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Sammanfattning 
 
Vår uppgift var att ta fram en algoritm för hur lastens massa förhåller sig till hydraultrycket i 
ett hydraulsystem för en truck. Algoritmen skulle sedan implementeras i en vågprototyp. 
Lösningen skulle vara kostnadseffektiv. 
 
För att undersöka sambandet utfördes mätserier där vi provade olika komponenter. Resultatet 
av mätserierna analyserades och vi fann ett samband mellan massan och hydraultrycket. Med 
hjälp av sambandet kunde sedan programkod för en vågprototyp skrivas tillsammans med 
tillhörande funktioner.  
 
Resultatet blev en fungerande vågprototyp för trucken som användes. Denna prototyp behöver 
dock testas och utvärderas ytterligare på fler truckar innan en eventuell slutprodukt kan bli 
aktuell.     

 
 
 
Abstract 
 
Our task was to develop an algorithm for the relationship between mass and hydraulic 
pressure in a hydraulic system in a forklift. The algorithm was then to be implemented in a 
prototype of a forklift scale. The solution had to be cost-effective. 
 
To examine the relationship we performed series of measurements in which various 
components were tested. The results of the measurements were analyzed and we found a 
correlation between mass and hydraulic pressure. Due to this we could write a code for a 
forklift scale prototype with features. 
 
The forklift scale prototype worked on the forklift that we used but it needs to be tested and 
evaluated further in more forklifts before a final product can be made. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
VÅGAB är Sveriges ledande företag inom mobil vägning. De säljer mobila vågsystem till 
många olika fordonstyper som t.ex. truckar, lastbilar och hjullastare. Företaget bildades 1990 
och har sitt huvudkontor i Karlstad med sju stycken filialer runt om i landet. Sedan 2006 är 
företaget ett dotterbolag till Tamtron Group med huvudsäte i Tammerfors, Finland. 
 
VÅGAB säljer två olika typer av truckvågar. I den ena typen används lastceller som finns 
monterade i gafflarna och i den andra används en tryckgivare som mäter hydraultrycket i 
lyftcylindern. En lastcell är normalt uppbyggd av bryggkopplade trådtöjningsgivare. 
Trådtöjningsgivarna ger ifrån sig en elektrisk signal då de utsätts för mekanisk belastning och 
signalen behandlas sedan i en enhet för att erhålla pålagd massa som sedan visas i en display.  
 
Använder man sig istället av en tryckgivare, monteras givaren i ett mätblock tillsammans med 
en magnetventil och en strypventil. Mätblocket kopplas in mellan tryck- och retursidan, se 
figur 1.1. Vid vägning lyfts gaffelstativet till ett angivet läge. Magnetventilen sänker 
gaffelstativet med last under den tid som den matas med en bestämd signal genom att släppa 
igenom oljan. Samtidigt läser man av tryckgivarens utsignal och beräknar med hjälp av denna 
den pålagda massan som sedan visas på en display. Anledningen till att man läser av 
tryckgivarens signal då stativet långsamt släpps ner är för att minska friktionens inverkan. 
 
Fördelen med vågar som mäter hydraultryck gentemot vågar med lastceller är att man slipper 
känsliga givare i gafflarna vilket ger en mer stryktålig vågutrustning som tål en tuffare 
behandling. 
 
 

 
 

Figur 1.1. Mätblocket inkopplat mellan tryck- och retursida. 
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1.2 Syfte, mål och avgränsning 
 
Företaget önskade att sambandet för hur den pålagda massan förhåller sig till hydraultrycket i 
en truck undersöktes. Om en algoritm för sambandet kunde hittas ville företaget att 
algoritmen implementerades i en vågprototyp. Prototypen skulle ge hög noggrannhet och 
mycket god repeterbarhet. Projektets största avgränsning var att lösningen skulle vara 
kostnadseffektiv. 
 
 

1.3 Problemformulering 
 
För att lösa uppgifterna formulerades följande frågeställningar: 
 

• Vilken datainsamlingsenhet (DAQ) lämpar sig för projektet? 
• Hur skapas ett program för att utföra mätserier? 
• Vilka faktorer påverkar mätresultatet och hur tar vi hänsyn till dem? 
• Hur analyseras mätserierna på bästa sätt? 
• Kommer programmet att fungera för olika truckar? 
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2 Utförande 
 

2.1 Utrustning 
 
Utrustningen som skulle väljas ut var mätblock med tillhörande komponenter och DAQ med 
tillhörande mjukvara. Truckarna som användes var företagets egna. 
 
