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Sammanfattning 
 
 

Examensarbetet har sin utgångspunkt i ett uppdrag från BEOMAT i Storfors, ett företag som 
konstruerar lerduvekastare och levererar både nationellt och internationellt.  
 
Syftet med det här arbetet är att ersätta den dyra och utrymmeskrävande olympiska 
trappanläggningen som finns i dag med ett system med endast en kastare som är 
automatiserad och kan simulera alla kastarmar. Systemet ska förses med ett lämpligt 
styrsystem för masstillverkning som även ska vara användarvänligt så att inga förkunskaper 
krävs. 
 
Totalt skall 405 olika kastkoordinater finnas lagrade i programmet grupperat i nio olika 
subprogram. Enligt OS-reglerna skall kastarna slumpa inom vissa bestämda villkor. Detta 
löses med en slumpgenerator i programmet. Utrustningen behöver tåla utomhusklimat för att 
den ska kunna vara monterad utomhus året runt. Programvaran behöver vara 
uppgraderingsvänlig så att kastaren kan omprogrammeras eller uppdateras vid eventuella 
specifika krav, regeländringar etc.  
 
Vidare får läsaren en inblick i allmänna målspecifikationer samt problem som uppkommit 
under arbetes gång samt hur dessa problem lösts. Därefter presenteras lite allmänt olika 
former inom lerduveskytte för att ge läsaren en överskådlig bild av hur lerduveskytte utövas. 
Slutligen beskrivs återgärder och val av utrustning samt lite om programmeringen av både 
PLC och display.  
 
Den tidigare styrningen med en PC visade sig vara osmidig och ej uppfylla de 
kravspecifikationer som ställdes. Detta system ersattes av en PLC av modellen EC-4P-221-
MRAD1 med en extern styrdisplay.  
 
 
 
 



Abstract 
 
 
This degree thesis is based on an assignment from BEOMAT in Storfors. BEOMAT is a 
company that constructs and sells clay pigeons to both the national and international market.  
 
Our main purpose with this paper is to find a solution/system that can replace the expensive 
and space demanding Olympic trap facility. Our solution will replace fifteen clay pigeon 
throwers with one automatic thrower who simulate all throwers together. The system will be 
provided with an appropriate control system for mass production therefore this system needs 
to be user-friendly so no previous knowledge is required.  
 
Totally 405 different throw coordinates will be stored in the programme in nine different 
subprograms. According to the Olympic-rules the throwers should coincidence within certain 
specified conditions, this will be solved with an randomizer in the programme. The equipment 
needs to be able resist all outdoor weathers since it is going to be installed outside. The 
software has to be enabling to update so the thrower can be reprogrammed or updated for any 
specific requirements, regulatory reforms etc. 
 
In addition, the reader gets an insight into general aims and problems we encountered and 
resolved during along the way. Thereafter various forms of clay pigeon shooting are presented 
to give the reader a general picture of how the sport is executed. Finally we describe our 
actions, the selection of the equipment and also a little about the programming of both PLC 
and display. 
 
The PC control system that was assembled on the clay pigeon shooter earlier did not was a 
good solution with our requirements. The old system was replaced with PLC model EC-4P-
221-MRAD1 with an external steering display.     
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1. INLEDNING 
 

1.1 Problemformulering 
 
Beomat har gett oss uppgiften att ersätta 15 lerduvekastare med en automatiserad kastare 
som simulerar alla kastare tillsammans. Kastaren är konstruerad med fyra olika el-
motorer som justerar höjd, sidled, kastarmsuppspänning samt längdkompensering. De 
nuvarande kastarna måste manuellt ställas i olika lägen och kombinationer för att 
representera nio olika program inom OS-trap. Det är i nuläget en ganska komplicerad 
process som tar tid men detta ska kunna ställas in i någon form av användargränssnitt så 
att allt sköts per automatik. Denna lösning kommer framförallt vara tidsbesparande, 
kostnadssparande och även utrymmessparande för mindre skjutbanor. 
 
Ett lämpligt styrsystem för kastaren ska vara användarvänligt så att personer utan 
förkunskaper kan manövrera utrustningen. Totalt ska 135 olika kastarinställningar finnas 
lagrat i programmet grupperat i nio olika subprogram. Enligt OS-reglerna ska kastarna 
slumpa inom vissa bestämda villkor och detta ska lösas med någon form av 
slumpgenerator i programmet.  
 
Utrustningen ska kunna vara monterad utomhus och tåla utomhusklimat året runt. 
Programvaran ska även vara uppgraderingsvänlig så att kastaren ska kunna 
omprogrammeras eller uppdateras vid eventuella specifika krav, regeländringar etcetera. 
 
Motorerna är för tillfället kopplade enligt norsk tre-fas modell vilket ska ändras till 
svensk standard för att passa ute på skjutbanorna. Komponenterna i konstruktionen ska 
vara billiga och masstillverkningsvänliga och det måste finnas ett reservdelsutbud så att 
service och reparationer kan erbjudas under en lång tid. 
 
