
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Modellbygge av stabiliseringssystem för skyttens sikte  
i stridsvagn 122 

 
av 

Tomas Johansson 
 

LiTH-ISY-EX-ET-0237-2002 
2002-08-28 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  II



  

  III

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 
 

Modellbygge av stabiliseringssystem för skyttens sikte  
i stridsvagn 122 

 
Examensarbete vid Linköpings tekniska högskola 

av 
 

Tomas Johansson 
LiTH-ISY-EX-ET-0237-2002 

 
 
 
 
 
 
 



  

  IV

 
 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Institutionen för Systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2002-08-28 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  
ISRN   LITH-ISY-EX-ET-0237-2002    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2002/0237/ 

  

 
 
Titel 
Title 
 

 
Modellbygge av stabiliseringssystem för skyttens sikte i stridsvagn 122  
 
Modelling of the stabilizationsystem in the gunners sight on MBT 122 

 
Författare 
 Author 

 
Tomas Johansson 
 

 
 
Sammanfattning 
AerotechTelub bedriver, på uppdrag av den svenska försvarsmakten, en så kallad tech-transfer 
process eller tekniköverföringsprocess för den från Tyskland inköpta stridsvagnen Leopard 2 
(svensk beteckning; strv 122). Syftet med processen är bland annat att säkerställa att den kunskap 
som behövs för att hålla stridsvagnen i drift. Uppgiften är att studera erhållna dokument och 
ritningar för stridsvagnens siktessystem. Med hjälp av dessa har en modell av systemet som 
stabiliserar siktet byggts upp i MATLAB och Simulink. 
 
Abstract 
Aerotechtelub is conducting a so called tech-transfer process of the German purchased main battle 
tank Leopard 2 (Swedish designation Strv 122). The main purpose of the process is to guarantee 
that the knowledge that is required to keep the tank in operation. The task is to study the obtained 
documents and schematics concerning the bore sight system of the tank. 
  
 

 
 
Nyckelord 
Keyword 
modellering, simulink, matlab, strv 122, skyttens sikte, kalkylatorn 

 



  

  V

 



  

  VI



  

  VII

SAMMANFATTNING 
 
AerotechTelub bedriver, på uppdrag av den svenska försvarsmakten, en så kallad 
tech-transfer process eller tekniköverföringsprocess för den från Tyskland inköpta 
stridsvagnen Leopard 2 (svensk beteckning; strv 122). Tekniköverföring innebär att 
teknisk dokumentation och ritningar för stridsvagnen tillhandahållen av den tyska 
huvudleverantören och dess underleverantörer granskas och utvärderas av svensk 
försvarsindustri. 
 
Syftet med processen är bland annat att säkerställa att den kunskap som behövs för 
att hålla stridsvagnen i drift, i såväl fredstid som krigstid, finns inom Sveriges 
gränser. Detta examensarbete har genomförts som ett led i 
systemkunskapsuppbyggnaden för stridsvagnen.  
 
Uppgiften är att studera erhållna dokument och ritningar för stridsvagnens 
siktessystem. Med hjälp av dessa har en modell av systemet som stabiliserar siktet 
byggts upp i MATLAB och Simulink. Modellen har anpassats för att lätt kunna 
integreras i en större modell kallad StabSim. StabSim är en modell över hela strids-
vagnen där olika scenarion ska vara möjliga att simulera. Det kan till exempel gälla 
ökad friktion mellan torn och chassi, att en komponent går sönder eller att 
komponenten ändrar värde som ska simuleras. 
 
Ett förslag om hur modellen sedan ska valideras har också inkluderats. I uppdraget 
har även ingått att upptäcka fel och brister i de underlag som funnits tillgängliga. 
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ABSTRACT 
 
Aerotechtelub is conducting a so called tech-transfer process of the German 
purchased main battle tank Leopard 2 (Swedish designation Strv 122).  The tech-
transfer process is made on behalf of the Swedish Power of Defence. Tech-transfer 
implies that technical documentation and schematics, related to the tank disposed 
by the German main supplier and its subcontractors, are examined and evaluated. 
 
The main purpose of the process is to guarantee that the knowledge that is required 
to keep the tank in operation, in time of peace as well as in war, is available within 
Sweden. This thesis has been carried out as a part in the building of system 
knowledge of the tank. 
 
The task is to study the obtained documents and schematics concerning the bore 
sight system of the tank. Based on these documents a model of the system that 
stabilizes the bore sight has been built in MATLAB and Simulink. A model of the 
system that stabilises the bore sight has been built in MATLAB and Simulink, 
based on these documents. The model is adapted to easily be integrated in a higher 
level model called StabSim. StabSim is a model of the entire tank, where different 
scenarios will be possible to simulate. It can for example be increased friction 
between turret and chassis or a component that changes value over time that will be 
simulated.  
 
A proposal of how the model can be validated later has also been included. 
Detecting errors and shortcomings in the documentation has been a part of the task 
as well. Another part has been to detect errors and shortcomings in the 
documentation. 
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1 UPPDRAG 

1.1 Bakgrund 

AerotechTelub bedriver, på uppdrag av den svenska försvarsmakten, en så kallad 
tech-transfer process för den från Tyskland inköpta stridsvagnen Leopard 2 (svensk 
beteckning; strv 122). Tech-transfer innebär att teknisk dokumentation och 
ritningar för stridsvagnen tillhandahålls av den tyska huvudleverantören Krauss-
Maffei Wegmann GmbH (KMV) och dess underleverantörer för att granskas och 
utvärderas av svensk försvarsindustri. Syftet är bland annat att säkerställa att den 
kunskap som behövs för att hålla stridsvagnen i drift, i såväl fredstid som i krig, 
finns inom Sveriges gränser. 
 
Erhållen dokumentation och tillhörande ritningar är på djupare nivå oftast inriktad 
på att beskriva en viss apparats konstruktion och funktion och inte stridsvagnens 
övergripande systemfunktioner. Med systemfunktion avses här den totala funktion 
som erhålls när apparaterna kopplas ihop i stridsvagnen. Exempel på sådana 
systemfunktioner är stabiliseringssystem och lednings/sambandssystem. Kunskap 
om systemfunktioner på en relativ djup nivå bedöms som nödvändig för att bl.a. 
kunna genomföra avancerade felsökningar på apparat och systemnivå. 
Förhoppningen är att erhållen dokumentation ska kunna användas som 
grundunderlag för att generera denna.  
 
Detta examensarbete har genomförts som ett led i systemkunskapsuppbyggnad. 
Examensarbetet har behandlat studier av systemfunktionen för stabilisering och 
styrning av stridsvagnens sikte. 
 

1.2 Uppgift 

Examensarbetets huvuduppgift har varit att studera erhållna dokument och ritningar 
för stridsvagnens siktessystem, samt att med hjälp av dessa bygga en modell av 
systemet som stabiliserar siktet. Modellen ska sedan ingå i en större modell av hela 
systemet som stabiliserar eldrör och sikte. Denna modell går under namnet 
StabSim. I uppdraget har även ingått att upptäcka fel och brister i de underlag som 
funnits tillgängliga.  



