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0. FÖRORD 

Projektet SKOF "Seriell kommunikation och funktionsstyrning av skogsmaskiner" har kommit till 
stånd genom det ekonomiska stöd Nordiska Ministerrådet givit via Samarbetsnämnden för Nordisk 
Skogsforskning (SNS) med Nordiska Skogsarbetsstudiemas Råd (NSR) som samordnare och 
medelsdistributör. Projektmedlen har gjort det möjligt för forskningen att aktivt deltaga vid 
framtagning av ny viktig teknik som gagnar skogsbruket i dess strävan att effektivt ta tillvara 
skogsråvaran. Inom detta NSR-projekt har följande institutioner deltagit: Skovteknisk Institut, 
Danmark, Metsäteho och Skogforskningsinstitutet, Finland, Norsk Institutt for Skogforskning samt 
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten och Sveriges Lantbruksuniversitets Institution för skogsteknik, 
Sverige, och som projektledande institution Trätek - Institutet för träteknisk forskning. 

Jag vill här framföra mitt varma tack till projektmedarbetarna. Utan ert stora engagemang hade 
aldrig de goda resultaten uppnåtts. 

Richard Uusijärvi 

1. SAMMANFATTNING 

Under det första året kunde man inom projektet SKOF "Seriell kommunikation och funktionsstyr
ning av skogsmaskiner" inte bara konstatera att det förelåg ett behov av ny teknik inom skogs
bruket, man lyckades även uppbringa intresse inom industrin och Nordisk Industrifond så att det 
samnordiska utvecklingsprojektet NODDATOR kunde påbörjas året därpå. 

Genom NODDATOR-projektet, som således tillkom som ett verktyg för att SKOF skulle kunna 
förverkliga sina intentioner att ta fram teknik att utvärdera, slogs två flugor i en smäll: förut
sättningar skapades även för att påverka teknikutvecklingen i en för skogsbruket gynnsam riktning. 
NODDATOR har specificerat en teknisk lösning baserad på CAN - Controller Area Network - ett 
koncept framtaget av Bosch med flera större elektronikkomponenttillverkare, bl a Intel som 
leverantör av hårdvara. Inom ramen för NODDATOR togs även en prototyp fram av komponenten 
noddator samt ett system för samverkan av flera noddatorer i ett nät. 

Den tillämpning av noddatortekniken som provats inom ramen för projektet var styrningen av en 
bom på Atlas Copcos stora gruvborrmaskin. Försöken visade att tekniken svarade mot de 
uppställda kraven, dvs att den uppnådda styrningen med noddatorsystem var minst lika bra som ett 
motsvarande kommersiellt system. Dessutom visade försöken på teknikens goda potential beträffan
de felhantering - förmågan att med begränsad funktionalitet fungera även med delar av systemet 
satta ur funktion. Studier av testresultaten gav dessutom vid handen att det med den valda teknik
lösningen fanns utrymme kvar vad gäller processorkapacitet för den använda CPUn (80C196), så 
att lägesåterkopplade servon kan implementeras med hjälp av noddatorer och troligen även 
samverkande lägesservon mellan flera noder. Resultaten av projektet blev så bra att flera av de 
ingående industriföretagen har gått vidare med projekt där syftet är att ta fram kommersiella 
noddatorer. Dessa beräknas fmnas på marknaden inom en 3-årsperiod. 

För skogsbruket kommer tekniken att möjliggöra enklare systemlösningar på maskiner. 
Dessa förbättrar driftsäkerheten och förenklar servicen på maskinerna samtidigt som nya maskin
koncept, medförande t ex skonsammare och mer användarvänliga maskiner med allt högre 
prestanda, blir möjliga att ta fram. 
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2. BAKGRUND O C H S Y F T E 

I februari 1987 diskuterades de första planerna för ett nordiskt samarbetsprojekt inom 
sektorn maskinteknik för skogsbrukstekniska tillämpningar i en ad-hocgrupp. Projektet 
skulle verka för att bastekniken för bättre och driftsäkrare skogsmaskiner togs fram och 
utvärderades. 

Som resultat av ad-hocgruppens arbete startade året därpå projektet SKOF - Seriell 
kommunikation och funktionsstyrning av skogsmaskiner - med arbetshypotesen att seriell 
kommunikation och funktionsstyrning, se figur 1, kunde förbättra skogsmaskiners drifts
ekonomi och förarens arbetsmiljö. 

SKOF skulle, enligt projektplanen, utvärdera möjligheter och specificera förutsättningar 
för tekniken, och med stöd av dessa kunskaper verka för att komponentutvecklingen 
styrdes in i rationella banor. 

Figur 1. Skogsmaskinens akilleshäl - stora mängder slangar och kablar. Med seriell 
kommunikation kan båda dessa problem reduceras väsentligt. 

2.1 Projektorganisation 

SKOF-projektet genomfördes 1988-1990 och NODDATOR-projektet 1989-1990. Under 
denna tid har NSR-medel (Nordiska Skogsarbetsstudiemas Råd) motsvarande drygt 2 
MSEK förbrukats, och i NODDATOR-projektet drygt 9 MSEK. Forskningsinsatser har 



bedrivits i samtliga nordiska länder (utom Island) och utvecklingsarbetet framför allt hos 
A-S Elbau i Danmark och Mecel Saab-Scania Combitech Group i Sverige. 

Projektets huvudsakliga mål, att stötta och styra NODDATOR, har utförts genom 
deltagande i projektmöten och genom direkt arbete med specifikation och funktionsprov
ning. 

SKOGSBRUKET 

SKOGSMASKINSTILLVERKARE 

HYDRAULIKTILLVERKARE 

ELEKTRONIKTILLVERKARE 

•Det normala gräns
s n i t t e t mellan skogs-
m a s k i n t i l l v e r k a r e 
och kund v i d 
u t v e c k l i n g av nya 
skogsmaskiner 

•Det normala gräns
s n i t t e t mellan skogs-
m a s k i n t i 1 I v e r k a r e 
och komponenttill
verkare v i d u t v e c k l i n g 
av nya skogsmaskiner. 

•Det normala gräns
s n i t t e t mellan hyd-
r a u l i k och e l e k t r o n i k 
t i l l v e r k a r e v i d u t 
v e c k l i n g av nya hyd-
raulikkomponenter. 

SKOGSFORSKNINGEN 

Figur 2. Figuren visar A-S Elbaus syn på SKOFs insats som sammankopplare av de 
olika parterna i det öppna forum som NODDATOR-projektet innebar. 

Prqj ekträdet för SK OF har haft följande sammansättning: 

Ordförande: 
Projektledare: 
Ledamöter: 

Dag Myhrman, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Sverige 
Richard Uusijärvi, Trätek, Sverige 
Snorre Hagen, NISK, Norge 
Kaarlo Rieppo, Metsäteho, Finland 
Thorsten Jacobsen, Skovteknisk Institut, Danmark 
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I Styrgruppen för Projektet NODDATOR, som har sammanträtt en gång per månad under 
projektets gång, deltog följande personer: 

Ordförande: Sten Hellström, Combitech Electronics 
Projektkoordinator: Richard Uusijärvi, Trätek 
Ledamöter: Jan-Erik Hedin, FMG-ÖSA (1989) 

Torbjörn Sundquist, Atlas Copco MCT (1990) 
Östen Hansson, Bahco Hydrauto (1989) 
Ole Nyborg, Monsun Tison AB (1990) 
Björn Löfgren, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 

Dessutom har i projektgruppen för NODDATOR-projektet, som sammanträtt fyra gånger 
under projekttiden, ingått en representant från samtliga deltagande företag/institutioner. 

