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1 Inledning

Detta dokument beskriver målen och kraven för projektet ”Optimering, estimering och
styrning av hjullastare” som utförs vid Linköpings tekniska högskola under hösten 2011.
Projektet utförs i samarbete med Volvo Construction Equipment AB (VCE).

Med dagens teknik och de metoder som används för styrning av hjullastare kan bränsle-
förbrukningen för två olika förare med samma köruppdrag variera mycket. Målet med
projektet är att ta fram ett system som minskar dessa skillnader genom att effektivisera
arbetet på en arbetsplats samtidigt som hjullastarna styrs på ett sådant sätt att bränsle-
förbrukningen minskar.

1.1 Parter

Följande parter ingår i projektet.

Kontaktperson hos kund: Anders Fröberg på Volvo Construction Equipment AB (VCE)

Kontaktperson hos beställare: Erik Frisk på ISY vid Linköpings Universitet

Handledare: Tomas Nilsson på ISY vid Linköpings Universitet

1.2 Syfte och Mål

På en typisk arbetsplats för hjullastare, till exempel ett dagbrott, finns det ett flertal las-
tare vars uppgift är att samordnat frakta material från en lastplats till ett transportband
med en given kapacitet. Möjligheterna att optimera arbetet på en sådan arbetsplats är
stora. Till exempel kan lastarnas körcykler synkroniseras för att öka effektiviteten och de
individuella förarnas körstil optimeras för att minska bränsleförbrukningen.

Målet med projektet är att ta fram ett system som presenterar information om körsätt
så att föraren kan fylla på transportbandet innan bufferten är tom på ett så bränsle-
ekonomiskt sätt som möjligt. För att nå detta mål ska metoder för skattning av last i
skopan, styrning av hjullastare, optimering av hjullastaranvändning samt distribuering av
information mellan hjullastarna tas fram.

1.3 Användning

Systemet ska användas vid utvärdering dels på en provbana i Eskilstuna och dels på upp-
mätt data.

1.4 Bakgrundsinformation

Beställningen uppkom som en del i kursen TSRT10 vid Linköpings Universetet, vars syfte
är att utbilda deltagarna i att planera, genomföra och följa upp ett projekt.
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1.5 Definitioner

De krav som specificeras i efterföljande text kommer att anges i tabellform enligt denna
standard.

Krav nr Original /
Ändrat

Kravtext Prio

Tabell 1: Detta är ett exempel på hur kraven kommer se ut

Prioritet ett innebär att kravet måste uppfyllas, prioritet två innebär att kravet uppfylls
i mån av tid och prioritet 3 är förslag till vidareutveckling av systemet.
Följande ord används i dokumentet:

GPS - Global Positioning System, ger information om position.

CAN-buss - bussöverföring inom hjullastaren med information från diverse sensorer.

Transportbandsenheten(TBE) - enheten vid stenkrossen

Hjullastarenheten (HLE) - enheten i hjullastaren

Buffert - ilastningsfickan vid transportbandet.

Körprofil - Den hastighetsprofil för hjullastaren som gäller för sträckan mellan lastplats
och TBE

2 Översikt av systemet

En översikt av systemet kan ses i figur ??. Systemet kommer bestå av två delsystem, en
hjullastare och ett transportband. Delsystemen kommer att kommunicera trådlöst.
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Figur 1: Enkel skiss över systemet

2.1 Grov beskrivning av produkten

HLE:n kommer få information från TBE:n om när hjullastaren bör komma fram till buffer-
ten för att undvika att bufferten körs tom samt bränsleeffektivisera körningen till denna.
Kördirektiv kommer visas via ett grafiskt gränssnitt i hjullastaren.

2.2 Produktkomponenter

Vid leverans kommer systemet att installeras i både hjullastare och vid transportbandet,
teknisk dokumentation finnas tillgänglig, demonstration av produkten hållas samt övriga
dokument finnas tillgänglig vid intresse, t.ex. mötesprotokoll etc.

2.3 Beroende till andra system

Systemet är beroende av en fungerande trådlös anslutning och koppling mellan PC och
hjullastarens CAN-buss.