2.1.1 Mätblock 
 
Till att börja med användes tidigare beprövade komponenter eftersom vi vet att dessa 
fungerar. Dessa komponenter var ventilhus (1), tryckgivare (2), komplett magnetventil (3) och 
strypventil (4), se figur 2.1. Senare under projektet användes alternativa standardvarianter av 
motsvarande komponenter. 
 
 

 
 

Figur 2.1. Komplett mätblock. 
 
 
2.1.2 DAQ med tillhörande mjukvara 
 
En DAQ ur National Instruments sortiment valdes eftersom vi önskade att arbeta i 
mjukvaruprogrammet LabVIEW, som även det tillverkas av National Instruments. Den DAQ 
som lämpade sig bäst för projektet var NI-DAQ 6211 då den hade 16-bitars upplösning och 
en USB-anslutning för inkoppling till PC. I LabVIEW programmerar man grafiskt och 
programmet används vanligen för datainsamling. 
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2.1.3 Truckar och vikter 
 
Trucken som huvudsakligen användes var en eldriven motviktstruck med en lyftkapacitet på 
2500 kg, se figur 2.2. Senare i projektet användes också en eldriven ledstaplare med en 
lyftkapacitet på 1000 kg, se figur 2.3. 
 
Till vårt förfogade fanns fyra vikter på 500 kg certifierade av SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut), fyra certifierade vikter på 10 kg och en vikt på 239 kg. Övriga vikter 
vägdes med en pallyftare med lastceller som var certifierad och hade en onoggrannhet på 
0,1 % av pålagd vikt. 
 

 
Figur 2.2. Motviktstrucken som vi hade till vårt förfogande. 

 

 
Figur 2.3. Ledstaplartrucken som vi använde oss av. 
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2.2 Optimering av mätmetod 
 
För att få likvärdiga förhållanden under vägningarna krävdes en optimering av mätmetoden 
och ett konsekvent vägningsförfarande där man i största möjliga mån tog hänsyn till 
påverkande faktorer. 
  
2.2.1 Vägningsförfarande 
 
När gaffelstativet lyfts till ett bestämt läge, kallat vågläge, matades magnetventilen med en 
spänning under en bestämd tid för att sänka stativet med last. Samtidigt tog DAQ-en emot en 
signal från tryckgivaren under sänkningen. Tryckgivaren matades med en konstant spänning 
från DAQ-en, se schema figur 2.4. Insignalen presenterades sedan som en graf i LabVIEW 
där även ett uträknat medelvärde baserat på signalen visades, se figur 2.5. Medelvärdet 
beräknades i intervallet 2-5 sekunder eftersom kurvan då har jämnats ut. 
 
 

 
 

Figur 2.4. Översiktsschema för mätning av signal vid vägning. 
 
 

 
Figur 2.5. Signal från tryckgivaren. 
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2.2.2 Styrning av magnetventil från datorn 
 
För att få en optimalt synkad vägningsprocedur ville vi styra magnetventilen från DAQ-en för 
att eliminera fördröjningen som uppstod då man slog till spänningskuben manuellt. Problemet 
med detta var att DAQ-en endast gav 5 mA ut vilket var alldeles för lite för att aktivera 
magnetventilen som krävde 1,4 A. För att lösa problemet byggde vi en strömförstärkarkrets 
med ett relä som aktiverade magnetventilen, se figur 2.6 och 2.7. Programmet kunde då sänka 
stativet och samtidigt läsa in tryckgivarens utsignal genom en knapptryckning.    
 
 
 

 
Figur 2.6. Översiktsschema för mätning med strömförstärkarkrets. 

 
 
 
 

 
Figur 2.7. Kopplingsschema för strömförstärkarkrets. 
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2.2.3 Påverkande faktorer vid vägning 
 
Flöde 
Flödet justerades genom att skruva på strypventilen för att få en förhållandevis låg 
sänkningshastighet. Detta gjorde att en snabbare insvängningstid och en mindre oscillerande 
signal erhölls än vid högre sänkningshastigheter. Denna inställning behölls sedan under hela 
projektet. 
  
Mättid 
Vägningar med mättider från ett par sekunder upp till en halv minut genomfördes. Vi 
upptäckte att det inte spelade någon större roll ifall man mätte givarens signal under 15, 20 
eller 30 sekunder. Det viktiga var att signalen svängt in och varit insvängd under ett par 
sekunder. Mättiden valdes till tre sekunder under hela projektet. 
 