  

  2

Arbetet kan konkretiseras av att följande deluppgifter löses: 
1. Studera och beskriva det system som stabiliserar skyttens sikte. 
2. Bygga modeller av ingående funktioner samt att realisera dessa som 

MATLAB/Simulink-block. 
3. Sammanfoga erhållna modeller till en övergripande modell som beskriver 

hela stabiliseringssystemet (systemfunktion). 
4. Ta fram ett förslag om hur modellen ska valideras. 

 
Arbetet med att bygga modeller och realisera dessa som Simulink-block har följt 
nedanstående riktlinjer: 
 
• Hierarkisk arkitektur och struktur har, så långt som möjligt, efterliknats vagnens 

signal- och hårdvarumässiga uppdelning på kablage, apparat och elektronikkort  
•  Ingående modellparametrar har beräknats utgående från komponentvärden i 

MATLABfunktioner. 
•  Alla Simulink-block och initieringsscript, ner till dem som motsvarar ett 

 specifikt elektronikkort, har en beskrivning som medger spårbarhet till 
 originaldokumentation, komponentlistor och ritningar. 

 

1.3 Tidsdisposition 

Examensarbetet omfattar ca 400 timmar, dessa har disponerats enligt följande. 

Rapport

Modellbygge

Inläsning
Mätningar

Validerings 
förslag

 
Figur 1.1 Tidsdisposition 
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1.4 Metod 

Utifrån tillhandahållen dokumentation och ritningar har modeller av systemets 
funktioner byggts upp i analysverktyget MATLAB®/SimuLink®. För att verifiera 
dessa modeller har även modeller byggts upp i analysverktyget CircuitMaker® 

byggts. Om båda verktygen ger samma resultat anses modellen vara tillförlitlig. I 
ett senare skede skall även de mjukvarumässiga modellerna verifieras på en 
hårdvarumodell av tornet på stridsvagnen samt verifieras på en riktig stridsvagn. 
Detta täcks dock inte av det här examensarbetet. 
 
Modellerna för den analoga elektroniken har tagits fram med hjälp av sling- och 
nodanalys. Det innebär att man tecknar ett ekvationssystem utifrån Kirshhoffs 
grundläggande ström- och spänningslagar. Motsvarande överföringsekvationer har 
sedan beräknats med antagandet att alla operationsförstärkare är ideala, det vill säga 
att de har oändlig förstärkning och bandbredd. 
 

1.5 Avgränsningar 

Alla delar av elektroniken utom de som tillhör logiken antas arbeta i sitt linjära 
arbetsområde. 
 
Kalkylatorn gör en mängd beräkningar för att kompensera för avstånd, typ av 
ammunition mm. Dessa beräkningar tas inte hänsyn till i modellen. 
 

1.6 Rapportens upplägg 

Rapporten inleds med en presentation av det uppdrag som givits. Därefter kommer 
en kort beskrivning av stridsvagnen i allmänhet med en mer detaljerad beskrivning 
av skyttens sikte samt utbytesenheten Kalkylatorn. Efter detta följer en introduktion 
till projektet StabSim som detta examensarbete är en del av. De krav som ställs på 
modellmodulen kalkylatorn för att den ska kunna implementeras med övriga delar i 
slutprodukten StabSim gås igenom. Nästa del är en översiktlig beskrivning av den 
dokumentation och hårdvara som systemet består av. Därefter följer en beskrivning 
av den Simulink-modell som skapats samt ett förslag på tillvägagångssätt för hur 
denna modell ska valideras. Då vissa uppgifter om vagnen är försvarshemlig har 
dessa censurerats bort ur den öppna rapporten och ersatts med nnn. 
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2 STRV 122 

Den 20e januari 1994 beslutades att svenska armén skulle köpa 280 st stridsvagnar 
av typen Leopard 2. Av dessa var 160 begagnade Leopard2-A4. De har fått den 
svenska beteckningen stridsvagn 121. De övriga 120 var nya Leopard2-A5 som har 
fått beteckningen stridsvagn 122 i Sverige. Den sista vagnen levererades av Krauss-
Maffei Wegmann GmbH 2001. Det kan tilläggas att vissa delar av A5 modellen 
tillverkas i Sverige, chassit tillverkas av Hägglunds Vehichle medan Bofors 
tillverkar tornet. 
 
Skillnaden mellan de två vagnarna, förutom att A5 är en senare modell, är bland 
annat tornets utseende, bepansring och mer avancerat eldledningssystem i modell 
A5. En stor skillnad är också att A5 har elektriskt riktsystem istället för ett 
hydrauliskt. Det elektriska riktsystemet ser bland annat till att eldröret alltid pekar 
mot det tänkta målet, oavsett stridsvagnens rörelser i terrängen.  
 

2.1 Skyttens sikte (EMES) 

Skyttens sikte består av periskopkropp och okularenhet. Ett IR-sikte är 
sammanbyggt med periskopkroppen. Okularenheten visar optisk bild och IR-bild. 
En omkopplingsspak, Dag/IR, väljer dag- eller IR-bild. Vid omkoppling till IR-bild 
förhindras att ljus tränger ut ur stridsvagnen. Bilden från skyttens sikte kan även 
visas på vagnschefens monitor, där även han kan utnyttja funktionerna i skyttens 
sikte. I siktet ingår även en laseravståndsmätare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Skyttens sikte  
 
Siktestoppen består av dagsiktesfönstret som är i glas, IR-siktet som består av 
germanium och en stabiliserad spegel. Siktestoppen, förbindelseenheten och IR-
siktet är spolade och fyllda med ren kvävgas för att skyddas mot fukt. Dessutom 
sitter en torkpatron i siktestoppen. 

 
 
 
 

nnn 
Bild över skyttens sikte 
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Med skyttens riktdon avfyras vapnet samt riktas eldrör och torn. Härifrån styrs även 
funktioner för avståndsmätning, framförhållning och uppsättning. Riktdonet är 
försett med dödmansgrepp som måste vara aktiverat. 
 

2.2 Stabilisering och styrning av siktlinjen 

Siktlinjen stabiliseras och styrs i siktestoppen genom den kardaniskt upphängda 
spegeln och dess drivanordning och i kalkylatorn genom stabiliserings- och 
följningselektroniken. Kardanisk upphängning medger vridning kring flera axlar, 
här två. 
 

nnn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Siktestopp  
 
Spegelns drivanordning har kardanramar, en för sida (asimut) och en för höjd 
(elevation), som bär upp spegeln och sid- och höjd-gyrona. Till varje 
kardanramsaxel hör en direkt kopplad likströmsmotor för vridning av axeln och en 
resolver för jämförelse av axellägena i förhållande till tornet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

nnn 
Bild över siktestoppen 
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2.2.1 Driftläge 

Beroende på i vilket driftläge siktessystemet befinner sig beter sig systemet olika. 
Vagnschefen kan välja ett av följande tre driftlägen. 
De tre driftlägena är: 

1. Torn från 
2. Observation 
3. Stab. Till 

 

Torn från 
Skyttens ordinarie sikte och automatik är bortkopplad. Skytten kan endast rikta 
kanonen med hjälp av reservriktdonet och reservsiktet. Detta läge används endast 
vid transport. 
 
