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Sammanfattning
Marinediesel Sweden AB i Ängelholm tillverkar och utvecklar båtmotorer och motorbåtsdrev. Jag 
gjorde mitt exobb på avdelningen MD Engineering som huvudsakligen utvecklar marina drivlinor.

Marinediesel Sweden AB var i behov av ett styrprogram till den testbänk de byggt för att kunna testa 
sina motorbåtsdrev. Denna rapport beskriver arbetet jag utfört för att färdigställa och optimera ett 
styrprogram till en testrigg för marina drivlinor. I rapporten tar jag upp drevbänkens uppbyggnad, dess 
funktion samt de problem jag stött på på vägen. Bland annat beskrivs hur effektförlusten beräknas 
med energidifferensen i tillförd och bortförd olja i drevet, samt hur det pålagda vridmomentet, som 
simulerar belastningen vid verkliga driftsförhållanden, styrs och beräknas med endast trycket i 
hydraulcylindrarna. 

Abstract
Marinediesel Sweden AB in Ängelholm manufacture and develop marine engines and stern drives. I 
did my thesis at the company division MD Engineering that is specialized in marine powertrain 
research and development.

Marinediesel Sweden AB in Ängelholm were in need of a control program for a test rig they built in 
order to test their sterndrives. This thesis report describes the process to optimize and finish a test rig 
for marine powertrains. In this report I discuss how the test rig is constructed, it's operation and the 
issues I encountered along the way. Among other things, I describe how the power loss is calculated 
by the energy difference of the supplied and abducted oil in the gear, and how the applied torque, 
which simulates the load at actual operating conditions, are controlled and calculated using only the 
pressure in the hydraulic cylinders.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Ett drev är den del på en motorbåt som överför motorns effekt till propellern i vattnet. I dagsläget 
utvecklar Marinediesel Sweden AB (MD) motorer och drev som båda behöver testköras under 
utvecklingsarbetet. Testceller för motorer har funnits sedan länge på MD. Däremot saknades en 
effektiv metod att testa de drev som utvecklas. 

För att lättare hitta barnsjukdomar och få kortare ställtid togs ett förslag till en testrigg (även kallad 
drevbänk) fram. Se Figur 1. Drevbänken är tänkt att vara ett komplement till de tester som tidigare 
enbart utfördes i havet. Eftersom drevet i drevbänken sitter lättillgängligt monterat i en verkstad kan 
problem upptäckas och åtgärdas mycket snabbare. Vid tester i havet måste ett drev monteras på en 
båt som sedan sjösätts, och om något behöver undersökas måste båten tas upp på land. Detta är 
tidsödande och kostsamt. De vattenburna testerna är ineffektiva och säsongsberoende. Minst två 
personer bör närvara vid varje testtillfälle som kan ta upp till en hel arbetsdag. Dessutom är 
effektförlusten svår att mäta på ett bra sätt till sjöss eftersom den mätbara värmeutvecklingen är 
missvisande på grund av avkylningen i vattnet. Testriggen är därför utvecklad för att styras av en 
person som dessutom kan jobba med andra projekt under tiden ett test pågår. 

År 2010 påbörjade min handledare konstruktion och utveckling av bänken som blev mekaniskt klar 
men projektet lades på is. Drevbänken kunde då köras för demonstrationer med låg belastning. 
Jag fick därför uppgiften att programmera styrenheten till testbänken så att fullskaliga tester kan 
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Figur 1: Bild på drevbänken 



genomföras. Styrenheten består av en PLC-enhet (Programmable Logic Controller) som  styr en 
testsekvens. Denna testsekvens simulerar de laster som påverkar ett drev vid normal körning.  

1.2 Mål

Min uppgift var att ta fram ett styrprogram till drevbänken som ska möjliggöra obevakade 
långtidstester. Programmet ska även spara en logg-fil för varje körning och om någon fellägesgivare 
aktiveras eller om en signal når larmnivå ska motorn stoppa automatiskt. 

1.3 Drevbänken

Drevbänken drivs av en elmotor med frekvensomvandlare som styrs av en PLC-enhet via CANopen-
buss (Controller Area Network). En belastning motsvarande den som uppstår på grund av motståndet 
vid propellerns ingrepp i vattnet simuleras genom att drevbänkens två hydraulcylindrar vrider drevets 
ingående axel moturs och utgående axel medurs tills önskat moment erhålls, Figur 2. Eftersom in- och 
utgående axel är sammankopplade med det totala utväxlingsförhållandet 1:1 så blir det ingen 
vinkelförändring ”per varv”.

