerna. De två första placerades på så sätt för att kunna se 
kylningens påverkan och för bevakning. Den tredje placerades i eftertanke då den skulle kunna vara 
användbar då man testkör bromsvagnen med nya bromsprogram. Detta för att kunna se om mer 
hydraulvätska bör ledas ut ur den slutna loopen till kylning. Den är dock inte inlagd i programkoden 
då den lagts till sent i projektet. En flödesmätare placerades ut i extraflödesledningen. Den behövs 
för att kunna mäta hur mycket flöde som tagits ut till hjälpsystemet. Se tidigare figurer 1 och 2 för 
placeringen i hydraulikschemat. 
 

3.3 Uppbyggnad av operatörsgränssnitt 
För att operatören skulle kunna styra systemet så krävdes ett HMI med kontroller, varningslampor 
och sensorvärden. Detta delades upp i fyra delar som väljs med en flik högst upp i gränssnittet, se 
figur 3. I flik ett, Main lades alla vanliga kontroller och mätare som behövs för användning av vagnen. 
I figur 3 nedan visas primerpumpens kontroller. Utöver knappen för att starta pumpen tillades en 
lampa som lyser medan pumpen får signal av styrsystemet men också en som lyser när tillräckligt 
tryck är uppnått före bromspumparna. 
 

 
Figur 3. Knapp och lampor till primerpumpen i fliken Main i systemets HMI. 
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Transportläget är till för att kunna förflytta bromsvagnen utan att bromsa samtidigt. Se figur 4. Det 
aktiveras genom att först trycka på transport-knappen och sedan på start-knappen som visas längre 
ner i figur 6. 
 

 
Figur 4. Bild från fliken Main visar knapp för transportläge samt lampor som signalerar om något pump-par frihjulas. 

 
För att välja ett bromsprogram väljs en hastighet under respektive fordonsnamn, se figur 5. För att 
sedan aktivera programmet måste operatören även här trycka på start-knappen. 
 

 
Figur 5. Bild från fliken Main visar knappar för val av bromsläge. 

 
Resterande grafik i fliken Main visas nedan i figur 6. Här lades startknappen för att aktivera broms- 
eller transportläge, tänkt för att minimera risken att råka slå igång ett program. Här placerades även 
en tredelad varningslampa som varnar operatören om temperaturer och hydraultryck. Grönt ljus 
betyder att de övervakade värdena är på bra nivåer. Gult ljus betyder att ett värde har börjat 
överskrida det normala. Rött ljus betyder att ett tryck eller en temperatur är så hög att operatören 
måste avbryta testet. Varningslamporna finns i alla flikar i gränssnittet så operatören aldrig missar en 
varning. Här i första fliken lades också mätare för trycket innan bromspumparna och innan 
hjälpsystemet. Detta delvis för att kunna se att allt står rätt till men även för att kunna felsöka 
systemet om något inte fungerar. Temperaturmätare för kylare och tank placerades även här för 
övervakning men också för felsökning. T.ex. så kan man se om kylarna har någon inverkan på 
tanktemperaturen. Mätare som visar den totala bromseffekten placerades också här så att 
operatören kan se hur bra bromsningen regleras av systemet. 
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Figur 6. Del av fliken Main i systemets HMI som innehåller startknapp, varningslampor och mätinstrument. 

 
Fliken Info lades till så att operatören skulle få ytterligare möjligheter att övervaka systemet vid 
behov. Här visas de fyra bromspumparnas aktuella bromseffekt och trycket efter varje bromspump. 
Se figur 7.  
 

 
Figur 7. Bild från gränssnittet i fliken Info med effekt- och tryckmätare till de fyra bromspumparna. 
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Nästkommande flik Valve Settings (se figur 8), tillades för att operatören skulle kunna justera 
bromseffekten utan att behöva ändra i programkoden. Fliken innehåller skjutreglage för att justera 
tryckbegränsarna efter varje bromspump. De är inställda på startvärden som ger de tänkta 
effekterna på 100 och 500kW. Skjutreglagen gör det dock möjligt att justera dessa effekter från 
operatörens gränssnitt. 
 

 
Figur 8. Bild från gränssnittet i fliken Valve Settings där tryckbegränsare kan justeras. 