Observation 
Endast skytten kan skjuta, skytten manövrerar eldröret och siktet följer dess rörelse. 
Stabiliseringselektroniken i kalkylatorn kopplas ifrån. Viss elektronik är dock 
inkopplad t.ex. laseravståndsmätning och lutningskompensering. Gyrosignalerna 
som styr spegeln används inte utan ersätts med resolverkedjans utsignaler. Dessa 
signaler matas in i målföljningselektroniken som sedan styr motorerna för 
inställning av kardanramarna. 

M eka nisk  öv erför ing
Elektr isk  öv erfö ring

R esolver
H öjd-

V inkel-
g iv ar e

V a pen- och
torndriv n ing

K a lky lato r

O bjektiv enhet

M ålfö ljn ings-
elektro nik M o to rer Speg el

H ö jd

S ida

K a no ne ns förskjutn ing
till s ik tlin jen  i sky ttens
sik te (uppsättning o ch  
fram förhål ln ing)

 
Figur 2.3 Reglerkedja i läge observation 
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Stab. Till 
Både skytten och vagnschefen kan rikta och skjuta. Här styrs siktet och eldröret 
följer dess rörelse. All automatik är inkopplad och eldröret är stabiliserat. 
Störningar i spegeln orsakade av stridsvagnens rörelser undertrycks. Om spegeln 
vrids runt höjd- och/eller sidaxeln genereras en signal i gyrona, som är 
proportionell till kardanramarnas vinkel i förhållande till läget innan störningen. 
Dessa signaler överförs sedan till stabiliseringselektroniken i kalkylatorn.  
Stabiliseringselektroniken ger i sin tur en signal till siktets motorer som ställer in 
kardanramarna till det läge som de hade innan störningen. 
 
Vid styrning av siktet via riktdonet i sid- och höjdled genereras 
vinkelhastighetskomponenter som motsvarar riktdonssignalerna. Det skapas ett 
vridmoment runt gyronas utgångsaxlar. Detta alstrar signaler till 
stabiliseringselektroniken i kalkylatorn som i sin tur ger en signal till siktets 
motorer som ställer in kardanramarna. Inställningarna av kardanramarna i höjd- och 
sidled mäts av resolvrarna. 
 
Resolvrarna påverkas dessutom av kalkylatorns beräkningar av framförhållning och 
uppsättning. Resolverns lägesangivelse avviker således en aning från den 
stabiliserade sikteslinjen.  

Gyro Stab.-
elektronik M otorer Spegel

Resolver
Höjd-

Vinkel-
g ivare

Vapen och 
torndr ivning

Kanonens förskjutning till 
siktlinjen i skyttens sikte.
(Uppsättning och fram förhållning)

Riktdonssignaler
(sida/hojd)

Sida

Höjd

KalkylatorObjektivenhet

M ekanisk överföring
E lektrisk överför ing

Störningar

 
Figur 2.4 Reglerkedja i läge Stab. Till 
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2.2.2 Gyron 

Gyrona i siktestoppen roterar med hög hastighet och strävar efter att bibehålla sitt 
läge i rymden. När kardanupphängningen vrider sig på grund av rörelser i 
stridsvagnen uppkommer en vinkelförändring mellan gyrot och dess upphängning. 
En signal genereras som är proportionell till kardanramarnas vinkel i förhållande 
till läget före vridningen. Vinkelavvikelsen representeras av en sinus signal som är 
fasförskjuten gentemot en referenssignal som gyrot också levererar, 
fasförskjutningen motsvarar vinkelavvikelsen. [reparationsbok del1] 
 

2.2.3 Resolvrar 

En resolver används för att mäta vinkel på t.ex. elmotorer. I princip är det en 
roterande transformator. En resolvers konstruktion är liknande den som används i 
en elmotor, detta innebär att en resolver lätt kan byggas in i en elmotor genom att 
lägga till några extra lindningar. 

 
Figur 2.5 Resolverns uppbyggnad 
 
Resolvern är konstruerad av tre statorlindningar. En av statorlindningarna matas 
med en bärfrekvens, Vref, de två andra statorlindningarna, V1 och V2, bildar en rät 
vinkel mot varandra. Rotorn har en lindning och spänningen till den överförs 
transformatoriskt via Vref. Vref transformeras över till V1 och V2. Hur mycket som 
transformeras över till respektive lindning bestäms av hur stor del av rotorns flöde 
som når fram. Hur mycket av flödet som når fram beror på vilken vinkel, θ, rotorn 
har. V1 och V2 kan tecknas enligt följande; 

θω
θω

cossin

sinsin

2

1

tVV

tVV

ref

ref

=

=
  

Härur kan rotorns vridningsvinkel entydigt bestämmas. De båda spänningarnas 
amplituder förhåller sig på följande sätt vid en vridningsvinkel på 30º: 

2/3
2/1

2

1 =
V
V  



  

  9

2.3 Kalkylatorn 

Kalkylatorn för eldledningssystemet består av: 
 
• Ett hus med åtta kontakter. 
• 20 kretskort. 
• Kablage. 
 
 
 

 
 
Figur 2.6 Kalkylatorn 
 
 
Kalkylatorn har i huvudsak två uppgifter i eldledningssystemet. Det ena är att 
beräkna uppsättnings- och framförhållningsvärden med hjälp av information om 
bland annat målets förflyttning, ammunitionstyp och omgivning. Värdena matas in 
antingen manuellt eller automatiskt av eldledningssystemet. Det andra är att 
stabilisera spegeln i siktestoppen i skyttens sikte samt att ge information från 
resolverkedjan till eldröret så att eldröret kan följa spegeln. 
 
Kalkylatorn får automatiskt information från hastighetsgivare, sidvinkelgivare, 
sidlutningsgivare, och laseravståndsmätare. Manuellt fås information från 
kalkylatorns och skyttens manöverpanel, taktisk terminal och centrallogik. Från 
centrallogiken fås bland annat riktsignaler och funktionsinställningar. 
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Kalkylatorn är en till största delen analog dator med en digital ballistikkärna. 
Styrsignaler bearbetas digitalt. I kalkylatorn finns följande kretsar och funktioner: 
 
• Styrning av avståndsspegling. 
• Ballistikberäkning för olika ammunitionstyper. 
• Avståndsbearbetning. 
• Vindbearbetning. 
• Resolverkrets för signalerna till och från de olika lindningarna i resolvrarna i 

sidlutningsgivare och siktestopp skyttens sikte. 
• Stabiliseringselektronik för siktestopp skyttens sikte. 
• Intern strömförsörjning. 
• Logikkrets. 
• Anpassningselektronik (APE).  
 
Anpassningselektroniken bearbetar kontrollsignalerna för den interna 
testutrustningen och tar emot stimulisignaler i systemtester och 
fellokaliseringstester.  
 
I kalkylatorn utförs beräkningar som har med vapensystemet att göra. Här utförs 
beräkningar av framförhållning och uppsättning samt ballistiska beräkningar.  
 
Framförhållning innebär att vid skjutning mot mål måste eldröret peka framför 
målet eftersom både målet och den egna stridsvagnen hinner förflytta sig medan 
projektilen färdas i luften. Beroende på vilket avstånd och hastighet målet har 
beräknas framförhållningen ut olika snabbt. Om ett mål är nära och rör sig med hög 
hastighet måste snabb beräkning ske. Är målet längre bort och rör sig långsammare 
är det bra om beräkningen tar längre tid och därmed blir noggrannare. 
 