En justerbar kuggrem (t.v. i Figur 2 och (1) i Figur 3)  kopplar samman ingående axel med en extern 
axel ((2) i Figur 3) vid sidan om drevet. Drevets propelleraxel är sammankopplad med samma externa 
axel via ytterligare en rem ((3) i Figur 3). På så vis är ingående- och propelleraxel även externt 
sammankopplade. 
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Figur 2: Principskiss belastning



Anledningen till denna utformning av bänken är att samtidigt som hållbarhetstest utförs kan även 
drevets inre effektförluster mätas. Tack vare att effektförlusten beräknas med hjälp av 
temperaturskillnaden på in- och utgående olja samt oljeflödet behöver inte bänken kalibreras på grund 
av externa effektförluster som utgör stor del av den totala effektförbrukningen. Effektförluster uppstår 
överallt där vibrationer och värme alstras, alltså finns det många förlustkällor. Det alstras exempelvis 
friktionsvärme när remmen glider över den oljefilmbelagda yta som håller remmen spänd samt genom 
vibrationer i varje lager och rem-/kugghjul.

1.4 Motor och frekvensomvandlare

För att driva drevbänken används en 75kW asynkronmotor som styrs av en frekvensomvandlare. 
Frekvensomvandlaren varierar frekvensen och därmed motorvarvtalet. Eftersom motorn inte ska driva 
en båt behöver den endast driva de förluster som orsakas av bland annat friktion i drevet och bänken. 
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Figur 3: Drevbänkens ingående komponenter



2. Teori

2.1 Beräkning av effektförlust i drevet

Effektförlusten beräknas genom att räkna ut energiinnehållet i den bortförda oljan och  subtrahera med 
energiinnehållet i den tillförda oljan över en mycket kort tidsperiod:

Qförlust = Qut – Qin

Effekten i tillförd respektive bortförd olja beräknas enligt nedanstående ekvation [1]:

Q (kW) = m (kg/s) * C (kJ/kgK) * dT (K)

Q är effektförlusten, m är massflödet, C är den specifika värmekapaciteten för oljan, dT är 
temperaturdifferensen i Kelvin eller Celcius i praktiken. För att räkna ut massflödet multipliceras oljans 
densitet, φ, (781 kg/m3 för den olja vi använder) med volymflödet, v, som mäts flera gånger i 
sekunden:

m (kg/s) = v (m³/s) * φ (kg/m3)

m = v * 781

Värmekapaciteten för oljor ligger mellan 1,4 – 2,1. Cin är vald till 1,9 och Cut till 2,0 eftersom kylaren 
stabiliserar temperaturen på in- och utgående olja, ca 40°C på ingående olja och ca 60°C på 
utgående. Volymflödet varierar markant med oljans temperatur medan variationerna i densiteten är 
försumbara då det finns andra större variationskällor.

Qut = m * Cut * Tut 

Qut = v * 781 * 2,0 * Tut 

Qn = m * Cin * Tin

Qin = v * 781 * 1,9 * Tin
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2.2 Beräkning av belastning i drevet

För att veta uppspänningen i drevet måste programmet först räkna ut kraften i hydraulcylindrarna. Är 
trycket för lågt ökar reglerventilerna trycket och vice versa. För att räkna ut dragkraften mäts trycket i 
cylindrarna. [1], [2]: 

F (kN)= (Ayttre – Ainnre ) (m2) * (p * 100) (kPa = kN/m2) 

Ayttre är cylinderns innerarea, Ainnre är kolvstångens tvärsnittsarea och Atotal är den totala kolvyta trycket 
verkar mot. 

Figur 4: Principskiss 2.

Figur 4 visar hur drevbänkens två hydraulcylindrar vrider drevets ingående axel moturs och utgående 
axel medurs tills önskat moment erhålls. Hur det önskade moment uppnås beskrivs med ekvationerna 
nedan.

Fa = (Ayttre – Ainnre) * (pa * 105)

Fb = (Ayttre – Ainnre) * (pb * 105)

Ayttre = Dyttre
2/4 * π

Ainnre = Dinnre
2/4 * π 

Dyttre är 0,063m i diameter och Dinnre är 0,032m i diameter.

Ayttre = 0,0632/4 * π = 3,1172 * 10-3 m2

Ainnre = 0,0322/4 * π = 8,042 * 10-4 m2

Atotal = Ayttre – Ainnre = 2,313 * 10-3 m2

Fb = (2,313 * 10-3) * (pb * 105)
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Fa = (2,313 * 10-3) * (pa * 105)

När dragkraften i varje remspännare är känd kan momentet på ingående och utgående axel i drevet 
beräknas.