 
I figur 9 visas fliken PID Settings som precis som det låter ger operatören möjligheten att ställa in de 
tre reglerande konstanterna hos fläktmotorernas, matarmotorn och extraflödesledningens PID-
regulatorer. Denna flik skapades för att spara tid när man testar vagnen första gången eller med nya 
bromsprogram. 

 

 
Figur 9. Bild från gränssnittet i fliken PID Settings där PID-konstanter hos strypventiler till fläktmotorer, matarpumpens 

motor och extraflödesledningen kan ändras. 
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3.4 Utredning av leverantörer 
I början av projektet gjordes valet att använda en styrenhet från Hydacs TTControl-familj. Detta 
delvis för att företaget arbetat med dessa förut i andra projekt och hade mjukvaran som krävdes för 
programmeringen tillgänglig. En annan anledning var också att de är tänkta till mobila applikationer 
och tuffa miljöer. Hydac kunde också leverera ett operatörgränssnitt i form av en 10,4 tums 
pekskärm som ansluts med CAN-buss till styrenheten [10]. Denna anslutning är tänkt att dras samma 
väg som strömförsörjningen från dragfordonet och därmed göra det möjligt att styra bromsvagnen 
från dragfordonet. Styrenheten och pekskärmen drivs på 24 Volt vilket de tänkta fordonen som ska 
dra vagnen har till förfogande. Hydacs TTControl-styrenheter fanns också i många olika versioner 
med upp till 60 utsignaler [11]. 
 
Flera tryckgivare krävdes för att kunna styra och övervaka systemet och dessa skulle behöva klara av 
upp till 350 bar. Detta klarar Bosch Bodas PR4 tryckgivare av. Den klarar också av vibrationer och 
chockbelastning vilket alltid är ett plus, särskilt i mobila applikationer med tunga laster och även om 
man skulle vilja dra vagnen i lite värre terräng. Den har också hög precision över hela mätregistret. 
Bodas PR4 är också designad att skicka en analog utsignal på 0,5 till 4,5 Volt vilken lätt kunde 
transformeras om linjärt i programkoden till ett tryck i bar [12].  
 
Temperaturövervakning är också en viktig del i ett hydraulsystem som bromsar stora krafter. Hydacs 
ETS 7200 valdes då den klarar av de höga trycken och har tillverkats för temperaturmätning i bland 
annat mobila hydraulsystem. Den hade också bra elektromagnetisk kompabilitet vilket alltid är bra 
för att undvika störningar i mätsignaler. Utsignalen var analog på 0 till 10 Volt vilket lätt kunde 
transformeras om i programkoden till rätt temperatur [13]. Dessa två givare kräver heller inte en 
högre spänningskälla än 24 Volt vilket dragfordonen kan leverera.  
 
För att mäta hastigheten på de bromsande pumparna valdes Boschs Hägglunds SPDC Speed Sensor 
som kan beställas med pumparna. Detta då den är tillverkad för pumpen och därmed bör ge minst 
problem vid installation och användning. Den drivs på 24 Volt och det gick även att beställa med en 
frekvens till analog-konverterare för att direkt kunna transformera om värdet till ett varvtal i 
mjukvaran [14]. Utöver detta krävdes en varvtalsgivare till en hydraulmotor som skulle driva en 
matarpump. En sådan kunde precis som föregående givare levereras direkt med motorn från Bosch i 
form av en Halleffektsensor. Den skickar pulser proportionellt till rotationshastigheten vilka kunde 
transformeras till ett varvtal med ett frekvensmätningsblock i programkoden. Den drivs också på 
under 24 Volt [15].  
 
Varvtalet hos tre hydraulmotorer som skulle driva varsin kylfläkt skulle också mätas. Dessa valdes 
aldrig. I programkoden är det antaget att dessa teoretiska givare skulle skicka en fyrkantsvåg som 
omvandlas till en frekvens och sedan ett varvtal. Flödesmätaren som är placerad i 
extraflödesledningen valdes inte heller. Programkoden saknar signaltransformering till denna 
teoretiska sensor. 
 
Parker rekommenderar att styra sina stryp- och tryckbegränsningsventiler med deras förstärkare PCD 
00A-400. Enligt Parker ger förstärkaren bra noggrannhet och även anpassning via ett 
programgränssnitt. En sådan kan styra två ventiler och därför skulle fem stycken krävas till det här 
systemet [16]. 
 
