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Sammanfattning 
Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande 

mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att 

på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en 

del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. 

 

Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra 

kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Android studio för att tillåta 

konfiguration från en mobil enhet. Mjukvaran i PCM modifierades för att kommunicera med 

Bluetooth-hårdvaran över CAN och även för att tillåta analog styrning av pumpen via en 

strömstyrd ingång.  

 

De grundläggande kraven för systemet uppfylldes och en fungerande prototyp kunde uppvisas 

vid projektets slut. Prototypen visade stor potential men saknade dock viss funktionalitet som 

vore önskvärd hos en kommersiell produkt. 

 

Abstract 
This report encompasses the development of a standalone drive card with an accompanying 

mobile application for control and configuration of a hydraulic system. The purpose of the 

project was to - according to an inquiry from the client Bosch Rexroth - investigate whether 

the pump control module (PCM) from the existing Spider 3 control system could be used as a 

standalone module.  

 

Hardware including a Bluetooth module was assembled and connected to the PCM to allow 

communication over Bluetooth Low Energy (BLE). A mobile application where developed in 

Android Studio to allow configuration from a mobile device. The software of the PCM were 

modified to communicate with the Bluetooth hardware over CAN and also for allowing analog 

control of the hydraulic pump through a current controlled input.  

 

The basic demands for the system were met and a working prototype could be demonstrated at 

the end of the project. The prototype did show large potential but was lacking some 

functionality which would be desirable for a commercial product.  
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Förord 
Denna rapport utgör, i kombination med den implementation som här beskrivs, vårt 

gemensamma examensarbete i ”högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik” 

på Umeå Universitet. Projektet utfördes under en tidsperiod på 10 veckor vårterminen 2016. 

En muntlig presentation av arbetet hölls 2016-06-01 på Umeå Universitet och 2016-06-02 på 

Bosch Rexroth AB i Mellansel.  

 

Vi har under projektet handletts av Ola Ågren på Umeå Universitet och Henrik Sundberg samt 

Arne Byström på Bosch Rexroth. Dessa vill vi tacka för deras stöd vid rapportskrivning och 

planering/genomförande av projektet. Förutom ovanstående personer vill vi även tacka Joacim 

Buhr och Börje Pauler som bidragit med teknisk kompetens och rådgivning i det praktiska 

arbetet.  
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1 Inledning 
Bosch Rexroth AB i Mellansel är ett företag som är verksamt främst inom hydraulikindustrin. 

De tillverkar kompletta hydraulmotorsystem inklusive tillhörande styrsystem. Projektgruppen 

fick i uppdrag av ovanstående aktör att undersöka och utvärdera möjligheten att använda en 

modul från styrsystemet Spider 3 som drivkort för en hydraulpump; med möjlighet att utföra 

konfigurering via ett grafiskt gränssnitt från en extern mobiltelefon. En sådan tillämpning 

skulle kunna leda till en ny produkt ämnad för kunder som önskar att styra hydraulpumpen utan 

att nödvändigtvis behöva införskaffa det kompletta Spider 3 systemet. 

 

Projektets främsta mål var att styrsystemets pump control module (PCM) skulle kunna köras 

fristående för att driva och styra en hydraulpump. För att systemet skulle fungera korrekt var 

konfigurationsparametrar tvungna att kunna sparas i ett internt, icke-volatilt minne. Ett högt 

prioriterat delmål var att konfigurering skulle utföras trådlöst från en mobilapplikation. För att 

möjliggöra detta konstruerades ny hårdvara med ett interface för konvertering mellan trådlös, 

Bluetoothbaserad överföring och CAN-kommunikation mot PCM modulens befintliga 

gränssnitt.  

 

För att uppnå ett tillfredsställande resultat behövde nedanstående frågeställningar redas ut 

under projektet.  

 Är det möjligt att använda PCM modulen som fristående drivkort? 

 Modulen har endast CAN-interface, går det att konstruera en smidig adapter för att 

kunna ansluta sig till den från en mobil med tillhörande app? 

 Vilken Bluetoothlösning är lämpligast att använda för den specifika implementationen? 

 Går det att visa processdata/felmeddelanden i mobilapplikationen? 

 Hur lättanvänt kan ett sådant system vara? 

 Vad blir kostnaden för systemet? 

 

Projektet ägde rum under en period på 10 veckor (motsvarande 15 högskolepoäng), på grund 

av den begränsade tidsåtgången var vissa begränsningar tvungna att göras. Det bestämdes att 

mobilapplikationen för konfigurering endast skulle skapas för att stödja Androidenheter och att 

ingen kraft skulle läggas ned på säkerhet vid dataöverföring.  

 

1.1 Spider 3 

Spider 3 är ett styrsystem för hydraulmotorer som utvecklas internt av Bosch Rexroth i 

Mellansel som en uppföljare till det tidigare styrsystemet Spider 2. Målet med Spider 3 är att 

tillhandahålla en komplett och modulär lösning som erbjuder den funktionalitet som krävs för 

att styra de hydraulmotorer företaget tillverkar. Systemet består av ett antal olika moduler, 

dessa beskrivs översiktligt nedan.  

1. Central Control Module (CCM) - Utgör hjärnan för systemet. Kör en 

Ångströmdistrubition och ansvarar för att koordinera datortrafik och hantera anslutna 

enheter. 

2. Customer Interface module (CIM) - Modul med ingångar som kunden kan använda 

för att styra systemet. 



Examensarbete, Hydraulstyrning 

med konfiguration över Bluetooth 

 Umeå Universitet, 2016-06-03 

Olofsson P. & Utterström J. 

   

   

 

2 

 

3. Motor Monitor Module (MMM) - Sköter övervakning av hydraulmotorn och 

kringsystem. 

4. Starter Control Module (SCM) - Styr uppstarten av elmotorerna. 

5. Pump Control Module (PCM) - Övervakar hydraulpumpen som matar systemet. Den 

enda av modulerna som klarar en hög IP-klass (IP65).  

 

Systemets olika moduler ansluts i en kedja som utgör en logisk stjärntopografi där CCM 

agerar som centralnod/server.  

1.1.1 PCM 

Projektet fokuserade på att undersöka huruvida PCM modulen gick att använda fristående. 

Därav var det främst denna modul som gruppen arbetade med under projektet. Majoriteten av 

den programkod som anpassades för Bluetoothlänken utgick utifrån PCM modulen. Viss 

funktionalitet från CCM användes dock för att konfigurera CAN- och KWP2000-

kommunikationen mellan PCM modulen och Bluetoothlänken. 

 

En av grundtankarna bakom Spider 3 är att mjukvaran och hårdvaran som används är olika 

komponenter i systemet och att de därför skall vara oberoende av varandra. Därför ligger en 

stor del av funktionaliteten i det som kallas "libpack", där den största delen av kodbasen är 

plattformsoberoende och används av alla delar av systemet. I libpack finns bland annat 

processdatahantering och övervakning av kommunikationslänken ISO-TP och KWP. 

 

Som i andra styrsystem är det viktigt med pålitlighet och att kunna verifiera att enheter är 

anslutna samt att få veta vad de gör. All styrning av systemet sköts av CCM, de andra enheterna 

skickar data periodiskt över CAN för att uppdatera de datapunkter som de ansvarar för. 

Programdelen som hanterar detta kallas för "process data manager" eller PDM. I denna del 

registreras variabler som tillgängliga och sedan som processdata om de ska skickas över CAN. 

Från modulerna samlas all data i en trädliknande struktur i CCM och hanteras där innan nya 

värden sedan skickas ut till noderna igen. För att alla delar i systemet ska veta om de fortfarande 

är anslutna skickas även det som kallas för "heartbeats"; periodiska uppdateringar som främst 

är till för att systemet skall vara medvetet om att det fortfarande finns kontakt mellan alla noder. 

I heartbeats skickas även information om vilket läge noderna är i samt vilket läge som systemet 

i stort ska vara i.  

1.1.2 CAN 

När systemet är initierat och alla noder är klara väntar det på att kunna gå över till läget "Run". 

Det är då systemet blir aktivt och börjar styra anslutna enheter samt att de datapunkter som 

registrerats som processdata börjar skickas över CAN [1]. Inbyggt i CAN-protokollet är 

prioritering på meddelanden, all data som skickas går på samma differentiella signal och detta 

gör därför att kollisioner undviks. När det ej skickas data på nätverket ligger det en logisk etta 

på ledarna. Då noderna sedan skickar driver de endast nollan vilket innebär att om två noder 

försöker skicka data samtidigt kommer den nod som har ett högre ID på meddelandet att bli 

överröstad av den andra noden som med sin lägre ID kommer driva en nolla på bussen. När 

detta händer vet noden att den får vänta och skicka sin data senare. 
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I systemet används detta genom att de meddelanden som skickas har ett ID baserat på vilken 

prioritet de har. Se Figur 1 som exempel på detta: 

 

#define FAST_STOP_ID                         0x01    //ID to send fast stop messages 

#define HEARTBEAT_OFFSET            16        //0x10 = CCM //0x11 = First node (node 1) 
Figur 1. CAN adresser. 

En signal för att stanna har den högsta prioriteten i systemet, därefter ligger heartbeats för att 

verifiera att alla noder i systemet fortfarande fungerar som de ska. Allt eftersom är 

prioriteringarna uppdelade efter hur tidskritiska de meddelanden som skickas är. 

 
Figur 2. Fysisk struktur av CAN-nätverk [2]. 

Fysiskt är alla noder anslutna till samma ledare i en lång rad som visas i Figur 2. Ledarna 

termineras efter den sista noden med ett motstånd på 60 Ω mellan ledarna istället för de 

vanligtvis använda 120 Ω mot jord. 

1.1.3 KWP 

För delar av kommunikationen mellan systemets CCM och de olika noderna används Keyword 

Protocol 2000 (KWP2000). KWP kommunikationen sker via CAN med hjälp av ISO-TP (ISO 

15765-2). ISO-TP tillhandahåller transport- och nätverkslager för att tillåta implementering av 

applikationslager med stöd för olika diagnostikprotokoll, exempelvis KWP2000 [3]. Vid KWP 

kommunikation sker ingen kontinuerlig kommunikation; när en nod önskar att skriva/läsa data 

till/från en annan enhet anropas en "tjänst" hos den enheten definerat av vilket "keyword" som 

skickas. Noden tar emot förfrågan, utför därefter den rutin som definierats för den specifika 

tjänsten och returnerar därefter ett svar till den nod som anropade tjänsten. För att skicka data 

till en nod måste först en session skapas där denna kommunikation kan ske, KWP håller därefter 

koll på att alla meddelanden levereras som de ska och att det kommer ett svar på alla 

förfrågningar.  