M (kNm) = r (m) * (Fa/2 – Fb/2) (kN)

Moment utgående axel:

M1 = r1 * (Fa/2 – Fb/2)

r1 är radien på remhjulet monterat på ingående axel i drevet, 0,082m.

M1 = 0,082 * (Fa/2 – Fb/2)

Moment utgående axel:

M2 = r2 * (Fb/2 – Fa/2)

r2 är radien på remhjulet monterat på utgående axel i drevet, 0,164m.

M2 = 0,164 * (Fb/2 – Fa/2)
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3. Genomförande
Några av de funktioner som skulle utvecklas var bland annat beräkning av effektförlust i drevet, 
reglering av den simulerade belastningen samt styrning av motorhastigheten via CAN-buss. För att 
beräkna effektförlusten mäts oljetemperaturen in och ut samt oljeflödet genom drevet. En pågående 
körning skall kunna pausas och återupptas när som helst. 

3.1 Styrprogrammet

Det grafiska gränssnittet utformades för att vara användarvänligt och tydligt så att en oerfaren person 
skall kunna sköta bänken med enkla instruktioner. Exempelvis kan önskad motorhastighet och 
belastning väljas separat med två enkla knapptryckningar. Ett automatiskt läge kan också väljas med 
en enkel knapptryckning. I detta läge körs flera olika motorhastigheter och belastningar under en 
förbestämd tid.

Styrprogrammet är huvudsakligen uppbyggt av några grundläggande subrutiner. Jag har kallat dem 
”*Kontrollera givare”, ”*Val av testsekvens”,”*P-regulator” och ”*E-stop”. Flödesschema finns i bilaga 1.

”*Kontrollera givare” är den del i programmet som bland annat läser av alla givare och kontrollerar att 
inga kritiska nivåer uppnåtts. Alla beräkningar utförs också här. Beräkning av effektförlusten i drevet 
står matematisk beskrivet i avsnitt 2.1 Beräkning av effektförlust i drevet. Detta är en stor del av 
programmet eftersom varje ekvation måste delas upp i delekvationer för att kunna utföra en beräkning 
per programrad, exempelvis en addering eller en multiplicering, eftersom Ladder-editorn jag använt är 
uppbyggt på detta vis. Flödesschema för denna subrutin hittas i bilaga 2. 

”*Val av testsekvens” styr hur automatiskt test eller manuell styrning av motorhastighet och 
belastningsfall väljs. Här kan även varje hydraulcylinder styras helt separat för att underlätta vid 
service. Detta görs med hjälp av det ovan nämnda grafiska gränssnittet. För flödesschema se bilaga 
3. Hur motorhastigheten väljs hittar du i sista stycket i avsnitt 3.2 Övriga problem.

”*P-regulator” (Proportionell regulator) är den del i programmet som i praktiken styr belastningen. Den 
är egenprogrammerad och mycket enkelt uppbyggd med logiska grindar som jämför om det faktiska 
trycket i varje hydraulcylinder är högre eller lägre än det önskade. Om exempelvis det aktuella trycket i 
ena hydraulcylindern är för lågt kommer utsignalen (0-10V) till proportionalventilen (som styr trycket) 
att öka, och vice versa. Förstärkningen ändras genom att ändra upplösningen (antalet bitar) på 
tryckregleringen. Ju fler bitar desto långsammare reglering. Om det aktuella trycket är för lågt kommer 
styrsignalen till reglerventilerna öka med en bit per cykel tills den nått maxvärdet vilket i det här fallet 
motsvarar 10V spänning till proportionalventilerna. För flödesschema se bilaga 4. 

”*E-stop” kan aktiveras internt av en givare eller externt av en person. När ”*E-stop” aktiverats stannar 
motorn och trycket i hydraulcylindrarna släpps samt systemet återställs till de grundinställningar som 
laddas vid uppstart av systemet. För flödesschema se bilaga 5.
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3.2 Övriga problem

För att kommunicera med frekvensomvandlaren krävs en USB-RS232-adapter. Drivrutiner till en 
befintlig adapter letades upp på internet och installerades, vilket inte var helt lätt då namnet på 
adaptern var bortslitet. Flera olika drivrutiner testades  innan den rätta hittades. Kommunikationen 
mellan dator och PLC:n är betydligt lättare att sätta i drift då en ”plug and play” USB A till USB A 
adapter används.