För att skyttarna ska veta vilken station han/hon är vid så måste en informationsdisplay 
kopplas till kastaren som visar stationsnummer samt skyttenummer eftersom alla 
stationer här ersätts med en enda skjutstation. 
 
Programmet skall skicka iväg duvan först när skytten ger ett röstkommando som tas upp 
av en mikrofon som är placerad framför skyttestationen. Mikrofonen behöver inte vara 
trådlös då den ej skall flyttas runt på fler stationer.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att kunna erbjuda skjutbanor ett tidsbesparande, billigare och 
mer platsbesparande alternativ till de nuvarande OS-trapanläggningarna.  

1.3 Avgränsningar 
 
Arbetets fokus har lagts på att ta fram lämplig utrustning till anläggningen samt 
programmering av systemet. 

1.4 Disposition 
 
I kapitel 1 presenteras de teoretiska och praktiska tillvägagångssätten som använts för att 
lösa uppgifterna samt vilka problem som skulle lösas.  
 
I kapitel 2 presenteras den teori som anses vara nödvändig för personer som inte har 
någon kunskap om lerduveskytte, för att även de ska kunna analysera vårt problem. 
Beskrivningen allmänt om lerduveskytte är för att skapa en förståelse för läsaren som inte 
har så stor tidigare kunskap inom området. 
 
I kapitel 3 beskrivs vilka ändringar och modifikationer som gjordes av utrustningen som 
fanns på den ursprungliga kastaren. Vidare i kapitlet presenteras information om 
utrustningen som valdes till det nya systemet. Avslutningsvis får läsaren en inblick i 
programmeringen av PLC och display.  
 
I kapitel 4 analyseras och diskuteras vad som framkommit under arbetets gång samt 
något om problemen som dykte upp på vägen.  
 
I kapitel 5 dras slutsatser baserade på arbetet i examensarbetet.  
 
I kapitel 6 presenteras vår källförteckning och redogörelser för vilka källor som använts. 
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2. LERDUVESKYTTE 
 

2.1 Allmän beskrivning 
 
Lerduveskytte är en sportskyttegren, där hagelgevär används för att skjuta mot små 
rörliga föremål, lerduvor, som kastas ut av en maskin eller manuellt. 
Lerduvan kan ha olika mått och ha olika design med exempelvis en diameter på 110 
millimeter och en höjd på 25 millimeter. Formen på duvan påminner om en liten frisbee 
eller en vanlig tallrik. Den är utformad på så vis att den vid flykt ska efterlikna en 
flygande fågel eller i vissa tävlingsformer en springande hare. Den är tillverkad av en 
blandning av asfalttjära och krita för att splittras lätt när den träffas. Lerduvan är oftast 
målad i en väl synlig färg till exempel orange. 
För en lerduveskytt handlar det oftast om att göra en koordinerad kroppsrörelse, en 
"sving", och få en mjuk anläggning av hagelgeväret samt sedan söka upp det rörliga 
målet, lerduvan. I Sverige är lerduveskyttet uppdelat i fem olika tävlingsgrenar, Skeet, 
Trap (Olympisk Trap), Dubbeltrap, Nordisk Trap samt Sporting. Det kan vara intressant 
att veta att lerduveskytte är en olympisk gren, men alla tävlingsgrenar är inte olympiska 
till exempel Sporting [1]. Den grenen arbetet kommer att beröra heter Olympisk Trap och 
beskrivs i kapitel 2.6.  
  
 

2.2 Beskrivning av Skeetskytte  
 
Skeetskytte är den största av de olympiska grenarna i Sverige och är en stor gren även 
internationellt. Det första som ses vid ankomst till en skjutbana med 
skeetskytteanläggning är två små torn som benämns torn respektive låda där 
kastmaskinerna är fast monterade. Kastmaskinerna är monterade på detta vis för att 
lerduvorna ska kastas med en förbestämd vinkel. Tornet skickar upp duvorna på cirka tre 
meters höjd från marken, medan kasthöjden från lådan är cirka en meter. Tornet är alltid 
placerat vid station ett och lådan vid station sju. Platserna som skytten skjuter från är åtta 
stycken och är placerade i en halvmåne. Figur 2.1 på nästa sida visar en skeetskyttebana.  
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 Figur 2.1 Skeetskyttebana sedd från sidan. 
 
Duvorna kastas omväxlande som enkelduvor och dubbléer. Enkelduvor innebär att en 
lerduva kastas antingen från lådan eller tornet. Med en dubblé menas att lerduvor kastas 
från både tornet och lådan samtidigt. Vid skjutningen får endast ett skott avlossas 
mot varje duva och för att skottet ska räknas som träff måste minst en synlig bit avskiljas 
från lerduvan. Detta gäller alla grenar i lerduveskyttet. Under en tävling skjuter skytten 
125 duvor [2].  