Uppsättningen beror av att siktlinjen är rak, men projektilen färdas i en krökt bana. 
Beräkning av framförhållning och uppsättning görs beroende på avstånd till mål, 
höjd över havet, lufttemperatur, kruttemperatur, sidvind samt val av 
ammunitionstyp. Om målets avstånd ska tas med i beräkningen måste skytten följa 
målet i nnn sekunder.  
 
I kalkylatorn kompenseras också för sidlutningsfel. När stridsvagnen lutar åt olika 
håll på grund av förhållanden i terrängen den färdas i motverkas dessa störningar av 
stabiliseringselektroniken. Om justering för detta inte görs kommer träffpunkten att 
förskjutas i längd- och sidled. 
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När stridsvagnen rör sig leder detta till att en skillnad mellan det med laser 
uppmätta avståndet och det faktiska. Det beror på att lasern inte mäter avståndet 
kontinuerligt, utan med små mellanrum. Under den tid som går mellan mätningarna 
hinner stridsvagnen färdas en sträcka och på så sätt öka eller minska sitt avstånd till 
målet. Kalkylatorn beräknar detta och utför en avståndskorrektion.  
 
När stridsvagnen rör sig i sidled i förhållande till målet kommer, om eldröret riktas 
som om stridsvagnen stod stilla, projektilen landa vid sidan av målet. Detta beror 
på att om en projektil avfyras från ett föremål som rör sig kommer även projektilen 
att få de riktningskomponenter som föremålet det avfyras från har. Man måste sikta 
lite vid sidan av målet för att träffa. Kompensering för detta utförs av kalkylatorn 
och behöver inte utföras av den som riktar. 
 
Kalkylatorn har även en funktion som kallas koincidensövervakning. Detta innebär 
att kalkylatorn kan blockera avfyrningen om siktets kärnlinje avviker från eldrörets 
kärnlinje för mycket. Avvikelsen beror av att eldröret ligger lite efter siktet på 
grund av att eldröret får sina styrsignaler från siktet först när siktet har sin position. 
Det vill säga eldröret hinner inte med siktet. 
 
Eftersom sikten och eldrör inte är placerade på samma plats utan befinner sig 
bredvid varandra med ett avstånd på ca 2 meter måste korrektion för att 
kompensera för de olika synfälten göras. Kalkylatorn skapar avståndsberoende 
korrektionsvärden för att kompensera. Detta fel i siktlinje kallas för parallaxfel. 
Utan kompensering av detta slag sammanfaller de båda synlinjerna på nnn m 
avstånd. 
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3 STABSIM 

Detta examensarbete är en del av ett projekt kallat StabSim. Själva slutprodukten är 
ett verktyg för att utföra systemanalyser utan att riskera att hårdvara förstörs. Den 
skall även användas som laborationsplattform för utbildning. Tanken är att 
operatörer med endast grundläggande kunskaper om datorer skall kunna ändra 
parametrar som påverkar systemet för att undersöka vad ändringen har för effekter. 
Det skall inte heller krävas några särskilda matematikkunskaper för att använda sig 
av StabSim. 
 
Ett annat syfte med StabSim är att under utvecklingen av detta erhålla en djupare 
system- och apparatkunskap för underhåll och systemsupport. Att hitta brister och 
felaktigheter i dokumentation som har inverkan på drift och underhåll av 
stridsvagnen är också ett av målen. 
 
StabSim är en modell över hela stridsvagnens stabiliseringssystem där man skall 
kunna simulera stridsvagnens uppträdande vid körning i terräng. Det skall gå att 
simulera vilka effekter olika fel har på uppträdandet av vagnen.  
 
StabSim består av ett antal moduler. En modul innehåller en del av systemet, en för 
varje utbytesenhet, en för terrängsimulering, en för motorer och så vidare. Varje 
modul skall innehålla alla filer, dokument och program som behövs för att kunna 
sammanfogas med de andra modulpaketen till den slutgiltiga modellen. StabSim 
utvecklas i programspråken MATLAB, Simulink och SimMechanics.  
 
Simuleringsmodellen skall utgöras av delmodeller av följande hårdvara: 

• Sid- och höjdriktningsanordningarna inklusive motorer och växlar. 

• Stridsvagnens mekanik (massor, friktion, tröghetsmassor mm). 

• Gyrosensorer och givare. 

• Vissa delar av eldledningselektroniken. 
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3.1 Riktlinjer för modulpaket 

Eftersom alla moduler av StabSim skall sammanställas till en modell måste varje 
modul följa vissa riktlinjer för hur gränssnittet mot den övriga modellen skall vara 
konstruerat. 
 
Varje modulpaket skall innehålla följande filer: 
 

• Simuleringsmodell, Simulink.mdl. 

• Signallista, Excel.xls. 

• Parameterlista, Excel.xls. 

• Initieringsfunktion, MATLAB-function.m. 

• Modellvariabelberäkningsfunktion, MATLAB-function.m. 

• Modulpaketsbeskrivning, Word.doc. 
 

3.1.1 Simulinkmodell 

Så långt som möjligt ska en hierarkisk simulinkmodell följas, modellen ska likna 
det verkliga systemet så mycket som möjligt. Detta innebär att stridsvagnen skall 
vara representerat av ett simulinkblock, Varje utbytesenhet (UE) skall vara 
representerat av ett subblock och varje kretskortkort (SUE) skall vara representerat 
av ytterligare ett subblock. Under denna nivå är det fritt att välja struktur. I 
examensarbetet ingår att skapa en modell från och med UE nivå. 

S t r v  1 2 2

U E U E U E

S U E S U E S U E S U E S U E S U E S U E S U E S U E

 
Figur 3.1 Modellstruktur 

 
 

Namn på Simulinkblock skall ge en entydig koppling till den fysiska enhet de 
representerar. Namnen skall vara vedertagna, det vill säga de skall vara använda i 
handböcker för strv 122 eller annan dokumentation. 
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3.1.2 Signallista 

I signallistan skall konvertering mellan signalnamn på kretsschemat och 
signalnamn på kablagescheman kunna göras. Detta beror på att signalnamn i olika 
dokument skiljer sig åt. Anledningen till detta är att olika tillverkare konstruerat 
olika delar av elektroniken. Det skall också gå att utläsa till vilken kontakt och 
vilken pinne på denna kontakt mot omvärlden signalerna går till. 
 
Signalnamn skall vara unika och angivna med de namn de har på kretsschemat. In 
och utgångar på kortnivå och högre skall vara angivna med de kontaktnamn på 
moderkortet dit de är anslutna. Moderkortet är det kort dit alla kort i respektive 
utbytesenhet är anslutna. 
 

3.1.3 Komponentlista 

I komponentlistan skall alla komponenter som påverkar systemets uppförande 
finnas upplagda. Anledningen till att de skall ligga lagrade i en Excelfil och inte i 
en MATLAB-funktion är att endast grundläggande kunskaper om datorer ska 
behövas för att använda StabSim. Att utföra enklare operationer som att ändra i en 
befintlig fil i Excel anses vara grundläggande datakunskap.  
 