Alla komponenters strömförbrukning undersöktes under komponentvalsprocessen och jämfördes 
sedan med den tillgängliga strömkällan på 500A vid 24 Volt för att se om de alla kunde drivas av 
dragfordonen. Då hydrauliksystemet i övrigt är mestadels självförsörjande med hjälp av 
rörelseenergin från inbromsningen så behövde inte energiförsörjningen lösas på annat sätt. 
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3.5 Feleffektsanalys 
En feleffektsanalys gjordes över styrsystemets del av projektet. Detta genom att sammanställa en 
tabell med alla komponenter och idéer om vad som skulle kunna gå fel med dem. Felens effekt 
värderades sedan från 1–10 utefter fyra kategorier – Stillestånd, Ekonomi, Människoskador och Miljö 
(se figur 10). FEV (Feleffektvärderingen) multiplicerades sedan med två till tal som också värderades 
från 1–10 (se figur 10.) Dels med ett värde på sannolikheten att felet inträffar, men också med ett 
värde på sannolikheten att felet inte upptäcks innan skadan är skedd. Produkten av de tre värdena 
bildar talet RPN – Riskprioritetsnummer. Namnet beskriver sig självt ganska bra, det visar hur viktigt 
det är att åtgärda risken. Beroende på hur högt RPN-värdet är så tillades en föreslagen åtgärd för att 
minska de tre talen. Efter det räknades ett nytt RPN ut. Se bilaga 4 och 5 för den fullständiga 
analysen.  
 

 
Figur 10. Tabellsamling med förklaringar av värderingen i feleffektsanalysen. 

  



   

13 
 

4. Resultat 
Arbetet resulterade i ett styrsystem med åtta olika bromsprogram att välja på, se tabell 2. Dessa är 
programmerade att bromsa med 100kW för BVS10 och 500 kW för CV90. Därmed är delmål 3 och 7 
uppnått. Programmen är programmerade med hänsyn till de hydrauliska komponenter som valts i 
hydraulikdelen av projektet. 
 

Tabell 2. Valda bromsprogram. 

Bromsprogram Hastighet 
[km/h] 

BVS10_1 5 

BVS10_2 10 

BVS10_3 20 

BVS10_4 30 

CV90_1 8 

CV90_2 15 

CV90_3 25 

CV90_4 50 

 

4.1 Blockschema och komponenter 
Delmål 2 uppnåddes, se figur 11 för blockschemat över styrsystemet. Totalt krävs 18 ingångar varav 4 
är digitala och 13 analoga, samt 16 utgångar varav 5 är PWM och 11 digitala. 
 

 
Figur 11. Blockschema över styrsystemet. 

 
Delmål 1 uppnåddes också, se tabell 3 för de komponenter som valts till styrsystemet. De valda 
komponenters sammanlagda strömförbrukning överskred inte den tillgängliga spänningskällans 
kapacitet och därmed uppnåddes delmål 5.  
 

Tabell 3. Lista över valda komponenter. 

Komponentnamn Syfte Antal 

Bodas PR4 Pressure Sensor [12] Mäta tryck i hydraulsystemet 6 

ETS 7200 [13] Mäta temp i hydraulsystemet 3 

SPDC CA-0 01856 00 00 [14] Mäta frekvens hos bromspumparna 4 

F/A-converter till SPDC [14] Konvertera frekvens till analog signal 4 
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Varvtalsgivare, ej vald Mäta varvtal på fläktarnas hydraulmotorer 3 

Speed sensor, MCR-D/E motors [15] Mäta varvtal på matarmotorn 1 

PCD 00A-400 [16] Styra Parker-ventiler 5 

HY-TTC 510 [17] PLC som sitter på bromsvagnen 1 

HY-eVision2 10.4 [10] Styrning av bromsning 1 

Flödesmätare, ej vald Beräkna flöde genom hjälpsystemet 1 

 
Alla komponenter som valts ska i stora drag vara kompatibla med övriga komponenter från de andra 
delarna av projektet. Detta samt att styrsystemets funktion är skräddarsytt utifrån hydraulsystemet 
och alla dess parametrar innebär att delmål 4 är uppnått. 

 

4.2 Systembeskrivning 
Systemet är uppbyggt med en global variabellista, två program, två funktioner, åtta actions och ett 
HMI uppdelat i fyra delar. Se figur 12.  
 