2.3 Beskrivning av Dubbeltrap 
 
Dubbeltrap är den yngsta av de internationella grenarna och här används endast tre 
kastare. Maskinen skickar alltid iväg två stycken duvor i en bestämd bana. En enkel serie 
omfattar 25 dubbléer för herrar och 20 för damer och en hel tävling 150 duvor för herrar 
och 120 duvor för damer.  
 

 
 Figur 2.2 Dubbeltrapbana sedd från ovan. 
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2.4 Beskrivning av Nordisk Trap  
 
Skyttegren Nordisk Trap är populär både i Sverige och i andra delar av världen med 
många utövare. Det anses vara den enklaste och mest populära formen av alla 
lerduvegrenar. Grenen går ut på att skytten står bakom en kastare som bara rör sig i sidled 
och i ett slumpmässigt ögonblick går duvan iväg i en riktning. Avståndet och duvans 
hastighet är mindre i trap än de andra skyttegrenarna och ses därför som en mycket 
enklare tävlingsform. Enkelheten gör att grenen kan ses som en introduktionsgren i 
skyttesammanhang. En hel tävling omfattar 150 duvor.  

 

2.5 Beskrivning av Sporting 
 
Sporting förekommer i flera varianter av skytte och har sina rötter i England. I den 
engelska sportinggrenen är skjutstationerna placerade ute i naturen för att simulera jakten 
så mycket som möjligt. I grenen Internationell Sporting (FITASC) varieras duvorna mer 
och skjuts på längre avstånd för att få variation och träning på längre avstånd. I dessa 
båda varianter av sporting går skyttarna runt en bana i grupper och skjuter de olika 
stationerna. En tävling består vanligen av 100-200 duvor. Det finns en tredje variant 
såkallad Compact Sporting där man använder sig av en skeet- eller trapbana och 
kompletterar banorna med extra kastare som kan ses nedan i figur 2.3. Skyttarna placeras 
en per station och roterar sedan mellan stationerna under serien. En serie består vanligtvis 
av 25-50 duvor. I samtliga varianter av sporting förekommer såväl enkelduvor som olika 
former av doubléer. 
 

 
Figur 2.3 En Compact Sportingbana sedd från sidan. 
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2.6 Beskrivning av OS-Trap  
 
I Olympisk Trap roterar skytten mellan fem olika plattor som är belägna bakom 
kastargrupperna som består av tre kastare per grupp. De femton olika kastarna är 
monterade i en bunker 15 meter framför skytteplatserna. För principskiss se figur 2.4 
nedan. Under en serie kan totalt upp till sex skyttar deltaga samtidigt och då bemannas 
även en sjätte skjutplatta som är en så kallad ”väntstation”. På första stationen avlossas 
ett skott och därefter roterar skyttarna till nästkommande station. Totalt gör skytten fem 
varv runt stationen som resulterar i 25 skott under serien. Duvan skickas iväg efter ett 
röstkommando från skytten som oftast sker med hjälp av en akustisk utlösare i form av en 
rad mikrofoner som finns placerade framför varje skjutplats.  
 

 
Figur 2.4 Skiss från ovan över en Olympisk Trapbana med lerduvekastarna grupperade 
framför de fem olika skjutpositionerna. 
 
 
Skillnaden jämfört med till exempel Nordisk Trap är att kastarna har förbestämda lägen 
inom OS-trap. En slumpning inom varje kastargrupp sker när skytten står på skytteplattan 
för respektive grupp. Slumpningen är dock inte helt stokastisk då det finns ett krav om att 
slumpningen efter avslutad serie ska ha resulterat i tio duvor åt vänster, tio duvor åt höger 
samt fem rakt fram. Varje grupp har en kastare som i huvudsak är riktad åt vardera av de 
tre olika hållen, dock skiljer sig parametrarna mellan de olika kastarna något. De 
parametrar som ändras är justering av graderna i sidoriktningen och elevationen på 
kastarna för att få olika höjd på duvorna. Ett grundkrav för kastarna är att de håller sig 
inom vissa områden. För att de ska kunna delas upp i tre olika typer av kastare 
(höger/vänster/rak) så måste duvans flyktbana hålla sig inom vissa bestämda gränser 
enligt figur 2.5 på nästa sida. 
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Figur 2.5 Beskriver de områden som duvans flyktväg måste hålla sig inom för att 
uppfylla kraven för de olika kastarna inom en grupp. 
 
 
 
För att undvika att det ska bli för lätt för en rutinerad skytt att lära sig de olika 
kombinationerna som kan förekomma så har nio olika program utformats som kastarna 
kan justeras in enligt. Ett sådant program lottas fram innan tävlingens start så ingen har 
fördel av att specialisera sig på ett speciellt program inför en tävling. Injusteringen sker 
manuellt genom att kastarna fysiskt riktas om och provskjuts under övervakning av 
domarna i den kommande tävlingen.  
 