3.1.4 Initieringsfunktion 

Initieringsfunktionen skall läsa in de komponentvärden som används för beräkning 
av modellparametrar till MATLAB från Excelfilen innehållande komponentlistan 
för respektive underenhet. Denna funktion skall aktiveras från Simulinkmodelllen. 
 
 
3.1.5 Variabelberäkningsfunktion 

Modellvariabelberäkningsfunktionen skall beräkna alla de nollställen, poler och 
förstärkningskonstanter som Simulinkmodellen behöver.  
 
 
3.1.6 Modulpaketbeskrivning 

Modulpaketsbeskrivningen är en beskrivning till modulpaketet. Vem som helst 
skall kunna sätta sig in i eller ta över arbetet. Det förutsätts dock att den som skall 
ta över har systemkännedom om stridsvagnen. Modulpaketsbeskrivningen kommer 
att presenteras som en bantad version av detta examensarbete. 
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4 DOKUMENTATION 

På grund av att olika tillverkare har tillverkat olika delar av elektroniksystemet till 
stridsvagnen skiljer det mellan beteckningar på samma signaler. Signalen har ett 
namn i en utbytesenhet för att sedan byta till ett annat namn i en annan 
utbytesenhet. I kalkylatorn finns det till och med exempel på att ett signalnamn 
skiftar till ett annat när signalen byter kretskort trots att samma tillverkare 
konstruerat hela utbytesenheten.  
 
För att överhuvudtaget få uppfattning om vad kalkylatorn utför, så är det ett måste 
att få förståelse för vilken typ av signaler som rör sig i denna utbytesenhet. Utan 
djupare inblick i signalerna är det lätt att dra felaktiga slutsatser om systemet. 
 
För att koppla samman de olika signalnamnen med varandra har en mängd olika 
dokument studerats i detta examensarbete. Detta är nödvändigt för att 
överhuvudtaget kunna spåra en signal från en utbytesenhet till en annan. 
Tillvägagångssättet har varit att, med hjälp av kontaktdons- och, ta reda på vad en 
signal heter på kretskorten respektive vad den heter på kontaktdonsöversikts-
dokumenten (Serviceplan Turmsystem MBT 122 Schweden). Har man båda 
namnen på signalerna kan man gå från ett enskilt kretskort i en utbytesenhet till 
kontaktdonsöversikten. Från kontaktdonsöversikten kan man sedan gå vidare till en 
annan utbytesenhet och respektive kretskort där. Detta kräver givetvis att den 
utbytesenheten är kartlagd på motsvarande sätt. Resultatet av denna kartläggning 
kan ses i signallistan för kalkylatorn. 
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5 HÅRDVARA 

För att kartlägga ett elektroniksystem och skapa en mjukvarumodell som beter sig 
på samma sätt som hårdvaran bör man bilda sig en uppfattning om vilka in- och 
utsignaler systemet har. Vilka signalnivåer och signaltyper det rör sig om är också 
bra att ha klart för sig.  
 
Detta examensarbete är en del av en tekniköverföringsprocess. Det innebär att den 
av tillverkaren tillhandahållna dokumentationen inte alltid är av den senaste 
revisionen. Det har vid tidigare granskning av andra delar av systemet upptäckts att 
ritningsunderlag inte alltid stämmer överens med den faktiska hårdvaran. Det är 
inte heller alltid som dokumentation över delar av systemet överhuvudtaget finns 
att tillgå inom AerotechTelub. 
 

5.1 Insignaler 

Stabiliseringsdelen i kalkylatorn får bland annat signaler från olika gyron och 
resolvrar i stridsvagnen. Varje gyro levererar tre signaler. En av dessa innehåller 
informationen om själva vinkelavvikelsen. Den andra är referenssignalen som den 
första signalen är fasförskjuten gentemot. Den tredje signalen är också någon form 
av referenssignal, exakt hur den ser ut och vad den är till för framgår inte av den 
dokumentation som finns tillgänglig. Resolvrarna levererar två signaler, en som 
innehåller information om vinkelavvikelse och en referenssignal. 
 
Stabiliseringsdelen får även fem olika logiska styrsignaler som bestämmer i vilka 
moder som systemet skall arbeta. De signalnamnen har postfix (L). Av dessa 
kommer tre signaler från stridsvagnens interna testutrustning, de signalnamnen har 
prefix BIT som står för Built In Test. En signal, GPS START UP (L), har okänt 
ursprung. Möjligtvis är det en signal som är aktiv en kort tid när läget stabilisering 
till slås på, detta eftersom det tar en stund för gyroskopen att nå den 
rotationshastighet de kräver för att fungera korrekt. Den sista av signalerna, GPS 
SLAVE (L), kommer från en av skyttens kontrollpaneler benämnd RS-bediengerät. 
Det tycks vara den signal som avgör om spegeln ska styra eldröret eller tvärtom. 
 
Det går också in ett antal ickelogiska signaler för test av systemet. Dessa är 
benämnda som antingen ett namn innehållande TEST eller också innehållande 
STIMULUS i signalnamnet. 
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5.2 Utsignaler 

De utsignaler från stabiliseringsdelen av kalkylatorn som inte är till för att övervaka 
systemet är få till antalet. Det är totalt endast nnn signaler, alla innehållande nnn i 
signalnamnet. Det är signaler till DC-servomotorerna som styr den kardaniska 
upphängningen av spegeln. 
 
Indirekt ger stabiliseringsdelen också ut signaler från resolvrarna i spegelhuvudet. 
När DC-servomotorerna styr spegeln ändras även läget hos resolvrarna i 
spegeltoppen. De signalerna fungerar som börvärden till eldrörets 
stabiliseringssystem i läget Stab. Till. 
 

5.3 Jämförelse mellan hårdvara och kretsscheman 

På grund av den ibland bristfälliga dokumentationen ansågs det nödvändigt att 
jämföra de ritningar som fanns på kretskorten med den faktiska hårdvaran i 
kalkylatorn. Det visade sig emellertid att underlagen för kalkylatorn stämmer 
relativt väl överens med hur kretskorten faktiskt ser ut. Endast två avvikelser kunde 
noteras, en på kortet för stabilisering i höjdled och en på kortet för stabilisering i 
sidled. Det var två motstånd, båda med beteckning R117 som visade sig vara 
omonterade. Detta är antagligen inget som är fel i kretsen, det är nog snarare 
ouppdaterad dokumentation. Det bör tilläggas att endast delar som har med 
stabiliseringen av spegeln i siktestoppen att göra har undersökts. 
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6 MODULEN KALKYLATORN 

Blockmodellen i Simulink är uppbyggd på följande sätt: 
 
• Översta nivån motsvarar hela kalkylatorn. 
• Andra nivån motsvarar de olika kretskorten i kalkylatorn.  
• Tredje nivån motsvarar olika delfunktioner på kretskortet. 
• I de fall det varit lämpligt har även en fjärde nivå lagts in. Dessa kan till exempel vara 

delar i en regulator eller demodulator. 
 
I block på lägsta nivå finns oftast ett pol-nollställe block. I detta anges poler, 
nollställen och förstärkningskonstant som hänvisningar till specifika värden i en 
MATLAB-struct som innehåller dessa värden för alla nollställen, poler och 
förstärkningskonstanter i hela modellen. Struct är en datatyp i MATLAB. 
 