 
Figur 12. Systembeskrivning av hur styrsystemet är uppbyggt i CODESYS. 

 
PLC_PRG utför: 

• Beräkning av aktuell bromseffekt med hjälp av funktionen Effekt 

• Styrning av varningslamporna 

• Styrning av primerpumpen 

• Aktivering av transportläget 

• Mätning av hydraultrycket före hjälpsystemet 

• Mätning av hydraultrycket före bromspumparna 

• Mätning av hydraultrycken efter bromspumparna 

• Mätning av temperaturen i tanken 

• Mätning av temperaturen före hjälpsystemet 
 

PLC_PRG_ST utför: 

• Aktivering av bromsprogrammen i form av Actions 
 
Funktionen Effekt utför: 

• Beräkning av bromseffekt utifrån varvtal och tryckskillnad 
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Funktionen MatTryckVarning utför: 

• Beräkning av krävt matartryck beroende på varvtal 
 
CV90_ och BVS10_1–10 utför: 

• Inställning av tryckbegränsningsventilerna efter bromspumparna 

• PID-reglering av strypventilen före extraflödesledningen 

• PID-reglering av strypventilen före matarpumpens hydraulmotor 

• Styrning av avstängningsventilen före extraflödesledningen 

• Avstängning av alla fläktmotorer innan krävd hastighet är uppnådd 
 

BVS10_1–10 utför även: 

• PID-reglering av strypventilen före fläktmotor 1 

• Avstängning av kylare 2 och 3 och dess motorer 
 

CV90_1–10 utför även: 

• PID-reglering av strypventiler före fläktmotor 1, 2 och 3. 
 

BVS10_4 och CV90_4 utför även: 

• Aktivering av frihjulningsventiler på de bakre bromspumparna 
 
Figur 13 till 16 nedan visar det slutgiltiga operatörsgränssnittet i CODESYS. 
 

  
Figur 13. Fliken Main i systemets HMI. 
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Figur 14. Fliken Info i systemets HMI. 

 

 
Figur 15. Fliken Valve Settings i systemets HMI. 
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Figur 16. Fliken PID Settings i systemets HMI. 

 

4.3 Feleffektsanalys 
Delmål 6 uppnåddes. Se bilaga 4 och 5 för den kompletta feleffektsanalysen. Nedan följer de 
föreslagna åtgärder som bör åtas gällande styrsystemet och bromsvagnen: 

• Se till att ventiler har felsäkra lägen som ger bäst förutsättningar vid strömavbrott. 

• Se till att alla komponenter har elektromagnetisk kompabilitet 

• Lägg till ”Brownout” i mjukvaran 

• Se till att framtida programmerare är medvetna om inom vilka parametrar komponenter kan 
användas 
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5. Diskussion 
Här följer diskussionsavsnittet där resultat och utförande diskuteras. Mina personliga reflektioner 
över arbetet, förslag till framtida utveckling, och arbetets etiska aspekter tas även upp. 
 

5.1 Resultat 
Arbetets alla delmål uppnåddes under projektets utförande. Bromsprogrammen blev dock något 
begränsade på grund av hydraulsystemet men tillsammans har de ändå ett relativt bra omfång av de 
önskade hastigheterna. Operatörsgränssnittet anser jag vara användarvänligt förutom kanske 
skjutreglagen i flik 3 och 4. Detta då operatören inte kommer se exakt vilket värde som ställts in. 
Detta var svårt att åtgärda med en bra lösning då de reglage som finns tillgängliga i CODESYS är 
begränsade. Det skulle dock gå att fixa genom att placera likadana runda mätare som i det övriga 
gränssnittet och låta de visa aktuellt inställt värde. Det skulle däremot troligtvis inte se särskilt snyggt 
ut.  
 
Varvtalsgivare till kylfläktarnas hydraulmotorer valdes aldrig. Efter kontakt med företaget som 
levererade kylarna visade det sig att det inte fanns någon färdig lösning för hastighetsmätning med 
deras motorer. Jag anser dock inte att det är ett större problem då företaget gärna ville hitta en 
lösning till problemet i framtiden. Om inte annat så är det nog inga problem att hitta en motsvarande 
hydraulmotor som är designad med åtanke för varvtalsmätning. En specifik flödesmätare valdes 
aldrig under projektet. Detta då nödvändigheten av denna mätare upptäcktes för sent. Detta skedde 
på grund av ett förbiseende under programmeringen av systemet som observerades alldeles för 
sent. 
 