3. B E G R E P P O C H DEFINITIONER 

Den teknik som beskrivs i rapporten, distribuerad styrning, är en relativt ny företeelse. 
Därför ges här en kort beskrivning av vad tekniken innebär och vad den kan medföra. 
Först några definitioner. 

Bit, den minsta informationsenheten i datasammanhang, kan ha värdet ett eller noll. 

Seriell innebär att datainformation i form av bitar representerade av två spänningsnivåer 
sänds ut via en tvåledare. För att generera ett dataord - byte - bestående av åtta bitar, 
krävs att signalen under ett tidsintervall ges möjlighet att ändra spänningsnivå 10 gånger, 
1 gång för startbiten, 8 gånger för databitarna och 1 gång för stoppbiten. Dataordet kan 
skickas när som helst och utan att mottagaren förhandsinformeras om sändningstillfallet. 
Detta gäller för s k asyniiron eller dynamisk schemaläggningsteknik. 

För synkron eller statisk schemaläggningsteknik gäller att ett i förväg bestämt med
delandeformat av valfri längd, föregått av startinfo och avslutat med stoppinfo och ett 
kontrollord, s k checksum, skickas vid ett visst, av sändare och mottagare överens
kommet, tillfälle. 

Bithastighet utgör den tid det tar för kommunikationskanalen att generera/detektera 
informationen i en bit. Vanliga värden, t ex för modemkommunikation, är 2400 bitar/-
sekund eller, för kommunikation mellan dator och terminal, vanligtvis 9600 bitar/sekund. 
Den hastighet som används för kommunikation mellan noddatorer utgörs av 1 million 
bitar/sekund. 

Konnnunikationskanal är den enhet på en dator där information från datorn trans
formeras till en form, t ex seriell, som kan överföras till andra datorers kommunikation
skanaler. 

Begreppet seriell buss i datasammanhang betyder gemensam kabelförbindelse mellan två 
eller flera kommunikationskanaler. 
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Figur 3. Begreppen bit, byte, seriell, bithastighet. 

Noder används i betydelsen knutpunkter där varje sådan nod utgörs av en komplett dator 
utrustad med en seriell kanal. 

Seriell kommunikation är vad som erhålls då två eller flera noder kopplas samman över 
en seriell buss. 

Slutligen innebär begreppet noddator en dator avsedd att kopplas samman med andra 
noddatorer via en seriell buss. Noddatorn är försedd med drivsteg för direkt drivning av 
hydraulmagneten på en hydraulventil samt med kanaler för olika typer av givarsignaler, 
t ex kolvlägesgivare i hydraulcylindrar. 

I begreppet noddatorsystem ingår även programvara som kopplar ihop noddatorer till ett 
fungerande nätverk avsett t ex för styrning av samtliga hydraulikfunktioner på en kran. 

System för distribuerad styrning, av vilket det noddatorsystem som utvecklats i projektet 
är ett, är en teknik som innebär att de aktiva delar som ingår i ett styrobjekt, till exempel 
upparbetningsenheten på en skogsmaskin, genom lokala datorer erhåller viss förmåga att 
agera mer komplext på stimuli från styrsituationen. 



3.1 Vad tekniken innebär 

Upparbetningsenheten på en skördare innefattar funktioner som kvistknivsöppning/-stäng-
ning, matarvalsrotation, sågsvärdsmatning, sågmotorrotation och aktivering av toppklipp. 
Samtliga dessa funktioner aktiveras av var sin hydraulisk aktuator. 

Med distribuerad styrning programmeras de olika hydraulfunktionema att generera det 
hydraulflöde som är önskvärt beroende på de yttre betingelserna. För introduktion av ny 
funktionalitet krävs oftast endast omprogrammering av en eller ett fåtal noder, i vissa fall 
eventuellt tillägg av ytterligare en nod. Figur 4 visar principen för hur distribuerad 
styrning fungerar i ett enkelt system med 2 cylindrar och en motor. 

c y i i n d f r 
.. 2 u t å t ' 

1 . 

/ Ok! jag--, 
. k ö r u l ! 

cyl inder l | J 3 

-o-iLcaaaJcylinder 2 

/ Ok! jag . 
k ö r i a! 

rvl i i ider 
.. l" i n å t ! 

2. 

»--a cyl inder I f . X d 

- cyl inder 2 J'g) 

Figur 4. 

(iij^olo)-

7. Höger spak åt höger skickar meddelande till samtliga enheter på nätet, som 
endast besvaras av cylinder 2. 
2. Vänster spak åt vänster medför signaler som besvaras av cylinder 1. 

Den distribuerade styrningens kablage är mycket enkelt. I noddatorfallet krävs en fyr
ledare - två parter för kommunikation och två för strömförsörjning - som kopplas mellan 
samtliga noder från nod till nod. 

Den klassiska centrala styrningen utgörs av en styrenhet, oftast en dator, kopplad till 
reglage och/eller apteringsdator. Styrenheten genererar signaler för styrning av samtliga 
ovannämnda funktioner; kvistknivsöppning etc. Dessa signaler leds ut t i l l aktuatorema via 
kablar. 



En stor felkälla på skogsmaskiner utgörs av kabelbrott. Felsökning är dessutom en 
tidskrävande procedur liksom att byta en kabel. 

För att med hjälp av central styrning åstadkomma nya funktioner, t ex kapning med 
strategier som minimerar risken för kapsprickor, krävs i de flesta fall ny hårdvara, vilket 
oftast även innefattar mer sårbart kablage, förutom den programmering som är nödvändig 
för att få hydrauliken att bete sig som man önskar. 

4. S K O F - P R O J E K T E T S ENGAGEMANG I NODDATOR-PROJEKTET 

För att kunna initiera tillverkning av ny teknik krävs att marknadssituationen för tekniken 
kan bearbetas samt att rådande, men även förväntad, tekniknivå vid marknadsintroduk
tionen möjliggör en vinstgivande produkt. 

I projektrådet för SKOF-projektet uppkom tidigt en insikt om att vi hade goda möjligheter 
att både initiera och driva en utveckling till gagn för det nordiska skogsbruket på sikt. 

Vi kunde redan vid den inledande problemdefmitionen såväl som vid diskussioner med 
skogsbranschen konstatera att stora problem beträffande både tillförlitlighet och krav på 
nya ergonomiska förutsättningar förelåg. Lösningen av dessa problem krävde ett helt nytt 
tänkande, det gick inte att komma längre med småförbättringar. 

Projektet kom till stånd och drevs i två delar. Under den första delen, januari-oktober 
1989, specificerades noddatom och prototyper av den grundläggande tekniken togs fram. 
Under den andra delen applicerades och vidareutvecklades tekniken till ett noddatorsystem 
på nio noder för styrning av en bom på ett Atlas Copco gruvborraggregat. Under den 
andra delen av projektet funktionstestades även tekniken, och befanns väl svara mot de 
krav som kommersiellt tillgänglig teknik klarar. 

Första arbetsuppgiften i SKOF-projektet blev att försöka svara på frågorna: 

Hur stort är behovet av och värdet med seriell kommunikation och funktionsstyrning för 
skogsbruket? 

Vilka tekniska möjligheter innebär tekniken? 

Vilka är de fysiska förutsättningarna? 

Dessa frågeställningar belystes och studerades i ett antal delprojekt som genomfördes 
våren 1988. 