En tanke med StabSim är att det ska vara möjligt att simulera vad som händer med 
systemet om någon komponent går sönder eller ändrar värde på grund av åldring 
och andra orsaker. Ett sätt att lösa detta är att komponentvärden läses in till 
modellen från en excel-fil där komponentvärdena finns lagrade. I denna fil är det 
lätt att ändra komponentvärden efter hand, dessa värden lagras sedan i en 
MATLAB-struct för att de skall kunna användas av MATLAB för bearbetning. Ett 
antal MATLAB-funktioner räknar därefter ut poler, nollställen och förstärknings-
konstant. Dessa värden lagras sedan i ytterligare en MATLAB-struct för att kunna 
användas av simulinkmodellen. Att dessa värden läggs i en ny struct beror på att 
när alla modellparametrar beräknats finns ingen anledning att behålla 
komponentvärdena. De kan då raderas för att frigöra minne. MATLAB-
funktionerna som räknar ut poler, nollställen och förstärkningskonstant har skapats 
utifrån vad varje delfunktion på kretsschemat har för överföringsfunktion. 
 
Excel-filen med komponentvärden måste vara uppbyggd enligt följande modell för 
att passa funktionen importstruct som läser in komponentvärdena:  
 

• Varje blad motsvarar en utbytesenhet, t.ex. kalkylatorn.  

• Kolumn A talar om vilket kretskort som är aktuellt.  

• Kolumn B talar om vilken komponent som är aktuell.  

• Kolumn C visar vilket värde respektive komponent har. 
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MATLAB-structen för modellparametrar är uppbyggd på följande sätt: 
 

 
Figur 6.1 Modellparameterstruct uppbyggnad 
 

6.1 Framtagning av överföringsfunktion 

Överföringsekvationerna är framtagna med hjälp av nodanalys på respektive 
delfunktion. För att verifiera de olika överföringsfunktionerna har kretsscheman 
även byggts upp för varje delfunktion i simuleringsverktyget CircuitMaker. Om en 
bodeplot, det vill säga man plottar bodekurvan för överföringsfunktionen med hjälp 
av kommandot bode, i MATLAB ger samma resultat som ett frekvenssvep i 
CircuitMaker så anses att matlabmodellen stämmer överens med verkligheten 
tillräckligt väl för att kunna användas som modell. Med samma resultat avses att 
förstärkningen vid respektive frekvens är lika vid bodeplot och frekvenssvep. 
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Nedan visas ett exempel på hur en överföringsfunktion bestäms. I det här fallet är 
det ett LP filter av andra ordningen. Motståndet R4 har endast till uppgift att se till 
så att OP-förstärkaren får lika förströmmar på ingångarna, i övrigt påverkar det inte 
kretsen. Eftersom motståndet är försumbart behöver det inte tas med i 
beräkningarna. 

 
Figur 6.2 Andra ordningens LP-filter 
 
Bilda konduktanserna Z1 � Z5, detta för att ge enklare beräkningar. 
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Bilda strömekvationer, V0 är virtuell jord. 
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i3=i5 ger: 
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Nod1 och i3=i5 ger:  
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Ersättning av konduktanserna Z med R, C och s ger efter lite grundläggande 
vidareutveckling överföringsfunktionen på enklare form: 
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Nollställen fås genom att överföringsekvationen sätts till 0. Poler fås genom att 
invertera överföringsekvationen och sätta den till 0. Förstärkningskonstanten är den 
del som påverkar alla frekvenskomponenter på samma sätt, i det här fallet  
�1/(R1*R2*C1*C2).  
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6.2 Toppnivå 

På översta nivån i simulinkmodellen är de olika korten representerade.  
 

 
Figur 6.3 Kalkylatorelektroniken 
 
Högst upp till vänster i figuren ses kortet Skyddstransfomatorer. Till vänster i 
mitten ses kortet Resolverdrivsteg och under det kortet Självtest. I mitten ses de två 
korten för stabiliseringen av spegelhuvudet, överst det för höjdled och underst det 
för sidled. Längst till höger ser man kortet Effektförstärkare. Till vänster går 
signaler in till kalkylatorn och till höger finns de signaler som går ut ur den. 
Grupperingen av signaler indikerar till vilken kontakt de hör. Det finns sex 
kontakter på kalkylatorn, b1, b2, b3, b4, b5 och b6. Att det är fler grupperingar än 
det finns kontakter beror på att Simulink inte hanterar dubbelriktade signaler, det 
måste alltså finnas en kontakt b4 för utsignaler och en för insignaler. 
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6.3 Stabilisering höjd/sida 

Stabiliseringselektroniken i kalkylatorn representeras av två kort, ett för 
stabilisering i sidled och ett för stabilisering i höjdled. De två korten skiljer sig inte 
nämnvärt från varandra. Den avvikelse som förekommer är skillnad i 
komponentvärden, därför kommer endast ett kort att redovisas. Här ser man kortets 
huvudfunktioner indelade i subblock. Huvudfunktionerna består av två stycken 
demodulatorer, två regulatorer, fyra differntialförstärkare, switchar som påverkas 
av fyra olika logiska inställningssignaler och ett par signalanpassare. 
 

 
Figur 6.4 Reglerkort höjd 
 
Den övre delen av kortet är aktiv i läget Stab. Till och den undre i läget 
Observation. I läget Stab. Till får regulatorkedjan sin signal från siktestoppens 
gyroskop, i observationsläget från eldrörets resolvrar. 
 
Signalanpassarna, i kretsschemat benämnda gain, är två motstånd som fungerar 
som spänningsdelare. Inverterarna framför switcharna är till för att ge modellen 
samma uppförande som den fysiska kretsen. 
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6.3.1 Demodulator 

Blocken demodulator 1 och demodulator 2 är näst intill identiska därför redovisas 
endast demodulator 1. 

 

 
Figur 6.5 Demodulator 
 
Amplifier_no_DC är en inverterande förstärkare som spärrar likströmssignaler. 
 
Demodulatorerna demodulerar varsin signal. Signalerna som moduleras är olika 
mycket fasförskjutna i förhållande till en referenssignal, hur stor fasförskjutningen 
är beror på avvikelsen i läge hos respektive givare. Beroende på hur stor avvikelsen 
är levereras en motsvarande likspänningsnivå ut från demodulatorerna.  
 
Själva demodulerande delen i demodulatorn kan enkelt beskrivas på följande sätt. 
Referensignalen görs om till en fyrkantsvåg. Fyrkantsvågen styr en switch som 
bestämmer om OP-kopplingen i den demodulerande delen skall invertera den i 
förhållande till referenssignalen fasförskjutna signalen eller inte. Nedan visas ett 
exempel där utsignalens utseende visas för en signal som inte är fasförskjuten samt 
för en som är fasförskjuten 180º. 
 