1.1.4 NM 

Det delsystem som sköter hantering av anslutna noder kallas för Network Manager. Network 

Manager finns i både klient- och serverutförande. Alla moduler i Spider 3 systemet förutom 

CCMen använder klientversionen. En Network Manager klient hanterar endast anslutningen 

mot servern och har ingen vetskap om vilka andra moduler som är anslutna till systemet. CCM 

som använder serverversionen av Network Manager inkluderar dock en lista över anslutna 

enheter och sköter om att tilldela namn, funktionalitet etc. för de anslutna noderna. 
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1.1.5 Hårdvaruhantering 

När PCM startar börjar den med att initiera alla undersystem och sätter upp sig baserat på vilken 

modultyp den har. Detta bestäms utifrån hårdvaran där åtta ingångar är dedikerade till att 

identifiera vilken hårdvara programmet körs på, baserat på vilken kombination av dessa 

ingångar som är anslutna mot jord bildar detta ett ID för hårdvaran. När undersystemen är 

initierade sköts många av modulens funktioner i bakgrunden, via två avbrottsrutiner RIT och 

timer3. Logiskt sett är dessa skilda från varandra då timer3 ingår i ett undersystem som hanterar 

hårdvarunära funktioner. Timer3 körs med 1 KHz och läser av de analoga och digitala 

ingångarna till minnet, RIT sköter sedan om att flytta denna och liknande data in i PDM för de 

värden som är aktiverade. 

 

  



Examensarbete, Hydraulstyrning 

med konfiguration över Bluetooth 

 Umeå Universitet, 2016-06-03 

Olofsson P. & Utterström J. 

   

   

 

5 

 

2 Metod 

2.1 Förstudie 

2.1.1 Kravspecifikation 

Vid projektets inledning skedde samtal med kunden som resulterade i en kravspecifikation 

där både grundläggande och utökade krav för systemet specificerades. Kravspecifikationen 

användes som grund för att organisera och prioritera arbetet. De huvudsakligen kraven och 

deras prioritet för de olika ingående delsystemet visas nedan.  

 

PCM 

#  Kravtext  Prioritet  

1.1  Styrning av pump via analoga signaler  1  

1.2  Hantering av digitala signaler för start/stopp, invertering av riktning  4  

1.3  Parametrar sparas till permanent minne  3  

1.4  Kommunikation över CAN för konfigurering  2  

1.5  Felkoder  5  
 

Bluetoothlänk 

#  Kravtext  Prioritet  

2.1   Kompakt utförande 4 

2.2  Hantering av anslutning över Bluetooth  1  

2.3  Konvertering av protokoll för vidarebefordring mot applikation  2  

2.4  Hantering av felkoder  3  
 

Mobilapplikation 

#  Kravtext  Prioritet  

3.1  Lättanvänt interface, tydligt och anpassat för enheter med 4 – 10" 
display. 

2 

3.2  Bluetoothkommunikation med delsystem 2  1  

3.3  Skriva/Läsa konfigurationsparametrar för PCM-modulen  3  

3.4  Avläsa felkoder  6  

3.5  Grafiskt gränssnitt  5 

3.6  Visning av drifttider  7  

3.7  Realtidsövervakning  8  

3.8  Bakåtkompatibilitet till och med Android 4.0.3 (ändrad till Android 
4.3)  

4 

 

2.1.2 Bluetooth 

Då målet med systemet var att PCM-modulen skulle kunna styras och konfigureras från en 

mobil enhet betraktades kommunikation över Bluetooth som det bästa alternativet. Andra 

möjligheter vore exempelvis att kommunicera över near field communication (NFC) eller 

mobilnätet (GPRS). NFC ansågs dock ej lämpligt på grund av den mycket korta räckvidden.  
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En lösning med överföring över GPRS ansågs också olämplig eftersom att systemet endast 

ämnades att användas lokalt i fabriksmiljö där användaren alltid befinner sig inom några meter 

från målsystemet. Därav betraktades Bluetooth som den lämpligaste lösningen. Bland de olika 

versionerna av Bluetooth valdes BLE framför klassisk Bluetooth, främst för att undvika att 

behöva utforma ett eget överförningsprotokoll för den seriella överföring som skulle ha använts 

vid en kommunikationslänk med klassisk Bluetooth. I BLE kan istället all data läsas och skrivas 

från/till egenskaper (characteristics) som definierats i GATT ramverket [4]. 

 

Egenskaperna lagras i en tjänst (service) som konfigureras av användaren. Tjänsten kan 

betraktas som en behållare för en eller flera egenskaper, vilka i sin tur är objekt som används 

för att lagra användardata. Egenskaperna kan, men behöver inte, innehålla en eller flera 

beskrivare (descriptors). Beskrivare används främst för att lagra metadata om den tillhörande 

egenskapen. Se Figur 3 för en visuell representation av hierarkin. 

 

 
Figur 3. BLE GATT hierarki. 

 

Protokollstacken hos BLE består av två huvudsakliga delar; en Primary Controller och en Host. 

Controllern hanterar det fysiska lagret och länklagret medan systemets host inkluderar 

funktionalitet för de högre nätverkslagren, exempelvis Generic Attribute Profile (GATT), 

Generic Access Profile (GAP) och Attribute Protocol (ATT). ATT modulen tillhandahåller ett 

peer-to-peer protokoll för kommunikation mellan två enheter där den ena har en ”attribute 

server” och den andra agerar ”attribute client”. GATT är ett serviceramverk och tillhandahåller 

en profil som i sin tur beskriver de services, characteristics och attributes som används hos 

attributservern. GAP sköter grundläggande funktionalitet som till exempel 

anslutningsprocedurer, skanning efter andra enheter och autentisering [5]. 

 

Då BLE är en relativt ny teknik har projektgruppen inte lyckats finna så många produkter eller 

tillämpningar där tekniken använts i industrisammanhang. Grover et al.  [6] menar dock att 

BLE kan vara en lämplig teknik för vissa typer av industriell automation. I studien konstateras 
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också att en BLE-modul med 1 mW uteffekt och 4 dBi antennförstärkning är tillräckligt för att 

ge en räckvidd på 5 m när den placeras i en metallinkapsling. Projektgruppen ansåg således att 

en lösning med BLE-kommunikation skulle fungera även för en eventuell framtida produkt 

med större krav på säker inkapsling.  

2.1.3 Mobilapplikation 

Användargränssnittet för systemet skulle skapas i form av en mobilapplikation, varav flera 

tillvägagångssätt fanns tillgängliga. För att kunna skriva gemensam kod som går att köra på 

flera olika mobiloperativsystem (däribland Android, iOS och Windows Phone) hade ett cross-

platform system som exempelvis Cordova eller Xamarin kunnat användas. I Cordova skrivs 

plattformsoberoende kod i Javascript, HTML och CSS som sedan kompileras till 

plattformsspecifika applikationer för de olika operativsystemen. Xamarin erbjuder liknande 

möjligheter men programmeringen sker där i C#. För detta projekt valde projektgruppen dock 

att endast skapa en Android-applikation med de standardverktyg som tillhandahålls av Google. 

Utvecklingen utfördes i Java med Android Studio som primär utvecklingsmiljö. Valet att endast 

utveckla mot Android gjordes främst för att endast behöva fokusera på en enda plattform och 

för att operativsystemet används på en stor majoritet av världens mobila enheter  [7].  

2.1.4 Andra produkter 

Projektgruppen hade ingen vetskap om ett likvärdigt, existerande system som skulle ha kunnat 

användas för ändamålet. Det existerar dock andra modeller av styrkort som skulle kunna 

användas för systemet, dock inget med anslutning över Bluetooth. Bosch tillverkar själva ett 

styrkort som till viss del används i dagens system när kunden ej vill ha ett komplett styrsystem 

utan endast utöka sitt befintliga system eller vid manuell styrning av pumpen. Nackdelarna med 

detta styrkort är bland annat kostnad, svårt att konfigurera dem då speciell mjukvara måste 

användas. Blir det fel på enheten måste en tekniker ta med sig dator och kablage ut till platsen, 

felsöka och försöka åtgärda systemet, detta utan att ha lämplig erfarenhet eller rätt mjukvara. 

Tillgången på smarta telefoner eller surfplattor är dock stor och med en trådlös lösning som är 

kompatibel med vanliga enheter behövs inte en kabel. Som ett led i utvecklingen och 

anledningen till detta examensarbete är därför att användarvänligheten ska vara hög, det ska 

vara lätt att sätta sig in i hur enheten konfigureras och en person med begränsad erfarenhet ska 

kunna använda sig av applikationen utan tidigare erfarenhet. Detta i kombination med att kunna 

utveckla funktionaliteten hos den befintliga modulen istället för att använda en 

tredjepartsmodul och försöka få den att göra det som efterfrågas skulle vara en klar fördel. 

 

2.1.5 Forskning/litteraturstudie 

De tre centrala frågor vi mötte i projektet var interface mot användaren, kommunikation mellan 

enheterna och funktionen hos modulen både när den är uppkopplad över länken och utan 

kontakt. Majoriteten av den information som projektgruppen behövt under förstudien, för att 

kunna planera utvecklingen av systemet, har inhämtats från beställaren Bosch Rexroth. 

Beställaren önskade specifikt att använda Bluetooth för att ansluta till systemet då det finns 

tillgängligt i de flesta mobiltelefoner. Förstudien fokuserade därför mycket på användbarheten 

hos Bluetooth och vilka möjligheter/nackdelar det ger men även alternativa lösningar har 

studerats.  

  

I en studie  [8] undersökte Godoy et al. huruvida Bluetooth är en lämplig teknik för Networked 
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Control Systems (NCS). Författarna kom fram till att Bluetooth kan fungera väl så länge inte 

systemet ställer höga krav på korta svarstider. Detta då tiden för att konvertera en seriell signal 

till en trådlös BT-signal uppgavs att vara minst 15 ms  [8]. Då det system som skulle konstrueras 

i detta projekt inte hade några specificerade krav på latens och svarstider betraktades det inte 

som något problem. I en jämförelse mellan ZigBee och Bluetooth skriver Baker att Bluetooth 

lämpar sig väl för system med få enheter eller där det finns en önskan att kunna ansluta mot ett 

fast system med en mobil enhet  [9]. Detta stämmer väl överens med användningsområdet för 

detta projektets system. Där ersätter Bluetoothkommunikationen trådbunden överföring och 

eliminerar behovet av en fast installerad display. Vid de tillfällen när konfiguration eller 

kontroll av systemet behöver utföras kan operatörens/teknikerns egna mobila Androidenhet 

användas för att utföra konfigurationen och det fast installerade systemet kan då konstrueras så 

kompakt och litet som möjligt. 

 

I syfte att bättre förstå det grundläggande konceptet bakom Spider 3 systemet har det 

examensarbete som ligger till grund för systemet [10] använts som referens. Där diskuteras 

grundläggande koncept och tankar kring systemet och varför det designats som det gjort. 