Bland annat gav delprojektet "Driftsekonomi" I Al en bild av den tekniska tillgängligheten 
baserad på några studier av tekniska avbrott och de med dessa förknippade kostnaderna. 
Studierna hade genomförts av skogsbolaget MoDo i Sverige och Metsäteho i Finland. 
Studierna pekar på att om bearbetningsdelens hydraulik- och elfel på en skördare kunde 
halveras skulle man vinna 43.000 FIM/år (FIM = fmska mark). En halvering av sköta
rens avbrottstid pga kranfel skulle innebära 6.000 FIM/år. 
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Det stora behovet av tekniken har påvisats för samtliga funktioner på en skogsmaskin -
från markberedningsaggregat och planteringsmaskiner till upparbetnings- och transport
maskiner. 

En uppskattning av hur många maskiner som hade behov av en eller flera funktioner med 
distribuerad styrning / ! / visade att antalet maskiner/år inom Norden (1988) utgörs av 700 
arbetsmaskiner av typerna skördare och processorer och drygt 500 transportmaskiner. 

Delprojektet State-of-the-art 12/ visade att det med tillgänglig och, inom kort, komman
de teknik blir möjligt att tekniskt införa distribuerad styrning på skogsmaskiner, och att 
den tekniska lösningen ur komponentsynpunkt i konsumentledet borde ligga i prisläget 100 
kronor/nod (1988 års penningvärde) då tekniken är kommersiellt tillgänglig. Med dagens 
kännedom om utvecklingstider torde åtminstone en funktionsprototyp, eventuellt en 
nollserie, vara ute 1993. 

Som underlag för kravspecifikationen inom NODDATOR-projektet har SKOF-projektet 
svarat för studier av förutsättningar som: Kan vi vänta oss förändringar av maskiner eller 
driftssystem i skogsbruket? /lO/, tekniska prestanda för skogsmaskiner /9/, specifikation 
av miljötålighet /5, 8/ samt ergonomisk specifikation /7/. SKOF-projektet har även svarat 
för systembeskrivning av demonstrationsuppkoppling /6/ samt för beskrivning av hur 
utvärderingen av noddatorn skall gå till /13/. 

Vid en "brainstorming" på temat "Hur ser morgondagens skogsbruk ut med horisonten » 5 
år?" som hölls i anslutning till planeringen av NODDATOR-projektets fas 2, och i vilken 
förutom SKOF-deltagare både hydraulisk och elektronisk expertis deltog, kom på mindre 
än två timmar 37 idéer fram. Spännvidden bland idéerna var stor och såväl skonsamhet 
som effektivitet och energisnålhet var en gemensam faktor för de flesta av idéerna. 
"Brainstormingen" gav ett perspektiv på vilka tekniska lösningar som i framtiden kan bli 
aktuella under förutsättning att datorteknikens hittillsvarande utvecklingstakt bibehålls och 
att dess tillämpningar införs även på det hydrauliska och skogstekniska området. 

5. NODDATORPROJEKTET, Fas 1 - 1989 

NODDATOR-projektet vars förhistoria daterar sig till hösten 1988, då grunden lades för 
projektet och ansökan till Nordisk Industrifond utarbetades, har drivits under åren 1989 
och 1990. Inledningsvis skapades en arbetsgrupp, som så småningom efter projektets start 
ombildades t i l l styrgrupp för projektet. 

Tanken att ta fram en universell noddator för styrning av hydraulik har tidigare inte varit 
möjlig att genomföra tekniskt, i första hand på grund av för dyr teknik. Vid projektstart 
konstaterades att de tekniska förutsättningarna förelåg, dels i form av kommunikations
hårdvara för mobilt bruk i bilar, dels i form av teknik för miljötålig kapsling och minia-
tyrisering av elektronikkomponenter. 

Projektet NODDATOR har för busskommunikationen använt en ny teknikkomponent 
avsedd i första hand för personbilar - CAN, Controller Area Network. Tekniken är 
utvecklad av bilelektronikföretaget Bosch och licensierad att utvecklas och implementeras 
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av elektronikkomponentföretag såsom Intel, Motorola, Philips och Siemens. Den CAN-
komponent som används i projektet är 82526 som tillverkas av Intel. 

Förprojektet har resulterat i en laboratorieprototyp av noddatorn /11, 12/ innehållande 
mjukvara I Hl för kommunikation via CAN-bussen och enkel proportionalreglering av 
hydraulikkomponenter samt en hydraulisk provbänk avsedd att utvärdera noddatorkon-
ceptet med. Den kommunikationsrutin som tagits fram för laboratorieprototypen har 
implementerats med s k synkron teknik, statisk schemaläggning, se figur 5. Det innebär 
att en av noderna i systemet, den s k bussmastem, svarar för att styra kommunikationen 
på nätet. Asynkron kommunikation, dynamisk schemaläggning, har inte använts eftersom 
mjukvarukonstruktören bedömt att de inte haft tillräckligt underlag för att bedöma 
funktionssäkerheten i ett sådant system. 

S I d k a s l i s k l i a i u l f l s c 

N O D 

A s y i i k i o i i N O D 
ghv b u m s n i |>A l i i i s s c i i 

N O D 

S l o k a s l i s k l i i» i i ( |p |s< 

4. 

M O D 

fl'.w III pA biL'^-^cii f o i s l 
n.«i (1< I a r f l . i^s 

> 01) 

Figur 5. Asynkron respektive synkron teknik. Den asynkrona är snabbare och utan 
dröjsmål. Med den synkrona tekniken kan meddelandena inte krocka. 

Med ett mer renodlat asynkront system kan vissa delar av programoverheaden minskas. 
Detta medger i sin tur att CAN-konceptets inneboende förutsättningar, som medger en 
effektivare användning av CAN-bussen, utnyttjas. 

Som underlag för framtagningen av mjukvaran svarade, förutom de krav demonstrations
uppkopplingen ställde, även en teknisk beskrivning på olika typer av skogsmaskiner. 
Denna beskrivning avsåg att ge en översiktlig ram för de krav som kunde ställas på 
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mjukvaran beträffande tider och datamängder. En felfunktionsanalys, dvs en beskrivning 
av vilka följdfel som kan uppkomma vid funktionsbortfall i enskilda komponenter, gjordes 
inte under förprojektet, däremot togs en felfunktionsrutin fram under huvudprojektet som 
visade vad som kan uppnås med aktiv felhantering. I underlaget som mjukvarutillverkama 
fick vad gäller systemaspekter saknades således förutsättnigar för att bygga upp en initialt 
optimal strategi för mjukvaran. Därför beslöts, i ett tidigt projektskede, att mjukvaran 
skulle byggas för att primärt användas för demonstrationsanläggningen. På så sätt kunde 
därför en mer avgränsad specifikation vad gäller funktionalitet och önskade reglermöj-
ligheter erhållas. 

Mjukvaran består av en specialbyggd realtidskärna, anpassad för att svara för kommunika
tion via CAN-bussen, genom att skapa globala databaser hos alla noder i systemet 191. 

global i lnlabas 

lokal databas 

global cliilabris 

lokal dalabas 

global <liil.il)as 

lokal dahil ias 

global dal. ibas 

lokal (liitabas 

global dal.ib.is 

lokal dtil.ilirts 

global diil.iha^ 

lokal (lalahris 

( | ' ! M l i a i i ( l r l s c ] n - u i s l r o ) M S oiiif;A''iitl<' i lok. i l . i f(;i(.il)ii <>ii (>.'i i(<ii lux l c lcn .if lv:<i(j(;|,al 
i i i l N o d r n k o p i f i . i r <lai|);'i i i i f f ) i i i i ; \ l i f ) i i o m l i n n d p l s c i i I ill d f i i nlohfilrt diiiit 
b a s e n (lit (len i i n l . i n d c r s a m l i d i / i l foi a l l a nufl(>i i s y s l c n i r l 

Figur 6. Global respektive lokal databas. 