 
Figur 6.6 Funktion demodulator 
 
LP 1 är ett andra ordningens LP-filter med en brytfrekvens på 300 Hz som är till 
för att ge ut en likspänningsnivå som motsvarar skillnaden i vinkel.  
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6.3.2 Regulator 1 

 

 
Figur 6.7 Regulator för läge Stab. Till 
 
Regulator 1 är den regulator som används då stridsvagnen är ställd i läge 
stabilisering till. Syftet med denna regulator är att undertrycka störningar i 
spegelhuvudets position. Insignalen till regulatorn talar om hur mycket spegelns 
läge avviker från det önskade läget. Som utsignal levereras en spänning till en DC-
servomotor förstärkare som styr en motor som i sin tur styr spegelns kardaniska 
upphängning. Strömmen som styr motorn är proportionell mot felet i spegelns 
position, det vill säga att desto större fel i läge är desto större ström som styr 
motorn levereras. Signalen som styr DC-servomotor förstärkaren tas ut direkt efter 
OP2 blocket. 
 
Att det finns två OP1 block beror på att signalen in till regulatorn kan tas från två 
olika håll. De olika signalerna behöver olika förstärkningsfaktorer för att hamna i 
rätt arbetsområde. Det kommer endast att gå en signal genom en av dessa 
operationsförstärkare vid samma tillfälle.  
 
OP3 blocket och diodkretsen skalar endast ned signalen, i övrigt har det inte någon 
inverkan. Den signal som tas ut efter diodkretsen leder till ett kontaktdon som inte 
finns dokumenterad. Den är med stor sannolikhet endast till för systemets interna 
testutrustning.  
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6.3.3 Regulator 2 

 

 
Figur 6.7 Regulator för observation 
 
Regulator 2 är den regulator som används då stridsvagnen är ställd i läge 
observation. Spegelhuvudet skall följa eldrörets rörelser i detta läge. Denna 
regulator har till uppgift att mata en DC-servomotorförstärkare som styr motorn 
som i sin tur styr spegelhuvudets kardaniska upphängning. Insignal får regulatorn 
från en resolver tillhörande eldröret. Storleken hos denna signal motsvarar felet i 
läge hos spegelhuvudet. Ut levererar regulatorn en signal till servomotor-
förstärkaren som sedan styr spegelhuvudet till önskat läge. 
 
Att det finns två OP4 block beror på att signalen in till regulatorn kan tas från två 
olika håll. De olika signalerna behöver olika förstärkningsfaktorer för att hamna i 
rätt arbetsområde. Det kommer endast att gå en signal genom en av dessa 
operationsförstärkare vid samma tillfälle.  
 
Den reglerande delen i regulatorn består av bland annat tre operationsförstärkare 
och två zenerdioder (fyra stycken på sidostabiliseringskortet). På grund av dioderna 
kommer regulatorn inte att uppträda linjärt i alla situationer. Denna olinjäritet har 
dock inte tagits med i modellen. Förutsatt att signalnivåer vid dioderna inte 
överstiger/understiger vissa värden kommer dioderna aldrig att göra modellen 
olinjär. I ett senare skede kommer modellen modifieras för att även ta hänsyn till 
olinjäriteten, detta ligger dock utanför detta examensarbete. 
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6.3.4 Differentialförstärkare 

 

 
Figur 6.8 Differentialförstärkare 
 
Differentialförstärkaren består av tre delar, två förstärkningsblock och ett 
summatorblock. Detta eftersom funktionen hos en differentialförstärkare inte 
behöver ses som något annat än en förstärkt signal som sedan subtraheras från en 
annan förstärkt signal. 
 

6.3.5 Subblock 

 

  
Figur 6.9 Subblock 
 
Subblocket är en differentialförstärkare med en återkoppling till kretskort nnn. 
Blocket både tar emot och lämnar signaler till kort nnn. Kort nnn är en 
effektförstärkare som styr en DC-servomotor.  
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6.4 Självtest 

 

 
Figur 6.10 Självtestskort 
 
Kortet självtest har endast en funktion som indirekt har med stabiliseringen av 
spegeln i siktet att göra. Det tar in logiska styrsignaler och anpassar dessa så att de 
passar konstruktionen av kalkylatorn. Det rör sig om invertering samt anpassning 
av signalnivån så att signalerna passar den typ av switchar som finns i kalkylatorn. 
Det är endast tre av de fem styrsignalerna som passerar detta kort.  
 
Signalerna är logiska styrsignaler som skall styra switchar på kretskorten. Med stor 
sannolikhet representeras dessa av en signal som vid logisk nolla är nnn Volt och 
vid logisk etta är nnn Volt. Detta antagande baseras på att det är den typ av logik 
som används i andra underenheter. För att helt vara säker måste dock signalnivåer 
mätas upp. Alternativt måste dokumentation som klargör huruvida antagandet 
stämmer erhållas. 
 
Det är inte nödvändigt att se på signalerna så som de faktiskt ser ut i hårdvaran. Det 
kan vara bättre att se dem som rent logiska signaler och anpassa dessa för att de lätt 
skall kunna implementeras i mjukvarumodellen. Den modell som valts är en 
blandning av att se signalerna som de faktiskt är och att se dem som enbart logiska 
signaler. In till kortet självtest tas signalen som den ser ut på kortet. Sedan anpassas 
den så att den skall passa stabiliseringskorten på enklaste sätt.  
 
Av allt att döma är dessa tre signaler endast till för stridsvagnens interna 
testutrustning kallat RPP. Om så är fallet är detta kort inte nödvändigt för modellen. 
Detta antagande måste verifieras med mätningar på kortet så att det stämmer. Om 
det är på det viset kan denna del tas bort från modellen. 
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6.5 Effektförstärkare 

 

 
 
Figur 6.11 Effektförstärkarkort 
 
På effektförstärkarkortet sitter två DC servo förstärkarkretsar, en för elevation och 
en för asimut. Tillverkare av dessa kretsar är APACE, några datablad för den 
kretsen har inte gått att uppbringa. På grund av att dokumentation om kretsen 
saknas består modellen endast av tomma block.    
 
In på effektförstärkarkortet kommer en signal vid namn AZ/EL POWER AMP 
DRIVE SW, denna signal är med stor sannolikhet samma som AZ/EL POWER AMP 
DRIVE med den skillnaden att den passerat ett nnn motstånd. Att det inte helt 
säkert går att säga att så är fallet beror på att det inte funnits tillfälle att mäta 
noggrannare. Vid ett senare tillfälle måste detta givetvis kontrolleras. Det måste 
även bekräftas att motståndet är konstant över de frekvenser som är aktuella. 
 

6.6 Skyddstransformatorer 

Signalen MR1* som går in i blocken för stabilisering är den samma som signalen 
nnnV MDP nnn Hz HI med den skillnaden att MR1* passerat en skyddstrans-
formator. Funktionen i modellen påverkas inte i och med detta, huvudsaken är att 
signalen svänger kring nnn V. På grund av detta kopplas MR1* direkt ihop med 
signalen nnnV MDP nnn Hz HI i blocket Skyddstransformatorer. 
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6.7 Resolverdrivsteg 

 

 
Figur 6.12 Resolverdrivstegskort 
 
På drivkortet för resolvrarna tas resolversignalen in. Här sker anpassning av 
signalerna innan de går vidare till stablilseringskorten. Bland annat justeras 
signalen om det tänkta målet befinner sig nära stridsvagnen eller inte. Befinner sig 
målet nära ökas förstärkningen på resolversignalen för att stabiliseringselektroniken 
och de motorer som styr mekaniken skall reagera snabbare, detta skall inte 
Simulikmodellen vara försedd med så den delen tas inte med. En justering för att 
kompensera för drift av siktet finns också. Detta är inte heller något som tas med i 
modellen eftersom i en modell förekommer ingen sådan drift. 
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7 VALIDERING AV MODELLEN 

Under framtagandet av Simulinkmodellen har antagits att om lika resultat erhålles 
vid simulering av delar av systemet i kretssimuleringsverktyget CirciutMaker som 
vid plottning av bodediagram av överföringsfunktionen för samma delar av 
systemet i Matlab stämmer modellen. Detta antagande ger en god indikation på att 
modellen är korrekt. För att vara helt säker på modellens överensstämmande måste 
dock ytterligare analys utföras. 
 