Frekvensomvandlaren och PLC:n kommunicerar via CANopen som är en mycket vanlig industriell 
dataöverföringsbuss. För att inte överbelasta bussen och därmed sänka överföringshastigheten väljs 
endast de variabler som är av intresse. Detta görs genom att programmera in de variabler som ska 
kommunicera med PLC:n, vilket även kallas att ”mappa”. Det finns en lista över alla CAN-variabler i 
LTi DriveManager (programmet till frekvensomvandlaren) men utan förklaring till dem. Jag letade 
länge i manualer och testade mig fram men ingenting verkade fungera. Till slut hittades ett litet avsnitt 
i en manual med lite hjälp från support. Några få variabler stod listade med deras hexadecimala ID 
och hur de läses av. Lyckligtvis var det de variabler som var viktigast och svårast att mappa.

Jag valde att programmera PLC:n med det grafiska programspråket ladder eftersom jag anser att det 
är ganska enkelt att skriva relativt komplicerade logiska funktioner om man har förståelse för boolesk 
algebra.

Vid exjobbets början gick stor del av tiden åt att lära sig programmet eftersom jag aldrig jobbat med 
PLC-system förut. Första hindret var en flödesgivare som inte gav utslag. Eftersom signalen från 
givaren är en relativt högfrekvent fyrkantpuls måste ”Very Fast Counter” (VFC) aktiveras i 
programmet. För att göra det måste en reset-bit (RVFC) tillfälligt aktiveras och därefter måste en så 
kallad ”enable input”-bit aktiveras. Vid examensarbetets början var jag omedveten om detta. Ett 
program som räknade antalet pulser och delade det med tiden skrevs till en början men utan 
framgång. Efter att några uppdateringar gjorts förgäves kontaktades support och kort därefter var 
problemet löst.

Ett nytt program skrevs med några återvunna funktioner från det gamla programmet. Att bygga vidare 
på det befintliga programmet var ett alternativ som uteslöts då det sannolikt tagit längre tid att sätta sig 
in i än att skriva ett nytt program. 

I programmet till frekvensomvandlaren väljs motorns varvtal i en lista med förinställda hastigheter. För 
att välja hastighet från PLC:n måste ett visst nummer skrivas in i en viss CAN-variabel (2261h, control 
word). Det aktuella motorvarvtalet utläses ur en annan variabel (2272h, actual speed). Vilket nummer 
som ska skickas för att välja ett visst varvtal i listan avgörs av vilket nummer i listan den önskade 
hastigheten ligger på och dessutom måste två säkerhetsbitar aktiveras. I manualen finns en lista över 
vilka bitar som aktiverar olika funktioner och listor. I PLC-programmet förs ett decimalt tal in i ”control 
word” motsvarande det binära tal som aktiverar de aktuella bitarna. Det var betydligt svårare att läsa ut 
motorvarvtalet ur ”actual speed” eftersom det inte var beskrivet i manualen att man var tvungen att 
dela värdet med 216 (65536). För att ta reda på vad jag gjorde för fel när jag skulle läsa av varvtalet 
kontaktade jag den svenska supporten. När de inte kunde hitta några fel kontaktade de i sin tur den 
tyska supporten på LTi (tillverkarna av frekvensomvandlaren) som förklarade att värdet måste delas 
med 65536 för att kunna avläsas i varv per minut.
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4. Diskussion
Vid ett flertal tillfällen stötte jag på problem som ibland tog flera dagar att lösa, vilket hade kunnat 
undvikas om jag haft mer kunskap i PLC-programmering från början. 

Tidigt i projektet fick jag erfara att det är svårt att förstå kod som någon annan skrivit. Jag planerade 
från början att strukturera upp och lägga till funktioner i det befintliga programmet för att spara tid, men 
insåg att jag skulle spara mer tid genom att skriva ett helt nytt program.

Att räkna ut effektförlusten med papper och penna var lätt men det uppstod en del oanade problem 
när uträkningarna skulle utföras av PLC:n. Bland annat blev talen för stora vilket resulterade i att 
effektförlusten som visades på skärmen kunde variera väldigt mycket på kort tid och var därför 
missvisande. Innan jag upptäckte att talen blev för stora verkade detta fenomen ytterst märkligt då 
både jag och flera kollegor kontrollerat ekvationerna i PLC:n ett flertal gånger. Dessutom var det svårt 
att följa programmet i PLC:n eftersom den endast kan utföra en operation per programrad.