Realtidskärnan arbetar enligt ett dubbelt time-slicingförfarande där CAN-avbrotten, som 
initieras av bussmastemoden var 250:e mikrosekund, sker med högsta prioritet och där de 
olika kortare (max 50 mikrosekunder) in/ut-processema, som att läsa av spakkoordinater-
na, sker via timerinterrupt i de enskilda noderna var 500:e mikrosekund, se figur 7. De 
egentliga applikationsprogrammen kan vara av godtycklig längd, dock mindre än 30 kbyte, 
och ta en godtycklig tid att genomlöpa, processas, i enlighet med en prioritetstabell, efter 
in/ut-processen varje 500:e mikrosekund. Således kan applikationsprogram med höga krav 
på processorkapacitet, via prioritetstabellen tilldelas t ex 90% av resterande kapacitet 
medan mindre tidskrävande uppgifter erhåller 10% av kapaciteten. Den allra mest 



13 

tidskritiska processen på en nod kan, under förutsättning att den är maximalt 50 mikrose
kunder lång, erhålla garanterad tillgång på processkapacitet varje millisekund. I varje nod 
ligger dels en lokal databas, som uppdateras via processer och applikationsprogram i 
noden, dels en global databas som uppdateras samtidigt i alla noder. Detta innebär garanti 
för konsistenta data. 

Fördela liden mellan: 
- CAN-kommunikaLionen 

Tidskriiiska processer 
Applikationsprogram av 

va l f r i längd 

öve r fö ra dala mellan lokala 
och globala databasen 

Figur 7. Realtidskärnans uppgifter. 

Via CAN-kommunikationsprocessen upixlateras även den globala databasen med innehållet 
i den lokala. Genom att vid variabelöverföring mellan processer både inom och utom 
noden använda den globala databasen, erhålles pga realtidskärnans konstruktion konsisten
ta data. 

CAN-interrupt sker var 250:e mikrosekund. Varannan gång med adressen till den nod som 
har sändningsrätt och varannan gång med data från denna. Totalt innebär båda dessa 
interrupt att 30 mikrosekunder av processorkapaciteten tas av noderna var 500:e mikrose
kund, dvs motsvarande 6% av processorkapaciteten. 

I noderna ligger ett antal fasta I/O-processer som sköter AD-omvandling av de interna 
analoga ingångarna samt beräkning av spakläget i x-, y- och z-led. Dessutom fmns en 
lokal klocka i varje nod. PWM-generering (Pulse With Modulation) inklusive generering 
av ditter liksom övrig digital och seriell I/O ligger även som I/O-processer. Aktivering av 
dessa processer sker genom att sätta aktivitetsbitar i ett run-flagregister. 
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Realtidskärnans funktion 
Relatidskiarnan ä r uppbyggd k r ing 
tvä typer av in t e r rup t : 
— CAN — in t e r rup t 
~ Timer — i n t e r r u p t 
tJnder övrig processort id l<örs de 
S Ä l<allade appl ikat ionsprogrammen 

Timer-inlerupt CAN-inlerrupt 

läs och skriv 
i dalabasen 

Appl 1 Appl 2 

p r o c e s s -
v ä l j a r e 

processer 

Applikations-
prograin val 

Efter varje Timer-interupt växlas från 
applikation n t i l l applikation n 4 l 

Figur 8. Applikationsprogram och processer. 

De applikationsprogram som svarar för proportional styrning av hydraulikventiler, samt 
övriga applikationsprogram ligger som yttre processer som körs på tidsdelningsbasis. 
Programloopen som svarar för proportional styrning i hydraulnoden är två instruktioner 
lång, och består av flyttning från den globala databasen av en av spakens lägen (x, y eller 
z) till den lokala databasens input till PWM-rutinen, samt återhopp till denna instruktion. 
Hela loopkoden körs på 3 mikrosekunder. Hela koden för programmet är cirka 2 kbytes, 
all programmering är utförd i 96-Assembler. Det är dock tänkt att applikationsprogram i 
framtiden skall skrivas i högnivåspråk, exempelvis C. 

Det avslutande laboratorieprovet som avsåg att ge underlag för huvudprojektet genom att 
utröna kapaciteten på laboratoriesystemet fick genom oförutsedda projektfördyringar 
inskränkas till en översiktlig teoretisk analys av mjukvarans prestanda. Analysen visade att 
kapaciteten på ett noddatornät motsvauar de krav som ställts upp i specifikationen: 

* I ett nät med 30 noder kan den globala dataarean uppdateras med en gränsfrekvens 
på 100 Hz. Vid lägre krav på busskommunikation för vissa noder kan den mot
svarande gränsfrekvensen för enstaka noder ökas t i l l cirka 1 KHZ. 
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* Tillgänglig processorkapacitet hos noderna, med basprogramvaran innefattande 
realtidskäma och kommunikationsavbrott borträknade, ligger runt 76% för de noder 
som inte är bussmaster. 

* Den tillgängliga kapaciteten för bussmastemoden är ca 60%. 

Som underlag för prototypframtagningen ligger dels en specifikation från tillverkare och 
användare av skogsmaskiner, dels en beskrivning av en demonstrationsuppkoppling. Den 
slutliga specifikationen på hårdvara och mjukvara utgörs av elektroniktill verkamas 
specifikation med revisionstillägg. 

Noddatorprototypen är uppbyggd med ytmonteringsteknik på 1,5 kort av storleken 100 * 
160 mm som monterats i en aluminiumlåda med måtten 105 * 185 * 60 mm. 

Figur 9. Noddatorprototypen. 

På lådan sitter tre kontakter monterade för CAN-bussen och RS-232. För 24 Volts 
strömförsörjning, ventilsignaler och digitala in- och utsignaler samt för spak och vinkelgi
vare finns en speciell kortkontakt. Alla in- och utgångar skyddas med T-filter mot EMC-
störringar och dessutom mot överspänning. Kontaktdonen samt hårdvarans montering och 
kapsling gör att den svarar mot IP-65-klassad utrustning, dvs är fuktskyddad. 

På NODDATOR-korten ingår: 16-bitars microcontroller 80C196, som pga synkronisering 
mot CAN-controllem körs på 8 MHz, CAN-controller 82526, som körs med maximal 
hastighet dvs 1 Mbit/sek, 32 kbyte batteri uppbackat RAM, 32 kbyte EPROM, I/O-drivers 
samt ingångssteg för analoga insignaler och driver för CAN-bussen. 

De komponenter som använts för prototyphårdvaran arbetar i temperaturintervallet O t i l l 
70°C. 
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5.1 Synpunkter på hårdvaran 

Noddatorn har gjorts med avsikt att direkt kunna kopplas till de i provriggen ingående 
hydraulikkomponentema: Magneten till Monsun Tisons ventil HV07; Cylindern med in
byggd potentiometerlägesgivare från Monsun Tison; Danfoss tre-proportionalspak. 

Noddatorn kan programmeras antingen, via promprogrammerare, till ett EPROM eller, 
via serieporten, läggas in i det batteri uppbackade RAM som ingår i hårdvaran. 

Det analoga kortet, som är störst, är monterat i botten av lådan och CPU-kortet sitter 
monterat via kontaktdon ovanpå detta med komponentsidoma vettande mot varandra. På 
grund av denna konstruktion måste inte bara lådan öppnas när man vil l ansluta en 
emulator till systemet, man måste dessutom montera bort CPU-kortet, och ersätta kopp
lingen mellan korten med kabel. 