Arbetet utfördes 2007 av Henrik Sundberg och Jonas Back varav Henrik är anställd på Bosch 

Rexroth och utgör en av gruppens handledare.  

 

För användargränssnittet studerades designen hos andra framgångsrika system för att kunna 

identifiera vilka delar som är viktigast för att uppnå ett system som är så enkelt och tydligt som 

möjligt för slutanvändaren. Vid planeringen för implementationen av mobilapplikationen 

användes främst den dokumentation och resurser för Android-utveckling som tillhandahålls 

online av Google  [11]. I samråd med beställaren bestämdes att fokus skulle läggas på tydlighet 

och användarvänlighet. Genom att utgå från Googles "Material Design" koncept och använda 

standardtyper av GUI-element samt officiella Material Design ikoner  [12] ämnade vi att uppnå 

ett användargränssnitt som kändes bekant och inbjudande att använda för de med någon typ av 

erfarenhet av andra Android-applikationer. I en studie där Chase undersökt olika typer av 

grafiska designmönster [13] redogörs för de olika mönster som används i Facebooks hemsida 

och hur liknande funktionalitet implementerats av andra webbtjänster. Studien 

uppmärksammar vikten av att använda gemensamma mönster i applikationer så att en ny 

användare känner sig bekväm med gränssnittet och förstår hur applikationen skall användas.   
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2.2 PCM modul 

För att PCM skulle kunna användas som en fristående modul behövde den existerande 

mjukvaran ges en mer aktiv roll. I Spider 3 systemet lyssnar modulen på de data som skickas 

över CAN-bussen och styr pumpen baserat på dessa med väldigt lite logik däremellan. I sin nya 

roll skulle modulen istället först och främst utföra sin primära uppgift och därefter lyssna på 

eventuell kommunikation.  

 

Utifrån diskussion med kunden bestämdes att PCM endast skulle lyssna efter en ny 

konfiguration när driften är stoppad. Före driften kan stoppas för att acceptera en ny 

konfiguration måste ingången för aktivering av driften drivas låg för att mjukvaran ska tillåta 

stopp, korrekt hantering av ansluten hårdvara måste alltid prioriteras först. Originalet hade sju 

lägen för driften, dessa visas i Figur 4. I vår implementation användes endast två: stop och run. 

 
/** 
 * @brief Enum of different runmodes for the nodes 
 * 
 */ 
typedef enum 
{ 
            NM_RUNMODE_NA = 0, 
            NM_RUNMODE_BOOT, 
            NM_RUNMODE_BOOT_EXCEPTION, 
            NM_RUNMODE_PREOP, 
            NM_RUNMODE_EXCEPTION, 
            NM_RUNMODE_STOP, 
            NM_RUNMODE_RUN, 
            NM_RUNMODE_COUNT_ 
}nm_runmode_e; 

 
Figur 4. Runmodes för PCM. 

De tjänster som PCM tillhandahåller för att sätta parametrarna över KWP kallas för RDBLI 

respektive WDBLI, detta står för read/write data by local identifier. De parametrar som är 

tillgängliga sätts upp i process data manager (PDM) vilket är ett ramverk som styr både 

datahanteringen under drift samt vilka parametrar som går att skriva och läsa över 

kommunikationslänken. När en parameter satts upp i PDM kan den även länkas in mot en kanal 

i KWP och sättas som ett värde som ska skickas med processdata kontinuerligt. 

2.2.1 PDM 

I appendix B visas strukturen som används för att hålla all data som PCM använder när den 

jobbar som en modul i spider 3-systemet. I huvudsak var det denna struktur som ansågs mest 

lämpad för att hålla alla värden som behövs även när PCM arbetar som fristående modul men 

då mjukvaran till modulen ännu inte är färdigställd saknas det flera parametrar. I början av 

projektet diskuterade projektgruppen med handledarna för projektet och kom fram till vilka 

parametrar som ska användas för att styra ansluten pump. Dessa visas i Figur 5. 

 

Name   UUID 

FWD current - min    0x8010 

FWD current - max     0x8011 
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REV current - min     0x8012 

REV current - max     0x8013 

Coil resistance     0x8014 

PWM frequency     0x8015 

Dither amplitude     0x8016 

Dither frequency     0x8017 

Ramp time - up     0x8018 

Ramp time - down     0x8019 

Setpoint - min     0x801A 

Setpoint - max     0x801B 

PT100 - min     0x801C 

PT100 - max     0x801D 
Figur 5. Lista över konfigurationsparametrar och deras adress i BLE. 

   

Parametrarna fanns även specificerade i kravspecifikationen. Av dessa fanns det flera som inte 

var implementerade i PCM-mjukvaran som vi därför var tvungna att lägga till. Då det förväntas 

att de kan ändras och den datastruktur som håller dessa värden är definierad i libpack valdes 

det att skapa en till struktur som håller de värden som saknas, denna visas i Figur 6.  

 
//Struct for holding all custom values for PCM_DU 
struct PCM_standalone_t { 
            pdm_analog_value_s forward_coil_current; 
            pdm_analog_value_s reverse_coil_current; 
            pdm_analog_value_s ramp_time_up; 
            pdm_analog_value_s ramp_time_down; 
            pdm_analog_value_s setpoint; 
  
} PCM_standalone; 

Figur 6. Datastruktur för konfigurationsparametrar som är unika för denna tillämpning. 

Som ni ser är flera värden samlade i samma parameter här, det är för att pdm_analog_value_s 

håller flera värden, se Appendix C. När en KWP-förfrågan kommer in till modulen innehåller 

den tre värden för kanal, subkanal och typ. Då denna förfrågan behandlas kontrolleras först om 

värdet får läsas/skrivas, därefter vilken typ kanalen har i PDM.  

 
typedef enum //pdm_type_e 
{ 
            PDM_EMPTY = 0, 
            PDM_ANALOG, 
            PDM_DIGITAL, 
            PDM_PARAMETER, 
            PDM_BIT,                 // = 4 
            PDM_PWM, 
            PDM_ENCODER, 
            PDM_ENCODER_SETTINGS 
}pdm_type_e; 

Figur 7. Olika datatyper i Spider 3. 
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Baserat på värdets typ bestämmer sedan subkanalen vilket av värdets egenskaper som ska 

behandlas. I Figur 7 visas de olika typer av värden som används. De kanaler som finns 

tillgängliga i PDM registreras då modulen startar upp via funktionen Void 

init_kwp_channel_PCM(PCM_PD_s *pcm_st, uint8_tm kwpdata_version). 

I denna funktion registreras varje kanal med ett anrop till PDM där det specificeras vilken kanal 

värdet ska ha, vilken typ det är och vilka rättigheter kanalen har. En pekare till värdet registreras 

som sedan kommer användas för att uppdatera värdet då en förfrågan kommer in. I och med 

detta sker hanteringen av parametrarna transparent i huvudloopen och då koden skrivs kan de 

användas som att de alltid är aktuella då KWP uppdateras efter varje varv i loopen. 
pdm_reg_kwp_channel(17, PDM_RW, PDM_ANALOG, &pcm_st->pump_current); 
För PCM_standalone har fler värden lagts till i PDM för att rymma de extra värden som enligt 

kravspecifikationen ska gå och konfigurera när PCM används som fristående styrkort. Dessa 

värden har lagts till som kanaler efter de ordinarie kanaler som redan används.  

2.2.2 EEPROM 

För att systemet ska kunna fungera på egen hand utan 

interaktion från varken användare eller överordnat styrsystem 

så behöver det kunna spara ner och sedan hämta tillbaka sin 

konfiguration. Till detta används ett externt EEPROM som 

kommunicerar via I2C. Då det är en viktig del i systemet har 

säkerhetsfunktioner med validering implementerats för att 

verifiera att skrivning och läsning till EEPROM sker som 

avsett och att det inte blir korrupt över tid.  

 

Funktionerna för att hantera minnet ligger i filen eeprom.c 

och eeprom.h men dessa är inte inkluderade på sedvanligt vis 

i projektet då de använder samma datastrukturer som i 

huvudprogrammet och C-filen är därför inkluderad direkt i 

main.c, vilket gör att de delar namnrymd. Då funktionerna för 

att hantera hårdvarudelen av minneshanteringen redan fanns 

med detta upplägg valde projektgruppen att fortsätta med det 

upplägget.  

 

2.2.2.1 Skrivning 

När mjukvaran får ett kommando över KWP att skriva till minnet sparas både strukturen för 

PCM och den extra struktur som implementerades under projektet ner. För att kunna skriva och 

läsa dem utvärderas först hur många byte varje struktur tar och den data som finns i strukturerna 

kopieras till en byte-array. Efter att den data som ska sparas kopierats beräknas sedan en 

signatur för arrayen innan dessa värden skrivs ner till minnet enligt Figur 8. Ordningen på den 

data som sparas är nödvändig då storleken på dataarrayen kan ändras och rutinen behöver därför 

veta hur mycket data som ska läsas först, dessa värden har en fast storlek på två byte och ligger 

i början av minnesområdet för att alltid kunna läsas.  

 

Efter att all data skrivits till minnet läser rutinen in dem igen och verifierar att de är korrekta, 

både längden av data, den data som ligger i arrayen och signaturen läses tillbaka. Längden som 

ligger i EEPROM verifieras mot den längd som skrevs, den signatur som sparades kontrolleras 

Figur 8. Struktur för lagring i 

EEPROM. 
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mot den som skapades innan skrivningen och en ny signatur skapas från de data som lästes och 

kontrolleras även den mot den första signaturen. Efter detta kan det anses att den data som 

sparats till minnet är korrekt och rutinen returnerar ett korrekt värde, vilket sedan rapporteras 

tillbaka till Bluetoothlänken i svaret för den KWPförfrågan som mottogs. 

2.2.2.2 Läsning 

Då modulen startar kontrolleras om det finns en giltig konfiguration i EEPROM. När en läsning 

från minnet inleds hämtas först längden på datablocket, den data som ligger där och sedan 

signaturen. Den data som avlästs verifieras genom att en ny signatur genereras från datablocket 

och jämförs mot den som avlästes. Om signaturerna stämmer mot varandra kopierad alla värden 

från datablocket in i de två strukturerna och funktionen rapporterar att en giltig konfiguration 

hittades i minnet. Initieringsrutinen som inläsningsrutinen sätter sedan en flagga för att en giltig 

konfiguration är funnen och programmet kommer sedan att starta driften av pumpen 

automatiskt när resten av initieringen är klar, förutsatt att de digitala styrsignalerna är korrekta 

för en start. 

 

2.2.3 Kontrolloop 

Bland det viktigaste i projektet är kontrolloopen för systemet. Här regleras utgångarna och all 

styrning av ansluten teknik sker. Algoritmen för regleringen av hydrauliken i PCM ingår inte i 

detta projekt och är ännu inte klar, därför har vi endast valt att implementera en enklare kontroll 

för demonstration. Denna loop körs i 1KHz. 