2.4 Ingående delsystem

När hjullastaren fyller en skopa material kommer HLE:n att skatta vikten på stenlasset.
Lasten ska köras till bufferten på ett bränsleeffektivt sätt. TBE:n sänder information
till HLE:n om när stenlasset ska levereras. Föraren får då information om hur han/hon
ska köra via ett grafiskt gränssnitt. Anvisningarna baseras på beräkningar gjorda av en
optimeringsalgoritm. Optimeringen sker i HLE:n som är uppkopplad mot hjullastarens
CAN-buss.

2.5 Avgränsningar

Produkten tar ingen hänsyn till hur hjullastaren bör lasta material, utan köranvisningarna
gäller endast till och från bufferten. Vidare antas det att hjullastaren åker på plan mark.
Optimeringen avser endast optimera körningen på transportsträckorna.

TSRT10
kravspecifikation.pdf

WHOPS
8

LIPs
tsrt10-vce@googlegroups.com



Optimering av hjullastare
LiTH

7 december 2011

2.6 Designfilosofi

Designen av produkten ska vara sådan att man kan vidareutveckla systemet för att hantera
flera hjullastare som arbetar parallellt vid samma arbetsplats.

2.7 Generella krav på hela systemet

Nedan följer krav på hela systemet.

Krav 1 Original Systemet ska fungera med en hjullastare. 1
Krav 2 Original Systemet ska kunna hantera två hjullastare 2
Krav 3 Original Systemet ska kunna hantera fler än två hjullastare 3
Krav 4 Original Systemet ska fungera på varierande lutning på

underlaget
2

Krav 5 Original Systemet ska övervakas från en central enhet 2
Krav 6 Original Loggning av hjullastarens/lastarnas skattade vikt

samt bandets flöde i centralenheten
2

Krav 7 Original Systemet ska klara av flera lastmottagare 3

3 System 1 - Transportbandsenheten

Enheten vid transportbandet fungerar som en schemaläggare för de hjullastare som ingår i
systemet och består av två mindre delsystem, kommunikation och schemaläggning. Syste-
met ska även presentera information om det totala systemet, som kan vara av intresse, för
användaren. Till exempel kan total bränsleförbrukning eller total mängd fraktat material
visas.

3.1 Schemaläggning

Schemaläggningssystemet har som uppgift att schemalägga hjullastarcyklerna. För att
kunna göra detta måste den estimera mängden material i bufferten och materialflödet på
transportbandet. Information om schemat skickas via kommunikationssystemt till HLE:n
i hjullastarna.

Krav 8 Original Körning ska planeras så att bufferten inte är tom 1
Krav 9 Original Systemet ska skatta nivån i bufferten 1

3.2 Kommunikation

Kommunikationssystemets uppgift är att trådlöst sköta all kommunikation med de hjul-
lastare som ingår i systemet.

Krav 10 Original Kommunikation med omvärlden ska ske med en tråd-
lös anslutning

1

TSRT10
kravspecifikation.pdf

WHOPS
9

LIPs
tsrt10-vce@googlegroups.com



Optimering av hjullastare
LiTH

7 december 2011

4 System 2 - Hjullastare

Hjullastarenheternas uppgifter är att frakta material till bufferten enligt det schema som
erhålls från TBE:n. Lastarna ska optimera sin körning med avseende på bränsleförbruk-
ning och systemet presenterar därför kördirektiv för föraren. Det är dock upp till föraren
att följa anvisningarna. HLE:n består av fyra mindre delsystem, estimering, optimering,
kommunikation och förargränssnitt.

Krav 11 Original Positionering ska ske med hjälp av GPS 2

4.1 Estimering

Lasten i hjullastarnas skopor måste skattas och sändas till TBE:n för att denna ska kunna
schemalägga hjullastarnas framtida rutter. Estimeringssystemet sköter denna skattning.
Systemet ska också handha eventuell annan parameterestimering som kan komma att
behövas, exempelvis friktionskattning mellan hjul och underlag.