I enlighet med den ursprungliga tanken bakom noddatorkonceptet, skulle en noddator klara 
att kopplas in mot ett flertal av de ventiler och spakar som fanns på marknaden. Detta 
krävde att eventuella konfigurationsändringar måste kunna göras via programmet. Det 
visade det sig dock att detta med den konventionella teknik prototypen var uppbyggd med 
skulle bli alltför utrymmeskrävande. Av detta skäl begränsades universaliteten på pro
totypen ti l l att primärt klara laboratorieuppkopplingens krav /IO/. 

För att få ett konkret målobjekt för framtagning av förprojektets noddator, beslöts i ett 
tidigt projektskede att en demonstrationsutrustning skulle tas fram. Utrustningen består av 
en hydraulikkomponent från varje deltagare. Avsikten med arrangemanget var att förpro
jektets noddatorprototyp skulle förses med möjligheter att anpassas för samtliga hydraulik-
deltagares produkter. Hela anläggningen ryms på en EUR-pall och matas med trefas 16 
Ampére. Den väger ca 200 kg utan och 350 kg med hydraulolja, se figur 10. I anlägg
ningen ingår två hydraulikcylindrar varav den ena med inbyggd kolvlägesgivare av resistiv 
typ, trådlindad och med konduktiv plast för utjämning av lindningsvarven. Dessutom ingår 
hydraulventiler för styrning av dessa samt för en hydraulikmotor, med påkopplad in
krementell optisk vinkelgivare, av fabrikatet Leine och Linde. För att kunna simulera 
laster i systemet, är anläggningen försedd med strypventiler till hydraulfunktionema. 
Anläggningen är dessutom försedd med elektriskt manövrerade on-offventiler som simu
lerar slangbrott och brott på matnings- och signalledningar. För strömförsörjning av 
noddatorer och ventiler ingår ett spänningsaggregat för 24 Volt 5-6 A. 
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Figur 10. Hydraulikbänk för prototypen. 

Det har tagits fram två identiska anläggningar, den ena stationerad hos A-S Elbau och den 
andra hos Mecel Göteborg AB, för att möjliggöra effektiv felsöknings- och utveck
lingshjälp för övriga deltagare i projektet. 

5.2. Synpunkter på n\jukvaran 

I enlighet med ett tidigt beslut av projektgruppen har noddatorsystemet baserats på en 
synkron i stället för på en asynkron princip. CAN är principiellt baserat på ett asynkront 
system, där de olika noderna, baserade på de krav på bussåtkomst de ställer, tilldelas en 
adress som även utgör en prioritet för åtkomst av bussen. Om ett sådant system är okänt 
till antal noder/processer och de krav som de olika noderna/processerna ställer på nätet, är 
det omöjligt att garantera bussåtkomst för de lägst prioriterade noderna/processerna. Med 
utgångspunkt från bl a detta har mjukvarukonstruktören tagit fram ovannämnda synkrona 
system, med en bussmaster som svarar för allokering av bussresursen. 
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En konstruktionsfördel jämfört med ett asynkront system är att om en ny nod införs i 
systemet, genom tillägg av den nya nodens adress i en tabell hos bussmastemoden, så är 
det utökade systemets busskapacitet känt av användaren. 

Om det efter specifikationsfasen visar sig att det fmns motiv för att i grunden ändra 
mjukvaran, kan ett asynkront system bli aktuellt att implementera. 

5.3. Prototypkostnad 

Kostnaden för de i laboratorieprototypen ingående elektronikkomponenterna utgör i 
dagsläget ca 900 SEK. Men med tanke på att tekniken är tänkt att användas i personbilar, 
och att en produktutveckling av noddatom krävs innan den når marknaden, kommer den 
slutliga kostnaden troligen att ligga runt 100 kronor. 

Intel Sweden har bidragit med CAN-controllem och 80C196 samt med utvecklingssystem 
för dessa. 

6. NODDATORPROJEKTET, Fas 2 - 1990 

Under förprojektet togs ett antal noddatorprototyper fram /4/. Dessa har använts vid såväl 
komponent- som systemprovema. 

Uppgifter för noddatorn är att: 

styra mot strömbörvärde med hjälp av PWM 
detektera fel, till exempel kabelbrott 
kunna nödstoppa pga egna (interna) fel eller yttre fel 
kunna laddas med ny programvara via CAN-bussen 
kunna modifiera parametrar som maximal ström, reglerkonstantema P, I osv. 
vara förberedd för flödesstyming (lägesservo) 
vara förberedd för styrning av komplexa sekvenser 

I ett kommersiellt system med distribuerad styrning med hjälp av noddatorer, kommer 
troligen de noddatorer som kopplas till aktuatorer som hydraulventiler/cylindrar, respekti
ve reglage som spakar, knappsatser eller alfanumeriska presentationsenheter att vara 
integrerade i dessa. En sådan integrering medför att de olika enheterna på ett enkelt sätt 
kan kopplas upp i en aktuell styr-/reglersituation genom att de monteras på den ur 
funktionssynpunkt bästa platsen. Hydraultryck och strömförsörjning/kommunikation 
kopplas därefter samman och systemet är färdigt att tas i drift. 

6.1 Modifiering av programvaran 

Små modifieringar av programvaran har dock fått företas, bl a har generering av PWM-
signalerna ändrats från ren mjukvaruansättning till användning av den s k HSIO-porten. 
Orsaken till detta är att man bättre vill kunna matcha de krav som hydrauliktillverkama 
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ställt. En annan modifiering som har fått företagas gäller drivsteget till CAN-bussen. Vid 
köming med flera samtidiga noddatorer visade sig det att drivförmågan inte räckte t i l l . I 
samband med denna modifiering har även CAN-hastigheten fått sänkas från 1 Mbit/sek till 
0,5 Mbit/sek, något som utgör en temporär begränsning och som kommer att ändras 
tillbaka till 1 Mbit/sek då det interface som är specificerat i minimispecifikationen 
används. 

De största modifieringarna gäller dock mjukvaran där följande utförts: 

* En programmodul har tagits fram för att ladda program från PC via mastemod och 
CAN till enskilda slavnoder. 

* Rutin för att uppdatera information med olika krav på cykeltid har tagits fram. 

* En programmodul har tagits fram för att möjliggöra modifiering av vissa parametrar 
för spakar respektive hydraulventiler. 

* En mekanism för felhantering och nödstopp har utvecklats. 

För att få operativsystemet att fungera väl har meddelandefrekvensen fått halveras från 1 
kHz till 500 Hz /12, 17/. 

6.2 Spak-, terminal- samt ventilnoder 

De båda spaknoderna har tillsammans med terminalnoden monterats i en låda på vilken 
även de båda spakarna, multifunktionsomkopplaren samt stoppknappen är belägna. I 
samma låda finns även spänningsaggregatet för hela noddatorsystemet (24 V/10 A), RS 
232 kontaktdon för anslutning av terminal samt kontaktdon för CAN-bussanslutning till 
ventilnodema. 

Ventilnoderna (6 st) är monterade på en platta tillsammans med kontaktdon för anslutning 
ti l l borrbommens givare via amplitudomvandlare för givarsignalerna. På plattan finns även 
kontaktdon som kan anslutas direkt till hydraulmagnetemas spolar, för CAN-bussan
slutning samt för spänningsanslutning via spaknod slådan. 
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Figur 11. Noddatorsystemet på borriggen. 