 
//Handle changing states.  
if(run_sig) 
{ 
//Go to run when all criteria is met, but only go to stop when run_sig says so. 
    if(good_config_in_EEPROM && (nm_get_node_runmode_from_master() ==  M_RUNMODE_RUN)) 
    { 
        //Goto run state 
        nm_set_node_runmode(NM_RUNMODE_RUN); 
    } 
 
} 
else if(ok_to_stop) 
{ 
    //Always stop if run_sig is not set 
    nm_set_node_runmode(NM_RUNMODE_STOP); 
} 

Figur 9. Kod för hantering av runmode. 

 

Första delen i kontrollen är om driften är aktiv eller stoppad. Enligt överenskommelse med 

kunden ska driften främst lyssna på den digitala signalen run_sig(enligt koden ovan). Länken 

kommer fråga PCM om att stanna innan en ny konfiguration skickas men innan den gör det 

måste driften först stannas med run_sig. Detta är implementerat för att hindra oönskade stopp 

i vad som kan vara en kritisk process, innan driften stannas väntar rutinen även på signalen 

ok_to_stop från rampfunktionen där driften stannas på ett kontrollerat sätt. För att driften ska få 

starta krävs antingen att en godkänd konfiguration hittas i EEPROM eller att länken har skickat 

in en ny konfiguration. När en konfiguration hittas i EEPROM sätts önskat runmode till run för 

att PCM ska kunna användas utan att ha en Bluetoothlänk inkopplad, likaså sätts flaggan 
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good_config_in_EEPROM när en ny konfiguration skrivs till minnet. I Figur 9 visas den viktigaste 

delen av koden som hanterar byten mellan olika runmode. 

 

För styrningen av driftens börvärde läses analog ingång 4 av och skalas sedan om med 

parametrarna setpoint_min och setpoint_max och bildar sedan ett värde från 0-100%. Beroende 

på digital ingång fem, signalen för rotation framåt eller bakåt används sedan antingen 

FWD_current eller REV_current för att skala utsignalen till driften.  

 

 

 

 

2.3 Bluetoothlänk 

 
Figur 10. Översiktligt blockdiagram över Bluetoothlänkens uppbyggnad. 

Bluetoothlänken utgör ett nödvändigt mellanlager där konvertering från BLE till CAN + KWP 

sker. Dess primära arbetsuppgift är att vidarebefordra meddelanden till och från PCM 

respektive mobilapplikationen, flödet av dessa meddelanden visas i Figur 10. Delsystemets 

hårdvara består huvudsakligen nedanstående komponenter. 

 MCU – NXP LPC1768. Samma 32 bitars ARM Cortex MCU som används i övriga 

Spider 3 moduler. Valdes på grund av god kompatibilitet med existerande kodbas. För 

prototypen användes ett utvecklingskort från mbed [14]. 

 BLE modul – Adafruit Bluefruit LE UART Friend  [15]. Ett Bluetooth Low Energy 

breakout board baserat på BLE-modulen MDBT40. Uppfyller industriklassning och har 

inbyggd BT 4.0 & BT 4.1 stack [16]. Modulen använder firmware som utvecklats av 

Adafruit. Den tillhandahåller AT-kommandon för konfigurering och användning.  

 CAN Transceiver – 65HVD251. Transceiver från Texas Instruments, uppfyller ISO 

11898 och klarar hastigheter upp till 1 megabit per sekund (Mbps)  [17]. 

 

Eftersom att endast en prototyp skulle tas fram valde gruppen att montera hårdvaran för 

Bluetoothlänken på ett kopplingsdäck för att reducera tidsåtgången då mjukvara och 

funktionalitet prioriterades före hårdvarukonstruktion. Denna uppkoppling visas i Figur 11. 
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Figur 11. Uppkoppling Bluetoothlänk. 

2.3.1  Mjukvara 

Programkoden för Bluetoothlänken skapades som en sammansättning av modifierad kod från 

PCM- och CCM modulerna i kombination med egenskriven kod för hantering av 

Bluetoothkommunikationen. Först skapades en kopia av SCM-projektet vilket innehöll kod för 

PCM-, SCM-, MMM- och CIM modulerna. Därefter raderades vissa irrelevanta delar för att 

minska mängden överflödig programkod då existerande kod är gjord för att köras på alla 

moduler med anpassningar för hur den ska bete sig beroende på vilken modul den sitter i. 

Bluetoothlänken har annan hårdvara än de andra modulerna så majoriteten av koden behövdes 

egentligen inte, men genom att använda den kunde hanteringen av periferienheterna i 

processorn och den grundläggande hanteringen av CAN, ISO-TP och KWP behållas. 

2.3.1.1 Kommunikation 

För att upprätta KWP2000-kommunikation mellan Bluetoothlänken och PCM modulen 

krävdes en anpassning av dataflödet. I KWP-protokollet har noderna antingen en roll som 

server eller klient där en server erbjuder vissa tjänster som en klient kan köra, i Spider 3 ligger 

normalt modulerna som server medan CCM-modulen agerar klient och styr de andra modulerna 

via de tjänster som de erbjuder. Eftersom projektgruppen hade som mål att modifiera 

mjukvaran på PCM så lite som möjligt för att underlätta framtida uppdateringar av mjukvaran 

sågs det som lämpligt att Bluetoothlänken fick rollen som klient istället. Då CCM har denna 

roll i Spider 3 användes koden från libpack och CCM för denna funktionalitet. Det som krävdes 

för att kunna använda modulerna från libpack var att uppdatera make-filerna till att stöda 

korskompilering av dessa moduler till den LPC-processor som användes, samt anpassning av 

vissa hårdvarunära funktioner som ej var definierade till den nya målplattformen. 

 

Kommunikationen mellan länken och PCM sköts till stor del av samma kod som används i 

PCM. Skillnaden är att länken ska skicka förfrågningar för KWP istället för att bara ta emot 

dem för vilket hanteringen av meddelanden fått anpassats. Hanteringen av CAN och CAN-TP 

är i det mesta samma men funktionerna för en KWP-server har bytts ut mot motsvarande 

funktioner för KWP-klienten från CCM. 

För att kunna signalera till PCM att en uppdatering av parametrar gjorts och att det är dags att 

spara dem till EEPROM implementerades ett extra kommando i SRBLI-rutinen. I Figur 12 

visas den viktigaste delen av koden som skickar ett meddelande till PCM att spara ner sina 

parametrar till EEPROM. 
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static int node_save_to_eeprom(KWP_s *fd, uint8_t node) 
{ 
    SRBLI_s srbli; 
    srbli.function = 40; //Trigger save to EEPROM 
 
    if(kwp_client_send_command(&client_sess, fd, SRBLI_SID, &srbli, 0, 0 ) < 0 )          
    { 
        xprintf("node_save_to_eeprom: Failed to send KWP command \n", node); 
        return -1; 
    } 

Figur 12. Kod för att uppmana PCM att spara konfiguration till EEPROM. 

Detta sågs som den bättre lösningen över att låta PCM själv hålla koll på när det var dags att 

spara konfigurationen till permanent minne då länken har koll på den kommunikation som 

kommer från BLE och där finns även en möjlighet till att låta mobilappen skicka denna signal 

på användarens önskemål. Att implementera detta i PCM vore betydligt mer jobb då PCM även 

lägger in data från den kontrollerade processen i samma strukturer som parametrarna ligger i 

och inte har någon förteckning över de parametrar som skickas som konfiguration över BLE(då 

den inte behöver ha det).  

 

2.3.1.2 Network manager 

I CCM är det modulen network manager (NM) som håller koll på alla noder i systemet, att de 

har en stabil anslutning, rätt konfiguration och i rätt läge som resten av systemet. Bland annat 

ingår där en rutin som öppnar en anslutning till en nod och skickar ner nodens konfiguration, 

denna är använd som bas för att skicka konfigurationen från Bluetoothlänken. I 

originalsystemet hämtas konfigurationen från PDM där de placerats efter att CCM läst in sin 

databas, i länken finns ingen användning för PDM och den används därför inte. För att ersätta 

PDM sparas istället de värden som skickas till och från PCM direkt i NM, de parametrar som 

ska uppdateras och göras tillgängliga över BLE ställs upp i en array i koden, första delen av 

denna array visas i Figur 13. 

 
int PCM_digital_channels[][4] = { 
  
    //Channel, subchannel(in the struct), type, value 
  
    {37, 3, PDM_ANALOG, 1},    //Pump  FWD current - min          0x8010       
    {37, 4, PDM_ANALOG, 1},    //Pump  FWD current - max          0x8011       
    {38, 3, PDM_ANALOG, 1},    //Pump  REV current - min          0x8012   
    {38, 4, PDM_ANALOG, 1},    //Pump  REV current - max          0x8013   
   ... 

Figur 13. Struktur för de konfigurationsparametrar som hanteras mot PCM. 

 

Till denna array läses valda värden ut från PCM när Bluetoothlänken startar och läggs sedan 

upp som värden tillgängliga i BLE.  
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2.3.2 Hantering av Bluetoothmodul 

All hantering av BLE enheten separerades till en egen modul i koden. Modulen hanterar 

konfigurering av BLE enheten och alla datapunkter som används. Kontrollen av modulen som 

valdes sker uteslutande via AT-kommandon. Dessa formateras alltid enligt samma mönster:  

 AT+GATTADDSERVICE=UUID=0x180F 

 1 

 OK 

 

Det vill säga ett kommando följt av eventuellt svar och avslutat med OK/ERROR. Då modulen 

endast svarar på förfrågningar över UART och aldrig skickar några egna var den lätt att hantera.  

De datapunkter som sattes upp skapades genom kommandot: 

 AT+GATTADDCHAR=UUID=0x8010,PROPERTIES=0x0A,MIN_LEN=4 

 1 

 OK 

 

UUID sattes till ett fördefinerat värde: #define BT_CHARACTER_ID_1 0x8010 

Till detta lades sedan egenskapens index i arrayen, som här var 0. Egenskaperna för värdet 

sattes genom en bitmask: 

 0x02 - Read 

 0x04 - Write Without Response 

 0x08 - Write 

 0x10 - Notify 

 0x20 – Indicate 

 

De värden som skickas till och från mobilapplikationen behövde både läs och skrivrättigheter, 

därför användes 0x0A. Storleken på varje datapunkt bestämdes genom parametern MIN_LEN 

som angavs i byte. Här valde projektgruppen att använda 32 bitars heltal som bas för alla värden 

för att framtidssäkra hanteringen av de värden som skickas, även fast Spider 3 systemet endast 

använde 16 bitars heltal. Värdet som modulen svarar med efter detta kommando ska sedan 

användas vid avläsning/uppdatering av värdet i denna datapunkt. Detta värde sparas därför 

internt i Bluetoothbiblioteket där de håller en direkt koppling mot den array som används för 

att konfigurera vilka värden som synkroniseras mot PCM.  