Vågläge 
Efter att ha provat flera olika våglägen kom vi fram till att ett lågt vågläge var mest 
fördelaktigt. Där erhölls en snabbare insvängningstid och en mindre oscillerande signalkurva. 
Ett lågt vågläge märktes ut på stativet och detta användes sedan under samtliga vägningar, se 
figur 2.8.   
 
Stativets vinkel 
För att undvika att olika moment uppstod vid vägningarna genomfördes alla mätserier med 
90° vinkel på stativet, se figur 2.8. Vinkeln mättes upp med ett vattenpass. 
  
Hydrauloljans temperatur 
Vid upprepade vägningar under kort tid utan att avlasta gafflarna steg temperaturen märkbart. 
Temperaturen uppmättes med en pt-100 givare placerad på mätblockets utsida. Att 
kompensera för temperaturen med en temperaturgivare var i vårt fall inte prioriterat eftersom 
det blev för dyrt. Istället kompenserade vi för temperaturökningen genom att avlasta gafflarna 
mellan varje vägning. Temperaturen steg fortfarande men inom en acceptabel nivå. Genom att 
avlasta gafflarna mellan vägningarna erhölls också ett mer realistiskt vägningsförfarande då 
man normalt sett inte väger samma last upprepande gånger. 
  
Lastens tyngdpunktsläge 
I teorin ska inte lastens placering på gafflarna påverka trycket under vägningen då vinkeln på 
gafflarna är 90°. Vi valde ändå att alltid placera lasten längst in på gafflarna vid våra 
vägningar, se figur 2.8. Detta eftersom förhållandena inte var optimala p.g.a. visst mekaniskt 
slitage och friktion i stativet.     
 

 
Figur 2.8. Truck redo för vägning. 
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2.3 Mätserier 
 
Totalt utfördes fyra större mätserier. Mätserierna med motviktstrucken utfördes i den 
inledande delen av projektet medan mätserien med ledstaplartrucken utfördes under den 
senare delen av projektet. 
  
2.3.1 Motviktstruck 
 
Vi utförde tre olika mätserier med motviktstrucken med lyftkapaciteten 2,5 ton. I mätserierna 
användes tre olika sammansättningar av mätblock, detta för att kunna jämföra resultaten och 
upptäcka eventuella skillnader mellan mätblocken. I den första mätserien användes ett 
mätblock med tidigare beprövade komponenter. I den andra mätserien byttes tryckgivaren i 
mätblocket ut mot en av företagets egna tryckgivare. I den tredje och sista mätserien byttes 
även resten av komponenterna (d.v.s. ventilhuset, strypventilen och magnetventilen) ut mot 
andra alternativ. 
 
Under den första mätserien utfördes 50 vägningar i följd för varje vikt. I mätserien användes 
följande vikter: 249 kg, 500 kg, 749 kg, 1000 kg, 1249 kg, 1500 kg, 1749 kg, 2000 kg och 
2249 kg. Alla insignaler från varje vikt sparades och ett medelvärde räknades ut för 
signalerna. Sedan gjordes ett diagram med samtliga vikter och medelvärdena för de tio första 
mätningarna för varje vikt, se figur 3.1. 
 
Under andra mätserien utfördes 25 vägningar i följd för varje vikt. Detta eftersom vi insåg att 
det inte fanns någon mening med att göra. vägningar då värdet på insignalen inte ändrades 
nämnbart efter ca 20 vägningar. För att se om resultatet skulle bli detsamma för låga vikter 
kompletterades denna mätserie med följande vikter: 0 kg (endast stativ), 50 kg, 75 kg, 100 kg, 
125 kg, 150 kg, 175 kg och 200 kg. Alla insignaler från samtliga vikter sparades och ett 
medelvärde räknades ut för signalerna. Även här gjordes ett diagram med samtliga vikter och 
medelvärdena för de tio första mätningarna för varje vikt, se figur 3.2. 
 
Tredje mätserien utfördes på samma sätt som andra mätserien med enda skillnaden att vi 
gjorde 20 vägningar per omgång istället för 25. Diagram över tredje mätserien ses i figur 3.3. 
 