Node #1 

Node #6 

V e n t i l 3 
Feed 
extension 

T i 

Node #7 

V e n t i l 6 
Feed 
t i l t 

6.3 Testriggen för noddatorsystemet 

Testriggen utgörs av en Atlas Copco borrbom typ: BUT 35. Den består av fyra delar: 
bomkropp, bomhuvud, vriddon och matare. Bommen, som är en av huvuddelarna i Atlas 
Copcos bergborrningsaggregat avsett för gruvbrytning och tunneldrivning, används för att 
positionera mataren med borrmaskin i läge för borrning. Den del av borrbommen som 
försetts med noddatorer är positioneringsfunktionen som består av sammanlagt 6 hydrau
liska funktioner som tillsammans ger upphov till 8 frihetsgrader: 

- 2 st för höjning, sänkning och vridning av bomkroppen 
- 1 st för förlängningen av bomkroppen 
- 1 st för rotation av bomhuvudet 
- 1 st för vinkling av bomhuvudet 
- 1 st för ansättning av borraggregatet 
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Höjning, sänkning och vridning av bomkroppen sker via samverkande rörelser mellan de 
två nedre och två övre bomcylindrama. Då en höjning av bomkroppen sker, utförs den av 
en samtidig cylinderrörelse inåt av de två övre bomcylindrama samtidigt som de båda 
nedre bomcylindrama, hydrauliskt kopplade, rör sig utåt. Detta arrangemang är praktiskt 
betingat av att borraggregatet då under hela rörelsen kan bibehålla sitt parallella läge. 

iavc 

yjviJléiovL 

1. Bakre bomcylindrar 
2. Främre bomcylmdrar 
3. Teleskopenhet 
4. Tippcylinder 

5. Vriddon 
6. Fästaxel, matningshållare 
7. Matariörskjutningscylinder 
8. Matningscylinder 

Figur 12. Den noddatoriserade borramen från Atlas Copco. 

Det är även möjligt att erhålla en ren vinkling av borraggregatet genom att köra endast de 
två övre bomcylindrarna. Övriga funktioner sköts via hydraulcylindrar/hydraulmotor, och 
samtliga hydraulkomponenters läge registreras med givare. Funktioner som borrotation, 
slagverk och matare har ej försetts med noddatorer. 
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7. R E S U L T A T 

Fas 1 resulterade i komponenten noddatom samt den grundläggande strukturen för 
mjukvaran. Dessutom togs de flesta styrrutiner fram och provades under denna fas. Det 
avgörande resultatet var dock deltagamas beslut att gå vidare i projektets fas 2. 

För att kunna utvärdera noddatorsystemet används som referenssystem ett s k EHC4000-
system som kan kopplas in i stället för noddatorsystemet. Detta sker genom att koppla in 
kontaktdon från EHC4000-systemet på hydraulmagnetspolama istället för de kontaktdon 
som hör till noddatorsystemet. 

För att utvärdera systemets prestanda har två typer av prov företagits. 

1. På komponentnivå: enskild nod, noddatorsystem, spaknod och ventilnod, dels på 
noddatorsystemet på borrbommen. Sammanlagt har 17 prov utförts för att studera de 
i systemet ingående komponentemas funktion /12/. 

2. Rena prestandamätningar. 

Ett exempel är undersökning av hur lång tid som förflyter från det att en nod i systemet 
gjort reset till dess att den åter är i drift - 77 ms vid de fömtsättningar som gavs vid 
provet. Enligt specifikationen godtages 100 ms. Ett annat exempel är studium av t i l l 
gänglig resterande CPU-tid vid olika belastning av CAN-meddelandena. Vid 1 ms tick-
time, dvs en meddelandefrekvens på 1 kHz på CAN-bussen, låg resterande CPU-tid mnt 
76%. 
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Figur 13. Resterande CPU-tid vid 1 ms tick-time. 
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Tester gjordes även på spakfunktioner som lågpassfiltrets effektivitet, A/D-omvandlarens 
noggrannhet, överhöming mellan spakkanaler, dödbands- och rampberäkningar. Samtliga 
tester på spaknoderna har gett resultat som motsvarat vad som specificerats. 

Ventilnodstesterna har verifierat de krav som ställts upp beträffande: Pl-konstantemas 
funktion, reglering med avseende på elektrisk belastningsvariation, försörjningsspän
ningens variation samt temperaturens påverkan av PWM-signalen. Så när som på regle
ringen vid variationer i försörjningsspänningen har specifikationen uppfyllts. 

De prov som utförts på bommen /11, 13/ har avsett att verifiera noddatorsystemets 
funktion, prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Inga av proven talar för att det 
noddatorförsedda systemet i något avseende har sämre funktionalitet än systemet med 
konventionell styrning. 

Den använda hård- och mjukvaran har inte några funktionsbegränsningar vad gäller 
styrning av testsystemet. Därför är det troligt att betydligt mer komplexa arbetsuppgifter 
kan läggas på noderna, exempelvis intern lägesåterkoppling, avancerade felfunktionsrutiner 
samt styrning av sammansatta lägesåterkopplade system. 

Ett av målen med NODDATOR-projektet har varit att bidraga till att en plattform skapas 
för införandet av distribuerad styrning. Detta för att gagna tillverkare av hydraulikkom-
ponenter och tillverkare av maskiner innefattande hydraulik. 

I det ursprungliga målet låg även utveckling av teknik som är användbar för hydraulikreg-
lering, dels genom goda prestanda, dels genom rimligt pris. 

Genom en minskad omfattning av projektet, har insatsen koncentrerats på att få fram en 
minimi specifikation för noddatorer i ett distribuerat realtidssystem baserat på CAN-
kommunikation. Minimispecifikationen avser att svara för att låsa tillräckligt många 
detaljer i en noddators arbetssätt för att säkerställa att noddatorer från andra tillverkare 
skall kunna fungera och utbyta data med varandra i samma noddatorsystem /15/. Specifi
kationen definierar begrepp som noddatorsystem, nodtyper, driftsmoder och nodnummer, 
samt beskriver funktionen på de definierade begreppen och på identifierare, s k an-
vändarfunktioner och statusmeddelanden. I prestandaavsnittet ingår bl a fysiskt interface 
och busshastighet. I minimispecifikationen ingår även en miljökravspecifikation för 
noddatorer. 

NODDATOR-projektets slutresultat visade sig svara väl mot de uppställda kraven, och 
projektet höjde på ett påtagligt sätt kompetensen inom området för de deltagande partema. 
Industrin har som följd av NODDATOR-projektet initierat nya projekt med syfte att 
utveckla teknikkonceptet till färdig produkt. 
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8. DISKUSSION 

8.1 Förutsättningar 

Att etablera en stor projektgmpp för att allsidigt belysa de frågor som uppkommer i 
samband med utveckling av ny teknik, är mycket viktigt. Särskilt om målet med projektet 
är att ta fram underlag för en tekniklösning som kräver samverkan mellan olika produkter 
inom olika teknikbranscher och samtidigt ställer krav på att dessa skall kunna sättas 
samman i en användbar och ekonomiskt fördelaktig produkt även för slutanvändaren. 

I en projektgmpp av detta slag krävs att deltagarna kan kommunicera med varandra, trots 
att de från början inte talar samma språk. 

Dessutom kräver deltagama att de skall få ett rimligt inflytande i projektet för att kunna 
påverka den teknik som tas fram, så att de egna intressena kan tillgodoses i så hög grad 
som möjligt. Trots att man i vissa fall av bl a företagsstrategiska skäl inte kan släppa på 
vissa av de uppgifter som är nödvändiga för att ta fram en bra teknisk lösning. 

Fömtsättningama för den här typen av projekt kan därför tyckas så begränsande att en 
mer traditionell utvecklingsgång trots allt är den som snabbast leder till målet. 