 

För att läsa av ett värde från modulen skickas AT+GATTCHAR=XX, där XX ersätts med det 

värde som BLE-enheten svarade med då datapunkten skapades.  

När modulen svarar med värdet på ett tal är formatet: XX-XX-XX-XX 

Här läses varje byte in för sig själv och kombineras sedan till ett 32bitars heltal.        

 
typedef enum { 
 BLE_connection_not_connected, 
 BLE_connection_setup, 
 BLE_connection_run, 
 BLE_connection_run_diff_detected 
} BLE_connection_state_t; 

Figur 14. Olika tillstånd för Bluetoothanslutningen. 
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För hanteringen av modulen användes fyra lägen, dessa visas i Figur 14. När Bluetoothlänken 

startar används läget BLE_connection_not_connected och detta går sedan över till 

BLE_connection_setup så fort ett korrekt svar ges från modulen. I detta läge sätts namnet som 

används för att identifiera systemet när en ny anslutning ska göras, de parametrar som ska vara 

tillgängliga sätts upp som characteristics i BLE och modulen startas om för att dessa nya 

parametrar ska bli synliga. Till sist hämtas värden från anropande program och uppdateras mot 

de characteristics som nyss skapades. 

2.3.2.1 Interface 

Modulen för hantering av BLE-enheten designades till att ha ett väl avgränsat interface som 

går att använda fristående oberoende av övrig kod. För att upprätthålla ett oberoende interface 

som kan användas i olika sammanhang används funktionspekare för tre funktioner som sätts i 

BLE_init. I Figur 15 visas deklarationen av typen som används till dessa funktionspekare. 

 
//Typedef for get number of parameters function 
//Parameters is split between incomming data and outgoing data 
typedef int8_t (*BLE_get_no_params_func_t)(int8_t * no_values_in, int8_t * 
no_values_out); 
//Get value of parameter func 
typedef int8_t (*BLE_get_param_value_func_t)(int8_t param_index, int32_t* 
value); 
//Set value of parameter func 
typedef int8_t (*BLE_set_param_value_func_t)(int8_t param_index, int32_t value); 
 
int8_t BLE_init(BLE_get_no_params_func_t number_of_parameters_func, 
BLE_get_param_value_func_t get_param_func, BLE_set_param_value_func_t 
set_param_func); 

Figur 15. Hur modulen hämtar data från anropande program. 

Innan modulen används ska därför BLE_init anropas för att sätta dessa funktioner till 

matchande funktionalitet i den applikationen som implementeras. Detta ger en universell 

användbarhet där modulen sätter upp önskat antal parametrar, hämtar och uppdaterar de 

parametrar som önskas utan vidare behov för konfigurering eller stöd från omgivande kod.  
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I Figur 16 ser vi de funktioner som är tillgängliga utanför modulen. 

Då det är tänkt att modulen ska ingå i en kontrolloop är både 

BLE_setup_loop och BLE_update_loop designade för att anropas 

periodiskt och skickar en förfrågan åt gången till BLE-enheten för 

att sedan överlämna kontrollen till resterande program. Vid uppstart 

kan anropande program antingen köra BLE_setup_loop för sig själv 

i en loop eller parallellt med andra uppgifter. För att kontrollera då 

enheten är klar att användas anropas BLE_get_connection_status 

och programmet kan sedan gå vidare.  

2.3.2.2 Värden 

Modulen har stöd för två sorters datavärden, först värden som ska 

läsas in från BLE och sedan värden som endast ska skrivas till BLE-

enheten för att kunna läsas av ansluten smartphone. Hur många av 

varje som används ska sedan skickas från den funktion som 

registrerats som number_of_parameters_func vid anropet till 

BLE_init. På samma sätt måste funktionerna för get_param_func 

och set_param_func hålla koll på om värdet som efterfrågas är ett 

värde som ska skrivas eller läsas från bluetoothmodulen. 

 

Under normal körning anropas BLE_update_loop periodiskt för att sköta uppdatering av data 

från BLE, modulen hämtar värden från funktionen som registrerades som get_param_func. För 

de värden som ska läsas från Bluetooth jämförs sedan dessa mot de värden som fås från BLE. 

När skillnader upptäcks byter modulen läge till BLE_connection_run_diff_detected. 

Programmet kan sedan kolla vilket runmode modulen är i, hantera detta och anropa 

BLE_diff_handled för att återställa läget till run.  

 

När modulen under setup registrerar in vilka värden som ska finnas synliga i Bluetoothenheten 

används koden i Figur 17. 

 
//Set if we are setting up a R/W or read/notify only value 
if(current_param_index < no_values_in) 
{ 
//This will be a RW value 
    char_properties = 0x0A; 
} 
else 
{ 
//This will be a Read & notify value 
//Notify tells the client that we updated the value 
    char_properties = 0x12; 
} 

Figur 17. Egenskaper i BLE sätts beroende på värdets roll. 

Här sätts vilka egenskaper värdet ska ha, de som ska läsas från BLE för att sedan skrivas till 

anropande program sätts till att vara både läs- och skriv-bara. Resterande värden som anropande 

program endast vill göra synliga utåt sätts till att endast ha läsrättighet och notify, vilket innebär 

att ansluten smartphone får en notifiering när värdet uppdateras. 

 

Figur 16.  BLE funktioner. 
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2.4 Androidapplikation 

Den androidapplikation som utvecklades för systemet har som uppgift att tillhandahålla ett 

användargränssnitt för inställning av konfigurationsparametrar hos PCM modulen. 

Applikationen implementerades med Java i Android Studio (licensierad under Apache License 

2.0); den officiella utvecklingsmiljön för Android. För att erbjuda stöd för så många enheter 

som möjligt bestämdes att applikationen skulle vara kompatibel med enheter som använder en 

API version från och med Android 4.3 (API 18). Inledningsvis önskade projektgruppen att 

stödja enheter ned till Android 4.0.3, detta var dock inte möjligt då stödet för BLE 

implementerades först till Android 4.3  [18].  

 

Under utvecklingen av applikationen har gruppen försökt följa de designriktlinjer som 

innefattas av Material Design konceptet. I praktiken har detta främst genomförts via att basera 

applikationens grafiska gränssnitt på layoutstilen "Theme.AppCompat.Light" som 

tillhandahåller ett flertal widgets och GUI-egenskaper som följer Material Design riktlinjerna  

[19]. De flesta ikoner som använts i applikationen har hämtats från Googles Material Design 

ikonsamling och navigationsmenyer har utformats för att följa de riktlinjer som specificeras i 

de officiella riktlinjerna för Material Design [20]. Val av färger har främst utförts utifrån interna 

designriktlinjer för Bosch Rexroth  [21] [22]. Det skapades variabler för de olika färger som 

definierats i designriktlinjerna för enkel återanvändning. Fokus lades främst på tydlighet och 

tillgänglighet. För applikationen användes ett färgtema med utgångspunkt från de olika nyanser 

av blått som föreslogs i Boschs designguide. De interna designriktlinjerna inom Bosch Rexroth 

specificerar även föreslagna marginaler och gridlayouter, då riktlinjerna främst var anpassade 

för webbsidor togs beslutet att främst använda de färgkoder som föreslogs men att i övrigt 

anpassa marginaler och layout efter vad som ansågs lämpligt för den specifika 

mobilapplikationen.  

 

Applikationen delades upp i tre olika aktiviteter (activities), varje aktivitet utgör en separat sida 

i applikationen: 

 Dashboard – Den aktivitet som användaren möts av när applikationen startas. Ger 

användaren översiktlig systeminformation och fungerar som en portal för navigation till 

övriga aktiviteter.  

 Parameter Configuration - Tillhandahåller en lista med alla tillgängliga parametrar. 

Parametervärden kan hämtas från PCM-modulen via BLE. Ändrade parametervärden 

kan på samma sätt även laddas upp till PCM modulen.  

 Error log – Visar en lista med upptäckta felkoder. Information som visas är felkod, titel 

och tidsstämpel. Om användaren klickar på felkoden öppnas en dialogruta med en mer 

detaljerad beskrivning av felkoden.   

  

Ovanstående applikationer förklaras utförligare under de nästkommande rubrikerna. Hantering 

av Bluetoothanslutningar utfördes med hjälp av en service för att smidigt kunna tillhandahålla 

BLE-funktionerna för de olika vyerna som användes.  
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2.4.1 Dashboard  

Denna aktivitet fungerar som en portal för att låta användaren 

navigera vidare till applikationens övriga aktiviteter. Här finns 

även en ruta där mycket kortfattad information om systemet 

visas. De olika fält som visas i informationsrutan är följande:  

 Systemstatus – Kort, tydlig text som sammanfattar i 

vilket stadium systemet befinner sig i. "Connecting" 

anger exempelvis att mobilapplikationen försöker 

ansluta till PCM modulen.  

 Errors – Anger antalet felkoder som finns hos PCM 

modulen.  

 Runmode – Visar i vilket läge PCM modulen befinner 

sig. Tre möjliga lägen implementerades: unknown, run 

och stop. Unknown används vid uppstart före korrekt 

runmode har lästs av.  

  

För att möjliggöra enkel navigering till övriga vyer användes en 

kustomiserad ListView som innehåller en CardView för varje 

navigationsalternativ. ListView är ett vyobjekt som tillåter 

rendering av olika datatyper i form av en klick- och scrollningsbar lista. I varje kort finns en 

navigationstitel och en grafisk ikon som visuellt förtydligande, se Figur 18. 

  

För listan skapades en egen ListAdapter för att skräddarsy både ikon, text och vilken aktivitet 

kortet skulle leda till. ListAdaptern fungerar som en brygga mellan de data som skall visas och 

den ListView där datat presenteras för användaren [23]. I Figur 19 visas den del av adaptern 

som ansvarar för att injicera listobjektet för ett navigationskort till listvyn. 

 
@Override 

public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

    LayoutInflater inflater = ((Activity) context).getLayoutInflater(); 

    View row=inflater.inflate(resource, parent, false); 

 

    TextView title = (TextView) row.findViewById(R.id.nav_card_title); 

    ImageView icon = (ImageView) row.findViewById(R.id.nav_card_icon); 

 

    title.setText((CharSequence) objects[position].title); 

    icon.setImageResource(objects[position].icon); 

 

    return row; 

} 

Figur 19. Kod för populering av den list adapter som används för navigationskorten. 

Navigeringslistan initierades i Dashboard-aktiviteten i funktionen initNavigationCardsv. Där 

konfigurerades även en onClickEventListener för att implementera navigations-

funktionaliteten som tillåter byte av aktivitet när användaren klickar på ett av korten. För att 

hantera BLE-händelser använder sig dashboardaktiviteten av en BroadcastReceiver för att 

svara på händelser (actions) från BLE-servicen. Receivern anropas med en avsikt (intent) vars 

action avgör vad som skall utföras enligt rutinen i Figur 20. 