Enligt reglerna ska kastlängden vara 76 meter ± 1 meter från kastarens centrum till den 
tänkta nedslagspunkten oberoende av sidovinkeln. För ytterligare förklaring se figur 2.6 
på nästa sida. Kastlängden påverkas således av elevationen och måste justeras varje gång 
man ändrar vinkeln i höjdled.  Enligt reglementet ska duvorna maximalt avvika ±1˚ från 
de givna riktningarna i sidled. 
 
För att en skytt ska kunna skjuta duvan så snabbt som möjligt efter att maskinen har 
kastat den så märker man ut en så kallad ”breakpoint”. Det är en punkt vid 
utkastningsbunkern där kastbanorna sammanfaller i en och samma punkt som ger skytten 
en utgångspunkt där duvan kommer att påbörja sin flykt [3]. 
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Figur 2.6 Visar hur kastlängden skall justeras in för samtliga kastare i en grupp. 
Breakpointen är utmärkt på skissen. 
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3. KONSTRUKTION OCH UTFÖRANDE 

 

3.1 Beskrivning av ursprunglig kastare 
 
Den ursprungliga kastaren konstruerades vid ett tidigare examensarbete av ett par norska 
studenter som försökte lösa problemet med att programmera en vanlig PC för styrningen 
av lerduvekastaren. De norska studenterna lyckades dock inte lösa problemet och 
lämnade över utrustningen till Beomat. Lerduvekastarens konstruktion är både mekaniskt 
och elektriskt uppbyggd. Den elektriska delen består av fyra stycken trefasmotorer, en 
mikrobrytare, magnetkopplingar till motorerna samt resistiva givare för avkänningen av 
positioneringen. Mekaniskt är kastaren konstruerad som en vanlig lerduvekastare, dock 
med fler varierbara parametrar. Normalt så har en kastare två till tre motorer för 
sidojustering, höjdjustering och kastarmsuppspänning. Denna kastare har även en fjärde 
motor som kan justera fjäderspänningen så att kastlängden alltid blir den samma 
oberoende av kastarens höjdvinkel. Motorn som styr uppspänningen av kastarmen är 
själstyrande vilket i praktiken innebär att när den får en insignal att släppa duvan så 
släpper kastarmen även en mikrobrytare som aktiverar magnetkopplingen och åter 
spänner upp kastarmen tills mikrobrytaren slås till igen. Denna del behöver således inte 
programmeras utan fungerar självständigt utan yttre påverkan från PLC:n. 
Då projektet gjordes i Norge anpassades matningsspänningen till norsk standard vilket 
innebär att det saknas noll-ledare i trefassystemet.       
 
Den befintliga konstruktionen av kastaren möjliggör ej någon exakt position av en så 
kallad breakpoint, se figur 2.6 tidigare. Detta beror på att rotationscentrumet på kastaren 
är i mitten, så kastaren roterar runt sin egen axel och utkastningspunkten varierar då 
något jämfört med om kastaren hade roterat kring en axel som varit placerad i kastarens 
framkant. Detta verkar inte vara något större problem för rutinerade skyttar och det är 
inget som ingår i arbetets omfattning heller. Dock bör det nämnas då det avviker från en 
normal OS-trapanläggning och uppgiften var att konstruera ett substitut som kan ersätta 
den befintliga anläggningen.  
 
3.2 Ändring av utrustning 
 
Styrsystemet med en PC, som ska ersättas med en smidigare lösning, som möjliggör att 
utrustningen kan vara placerad utomhus över tiden. All eldragning på kastaren som var 
till för att kunna styra kastaren med en PC fick avlägsnas alternativt omkopplas. För att få 
en servicevänlig kastare så krävs det att givarna som används uppfyller kraven på 
noggrannhet och att de är utbytbara vid eventuella behov. För att passa för bruk i Sverige 
fick matningen till motorerna omkopplas till trefas enligt svensk standard istället för den 
tidigare norska trefaskopplingen. Breakpointen åtgärdades inte på något vis som nämndes 
ovan, utan den nuvarande mekaniska uppbyggnaden av kastaren har behållits. 
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3.3 Val av utrustning 
 
Det första som konstaterades var att en PCstyrning inte skulle vara det smidigaste sättet 
att lösa styrningen med, då kraven var att utrustningen skulle kunna vara placerad 
utomhus. Företaget Beomat har ett etablerat samarbete med Gycom som levererar 
styrutrustning som till exempel multifunktionsrelän till mer komplexa PLC:er. Företaget 
gav som förslag att använda samma multifunktionsrelä som de använder sig av på sina 
nuvarande kastmaskiner och som är ganska enkel att programmera. Typen de använder är 
en Moeller easy800 som ses nedan i figur 3.1. Modellen har 12 stycken digitala ingångar 
och sex utgångar, där fyra av ingångarna kan användas som analoga. Programmeringen 
av relä utförs i ett program som heter easysoft, programmet följer med modellen och ska 
vara ganska enkelt att använda. Programmeringen gjordes med ladderstruktur och var 
begränsad med 256 rader kommandon. Efter en tids arbete med programmeringen visade 
det sig dock vara omöjligt att göra ett så pass avancerat program i en så begränsad modell 
som Moeller easy800.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Multifunktionsrelä Moeller easy800. 
 