2.3.2 Ledstaplartruck 
 
En mätserie med ledstaplartrucken med lastkapaciteten på 1 ton utfördes. I mätserien 
användes mätblocket med de alternativa komponenterna d.v.s. samma mätblock som under 
tredje mätserien för motviktstrucken. I mätserien utfördes fem vägningar i följd på vikterna:  
0 kg, 248 kg, 500 kg, 749 kg och 1000 kg. Anledningen till att vi bara gjorde fem vägningar 
för varje vikt var att repeterbarheten inte var bra då trucken var i dåligt skick. Ett diagram 
med samtliga vikter och insignalernas medelvärden gjordes, se figur 3.4. 
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3 Resultat av mätserier 

 
Resultatet av mätserierna presenteras som grafer med signalen som funktion av lasten. 
 

3.1 Motviktstruck 
 

 
 

Figur 3.1. Mätserie 1. Insignalen som funktion av lasten. 
  

 

 
 

Figur 3.2. Mätserie 2. Insignalen som funktion av lasten. 
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Figur 3.3. Mätserie 3. Insignalen som funktion av lasten. 
 
 

3.2 Ledstaplartruck 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 3.3. Mätserie 4. Insignalen som funktion av lasten. 
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4 Analys av mätdata 

 
Mätserierna som utfördes med motviktstrucken användes som underlag för att kunna ta fram 
algoritmen för vågen. Mätserien med ledstaplartrucken gjordes för att undersöka förhållandet 
på ytterligare en truck.  
 

4.1 Motviktstruck 
 
I de tre första mätserierna, då motviktstrucken användes, erhölls ett likvärdigt resultat. Detta 
innebar att man inte behövde begränsa sig till tidigare beprövade komponenter. Vi valde då 
att gå vidare med de komponenter som använts under den tredje mätserien eftersom detta 
mätblock var mest kostnadseffektivt. En kostnadseffektiv lösning var något som efterfrågades 
starkt av företaget. Detta mätblock användes sedan under resten av projektet. 
 
Vi valde att analysera mätdatan från den tredje mätserien även i MATLAB, se kurva i figur 
4.1. Analysen i MATLAB stärkte teorin om att tryckgivarens signal i princip förhåller sig 
linjär mot lasten. För att se om denna teori stämde räknade vi ut vilken massa vågen skulle ha 
visat om grafen varit helt linjär mellan 0-2249 kg. Detta gjordes genom att räkna ut ett k-
värde för den linjära grafen som sedan multiplicerades med respektive uppmätt medelsignal. 
De verkliga vikterna vid respektive signal jämfördes med de uträknade för att erhålla en 
felmarginal vid varje vikt. Då vågen önskades ha en tillåten felmarginal på 0,5-1 % av 
truckens totala lyftkapacitet såg vi att tryckgivaren låg inom gränserna för att antas vara linjär 
i våra beräkningar. Efter att detta antagande gjorts kunde en algoritm för hur massan förhåller 
sig till tryckgivarens signal tas fram. Denna algoritm användes sedan för att göra ett 
vågprogram i LabVIEW. 
 

 
Figur 4.1. Mätserie nr. 3 i MATLAB.
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4.2 Ledstaplartruck 
 
Mätserien med ledstaplartrucken utfördes efter det att vågprogrammet i LabVIEW var färdigt. 
Resultatet av mätserien gav ett mer olinjärt förhållande än tidigare mätserier gjorda med 
motviktstrucken. Vid lägre laster var kurvan mer linjär än vid högre laster. Detta berodde på 
friktion och moment i stativet vilket ledde till att tryckgivarens signal blev för låg, 
se figur 4.2. Dessa faktorer fick större inverkan ju mer last som användes. Denna mätserie 
visade att vågen inte lämpar sig för alla truckar. För att erhålla ett godtagbart resultat krävs att 
trucken är i bra skick. Dåliga packningar, skevt och instabilt stativ, dålig smörjning m.m. ger 
ett icke godtagbart resultat. 
 
 

 
Figur 4.2. Bilden t.v. visar tydligt slitaget på stativet i form av bortskrapad färg. I bilden t.h. 
visas att stativet lutar vid tung last. 
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5 Utveckling av vågsystem 

 
För att skapa en komplett våg krävs en lösning med både mjuk- och hårdvara. Störst vikt har 
lagts vid mjukvarudelen.  
 

5.1 Mjukvara 
 
Vårt förslag för uppbyggnaden av mjukvara ses i figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1. Översikt av mjukvara. 

 
5.1.1 Programkod - översikt 
 
Då sambandet för hur lastens massa förhåller sig till hydraultrycket tagits fram var nästa steg i 
projektet att implementera det i en programkod för en vågprototyp. Tanken var då en 
uppbyggnad av programmet enligt figur 5.2. 
 