 

Figur 18. Dashboard aktivitet. 
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private final BroadcastReceiver mGattUpdateReceiver = new 

BroadcastReceiver() { 

    @Override 

    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

        final String action = intent.getAction(); 

        final Bundle extras = intent.getExtras(); 

        if (BluetoothLeService.ACTION_GATT_CONNECTED.equals(action)) { 

            setSystemStatus(BLE_INIT); 

            Log.d("BT DEBUG", "GATT CONNECTED!!!"); 

        } else if 

(BluetoothLeService.ACTION_GATT_DISCONNECTED.equals(action)) { 

            setSystemStatus(CONNECTION_ERROR); 

            Log.d("BT DEBUG", "GATT DISCONNECTED!!! Retrying to 

connect."); 

        } 

       // More code here 

    } 

}; 

Figur 20. Broadcast receiver för Dashboard aktiviteten. 

2.4.2 Parameterkonfiguration 

Aktiviteten för inställning av konfigurationsparametrar tillåter användaren att ladda upp/ned de 

olika parametrarna till och från PCM modulen. Användaren kan även spara och ladda 

förinställda parametervärden. Vyn utgörs främst av en ListView där samtliga 

konfigurationsparametrar presenteras, se Figur 22 för skärmdump av vyn. Varje listobjekt visar 

parameterns namn, värde och enhet. För att rendera listan med korrekt information skapades 

en ListAdaptor enligt samma princip som den för navigationskorten. En 

konfigurationsparameter representeras i form av en instans av klassen ConfigurationParameter 

som beskrivs i Figur 21. 
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Samtliga konfigurationsparametrar lagras i en array som är tillgänglig från alla funktioner i 

aktiviteten. Variablerna unsaved och oldValue används för att markera vilka parametrar som 

ändrats men inte sparats, samt för att låta användaren ångra eventuella ändringar.  

 

I Appendix A beskrivs flödet som sker när en användare ändrar en parameter och väljer att 

ladda upp ändringen till PCM modulen. När användaren klickar på en parameter öppnas en 

dialog, i denna möts användaren av ett textfält där denne kan sätta ett nytt värde för parametern. 

Dialogen skapades i form av klassen SetParameterDialogFragment som ärvde 

DialogFragment. I funktionen onCreateDialog populeras dialogen med en titel, beskrivning 

och textfält. Vissa av konfigurationsparameterns klassvariabler skickas med till 

dialogfragmentet som argument och erhålls i dialogfragmentets OnCreate funktion med 

getArguments(). I onCreateDialog används sedan parametervariablerna för att visa aktuellt 

parametervärde samt minimum och maximumvärden i dialogen. 

 

För att notifiera parameteraktiviteten om när en användare stänger dialogrutan användes en typ 

av observatörmönster där SetParameterDialogFragment definierar ett interface 

(NoticeDialogListener) med två callbackfunktioner. När dialogklassen initieras i 

parameteraktiviteten binds sedan de två callbackfunktionerna till lokala funktioner i 

parameteraktiviteten. Om användaren har ändrat konfigurationsparameterns värde och väljer 

att spara det anropas funktionen onDialogPositiveClick. Där sätts det nya värdet för 

konfigurationsparametern och parametern markeras då som "unsaved" (ej sparad), vilket 

visualiseras genom att bakgrundsfärgen för parameterns listobjekt ändras till gul. Detta för att 

användaren skall vara medveten om att parametern har ändrats och inte laddats upp till PCM 

modulen ännu. 

 

Figur 22. Aktivitet för 

konfigurationsparametrar. 

Figur 21. UML diagram för klassen 

ConfigurationParameter. 
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När användaren väljer att ladda upp ändringarna via att klicka på knappen "Save to Device" 

anropas funktionen sendParametersToDevice som lägger in samtliga parametrar i en kö och i 

sin tur anropar handleParameterSendQueue. Därefter instrueras BLE servicen att den skall 

skriva över den första konfigurationsparametern till dess characteristic hos PCM modulen. 

Detta utförs asynkront av BLE servicen. När skrivningen av data har slutförts anropas 

aktivitetens BroadCastReceiver som i sin tur kör funktionen handleParameterSendQueue igen. 

Detta händelseförlopp upprepas tills det att samtliga parametrar har överförts. Knappen "Save 

to Device" är endast aktiverad om Bluetoothanslutningen är aktiv och runmode hos PCM är 

satt till "stop".  

 

Vid den händelsen att användaren skulle utföra ändringar av parametrar och sedan lämna 

aktiviteten var det önskvärt att parametrarnas ändrade värden skulle kvarstå vid nästa tillfälle 

användaren navigerar till parameteraktiviteten. Detta löstes genom att spara parametrarnas 

värde i form av "shared preferences". Klassen SharedPreferences tillhandahåller funktionalitet 

för att spara icke volatil data i form av nyckel-värde par [24]. För att skapa ett lättanvänt 

interface för lagring och hämtning av data implementerades en klass med wrapper-funktioner 

för lagring och hämtning av parametervärden. De data som lagrades för varje parameter var 

värdet, gamla värdet samt status över huruvida parametern var sparad eller inte (för 

färgmarkering i listan).  

2.4.3 Error log 

Aktiviteten för felkoder innehöll en lista med samtliga felkoder som 

inträffat. Eftersom att det inte fanns tid för att implementera 

fullständig felkodshantering för hela systemet skapades 

felkodsaktiviteten endast i demonstrationssyfte. Det saknades 

således funktionalitet för att ta emot felkoder över BLE. För 

aktiviteten skapades dock en felkodsklass och listvy samt listadapter 

som enkelt skulle kunna användas för att visa reella felkoder vid en 

framtida uppdatering av systemet.  

 

Se Figur 23 för ett UML diagram över klassen som används för att lagra felkoder. Fältet severity 

anger hur allvarligt felet är, detta visualiseras i appen via olikfärgad bakgrund för den cirkel 

som omger felkodens i listan. severity kan anta ett värde mellan 0 – 2 där 0 är minst allvarligt 

och 2 mest allvarligt. Färgerna för respektive allvarlighetsgrad visas i Figur 24. 

Figur 23. UML diagram för 

klassen ErrorCode. 
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Om användaren klickar på listobjektet för felkoden öppnas en dialogruta med ytterligare 

information om felkoden (den data som lagras i variabeln description). Detta för att kunna ge 

mer detaljerad information om det fel som inträffat. 

2.4.4 BLE Service 

För att hantera Bluetoothanslutningen mot PCM modulen användes en serviceklass som läts 

ärva klassen Service från android.app-paketet. Servicen användes för att hantera 

uppkopplingssessioner och för att kommunicera med PCM modulen. I servicen skapades en 

instans av klassen BluetoothGattCallback vars syfte var att skicka "intent broadcasts" 

(notifikationer vid olika händelser) till de aktiviteter som valde att lyssna efter BLE händelser. 

I varje aktivitet där BLE servicen krävdes initierades bindningen till servicen via bindService 

enligt Figur 25. 

 
Intent gattServiceIntent = new Intent(this, BluetoothLeService.class); 
if(!bindService(gattServiceIntent, mServiceConnection, BIND_AUTO_CREATE)) 

{ 
    Log.d("BT DEBUG", "COULD NOT BIND SERVICE"); 
} 

Figur 25. Bindning av BLE service. 

I mServiceConnection anropas därefter initialiseringsfunktionen i BLE servicen som då 

försöker att upprätta en anslutning mot PCM modulen. Om det redan finns en anslutning som 

använts tidigare försöker servicen först ansluta till denna. För anslutningsprocessen 

hårdkodades ett UUID för PCM modulen. Det gick således inte att ansluta till någon annan 

modul. Vid en vidareutveckling av systemet bör användaren kunna välja att ansluta till valfri, 

kompatibel enhet. För att hantera fel vid anslutning eller en förlorad anslutning konfigurerades 

aktiviteter för att lyssna efter en BluetoothLeService.ACTION_GATT_DISCONNECTED 

action från BLE servicen. Denna action skickas om en anslutning inte kunnat upprättas inom 

ca 20 sekunder. När detta sker underrättas användaren genom ett meddelande i applikationen. 

 

Det är viktigt att veta vilken runmode PCM befinner sig i, eftersom att det avgör om 

parametrar får skickas eller inte. Detta utförs genom att aktivera notifieringar för den 

characteristic som lagrar runmode. I mobilapplikationen utförs detta genom att funktionen 

setCharacteristicNotification i BLE servicen anropas. Funktionen kan beskådas i sin helhet i 

Appendix D. För att notifieringar skall fungera krävs att GATT servern har tilldelat 

notifieringsattributet till den characteristic som används.  

Figur 24. Färgkodning utifrån värdet på severity. 
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2.4.5 Navigation Drawer 

Som ett komplement till navigationskorten som återfinns i 

dashboard-aktiviteten implementerades en navigationsmeny 

som är åtkomstbar från samtliga aktiviteter. Denna visas i 

Figur 26. Menyn öppnas genom en sveprörelse från vänster 

sida av displayen eller genom den ikon som ligger till vänster 

om rubriken i applikationens toolbar. I navigationsmenyn 

finns länkar till samtliga aktiviteter, längst upp har en Bosch 

Rexroth logotyp lagts in för att förtydliga vilket företag som 

tillhandahåller applikationen. Menyn implementerades i en 

DrawerLayout (android.support.v4.widget.DrawerLayout),  

dess funktionalitet definierades i en enskild aktivitet vilken 

användes som superklass hos samtliga övriga aktiviteter. 

Implementeringsmetoden valdes främst för att ej behöva 

initiera menyn i varje aktivitet där den används. Med ovan 

beskrivna metod reducerades således mängden duplicerad 

kod och den bidrog till tydligare struktur och enklare 

underhåll av koden.  

 

När applikationen körs används alltid samma dashboard-

aktivitet. Detta för att den data som visas där alltid ska 

uppdateras snabbt och för att aktiviteten inte skall behöva 

återskapas vid navigering från andra sidor. De övriga aktiviteterna körs dock endast när de är 

aktiva och synliga. Vid navigering till en annan aktivitet stängs/dödas den tidigare aktiviteten 

för att spara resurser.  

   

Figur 26. Navigationsdrawer. 
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3 Resultat 
Den 2 juni 2016 redovisades projektet och kunde då betraktas som slutfört. Vid 

redovisningstillfället hade nedanstående funktionalitet implementerats och även undergått 

grundläggande testning. 

 Lokal styrning av PCM modul.    

 BLE-kommunikation och konvertering till CAN + KWP2000. 

 Parameterkonfiguration via mobilapplikation. 

 

De stora, grundläggande kraven för projektet hade således uppfyllts. Systemet i sin helhet 

testades allt eftersom utvecklingen skedde och det har ett flertal tillfällen körts under en hel 

arbetsdag (8 h) utan att visa några tecken på osäker drift.  