 
Då det konstaterats att easy800 inte kunde användas så diskuterades detta med företaget 
och det resulterade i att Gycom kontaktades och i samarbete med dem försöktes en 
lämplig produkt hittas som skulle klara av det avancerade programet. Efter många 
timmars bläddrande i diverse kataloger och mycket tid på telefon  framkom ett förslag på 
en modell som till rätt pris skulle klara av uppgiften. 
 
Med tanke på den ekonomiska aspekten kunde inte valet av produkt göras enbart utifrån 
prestanda. Produkten som till slut användes blev en Moeller PLC av modellen EC-4P-
221-MRAD1. PLC:n hade som tidigare produkt 12 digitala ingångar samt sju utgångar 
varav fyra av ingångarna kunde användas som analoga. Denna PLC hade även en extra 
utgång som kunde användas som analog om detta krävdes. För att skytten inte ska behöva 
springa fram till PLC:n varje gång vid programbyte eller en eventuell krossduva 
bestämdes  att  en display vid skjutplatsen behövdes för att därifrån kunna styra PLC:n. 
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Displayen som valdes ses nedan i figur 3.2. I displayfönstret finns tillgång till fyra rader 
där varje rad kan fyllas ut med 20 tecken, som enkelt utförs med ett medföljande 
program. De 11 knapparna på framsidan kan länkas till diverse funktioner i programmet 
men detta visade sig senare inte vara så enkelt. För att få kommunikation mellan display 
och PLC, och på grund av att avståndet mellan enheterna var ganska stort blev det 
nödvändigt att tillverka en canopen kabel som skulle göra kommunikationen möjlig. 
Kabeln tillverkas av en vanlig nätverkskabel som i ena änden kopplas till en RJ45 
anslutning och i andra änden till en nio-polig d-sub hane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Display MI4-117-KC1. 
  
 
Instruktioner för hur kommunikationskabeln skulle tillverkas medföljde produkterna som 
beställdes. Enligt instruktionerna för den önskade kabeln skulle ben nr. ett och två i RJ45 
kontakten och ben nr. två och sju i nio-poliga d-sub hanen användas.  
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För att kunna ladda över programmet till displayen och PLC fick även kablar beställas till 
detta eftersom de inte följde med produkterna. De kablarna var färdiga och var bara att 
koppla upp och använda mot utrustningen.  
 
För att få en noggrann positionering av motorerna med givare som uppfyllde våra krav 
användes linjära givare från Duncan Electronics. Givarnas långa livslängd, oändliga 
upplösning och jämna brusfria utsignal gav oss hög tillförlitlighet i våra mätningar. De 
faktorer gjorde att det blev bestämt att Duncans resistiva givare i 600-serien skulle 
användas. Specifikationer återfinns i tabell 3.1 nedan. Vid användandet av Duncans 600-
serie har man tillgång till sju olika slaglängdsvalmöjligheter mellan 25 och 305 
millimeter. Sprängskiss över givaren återfinns i figur 3.3 nedan. Givarnas avlastade och 
fritt roterande axelkonstruktion förhindrar snedbelastningar och ger givaren dess långa 
livslängd. För att givarna skulle uppfylla funktionerna som ställdes användes längderna 9, 
15 och 18 centimeter på fjäder, höjd och sidogivarna.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 3.1 Specifikationer av givare. 

  Givarspecifikation 
    
Effekttålighet vid 
70ºC 0,25W 
Upplösning Oändlig 

Temperaturområde 
-55 till 
+125ºC 

Friktion 0,56N 

Livslängd 
10*10^6 
cykler 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Duncans linjärgivare 25-305 millimeter.  
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För att få en så bra upplösning som möjligt lägger vi en stabiliserad 10 voltsspänning 
över givarna för att erhålla ett bra resultat. Problemet var att hitta en transformator som 
kunde transformera 230 volt ner till 10 volt och hålla spänningen stabil även vid 
spänningsvariationer. Det bästa alternativet med tanke på alla krav blev en OSRAM av 
typen optotronic OT12 som återfinns nedan i figur 3.4. Transformatorn tar inspänningen 
230/240 volt och transformerar spänningen ner till en stabil 10 voltslikspänning med 
noggrannheten (±0,5 volt)  till utgången. Enheten är kortslutningssäker och är skyddad 
mot överbelastning och övertemperatur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Transformatorenhet OSRAM. 
 