8.2 Tillvägagångssättet 

Utgångspunkten för framtagningen av teknik inom projektet har varit att skapa ett verktyg 
för att kunna tränga tillräckligt djupt in i problematiken för att kunna ställa de nödvändiga 
kraven på tekniken. Som inledande arbetsuppgift företogs en specifikationsfas, där de 
olika deltagama skulle ställa krav på den noddator som avsågs tas fram under förprojektet. 

Den av de båda elektroniktillverkama som svarade för hårdvaran, och som även koordine
rade hård- och mjukvamarbetet, tog fram en frågelista beträffande de krav på elektroniken 
som hydrauliktillverkama ställde med avseende på de hydraulikkomponenter, som de 
skulle bidraga med i laboratorieprovet. 

Danfoss bidrog med en treproportionell spcik, Monsun Tison med hydraulventil, Bahco 
Hydrauto med hydraulcylinder av fabrikat Monsun Tison. Samtliga dessa delar var 
avsedda för försöksutrustningen. 

Trätek tog även fram en översiktlig beskrivning av försöksutmstningen innehållande 
krav/önskemål på den programvara som skulle ingå i noddatorprototypen. 

NSR-gruppen svarade för att ta fram systemkunskap, med avseende på olika maskintyper 
som under huvudprojektet kunde tänkas att noddatoriseras. 

När allt detta material hade sammanställts, påbörjades arbetet med hård- och mjukvaru-
konstmktionen. 
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Bland annat pga att mjukvamtillverkama först i detta skede kunde värdera omfattningen av 
sitt förväntade arbete, kunde de nu ta fram en prioriteringslista, där alla program/pro
grammoduler de förväntades göra rangordnades. På detta sätt kunde deltagama gemensamt 
försäkra sig om att erhålla så mycket programvara att åtminstone en enkel utvärdering av 
systemets möjligheter kunde företas, samt att en enklare demonstration av systemet blev 
möjlig. 

På gmnd av ett problem i början av konstmktionsfasen fick tidplanen revideras. Bl a blev 
hårdvaran ca dubbelt så omfattande som inledningsvis planerats, eftersom kraven på 
funktionalitet hade ställts orimligt högt. För att inte detta skulle påverka produktionen av 
prototypnoddatorer, fick en bantning av innehållet i dessa, och därmed deras universalitet, 
göras. Bl a hade den urspmngliga noddatom möjlighet att arbeta med RAM, PROM, 
EEPROM, FLASHPROM, något som fick begränsas till PROM och RAM. Ett antal in-
och utgångar fick tas bort, samt spänningsomvandlaren göras enklare. Med bl a dessa 
förändringar kunde noddatom få plats i sin urspmngliga låda. För att detta skulle lyckas 
krävdes dock ett och ett halvt kort, istället för ett kort, som urspmngligen planerats. 

Mjukvamtillverkama fick lägga ned orimligt lång tid på att få fram styralgoritmer till 
hydraulventilema, eftersom hydrauliktillverkama inte var villiga att släppa viss informa
tion om ditter som kunde ses som företagshemligheter. (Ditter är en lågfrekvent vibration 
som sliden i hydraulventilen måste göra för att inte riskera att fastna pga byrålådseffekt, 
och härigenom medföra en dålig reglering av ansluten hydraulfunktion.) Genom detta blev 
tiden för andra mycket viktiga delar i mjukvaran begränsad, bl a felfunktionshantering, 
något som är nödvändigt för att systemet i drift skall bli godtagbart säkert. Även under
laget för provning av felfunktionshanteringen försummades i specifikationsfasen. 

För att kunna undvika motsvarande problem i framtiden är det viktigt att ett av alla 
deltagare operativt mål för noddatom i huvudprojektet finns framtaget innan specifika
tionsarbetet påbörjas, och att det under denna fas även specificeras hur noddatom skall 
provas. 

8.3 Förändring av förutsättningarna under projektets gång 

Den urspmngliga noddatorn skulle vara en mycket generell komponent som direkt skulle 
passa till en stor mängd olika hydraulikkomponenter av olika fabrikat. De eventuella 
modifieringar av in- och utsignaler som krävdes skulle tas om hand via en programstyrd 
anpassning, eller eventuellt standardiserat I/O-snitt för hydraulikkomponenter. 

Under förprojektets gång diskuterades noddatorns utformning och beståndsdelar. Enligt 
diskussionen består noddatorn av en generell del och en speciell del. Den generella delen 
innefattar CAN-kommunikationen och kopplingen mot den speciella delen som omfattar 
framför allt CAN-kommunikationen samt ett interface mot den speciella delen som inne
håller logik och I/O mot den speciella hydraulventil, spak eller annat som anknyts t i l l 
nätet. Vid diskussionen kunde även ett angeläget problem att ta upp inom ramen för 
projektet identifieras: Var läggs snittet mellan dessa delar, och hur kapslas de till en 
miljötålig enhet? 
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Med hjälp av högintegrerad teknik kan man framställa ett chip för den generella nodda-
tom, och troligen även ett chip för den speciella delen. Dessa kan därefter bondas (limmas 
fast och förbindas elektriskt genom svetsning med guldtråd) på ett kiselsubstrat och 
därefter kapslas på ett miljötåligt sätt. 

I framtiden kan det möjligen visa sig att endast ett fåtal typer av den speciella delen i 
noddatom krävs och att den mest frekventa av dessa kan kapslas samman till den kompo
nent projektet ursprungligen avsåg att utveckla. 

Under arbetets gång har det dykt upp både oväntade och svåra hinder att forcera. Ett av 
de mer oväntade problemen var att de båda skogsmaskintillverkama valde att dra sig ur 
projektet efter den inledande delen av huvudprojektet. 

De resterande deltagarna gav dock projektet sitt stöd och de kunde enas om att fortsätta 
med en något modifierad plan - där en av de ursprungliga ingredienserna till att projektet 
initierades - teknikimplementering och genomförda prov på skogsmaskiner - föll bort och 
ersattes av teknikimplementering på borrbom till en gruvmaskin. 

Genom det bortfallande underlaget i och med att skogsmaskintillverkama gick ur projektet 
minskade budgeten med cirka 600.000 SEK, ett bortfall som de övriga deltagarna genom 
eget arbete till största del har kompenserat för. 
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9. TÄNKBARA NODDATOR-APPLIKATIONER FÖR S K O G S B R U K E T 

På skogsmaskiner används praktiskt taget uteslutande hydraulik för generering av meka
nisk kraft. Den främsta anledningen till detta är hydraulikens överlägsna effekttäthet 
(kW/kilo) jämfört med andra energiomvandlare. På en engreppsskördare kan man särskilja 
fyra olika funktionella delsystem. 

S t y n i i i i g 
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Figur 14. Delsystem i ett hydraulsystem. 
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I vart och ett av de funktionella delsystemen ingår ventiler, cylindrar/motorer och reglage. 
Som exempel visas upparbetningssystemet på ett engreppsskördaraggregat. 
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Figur 15. Hydraulikkomponenter i ett hydraulsystem. 

Styrningen av en enstaka hydraulfunktion, som t ex en hydraulcylinder, kan om det är 
befogat ske direkt via reglage kopplat till en hydraulventil, oftast krävs dock en samord
nad rörelse från flera hydraulfunktioner. 
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9.1 Kapning 

Exempel på en samordnad rörelse är kapoperationen, se figur 16, där sågmotorn och 
svärdmatningscylindem skall arbeta samtidigt. 

no 
tf-n 

d l 
TiinaX. 

no 
svart In 

i 2 
idlnmt^ 

nod 3 
såj^molor 

Figur 16. Kapsåg med noddatorstyrning. 