5.2 Utförande 
Om mer tid hade lagts på planeringen av arbetet hade jag kanske kunnat synkronisera arbetet med 
övriga projektmedlemmar på ett bättre sätt. En litteraturstudie av liknande system hade troligtvis 
också gett mig kunskap i ett tidigt skede som hade kunnat effektivisera mitt arbete. I övrigt anser jag 
att arbetet utförts på ett relativt effektivt sätt då jag arbetat parallellt med olika delar för att undvika 
stillestånd.  
 

5.3 Personliga reflektioner 
I grunden är jag inte helt och hållet nöjd med arbetet. Detta på grund av tidigare nämnda misstag. 
Detta gjorde mig tvungen mig att ändra regleringen av extraflödesledningens strypventil väldigt sent. 
Detta innebar att en metod för att mäta flödet genom extraflödesledningen krävdes. Eftersom detta 
uppkom så sent fanns ingen tid att utreda vilken typ av flödesmätare som rimligtvis bör användas. 
Detta hade kunnat upptäckas tidigare om jag använt någon typ av simuleringsprogramvara för att 
testa koden. 

Ett steglöst styrsystem skulle kunna vara mer användbart. Detta då operatören skulle kunna välja 
exakt vilken hastighet och effekt att bromsa med. Med det nuvarande systemet så måste man välja 
mellan ett av de bromsprogram och därmed hastigheter och effekter som är hårdkodade. För att 
bromsa med en annan hastighet eller effekt och samtidigt vara säker på att systemet fungerar så 
skulle man behöva lägga till ännu en Action i programkoden och räkna ut att bland annat flödet från 
bromspumparna räcker för att driva systemet. Dock så finns ju nu i detta program en möjlighet att 
ställa in tryckskillnaden över bromspumparna i gränssnittet vilket ändå ger viss flexibilitet.  

Problemet med ett steglöst program är att ta reda på hur snabbt fläktmotorerna ska köras beroende 
på vald bromseffekt. Man skulle behöva skapa en funktion för hur högt varvtal de behöver beroende 
på aktuell bromseffekt eller kanske oljetemperatur. Dessutom, om man väljer någon sådan lösning 
måste man också i alla olika hastighets- och effekt-kombinationer beakta att man får tillräckliga 
flöden till matarpumpens motor och kylsystemet. 
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Under projektet så var det under en längre tid bestämt att halvfartsventiler skulle användas till 
bromspumparna för att halvera deplacementet och därmed sänka flödet genom systemet. Detta 
hade låtit oss uppnå målet att bromsa BVS10 i hastigheter över 30 km/h. Detta övergavs dock då de 
inte fungerade som vi hade trott. Om halvfartsventilerna använts hade programkoden ytterligare 
komplicerats vilket gav ytterligare en anledning till att inte göra ett steglöst system. När denna idé 
övergavs bedömde jag att det inte fanns tid kvar till att skriva om programmet. Däremot så var ju 
tanken med bromsvagnen att med en specifik effekt och hastighet köra under en längre tid för att 
uppnå ett ”steady-state” i kylsystemet. Då behöver inte programmet kunna ändra på dessa värden 
under tiden vagnen används utöver småjusteringar vilket detta styrsystem klarar av. 
 

5.4 Etiska aspekter 
När det gäller att arbeta för ett företag inom försvarsindustrin så bör man tänka över var man står 
gällande vad som är rätt och fel. Jag anser att stater behöver någon form av militärt engagemang för 
att kunna upprätthålla sitt territorium och försvara sina invånare. På grund av detta behövs också 
militär utrustning i närområdet. Därför ser jag inget problem med att jobba för försvarsindustrin. 
Utöver detta så anser jag att svensk försvarsindustri har bättre etiska riktlinjer när det gäller 
vapenexport än många andra länder i världen. 
 