Motorerna som var monterade på kastaren från början var norska trefasmotorer som var 
överdimensionerade och för snabba för detta system. Hastigheten var avgörande eftersom 
systemet ska kunna stanna inom givna positioner. Problemet med positioneringen löstes 
genom att motorerna byttes till vanliga enfasiga 230 volts motorer enligt svensk standard, 
återfinns i figur 3.5 nedan. Motorerna beställdes från en dansk firma som heter Høyer 
motors. De finns representerade i Sverige av en återförsäljare i Värnamo. Motorerna 
uppfyller IP55 klassificering, som innebär att de är vatten- och dammtåliga.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Figur 3.5  Enfas 230 volt motorer från Høyers motors. 
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För att utrustningen skall kunna sitta monterad utomhus över tiden krävs en låda som är 
låsbar samt fuktskyddad. Lådan som valdes uppfyllde kraven angående möjligheten att 
låsa och var försedd med en ventil med ett GoreTexfilter i överdelen för att säkerställa 
god ventilation. I lådan monterades PLC:n, transformatorer, kopplingsplintar, kontaktor 
samt brytare. En kontakt för inkoppling av manuell tryckutlösare eller 
röststyrningssystem monterades på lådans sida för att möjliggöra lätt åtkomst samt 
underlättning vid reparation och service. Bild av lådan återfinns i figur 3.6 nedan. 
 
 

 
Figur 3.6 Montering av utrustning i låda för ökad tålighet i utomhusklimat. 
 
 
För att få en uppfattning av hur systemet är sammankopplat har en principskiss gjorts där 
man kan se hur de olika delarna i konstruktionen sitter ihop med varandra. Det är dessa 
delar som kommer att utgöra den färdiga kastaren med styrmöjligheterna som beskrivits 
tidigare i arbetet. Skissen återfinns i figur 3.7  på nästkommande sida och är endast en 
överskådlig bild för att ge läsaren en helhetsbild av hela systemet. 
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Figur 3.7 Översiktsbild av hur hela systemet är sammankopplat. 
 
 

3.4 Allmän beskrivning av programmering 
 
Programmeringen är en stor del av examensarbetet men vi har valt att inte redovisa det 
ner på minsta detaljnivå då det snabbt blir ointressant för läsaren och i detta fall är 
resultatet mer relevant än hur programmet utför olika sekvenser. PLC:n som ska styra 
kastaren ska som vi nämnt tidigare manövreras från en display vid skjutpositionen. Detta 
underlättar för skytten så han/hon kan välja program och åtgärda krossduvor etc. från sin 
position och ej behöva gå fram till kastaren för att styra den. Både PLC och Display var 
tvungna att programmeras individuellt. 
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3.4.1 Beskrivning av PLC program 
 
För programmering av PLC:n användes programmet CoDeSys som är ett program som 
implementerar standarden IEC 61131-3. Standarden består av sex olika 
språk/programmeringssätt som användaren kan välja mellan.  
 

• Instruktionslista (IL): Påminner om assemblerspråket i uppbyggnaden. 
• Ladderdiagram (LD): Är ett grafiskt språk som består av reläer och anslutningar. 
• Funktionsblockdiagram (FBD): Är ett snabbt grafiskt programmeringsspråk som 

representerar analoga och digitala uttryck. 
• Sekvensiellt Funktionsschema (SFC): Är användbart när man vill strukturera sitt 

program. 
• Kontinuerligt Funktionsschema (CFC): Är en form av friare grafisk FBD men är 

inte lika snabb som vanligt FBD men erbjuder större flexibilitet. 
• Strukturerad text (ST): Är ett textbaserat högnivåspråk som till stor del påminner 

om programmeringsspråket Pascal. 
 
Valet av programmeringsspråk i detta fall blev strukturerad text då det erbjuder stor 
flexibilitet och ett tankesätt som sedan tidigare för oss är bekant.  
 
Programmet består av ett huvudprogram där PLC:n kontinuerligt läser av ingångarna och 
uppdaterar utgångarna. De subprogram som anropas vid olika tillfällen är Koordinaterna 
för program ett till nio där rätt koordinater för kastaren hämtas beroende på vilket 
program som körs och slumpas inom varje kastargrupp. Ett annat program för Nordisk 
Trap aktiveras när kastaren ska vara i läget för Nordiskt trapskytte. Ytterligare ett 
subprogram tillåter användaren att göra alla inställningar innan huvudprogrammet börjar 
läsa av ingångarna och ändra utgångarna. Efter uppstart av PLC:n initieras ett program 
som endast aktiveras första gången den startas för att aktivera magnetkopplingarna i 
motorerna. För att nollställa PLC:n om man vill avsluta en serie innan den är färdig finns 
ett subprogram som nollställer samtliga variabler och konstanter som ändrats under 
programmets gång. Vid krossduva kan användaren backa till föregående koordinater med 
ett backningsprogram [6].  
Ett blockschema för beskrivning av de olika programdelarna följer på nästa sida i figur 
3.8. 
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Init.prg. Körs första gången 

 
Figur 3.8 Beskrivning av PLCprogrammet i olika block. 
 

Huvudprogram 
 
Analoga givaringångar 
avläses och utgångar till 
magnetkopplingarna 
uppdateras. 
 
Avgör vilket 
koordinatprogram som ska 
användas beroende på 
skyttens inställningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Nordisk Trap är 
aktiverat körs 
programmet. 
 
Föregående 
kastkoordinater hämtas 
vid behov med kommando 
från skytten. 
 