 

 

3.1 PCM 

För PCM testades både funktionaliteten mot Bluetoothlänken och även den analoga 

styrningen. Sparning av parametrar och kommunikation med Bluetoothlänken validerades 

främst via utskrifter via serieport till en PC där terminalprogrammet Putty kördes. På så sätt 

kunde beteendet hos PCM valideras och övervakas. Denna metod användes främst eftersom 

att standardmjukvaran för PCM inte var färdigutvecklad, vi hade därför inte möjlighet att 

testa alla olika konfigurationsparametrar i praktiken då logiken för pumpstyrning inte ännu 

hade färdigställts av Bosch.  

 

Analog styrning av pumpvinkel testades med en potentiometer och styrning av runmode 

kontrollerades med en vippbrytare. Uppkopplingen visas i Figur 27 och ett kopplingsdiagram 

för panelen i Figur 28.  

Figur 27. Bild från testuppkoppling. Till vänster PCM, i mitten Bluetoothlänken och till höger en testpanel.  
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3.1.1 Kommunikation 

Funktionellt sett är den största ändringen som är gjord i PCM att den inte längre väntar på eller 

håller koll på om det finns en masterenhet på CAN-bussen. I övrigt är det mesta av 

funktionaliteten från originalsystemet kvar när det gäller kommunikationen, vi har lagt till en 

extra servicerutin i KWP för att spara ner nuvarande parametrar till EEPROM.  

3.1.2 EEPROM 

När PCM startas upp kontrollerar den om det finns en giltig konfiguration i EEPROM. För att 

denna konfiguration ska accepteras beräknas en CRC som kontrolleras mot en CRC som 

tidigare sparades i EEPROM. Rutinen som implementerats baseras på storleken av de datatyper 

som används och anpassar sig transparent mot framtida uppdateringar, det enda som krävs för 

att infoga en ny parameter i minnet är att lägga till den i programmet och i strukturen 

PCM_standalone.  

 

När modulen uppdaterats med den nya mjukvaran och startas om kommer den att kassera 

eventuell konfiguration som finns i EEPROM, då den inte längre stämmer överens med 

formatet som mjukvaran förväntar sig. Nästa gång parametrarna uppdateras och sparas kommer 

så ske i det nya formatet med en extra parameter och modulen är sedan redo för drift igen. 

3.1.3 Kontrolloop 

Då regleringen av pumpen egentligen inte ingick i detta examensarbete lades inte så mycket tid 

på detta. Det som implementerades för styrning av ansluten pump var att inkommande signal 

på analog ingång 4 styrde utvinklingen av pumpen, samt att de digitala signalerna styrde 

riktning och start/stopp. 

 

Figur 28. Kopplingsschema för testuppkoppling. Se Appendix E för beskrivning av PCM och 

dess in-/utgångar. 
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3.2 Bluetoothlänk 

Vid projektets slutförande fungerade länken bra och på avsett sätt. De grundkrav som ställdes 

upp under projektets början uppfylldes: 

 Det gick att ansluta från applikationen. 

 Det gick att ladda upp/ner parametrar över KWP till PCM. 

 Kontroll av vilket state PCM är i. 

 

Överlag har det svåraste med länkens generella funktion varit att sätta upp KWP-funktionerna.  

Vid testning fungerade dock kommunikationen utan problem och genom att koden som redan 

fanns använts med anpassningar i gränslagren mellan fanns det mer funktion där än den som 

utnyttjades. Bluetoothlänken uppvisade hög driftsäkerhet och inga funktionella brister kunde 

detekteras när den testades.  

 

3.3 Applikation 

Den slutgiltiga mobilapplikationen innehöll 

följande funktionalitet: 

 Uppkoppling mot förinställd BLE-

enhet. 

 Visning av anslutningsstatus och 

underrättelse vid anslutningsfel.  

 Möjlighet att läsa och skriva 

konfigurationsparametrar. 

 Demonstrationssida för felkoder. 

 Stöd för Android 4.3 och nyare. 

 

I Figur 29 visas en översikt över de olika 

aktiviteter/sidor som användes i appen. Vid 

testning upplevdes applikationen fungera 

väl med god responsivitet och samtliga 

element i gränssnittet var tydligt läsbara. 

Testningen utfördes främst på en LG Zero 

(H650E) med 5 tums display, Android 5.1 

och en upplösning av 720 x 1280 pixlar. De 

bilder av applikationen som har presenterats 

i rapporten är samtliga tagna från den LG 

Zero telefon som användes om inte annat 

har angivits. För att undersöka 

applikationens beteende på en enhet med 

större display testades den även på en 

Google Nexus 7 (2013) med 7 tums display 

och Android 6.0 vilket fungerade väl, om än applikationen upplevdes något mer estetiskt 

tilltalande på den mindre telefondisplayen.  

 

Figur 29. Översikt över systemets aktiviteter. 
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Applikationens Bluetoothanslutning fungerande väl, oftast krävdes mindre än en sekund för att 

upprätta anslutningen och detektera tjänsterna (services) hos Bluetooth-modulen. Även 

notifiering vid förlorad kontakt fungerade.  
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4 Diskussion 
Projektet ämnade att utreda möjligheterna kring att använda PCM modulen ur Spider 3 

systemet som ett fristående drivkort. Vi anser att det prototypsystem som utvecklats under 

projektperioden har bevisat att detta är fullt genomförbart och att den prototyp som skapats 

skulle kunna vidareutvecklas till ett kommersiellt system. Det faktum att det inte finns något 

annat system med motsvarande typ av interface och funktionalitet gör att vi anser det vara värt 

att vidareutveckla den grund som skapats under projektet. Viktigt att poängtera är dock att den 

tidiga prototyp som beskrivits tidigare i rapporten ej uppfyller de krav på funktionalitet, 

driftsäkerhet och byggkvalitet som skulle krävas för en industriell tillämpning av produkten. 

Förbättringar och anpassning av systemet är således nödvändigt för att erhålla en 

produktionsredo produkt.  

 

Valet att använda Bluetoothkommunikation och tillhandahålla ett interface i form av en 

mobilapplikation känns som en lämplig lösning som ger en lättanvänd produkt som upplevs 

modern och tilltalar användaren betydligt mer än exempelvis en monokrom LCD-display.  

Lösningen blir också relativt billig då enheten inte behöver säljas med tillhörande display. En 

möjlig nackdel med en trådlös anslutning av det slag som använts i detta arbete är dock 

datasäkerhet och signalförhållanden. För tillämpning och integrering i ett riktigt system bör 

åtgärder göras för att säkerställa att datakommunikationen sker på ett så tillförlitligt sätt som 

möjligt. 

 

Det praktiska arbetet med projektet har varit givande och bidragit till ökad förståelse av den 

typ av styrsystem och industriella miljö som projektet omfattat. Det faktum att en betydande 

del av det praktiska arbetet innebar användning och modifikationer av ett existerande system 

medförde dock att det krävdes god kunskap om existerande källkod och applikationslogik före 

ny funktionalitet kunde implementeras. Detta gjorde att tidsrymden för att tillföra nya 

egenskaper och funktioner till systemet blev mindre än önskat. Studierna av det befintliga 

systemet gav dock nyttig kunskap och bidrog till nya insikter hos projektgruppen. Bland annat 

uppmärksammades vikten av tydlig struktur och dokumentation för större projekt och de 

konsekvenser som uppstår när detta saknas.  

 

4.1 Arbetsmetod 

Genom projektets gång har vi kontinuerligt anpassat oss till hur lång tid de olika momenten 

krävt och tagit hänsyn till den plan som skapades i början av projektet. Vi har haft möten 

varje dag och möten med vår handledare på Bosch varannan dag. När projektet var slut fanns 

det några småsaker som vi inte implementerat, exempelvis snabbstoppet. Vi lade dock till 

annan önskvärd funktionalitet som ramp-funktionen istället. Detta för att det ansågs mer 

givande och lättare att implementera i slutskedet.  

 

På det stora hela har dock arbetet följt tidsplanen och även om vi använt en agil projektform 

med tre sprintar har varje sprint mött målen utan att behöva utföra några större förändringar 

till nästa sprint. Vår planering kan därför anses som lyckad med lämpliga tidsuppskattningar.  
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4.2 Förbättringar 

De grundläggande funktionskraven som prioriterades högst implementerades med framgång, 

dock kvarstår flera funktioner och förbättringar som skulle kunna läggas till för att förbättra 

produkten. Några av dessa listas nedan: 

 Funktionalitet för att läsa och skriva felkoder, endast en demosida för 

mobilapplikationen hann utvecklas under projektet.  

 Strikta min- och max-värden för konfigurationsparametrar i mobilapplikationen, för 

att inte tillåta att en användare skriver ett ogiltigt konfigurationsvärde till PCM-

modulen.   

 Mer innovativt interface för parameterkonfiguration. Förslagsvis med gruppering av 

liknande parametertyper. 

 Möjlighet att välja en specifik enhet i en lista över kompatibla enheter i närheten att 

koppla upp sig mot från telefonen.  

 Produktionsredo hårdvara för Bluetoothlänken med samma IP-klassning som hos 

PCM.  

 Lösning för strömförsörjning via CAN-kontakten på PCM till Bluetoothlänken.  