5.5 Slutsats och förslag till framtida arbete 
Det genomförda arbetet visar att en prototyp av styrsystemet skulle kunna konstrueras så länge en 
metod för flödesmätning i extraflödesledningen säkerställs. Man bör också se över följande saker:  
 
Man bör göra en undersökning av vilka lägen man vill att ventiler ska hamna i vid en olycka då 
vagnen förlorar strömtillförseln. Kan man kanske få vagnen att bromsa sig självt ifall den skulle börja 
skena genom att stänga alla ventiler så pumparna inte kan rotera? Eller skulle det leda till övertryck 
och skador i hydraulsystemet? 
 
En sak man också bör titta på är elektromagnetisk kompabilitet. Man bör se till att sensorer inte 
interfererar med varandra och skickar fel signaler till styrsystemet. Om detta inte undviks skulle en 
felsignal kunna leda till överbelastning av hydraulsystemet. Detta då det högsta tryck som används av 
bromsprogrammen redan ligger på över 330 bar och många komponenter har gränsvärden på 
omkring 350 bar. 
 
Man bör också överväga om man vill göra styrsystemet steglöst som nämnts ovan. Detta ifall man i 
framtiden skulle vilja göra tester i många andra specifika hastigheter än de som är programmerade. 
Då skulle tid sparas genom att inte behöva ändra i programmet. Då skulle man kunna behålla 
grundprogrammet PLC_PRG och PLC_PRG_ST samt många funktioner i alla Actions som skulle kunna 
flyttas till PLC_PRG. Sedan skulle två nya Actions kunna skapas som styr steglöst på två 
hastighetsintervall, ett med fyra pumpar aktiva och ett med frihjulning på bakaxeln. 
  



   

20 
 

Referenser 
[1] Smulter, Victor. (2018). ”Hydraulsystem till bromsvagn för klimatiska tester av fordon.” 
Examenarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid Umeå Universitet. 
 
[2] Hägglunds Drives AB. (2011). Compact CA – Product Manual. 
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/EN396-
10h.pdf?db=brmv2&lvid=1154878&mvid=13373&clid=20&sid=3BFCA0E3A701961EA7F4F318A27F88
D6.borex-tc&sch=M&id=13373,20,1154878. (Hämtad 2018-05-25). 
 
[3] Parker Hannifin Corporation (2015). 2-Way Proportional Throttle Valve Series TDA. 
http://www.parker.com/Literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/HY11-
3500UK/PDF_2013/TDA%20UK.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[4] —. (2015). Proportional Pressure Relief Valve Series RE*E*W. 
http://www.parker.com/Literature/Industrial-Systems-Division-
Europe/Catalogues/Industrial%20Valves%20UK/08/RE_E_W%20UK.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[5] —. (2015). Directional Control Valve Series D1VW. 
http://www.parker.com/Literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/HY11-
3500UK/PDF_2013/TDA%20UK.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[6] —. (2015). GVM Global Vehicle Motor, GVM210-050-APN. 
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_300108_GVM_cat
alogue.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[7] Hillbom, John. (2005). Powerful Engineering. Mellansel, Sverige: Hägglunds Drives AB. 
 
[8] Barr, Michael. (2001). ”Pulse Width Modulation.” Embedded Systems Programming. vol 10. pp 
103-104. 
 
[9] Hanssen, Dag Håkon. (2015). Programmable logic controllers : a practical approach to IEC 61131-3 
using CODESYS. Chichester, UK; Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 
 
[10] TTControl GmbH. (2018). HY-eVision2 10.4. https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-
highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-eVision2-10.4-Datasheet.pdf. (Hämtad 2018-
05-09). 
 
[11] —. (2018). HY-TTC 500 Family – Powerful Safety Controllers for High-End Applications. 
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-
HY-eVision2-10.4-Datasheet.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[12] Bosch Rexroth AG. (2018). BODAS Pressure sensor PR4. 
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-
TTC-500-Family-Flyer.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[13] Hydac Electronic GmbH. (2018). Temperature Transmitter ETS 7200. 
https://www.hydac.com/se-sv/produkter/sensors/temperature-sensors/temperature-
transmitter/ets-7000/show/Download/index.html. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[14] Bosch Rexroth AB. (2017). Speed sensor Hägglunds SPDC. 
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/RE15350_02-