Koordinatprg. ett 

Koordinatprg. två 

Koordinatprg. tre 

Koordinatprg. fyra 

Koordinatprg. fem 

Koordinatprg. sex 

Koordinatprg. sju 

Koordinatprg. åtta 

Koordinatprg. nio 

Framslumpat värde avgör vilken 
kastare i varje grupp som ska 
aktiveras. Räknare räknar upp 
beroende på kastarens riktning 
och avgör vilka kastare som ska 
aktiveras vid nästkommande 
skott. 

Nordisk Trap prg.  

Vid uppstart av serie 

Wait prg. Håller 
programmet tills 
inställningarna är gjorda 

Backningsprg. för 
eventuella krossduvor. 

Reset prg. för att nollställa 
PLC:n och displayen. 
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När PLC:n startas upp så går programmet automatiskt in i ett subprogram som ser till att 
skytten hinner göra sina inställningar innan programmet går vidare. Ett subprogram som 
körs första gången en serie påbörjas aktiveras därefter och motorerna kopplas in och 
programmet kontrollerar varifrån koordinaterna till givarna ska hämtas ifrån, med andra 
ord vilket program skytten har valt. 
 
Programmet hämtar därefter koordinater ur en tvådimensionell array med hjälp av ett 
slumptal som avgör vilken rad i arrayen som ska hämtas. Slumpningen görs med en 
systemklocka där tiden från uppstarten av PLC:n i millisekunder hämtas efter varje 
röstkommando och med ett ”moduluskommando” i kodningen tas lämpliga slumptal 
fram. De tre olika raderna i arrayen representerar högerkastare, vänsterkastare och rak 
kastare. De tre kolumnerna i raden som hämtas består av koordinater för höjd, sida och 
fjäderspänning för just den framslumpade kastaren i gruppen. Värdet som hämtas skickas 
till variabler där en konstant subtraheras samt samma konstant adderas till det hämtade 
värdet och lagrar ner det mindre och större värdet i två olika variabler. Detta görs för att 
få ett infångningsområde för givarna så motorerna har ett intervall att stanna på. 
 
En räknare håller koll på om kastet som framslumpats var en högerkastare, vänsterkastare 
eller en rak kastare. Villkoret som gällde enligt reglementet var att 10 stycken duvor ska 
gå åt vänster 10 stycken åt höger samt fem stycken rakt fram. Detta regleras med olika 
villkor så när en kastare blivit full så övergår programmet att slumpa mellan de 
återstående två kastarna. 
 
Vid en puls på ingången som släpper iväg duvan så slumpar programmet fram nya 
koordinater för nästkommande kastare, samtidigt som programmet lagrar undan 
föregående koordinater i variabler för en eventuell backning i serien om en duva skulle 
krossas i maskinen. 
 
Om signalen från displayen som styr Nordisk trapfunktionen aktiveras går programmet in 
i ett subprogram där fjäder- och höjdkoordinater ställs in till konstanta värden enligt 
reglementet och sidomotorn går kontinuerligt där duvan släpps iväg på ett röstkommando 
enligt principen ovan. 

Vid en resetsignal från displayen så nollställs samtliga variabler och räknare, samt 
programmet återgår till ursprungsläget i displayen där nya val kan göras för att påbörja en 
ny skjutserie. PLC:n går in i ett subprogram som sköter nollställningarna och går därefter 
tillbaks ut i huvudprogrammet och väntar på att inställningarna ska göras och börjar 
därefter om från början när ”wait-kommandot” inaktiveras. 

På nästa sida i figur 3.9 följer en skärmdump av CoDeSys där visas hur programmet ser 
ut i strukturerad text-läget. I övre delen deklareras variabler, konstanter etc. och i det 
nedre fönstret skrivs koden. Menyn till vänster möjliggör en lätt växling mellan de olika 
programmen som används för tillfället [4]. 
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Figur 3.9 En ”printscreen” av CoDeSys för en enklare överblick av programmet. 

 

3.4.2 Beskrivning av displayprogrammering 

Displayen programmerades med ett separat program som heter MI4 Configurator. Detta 
program var uppbyggt grafiskt och displaymodellen valdes i inställningarna och därefter 
länkades de olika knapptryckningarna i olika lägen till andra fönster. När en viss knapp 
trycks ner på displayen i ett visst fönster så går dispalyen till ett nytt fönster och skickar 
samtidigt en signal på en bestämd adress till PLC:n som har en variabel deklarerad i 
programmet och styr en viss funktion.  