Krav 12 Original En rimlighetsanalys av masskattningsalgoritmen ska
göras och bifogas i den tekniska dokumentationen

1

Krav 13 Original Fel vid skattning av lastens vikt i skopan vid tippning
ska inte överstiga ± 5 % när skopan är minst 65 %
fylld

2

Krav 14 Original Senast 5 sekunder efter avtippning ska skattningen av
lastens vikt vara klar

1

Krav 15 Original När hjullastaren slutar backa och börjar köra fram-
åt efter lastning så ska lastens vikt skattas med en
noggrannhet på ± 10%

2

4.2 Optimering

Optimeringssystemet består av en optimeringsalgoritm vars mål är att att beräkna en
körprofil som minimerar bränsleförbrukningen hos hjullastarna med kravet att nå bufferten
före den tidsfrist som beräknats av TBE:n. Optimeringen avser endast optimera körningen
på transportsträckorna.

Krav 16 Original Börvärden för fordonshastighet ska tas fram med
hjälp av en optimeringsalgoritm

1

Krav 17 Original Algoritmen ska optimera med avseende på bränsle-
förbrukningen med bivillkoret att bufferten inte blir
tom.

1

Krav 18 Original Optimal körprofil ska uppdateras minst var 5:e se-
kund

1

Krav 19 Original Köranvisningen för föraren ska uppdateras kontinu-
erligt baserat på senaste optimerignsresultat

1

Krav 20 Original En modell som beskriver den teoretiskt minsta bräns-
leförbrukning ska tas fram

1
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4.3 Kommunikation

Kommunikationssystemet ansvarar för all kommunikation med TBE:n och övriga hjullas-
tare. Kommunikationen sker trådlöst med omgivningen. Systemet ansvarar även för den
inre kommunikationen med hjullastaren.

Krav 21 Original HLE:n ska kommunicera med hjullastarens CAN-buss 1
Krav 22 Original Kommunikation med omvärlden ska ske med hjälp av

en trådlös anslutning
1

4.4 Förargränssnitt

Förargränssnittet presenterar väsentlig infomation, till exempel den hastighetsprofil som
beräknats i optimeringssystemet, för föraren.

Krav 23 Original Köranvisningar ska presenteras visuellt för föraren. 1

5 Ekonomi

Gruppen har tillgång till Fordonssystems projektrum, 2 bärbara datorer,eventuell utrust-
ning från VCE samt 25 timmar handledartid från ISY

Krav 24 Original Gruppen har tillgång till 25 timmar handledning 1
Krav 25 Original Projektet ska genomföras på totalt 1680 timmar (240

timmar per gruppmedlem)
1

6 Leveranser

Under projektets gång ska projektgruppen leverera flera olika dokument bland annat Krav-
specifikation, projektplan inklusive tidsplan, teknisk dokumentation med mera. Gruppen
ska även leverera, demonstrera och leverera produkten på plats hos VCE i Eskilstuna.

Krav 26 Original Kravspecifikation, systemskiss och projektplan (in-
klusive tidsplan) ska levereras vid BP2 den 22/9-2011

1

Krav 27 Original Designspecifikation och testplan ska levereras vid
BP3

1

Krav 28 Original All funktionaliet, testprotokoll, användarhandledning
samt uppvisning av system för att visa att alla krav
är uppfyllda ska levereras vid BP5

1

Krav 29 Original Teknisk dokumentation, efterstudie med uppföljning
av resultat och använd tid, posterpresentation samt
en hemsida som beskriver projektet ska levereras vid
BP6

1

Krav 30 Original En film ska produceras och levereras samtidigt som
övrigt material i BP6

1
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7 Dokumentation

För att arbetet inom projektgruppen samt för att underlätta för beställare och kund att
ta del av all dokumentation ska all dokumentation som ska nå extern part vara i formatet
PDF.

Krav 31 Original Alla dokument ska levereras in i PDF-format 1
Krav 32 Original All dokumentation ska finnas tillgänglig på projektets

hemsida
1

Krav 33 Original En användar manual ska produceras i samband med
den tekniska dokumentationen

1

8 Utbildning

Projektgruppen behöver utbildas inom området där systemet ska tillämpas.Dessutom ska
kunden utbildas i hur det utvecklade systemet fungerar.

Krav 34 Original Projektgruppen ska besöka Volvo i Eskilstuna i ut-
bildningssyfte

1

Krav 35 Original Kunden ska ges en utbildning i hur systemet fungerar
i samband med leveransen av systemet

1
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