 
Figur 5.2. Översikt av programstruktur. 
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Kalibrering  
För att kunna utföra vägningar behöver man först skapa minst två kalibreringspunkter, 
förslagsvis en kalibrering utan last och en med maxlast. Erhålls inte önskad noggrannhet finns 
möjligheten att skapa upp till åtta ytterligare kalibreringar. Vid en kalibrering skrivs det in 
mot vilken vikt man kalibrerar och det genomförs en vägning där medelsignalen och 
kalibreringsvikten sparas. Det går även att radera eller skriva över gamla kalibreringar. 
 
Vägning 
Då en vägning genomförs behandlas medelsignalen i algoritmen tillsammans med lagrade 
kalibreringssignaler och kalibreringsvikter för att erhålla vikten som sedan visas. Det finns 
möjlighet att subtrahera fördefinierade palltypers vikt om så önskas. Det går även att ange en 
egen vikt att subtrahera om palltypen inte finns fördefinierad. Det är möjligt att addera flera 
mätningar för att erhålla en totalvikt. Adderingen kan pausas för att utföra andra vägningar för 
att sedan kunna återupptas igen vid ett senare tillfälle. När addering av massa väljs skrivs 
resultatet av samtliga vägningar till fil.  
 
Visa order 
Denna funktion skrevs det aldrig någon kod för men tanken var att filen med adderade 
vägningar skulle kunna visas och skrivas ut, se exempel figur 5.3. En tanke var att det skulle 
finnas tio valbara filer för att addera massa. Denna funktion kan med fördel användas då man 
t.ex. lastar olika lastbilar samtidigt och vill addera lasten för var och en. 
 
 

 
 

Figur 5.3. Exempel på orderfil. 
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5.1.2 Programuppbyggnad i LabVIEW 
 
Prototypen för vågprogrammet programmerades i LabVIEW. I LabVIEW används två olika 
paneler, ”Front Panel” och ”Block Diagram”. ”Front Panel” används under programkörning 
och är det grafiska användargränssnittet där programmet och dess funktioner styrs med hjälp 
av knappar, menyval och andra inmatningar. Front panelen från vårt program visas i figur 5.4. 
I ”Block Diagram” skrivs programkoden för programmets funktioner och där görs 
inställningar för DAQ-en. Vid flerskalig produktion av ett komplett vågsystem är LabVIEW 
inte att rekommendera då det krävs licens och urvalet begränsas till National Instruments egna 
produkter vilket inte är kostnadseffektivt. Vårt förslag var att översätta och komplettera koden 
till ett universellt programmeringsspråk för att få fler valmöjligheter för hårdvaran. 
Programkoden återfinns hos företaget.  
 
 

 
Figur 5.4. Vår Front Panel. 
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5.2 Hårdvara 
 
Vårt förslag för uppbyggnaden av hårdvara ses i figur 5.5. 
 
 

 
Figur 5.5. Översikt av hårdvara. 

 
 

I den färdiga produkten föreslås en lösning där DAQ, mikrodator och display med 
touchfunktion är integrerade i en enhet med I/O för inkoppling av t.ex. skrivare, se figur 5.6. 
Mätblocket ska då byggas av de alternativa standardkomponenterna som användes under den 
senare delen av projektet. En eventuell strömförstärkarkrets ska monteras på eller i anslutning 
till mätblocket om strömmen från DAQ-en är för låg för att aktivera magnetventilen. 
Spänningsförsörjningen ska ske från truckens batteri och filter ska finnas för att förhindra 
störningar.  
 
 

 
Figur 5.6. Skiss av integrerad enhet med DAQ, touchscreen, mikrodator och I/O-enheter. 
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6 Slutsats 

 
De mål som vi och företaget satte upp innan projektet startades har uppnåtts. Den del av 
projektet som tagit mest tid är programmeringen och utvärderingen av vågprogrammet. Detta 
berodde till stor del på att programmet blev större och mer avancerat än vi först trott.  
 
Vågprototypen som togs fram i LabVIEW har körts på en laptop med godkänt resultat på 
motviktstrucken. Denna prototyp behöver utvärderas på fler truckar innan man går vidare då 
den endast testats på två truckar varav en av dem inte är aktuell att sätta en våg i på grund av 
sitt dåliga skick. Visar det sig efter ytterligare utvärderingar att vågprototypen uppfyller 
kraven för önskat resultat har vi föreslagit specifikationer för hård- och mjukvara till en 
framtida våg. Dessa specifikationer har lämnats till företaget.     
 
 

 

 

 
 

 
 