En använd teknisk lösning är att hydrauliskt koppla sågmotom med svärdrörelsen på så 
sätt att då sågmotom av någon anledning inte orkar bibehålla varvtalet minskas även 
svärdmatningen. 

Vid kapningen får inte matarvalsarna börja röra sig under sågförloppet. Stocken skall sitta 
stadigt fastklämd och sågsvärdet får inte fällas ned under pågående frammatning av 
stammen. Den tekniska lösningen är vanligtvis någon form av förregling, t ex en hydrau
lisk sekvensstyming, där vissa moment endast kan ske i viss ordningsföljd, eller att villkor 
måste uppfyllas för att en funktion skall kunna aktiveras - till exempel att svärdet skall 
vara infällt för att stockframmatning skall kunna aktiveras. 

Således krävs för en minskning av fällsprickor samverkan av hydraulfunktioner både på 
kransystem och upparbetningssystem eftersom kapsprickor oftast uppstår på grund av att 
stammen börjat falla innan den är helt genomsågad. En strategi kan vara att se till att den 
sista tredjedelen av stocken sågas igenom med högsta hastighet i ett läge där stocken är 
obelastad av masskrafter. 
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9.2 Stockmatning 

Begränsning av slirskador på timmer kräver samverkan av hydraulfunktionema på 
upparbetningssystemet, se figur 17. Slirskadoma uppkommer huvudsakligen genom att 
matarhjulen roterar fastän stammen står stilla. Skälen är att kvistnings- eller andra krafter 
är så stora att den fasthållande kraften inte förmår hålla kvar stammen. Minimering av 
skadorna, efter att ha konstaterat sliming, t ex genom att jämföra längdmätningssignalen 
med en givare för matarvalsrotationen, sker genom att stoppa matningen och backa 
tillbaka en bit för att ta hjälp av stammens masskraft. Om detta inte går kan matarvalsama 
ansättas med större kraft och upprepade angrepp får eventuellt göras. 

k v i s l K i i J v a r 

\ - - . matai^valsar 

Mriliiinf^^iiiioi(lmn^(;ns )iy<lri«ulf»jnktiojjer: 
• .iiisalliiiiiÉ; kvistkiiivar (hydiaulcylijuirar 
* d D s a l l i i i i i g malarvalsar 
' I o l al K i l l iiialat valsar (hydi aiilmoiorer) 

Figur 17. Stockmatning med noddatorer. 

9.3 Kranspetsstyrning 

För att man på ett enkelt sätt skall kunna styra en skotarkran vid lassning och lossning av 
timmer, har det framförts önskemål om att man med hjälp av en spak skall kunna hantera 
kranen i samtliga tre riktningar. För att detta skall vara möjligt behövs en treproportionell 
spak samt förutsättningar för att kunna transformera dess signaler t i l l styrsignaler för de 
olika aktuatorema. Eftersom samma läge och hastighet kan uppnås med olika kombina
tioner av rörelser krävs dessutom strategier som optimerar kranrörelsen. 

Kranspetsstyrning kan realiseras antingen med en central dator ansluten till de olika 
cylindrarna och givarna i systemet eller med distribuerad styrteknik där till exempel 
intelligenta cylindrar knyts ihop och styrs via ett samverkande nät. 

Förutom att ledningsdragningen förenklas, och med den också installation, felsökning och 
service, erhålls ett system utan speciell hårdvara, med dess svårigheter att göra modifie
ringar och funktionella tillägg. Allt som krävs vid t ex ytterligare funktionalitetshöjning 
genom introduktion av kapsåg eller processoraggregat i kranspetsen är tillägg av ytterliga
re noddatoriserade komponenter samt tillägg i mjukvaran för den nya konfigurationen. 



32 

Jämfört med centralt styrd teknik kan en eventuell nackdel vara nödmanöveregenskapema, 
som t ex vid manuell nedfållning av kranarmen kräver att man kommer åt de ventiler som 
sitter högt uppe på kranarmen. 

9.4 Synpunkter på tekniska lösningar 

Som tekniska lösningar kan antingen distribuerad styrning med noddatorer eller kon
ventionell teknik med central styrning väljas. 

Vad kan man uppnå med distribuerad styrning som inte går att uppnå med konventionell 
teknik? Generellt sett är det möjligt att uppnå all slags automation och enklare manövre
ring med hjälp av konventionell teknik. Däremot blir kostnaden och komplexiteten oftast 
så hög att en distribuerad lösning är den enda realistiska. 

Distribuerad styrning innebär att de olika enskilda hydraulfunktionema var och en, med 
utgångspunkt från tillgängligt hydraultryck, har möjlighet att styra ut det hydraulflöde som 
är nödvändigt i det enskilda fallet. Detta kräver i princip bara att de enskilda hydraulfunk
tionema är anslutna via tryck och retur. 

r^oililiilor 

j 

I T i l 
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Noddator Noddiiloi Noddator Noddator Noddiiloi Noddator 

T P 

Figur 18. Noddatorer i samverkan. 
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Med den traditionella tekniken sitter oftast hydraulventilerna samlade på ett ställe, t ex för 
kranfunktionema vid hyttväggen, och hydraulflödet distribueras därifrån vidare t i l l 
aktuatorema med hydraulslangar. 
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lolalt ca ]]U'\vv livdianlslauft 

Figur 19. Exempel på konventionell teknik. 

Sammantaget medför detta att det i ett distribuerat system krävs väsentligt färre meter 
hydraulslang, samt att antalet hydraulkopplingar reduceras. Maskinen blir lättare och 
risken för läckage minskar med minskade skador på mark och bestånd som följd. 

Ur tillgänglighetssynpunkt innebär detta att felkällorna blir färre, att felsökning underlättas 
och slutligen att reparation och underhåll avsevärt förenklas. Dessutom medför den 
förenklade monteringen vid tillverkningen samt den minskade lagerhållningen på grund av 
färre delar att totalkostnaden för maskinen troligen kan hållas nere. 

Genom att distribuerad styrteknik dels medför större möjligheter att reglera hydrauliken 
bättre, dels gör det enklare att anpassa systemet för enskilda förare bidrager detta till att 
högre prestanda uppnås samtidigt som maskinens skonsamhet mot såväl förare som mark 
och bestånd bör kunna förbättras. 
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10. SLUTORD 

Den teknik som rapporten beskriver, distribuerad styrteknik baserad på CAN-konceptet 
kommer, i någon form, inom ett fåtal år att vara den mest utbredda styrtekniken inte bara 
i komplexa system utan även i enklare styrsystem. Orsakerna står främst att finna i att 
komponentvalet vid konstruktion och tillverkning underlättas och den flexibilitet enskilda 
komponenter får, dels vad beträffar kostnaden för enskild komponent, dels den totala 
utvecklings- och produktionskostnaden för kompletta system. 

Vilken typ av distribuerad styrteknik som blir den slutgiltiga är dock svårare att fastslå. 
Mycket kommer att bero på hur olika tillverkare löser problemen med standardisering av 
kommunikationen på bussen, och hur de kan pressa priserna. Det är rimligt att anta att 
kunderna i första hand stöder teknik som är flexibel så att olika tillverkares produkter går 
att integrera i samma styrsystem. 

Samordningsförsök görs på olika håll för att verka för en form av standardisering som 
möjliggör hopkoppling av CAN-baserade produkter i olika styrsystem. Ett är CAN Textile 
Users Group, där bland andra KVÄSER AB ingår. Ett annat är intressentgruppen för 
NODDATOR-projektet som bildades i maj 1990 där bland andra Mecel AB ingår. Det 
finns dessutom ett antal motsvarande grupperingar inom Europa, bland annat inom 
jordbruksmaskinområdet. 
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