Trycket i hydraulcylindrarna regleras med en P-regulator vilket jag upptäckt inte duger för att hålla 
trycket på en stabil nivå. Eftersom systemets tröghet får tryckregleringen att falla i självsvängning eller 
långt ifrån önskad nivå kan en regulator som minimerar kvarstående felet vara lämpligt att använda. 
En PI- eller PID-regulator lämpar sig därför bättre till det här ändamålet.

Målet att kunna pausa och återuppta en körning nåddes inte genom att ha en pausfunktion. Det 
nåddes genom att ha möjligheten att kunna starta med godtycklig belastning och motorhastighet 
oavsett var det tidigare testet avbrutits. Den metoden visade sig vara mer lämpad för våra tester.

5. Slutsats
Styrprogrammet till drevbänken blev inte helt klart när tiden för examensarbetet tog slut utan behövde 
finjusteras. Jag fick en anställning hos MD och därmed också möjlighet att slutföra mitt arbete. Det var 
främst det grafiska gränssnittet och regulatorn som behövde göras bättre. Det grafiska gränssnittet var 
relativt enkelt att göra mer användarvänligt. Detta gjordes genom att ge gränssnittet en layout som 
liknar många PC-baserade program och som därför upplevs mer naturligt av de flesta användare. Min 
egenprogrammerade P-regulator byttes ut mot en förprogrammerad PID-regulator när jag av en slump 
hittade den i en undermeny i Ladder-editorn. Det krävdes mycket arbete för att justera in regulatorn, 
men när det väl var gjort blev resultatet bra. Målen för arbetet har uppnåtts. Drevbänken fungerar som 
önskat och har använts vid flera tester. 

6. Referenser
[1] Lennart Ekbom, Stig Larsson, Lars Bergström, Alf Ölme, Uno Jönsson, Sigvard Lillieborg och 
Thomas Krigsman. Tabeller och formler för NV- och TE-programmen. Mattemetik, fysik, astronomi, 
kemi, energi och miljö. 5. uppl. Stockholm: Liber, 2003.

[2] http://www.boschrexroth.se/country_units/europe/sweden/sv/documentation_and_tools/industrial_
hydraulics/Formler.pdf 2013-08-27.
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Bilaga 1: Flödesschema styrprogram, översikt
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Ladda konstanter,
ekvationer och

grafik från minnet.

*Val av
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*Kontrollera
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*P-regulator

*E-stop

Start



Bilaga 2: Flödesschema subrutin "*Kontrollera givare"
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*Kontrollera
givare

Oljetemp > 60°C?

Oljetemp > 75°C?

Oljetemp > 85°C?

Kylvatten aktiveras

Varnningslampa tänds

*E-stop och en
felindikator aktiveras

Ja

Ja

Ja

Ja *E-stop och en
felindikator aktiveras

Ändlägesgivare
aktiverad?

Utför beräkningar



Bilaga 3: Flödesschema subrutin "*Val av testsekvens"

      *Fortsättning
         se nästa sida
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*Val av
testsekvens

Automatiskt test Välj testsekvens
att starta från (1-5)

Testsekvens
5 färdig?

*E-stop och en
indikatorlampa
som visar att
testet är klart

aktiveras

Ja

Gå till nästa testsekvens

Kör aktuell testsekvens

Manuellt test Välj belastningssteg (1-5) 

Stoppa test?

Välj varvtalssteg (1-5) 

Stoppa test? *E-stop
Ja

*E-stop
Ja

Kör vald test-
konfiguration tills vidare



*Fortsättning
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Servisläge:
styra hydraul-

cylindrarna
manuellt

Övre cyl.
åt höger? Kör åt höger

Ja

Övre cyl.
åt vänster?

Kör åt vänster
Ja

Undre cyl.
åt vänster?

Kör åt höger

Ja

Undre cyl.
åt höger?

Ja

Kör åt vänster



Bilaga 4: Flödesschema subrutin "*P-regulator"
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*P-regulator

Tryck i övre
cyl. för högt?

Tryck i övre
cyl. för lågt?

Tryck i undre
cyl. för högt?

Ja

Tryck i undre
cyl. för lågt?

Sänk trycket

Ja

Ja

Ja

Sänk trycket

Öka trycket

Öka trycket



Bilaga 5: Flödesschema subrutin "*E-stop"

15

*E-stop

Stoppa eventuellt pågående
test och återställ systemet

till grundinställningar
E-stopaktiverad?

Ja


	Framsida_Examensarbete_Emil
	Exarb_Paskrift_Emil
	Examensrapport_Emil_2014-02-11