Valmöjligheterna i displayen efter en välkomstskärm är att välja Olympisk Trap eller 
Nordisk Trap. Därefter körs antingen Nordiska trapprogrammet igång eller så uppmanas 
användaren att välja program ett till nio i det olympiska trapprogrammet. När ett program 
valts och körs finns valmöjligheter som krossduva och avsluta. Krossduvekommandot 
skickar displayen till ett läge där den uppmanar skytten att skjuta den förlorade duvan och 
sedan med en knapptryckning återgå till serien. Det som händer i programmet är att 
föregående koordinater hämtas och programmet går in i ett läge där det ej räknar upp 
antalet skjutna duvor för att inte få fel värden i slutändan. Vid avslutningskommando så 
nollställs samtliga variabler och räknare och displayen återgår till fönstret varifrån valen 
för Olympisk Trap eller Nordisk Trap görs. 
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3.4.3 Beskrivning av allmänna programmeringsproblem 

För att nämna några problem som uppstod vid programmeringen av PLC:n och display 
kan nämnas att PLC:n inte fungerade riktigt som tänkt. Ett försök att konstruera 
programmet så att det kördes i en for-loop (och även en while-loop provades) för att 
invänta ett visst värde på en insignal innan programmet gick vidare misslyckades. PLC:n 
krävde att programmet var tvunget att köras kontinuerligt för att inte indikera att det 
fastnat i en oändlig loop. Dessa problem gick att kringgå efter lite omstrukturering av 
programmet. 

Ytterligare ett problem som uppstod var knapptryckningarna på displayen. Dessa var 
något tröga och användaren var inte alltid säker på att de blivit intryckta efter en 
knapptryckning. Detta medförde att de inte gick att använda både ”tryck-läge” och 
”släpp-läge” (press and release) för då kunde användaren aldrig vara säker på att båda 
signalerna som skulle ha skickats i de olika lägena blev skickade. Detta fick lösas genom 
att displayen alltid bytte fönster vid en signaländring så att användaren fick en bekräftelse 
på att knappen aktiverats. Det resulterade i att programmet blev något osmidigare men 
felsannolikheten minskades avsevärt vilket prioriterades.  

Ett annat hinder som inte direkt var ett programmeringsproblem men som likväl 
medförde vissa problem var försöken att simulera programmet utan att ha kastaren 
inkopplad. Detta berodde på att de analoga ingångarna användes med givarvärdena som 
bekräftelse på att kastaren stod i rätt läge, vilket medförde att samtliga koordinater som 
framslumpats var tvungna att manuellt skrivas in i simuleringsprogrammet efter varje 
skottkommando. I praktiken sveper kastaren kontinuerligt så att de rätta värdena 
automatiskt uppnås utan någon yttre påverkan. Att manuellt behöva mata in de analoga 
värdena vid simulering var främst tidsödande när arbete i simuleringsmiljön gjordes och 
kastaren ej fanns att tillgå [5]. 

   



Konstruktion och programmering av lerduvekastare  21 
Armin Popaja och Fredrik Sundberg  

 

4. ANALYS OCH DISKUSSION 

 
Efter avslutat arbete kan det konstateras att vissa saker kunde ha gjorts annorlunda för att 
underlätta för både oss och användaren av systemet.  
Styrsystemet som valdes medförde ett nytt programmeringsspråk och blev en utmaning 
för oss då vi aldrig tidigare kommit i kontakt med detta programmeringsspråk. Problemet 
löste vi genom att utnyttja manualer samt support. Beomat har ett samarbete med 
leverantören av styrsystemet vilket medförde ekonomiska fördelar för företaget och att de 
kommit i kontakt med produkterna tidigare. Motorer med magnetkopplingar visade sig 
inte vara optimalt för lägespositionering eftersom hastigheten på motorerna medförde 
svårigheter vid noggrann styrning av läge. Dessutom uppkom stora påfrestningar när en 
rörelse plötsligt bröts. Dessa problem hade kunnat lösas med frekvensstyrda motorer eller 
stegmotorer för att få en jämnare och exaktare positionering. De alternativen hade dock 
medfört en större kostnad för Beomat vilket kanske inte prioriteras på en kastare som är 
under utveckling. Breakpointen som nämnts tidigare i rapporten hade gått att lösa med en 
förflyttning av rotationscentrum till kastarens främre del. Detta problem kan även vara 
något som företaget väljer att återgärda senare då kastaren kommit längre i utvecklingen. 
En investering i en mer avancerad display kunde medföra ett bättre användargränssnitt 
mellan PLC och användare samt underlätta för oss som programmerade systemet.  
 

5. SLUTSATS  
 

Innan arbetet påbörjades hade vi skapat oss en uppfattning om vilka problem som skulle 
uppstå. Uppfattningen visade sig i slutskedet inte stämma överens med verkligheten då 
det hela tiden uppstod problem vi ej förutsett. Dessa problem medförde att de saker vi 
valt att prioritera blev påverkade då tiden fick omfördelas till de nya problem som 
fortlöpande uppstod.  En lärdom av arbetet som vi fått är att tidsåtgången då det blir fler 
parter inblandade oftast är längre än beräknat. Helst hade vi sett att kastaren kommit ut på 
skjutbanan tidigare för att vi skulle kunna få mer tid för kalibrering, montering och 
testkörningar. I övrigt har arbetet gått som planerat och kastaren fungerar i grunden som 
vi tänkt oss.  
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