 

Sammanfattningsvis upplever vi att examensarbetet har varit mycket intressant och vi är 

nöjda över den lovande prototyp som projektet resulterade i. Önskvärt hade varit att hinna 

implementera mer funktionalitet för att komma närmare en kommersiell produkt, vi har dock 

försökt att utnyttja tiden på bästa sätt och hoppas att detta arbete kommer att kunna ligga till 

grund för en framtida produkt hos Bosch Rexroth.  
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Appendix A Flödesschema, uppladdning parameter 
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Appendix B Struct PCM-data 
typedef struct 
{ 
            pdm_analog_value_s       node_type; 
  
            //Analog values 
            pdm_analog_value_s       pump_current; 
            pdm_analog_value_s       pump_measured_current_1;         
            pdm_analog_value_s       pump_measured_current_2;           
 
            pdm_analog_value_s       ana_a1; 
            pdm_analog_value_s       ana_a2; 
            pdm_analog_value_s       ana_a3; 
            pdm_analog_value_s       ana_a4; 
            pdm_analog_value_s       ana_a5; 
            pdm_analog_value_s       ana_a6; 
            pdm_analog_value_s       ana_a7; 
  
            pdm_analog_value_s       pt100_temp; 
  
            //Voltage readings 
            pdm_analog_value_s       ext_voltage_24; 
            pdm_analog_value_s       ext_voltage_5; 
            pdm_analog_value_s       ext_voltage_12; 
            pdm_analog_value_s       int_voltage_24; 
  
            //Internal temperature 
            pdm_analog_value_s       ext_temp_1; 
            pdm_analog_value_s       ext_temp_2; 
            pdm_analog_value_s       int_temp_1; 
  
            //Digital values 
            pdm_bit_value_s          in_d1; 
            pdm_bit_value_s          in_d2; 
            pdm_bit_value_s          in_d3; 
            pdm_bit_value_s          in_d4; 
            pdm_bit_value_s          in_d5; 
            pdm_bit_value_s          in_d6; 
            pdm_bit_value_s          in_d7; 
  
            pdm_bit_value_s          out_d1; 
            pdm_bit_value_s          out_d2; 
  
            //PWM settings 
            pdm_pwm_settings_s       pwm_settings; 
  
            //Placeholder for bits 
            pdm_digital_value_s      in_digital1; 
            pdm_digital_value_s      in_digital2; 
            pdm_digital_value_s      out_digital1; 
  
            //Can messages to be on bus 
            pdm_can_s               can_in_msg1; 
            pdm_can_s               can_in_msg2; 
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            pdm_can_s               can_in_msg3; 
            pdm_can_s               can_in_msg4; 
            pdm_can_s               can_in_msg5; 
            pdm_can_s               can_in_msg6; 
  
            pdm_can_s               can_out_msg1; 
  
            /* 
             * Monitor values for digital outputs and power. 
             * They are used for sending fault information of analog/digital 
             * outputs and power from node to master. 
             * Added 2015-06-03 by Börje Pauler 
             */ 
            pdm_bit_value_s         monitor_dig_out_1; 
            pdm_bit_value_s         monitor_dig_out_2; 
  
            pdm_bit_value_s         monitor_power_ext; 
            pdm_bit_value_s         monitor_power_int; 
  
            //Placeholder for monitor values 
            pdm_digital_value_s     monitor_struct_1;     //Holds 4 bits per 
struct 
  
}PCM_PD_s; 
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Appendix C PCM struct analog value 
typedef struct           //pdm_analog_value_s 
{ 
            //pdm_type_e             type;       
            //Will always have size of 16bit? gives 2^16 of data. 
  
            /*! To enable or disable the current input*/ 
            pdm_bit_e   status; 
  
            /*! The current valid value*/ 
            int16_t value; 
            /*! The raw value of incoming data*/ 
            int16_t raw_value; 
            /*! The inputs minimal value.*/ 
            int16_t min; 
            /*! The inputs maximal value.*/ 
            int16_t max; 
            /*! The inputs minimal value.*/ 
            int16_t min_calc; 
            /*! The inputs maximal value.*/ 
            int16_t max_calc; 
  
            /*! Used when we do calibration of values. Calculated when max-min 
values are updated.*/ 
            //Used in the formula for y = k*x +m               
            //Will only support linear functions. Any non-linear will and must 
be converted before (eg NTC raw adc value) 
            float       k; 
            float       m; 
  
            /*! Event max, will be set to trigger when event is to be 
triggered.*/ 
            int16_t     max_event; 
            /*! Event min, will be set to trigger when event is to be 
triggered.*/ 
            int16_t     min_event; 
  
/*! The unit in which the value should be represented in (e.g. 
Farenheit,Celcius).*/ 
            pdm_unit_e unit; 
            /*! The input channels status.*/ 
            pdm_qf_bit_e qf; 
}pdm_analog_value_s; 
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Appendix D setCharacteristicNotification 
public void setCharacteristicNotification(BluetoothGattCharacteristic 

characteristic,                      boolean enabled) { 
  if (mBluetoothAdapter == null || mBluetoothGatt == null) { 
         Log.w(TAG, "BluetoothAdapter not initialized"); 
       return; 
   } 
  if(!mBluetoothGatt.setCharacteristicNotification(characteristic, 

enabled)) { 
         Log.w(TAG, "setCharacteristicNotification failed"); 
   } 
 
  // Write to descriptor to enable notification 
  BluetoothGattDescriptor descriptor =  

characteristic.getDescriptor(UUID.fromString(CLIENT_CHARACTERISTIC_CONFIG

)); 
 
   descriptor.setValue(enabled ? 

BluetoothGattDescriptor.ENABLE_NOTIFICATION_VALUE : new byte[] { 0x00, 

0x00 }); 
 
  if(!mBluetoothGatt.writeDescriptor(descriptor)) { 
            Log.w(TAG, "writeDescriptor failed"); 
   }  
} 
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Appendix E PCM  
Manual för PCM modulen återfinns på efterföljande sidor.  



Valid for:
 ▶ Spider 3 control system

DD00069775

Contents

1 Functional description .............................................2
2 Block circuit diagram ...............................................3
3 Technical data ..........................................................4
4 Indicators .................................................................5
5 Connectors ...............................................................6
6 Connection diagram ...............................................10
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RE 15402, Edition: 02.2015, Bosch Rexroth Mellansel AB 

Pump/Tank Control Module (PCM/TCM)

TYPE: LHD-S3/PCM1+TCM1       Material ID: R939059302
     

Features 

 ▶ Internal system communication interface
 ▶ Galvanic isolation between internal circuits and input/outputs
 ▶ Current controlled PWM out
 ▶ Configuration and firmware update via communication link
 ▶ Indicator LED lamps 

RE 15402
Edition: 02.2015
Replaces: New



1 Functional description

PCM (Pump Control Module) and TCM (Tank Control 
Module) are modules in the Spider 3 control platform for 
hydraulic systems. The modules are controlled by CCM 
(Central Control Module) via CAN communication link.

PCM takes care of the pump unit in the system. 
PCM monitor sensors for one hydraulic pump and controls 
the swash angle of one hydraulic pump with single or double 
solenoids via PWM (Pulse Width Modulated) outputs. 

TCM monitor sensors and controls cooler and heater 
of one hydraulic tank. 

The PCM and the TCM uses the same hardware.
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2 Block circuit diagram

Fig. 1: Block diagram

DD00069559
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3 Technical data

Mechanical data

Size w60 x d37 x h226mm

Weight 0,52 kg

Storage temperature -40°C….+85°C

Operating temperature -20°C….+70°C

Protection IP67

Logic

CPU 32bit CPU @ 100 MHz

Memory 64kB SRAM 
512kB FLASH 
8kB EEPROM

Electrical data

Analog in 0(4)-20 mA

Digital in 24 VDC

Link power in 18-30 VDC

Link power out Max 4 A

I/O power in 18-30 VDC

I/O power out Max 10 A

PT-100 4-wire
1 mA loop 
-3dB 160 Hz

PWM H-bridge 1.5 A
max 100 kHz switch rate, 
Dither 0-500 Hz 
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4 Indicators

Reference Description Function Information
2, 4, 8, 13, 15, 17, 19 Analog input 1-2, 4-8 Red 

Off

Input fault 

Input OK or inactive

1, 3, 7, 12, 14, 16, 18 Digital input 1-2, 4-8 Yellow 

Off

Input High 

Input OK or inactive

6 PT-100 Red 

Off

Input fault 

Input OK or inactive

5 Not used

21 Link data Green

Off

Communication active

No communication

11 Link power Green

Off

Power OK

Power not OK

10 I/O power Green

Off

Power OK

Power not OK

20 Hardware Red

Off

Failure

Normal running

9 PCM/TCM number Flashing b

1-9

Flashing 1-9

Bootloader

PCM/TCM instance number

PCM/TCM instance number (Test mode)
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5 Connectors

Fig. 2: Contact numbering

X7
X8

X5
X6

X1
X2

PI
PO

LI
LO

X3
X4

Contact X1, X3, X5 and X7: M12 A-coded socket contact: Contact X2, X4, X6, X8 and LO:  M12 A-coded socket contact:

DD00069564DD00069562

DD00069690
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Contact X2, X4, X6, X8 and LO:  M12 A-coded socket contact:

Contact LI:  M12 A-coded pin contact: Contact PO:  M12 T-coded socket contact:

Contact PI:  M12 T-coded pin contact:

DD00069565 DD00069567

DD00069566
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Contact Type Pin Function Comment
1 PWM output 1A/ I/O Power+24 VDC (max 1500 mA)

X1 PWM H-bridge 2 Analog input

(analog and digital in) 3 PWM output 1B/ I/O Ground PWM

4 Digital input 1 (Pulse Width Modulated)

5 Not used current output.

1 PWM output 2A/ i/O+24 VDC (max 1500 mA) If PWM not is needed,

X2 PWM H-bridge 2 Analog input the contact can be used

(analog and digital in) 3 PWM output 2B/ I/O Ground as analog/digital input.

4 Digital input 2

5 Not used

1 PT-100 +

X3 PT-100 2 PT-100 sense

3 PT 100 –

4 PT-100 sense

5 Not used

1 Power +24 VDC (max 100 mA)

X4 Analog and Digital input 2 Analog input 4

3 Power Ground

4 Digital input 4

5 Not used The P +24 V output

1 I/O +24 VDC has internal shortage

X5 Analog and Digital input 2 Analog input 5 supervision

3 I/O Ground

4 Digital input 5

5 Not used

1 I/O +24 VDC

X6 Analog and Digital input 2 Analog input 6

3 I/O Ground

4 Digital input 6

5 Not used
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Contact Type Pin Function Comment
1 I/O +24 VDC (max 100 mA)

X7 Analog and Digital input 2 Analog input 7

3 I/O Power Ground

4 Digital input 7 The P +24 V output

5 Not used has internal shortage

1 I/O +24 VDC supervision

X8 Analog and Digital input 2 Analog input 8

3 I/O Ground

4 Digital input 8

5 Not used

1 Not used

LI Link input 2 Link +24 VDC input

3 Link Ground

4 Link high

5 Link low

1 Not used

LO Link output 2 Link +24 VDC output

3 Link Ground

4 Link high

5 Link low

1 I/O +24 VDC input

PI I/O power in 2 I/O +24 VDC input

3 I/O Ground

4 I/O Ground

1 I/O Power +24 VDC output

PO I/O power out 2 I/O Power +24 VDC output

3 I/O Power Ground

4 I/O Power Ground
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6 Connection diagram

DD00069560

Fig. 3: Connection diagram
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7 Y-connection

8 Replacement

Contact X4-X8 can be expanded with a Y-connector for sepa-
rate digital and analog input cables. Also possible to use 
for X1-X2 if these inputs are used as analog/digital inputs.

The PCM and TCM are attached to the mounting plate 
with three M4x20 hexagon socket head cap screws.

DD00069561

Fig. 4: Y-connection
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Bosch Rexroth Mellansel AB 
SE 895 80 Mellansel, Sweden
Tel: +46 (0) 660 870 00 
Fax: +46 (0) 660 871 60
documentation.mll@boschrexroth.se 
www.boschrexroth.com

The data specified above only serve to describe the product. 
As our products are constantly being further developed, no statements 
concerning a certain condition or suitability for a certain application can be 
derived from ourinformation. The information given does not release the user 
from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered 
that our products are subject to a natural process of wear and aging.
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