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/EN396-10h.pdf?db=brmv2&lvid=1154878&mvid=13373&clid=20&sid=3BFCA0E3A701961EA7F4F318A27F88D6.borex-tc&sch=M&id=13373,20,1154878
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/EN396-10h.pdf?db=brmv2&lvid=1154878&mvid=13373&clid=20&sid=3BFCA0E3A701961EA7F4F318A27F88D6.borex-tc&sch=M&id=13373,20,1154878
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/EN396-10h.pdf?db=brmv2&lvid=1154878&mvid=13373&clid=20&sid=3BFCA0E3A701961EA7F4F318A27F88D6.borex-tc&sch=M&id=13373,20,1154878
http://www.parker.com/Literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/HY11-3500UK/PDF_2013/TDA%20UK.pdf
http://www.parker.com/Literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/HY11-3500UK/PDF_2013/TDA%20UK.pdf
http://www.parker.com/Literature/Industrial-Systems-Division-Europe/Catalogues/Industrial%20Valves%20UK/08/RE_E_W%20UK.pdf
http://www.parker.com/Literature/Industrial-Systems-Division-Europe/Catalogues/Industrial%20Valves%20UK/08/RE_E_W%20UK.pdf
http://www.parker.com/Literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/HY11-3500UK/PDF_2013/TDA%20UK.pdf
http://www.parker.com/Literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/HY11-3500UK/PDF_2013/TDA%20UK.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_300108_GVM_catalogue.pdf
http://www.parker.com/Literature/Electromechanical%20Europe/Literature/192_300108_GVM_catalogue.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-eVision2-10.4-Datasheet.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-eVision2-10.4-Datasheet.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-eVision2-10.4-Datasheet.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-eVision2-10.4-Datasheet.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-TTC-500-Family-Flyer.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-TTC-500-Family-Flyer.pdf
https://www.hydac.com/se-sv/produkter/sensors/temperature-sensors/temperature-transmitter/ets-7000/show/Download/index.html
https://www.hydac.com/se-sv/produkter/sensors/temperature-sensors/temperature-transmitter/ets-7000/show/Download/index.html
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/RE15350_02-2017_view.pdf?db=brmv2&lvid=1200599&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200599


   

21 
 

2017_view.pdf?db=brmv2&lvid=1200599&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0
ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200599. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[15] Bosch Rexroth Limited. (2017). Radial piston motors for industrial applications MCR-D MCR-E. 
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re15196_2017-
02.pdf?db=brmv2&lvid=1200339&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B1
60.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200339. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[16] Parker Hannifin Corporation. (2016). Installation Manual Series PCD 00A-400 - Electronic for 
Proportional Pressure/Throttle Valves.  
https://www.parker.com/literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/Manuals%20UK/PCD00A_19%
203236-M1%20UK.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 
 
[17] TTControl GmbH. (2018). High Performance Safety Controller - HY-TTC 510. 
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-
HY-TTC_510-Datasheet.pdf. (Hämtad 2018-05-09). 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/RE15350_02-2017_view.pdf?db=brmv2&lvid=1200599&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200599
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/RE15350_02-2017_view.pdf?db=brmv2&lvid=1200599&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200599
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re15196_2017-02.pdf?db=brmv2&lvid=1200339&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200339
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re15196_2017-02.pdf?db=brmv2&lvid=1200339&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200339
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re15196_2017-02.pdf?db=brmv2&lvid=1200339&mvid=13361&clid=20&sid=0577955E2A0D02CE124D56C0ADB5B160.borex-tc&sch=M&id=13361,20,1200339
https://www.parker.com/literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/Manuals%20UK/PCD00A_19%203236-M1%20UK.pdf
https://www.parker.com/literature/Hydraulic%20Controls%20Europe/Manuals%20UK/PCD00A_19%203236-M1%20UK.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-TTC_510-Datasheet.pdf
https://www.ttcontrol.com/fileadmin/content/off-highway/files/secure/pdf/flyer/english/TTControl-HY-TTC_510-Datasheet.pdf


 
Bilaga 1. Sid  

1 (1) 
 

B1 
 

Bilaga 1 – Hydraulikschema 

 
Schemat kommer från delen av Projekt bromsvagn som behandlar hydrauliksystemet [1].
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Bilaga 2 – Programkod som utför effektberäkning i PLC_PRG 
 

  



 
Bilaga 3. Sid  

1 (1) 
 

B3 
 

Bilaga 3 – Kod som styr extraflödesledningens strypventil i CV90_1 
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