För att validera Simulinkmodellens överensstämmande med det verkliga systemet 
måste mätning på den faktiska hårdvaran göras. Det är endast på detta sätt som det 
entydigt kan sägas huruvida modellen är bra eller inte eller inte. På grund av att 
elektronikenheterna sitter inkapslade i stridsvagnen bakom pansar är det inte helt 
enkelt att ge stimuli och mäta signaler i utbytesenheterna på plats inuti 
stridsvagnen. Det är inte heller säkert att det är på det sättet som bästa resultat fås.  
Det kan vara bättre att endast mäta på själva utbytesenheten kalkylatorn. 
 

7.1 Mätning i stridsvagn 

Fördelarna med att mäta på stridsvagnen direkt utan stimuli är att man får reda på 
vilka signaltyper och signalnivåer det är frågan om i systemet. Man får också 
bekräftat om de antaganden som gjorts angående vilka signaler som går till och från 
systemet stämmer eller inte. Man riskerar inte heller att bränna sönder några 
komponenter på grund av att för stor eller fel typ av stimulisignal läggs på 
ingångarna på kalkylatorenheten. 
 
Vid mätning direkt på stridsvagn kan det vara svårt att se hur systemet svarar på 
stimulisignalerna eftersom det då är svårt att avgöra hur de signaler som påverkar 
systemet ser ut. Signalerna som påverkar systemet är signaler som skapas av andra 
delar i stridsvagnen när vagnen är i drift. En signal skapad i stridsvagnen kan också 
vara svår att återskapa i ett simuleringsverktyg, därför blir det svårt att validera 
modellen genom att simulera kretsen med en sådan signal. En annan nackdel är att 
endast signaler som går ut eller in i utbytesenheterna går att mäta. Det innebär att 
det inte finns möjlighet att mäta alla signaler som kan vara intressanta att titta 
närmare på.  
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7.2 Mätning på kalkylator 

Att mäta på enbart kalkylatorn har flera fördelar. Det är lätt att se hur en viss 
insignal påverkar systemet. Det tillförs inte okontrollerbara signaler från övriga 
delar av stridsvagnens elektronik. Genom att lägga på en stegsignal får man 
systemets stegsvar som är unikt för varje system. Då ett stegsvar är det svåraste ett 
reglersystem kan utsättas för reagerar det mycket distinkt. Det innebär att det är lätt 
att jämföra det verkliga reglersystemets utsignal med modellens utsignal. Ett 
stegsvar är också mycket lätt att simulera i SimuLink, ger detta samma resultat som 
att lägga på ett steg på kalkylatorenheten kan modellen med säkerhet sägas vara 
korrekt.  
 
Nackdelen med att mäta på en fristående kalkylatorenhet är att det inte är möjligt 
att se hur de signaler som normalt finns i systemet ser ut och vilka nivåer de har. 
Vill det sig riktigt illa riskeras att någon komponent i kalkylatorn bränns sönder om 
fel insignal läggs på någon ingång. För att mäta direkt på kalkylatorn krävs givetvis 
att den är försedd med matningsspänning.  
 

7.3 Mätning på referenssystem ELDRIS 

ELDRIS är ett referenssystem till stridsvagnen som är under utveckling. Det är en 
tornrigg som skall motsvara torndelen av stridsvagnen. Referenssystemet skall 
bestå av samma komponenter och tröghetsmassor som det verkliga tornet. Det ska 
vara lätt att komma åt och mäta på alla delar av riggen. 
 
Fördelar med att mäta på ELDRIS är att det går att mäta de flesta signaler i 
kalkylatorn eftersom alla delar av systemet är lätta att komma åt. Systemet är 
dessutom kopplat som på den verkliga stridsvagnen så dess beteende ska inte 
avvika från det i stridsvagnen. Det är lätt att simulera olika händelseförlopp som 
man är intresserad av. Det är till exempel möjligt att påverka gyrosensorerna för 
hand, detta innebär att det är enkelt att simulera rörelser i mycket kuperad terräng 
vid hög hastighet. Det går även att lägga på stimulisignaler på olika delar av 
systemet. Det innebär att det går lättare att undersöka delar av reglerkedjan med 
större precision. 
 
Nackdelar är att det inte med hel säkerhet kan sägas att referenssystemet beter sig 
som stridsvagnen i alla avseenden. Det kan också vara möjligt att vid manuell 
påverkan av gyrona orsaka en för kraftig signal som påverkar systemet. Med detta 
menas att i en verklig situation kan inte stridsvagnen kränga hur snabbt som helst, 
det är en stor massa som ska ändra riktning. Möjligheten finns att en för kraftig 
signal skadar systemet. 
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7.4 Mätutrustning 

Den mätutrustning som kommer användas är en portabel PC från FieldWorks 
bestyckad med ett Microstar DAP mätdatainsamlingskort. DAP kortet har 16 
kanaler och är försett med en 14-bitars A/D omvandlare. Den maximala 
samplingsfrekvensen är 100 kHz per kanal. Det innebär att de högsta frekvenser i 
systemet som kan mätas är 50 kHz, detta enligt samplingsteoremet. Den maximala 
samplingsfrekvensen är fullt tillräcklig för de flesta signalerna i systemet. Det är 
emellertid inte sannolikt men möjligt att det i själva reglerdelen av kretsen rör sig 
om högre frekvenser. 
 
Det är möjligt att spara längre samplingssekvenser med mätdatainsamlings-
utrustningen. Detta gör att insignaler som påverkar systemet kan samplas och 
lagras som enskilda sampel. Dessa sampel kan sedan matas in i Matlab och 
Simulink för att användas som referenssignal vid simulering av exakt det 
händelseförlopp som ägde rum i den faktiska hårdvaran. Det är då lätt att utröna om 
modellen stämmer med verkligheten. 
 

7.5 Förslag på mätningsutförande 

Det förslag som kommer att presenteras här är en kombination av metoden att mäta 
på stridsvagnen direkt samt att mäta på ELDRIS. Genom att passivt studera hur 
signalerna beter sig vid olika situationer kan tillräcklig information erhållas för att 
sedan simulera modellen med samma insignaler som mätts upp på vagnen.  
 
På grund av att det finns vissa begränsningar i hur lätt det är att mäta olika signaler 
i vagnen kommer mätning i två steg presenteras. I steg ett mäts bara de signaler 
som går att komma åt på den befintliga stridsvagnen. Det ger en möjlighet att 
avgöra om modellen beter sig korrekt eller inte. Det finns emellertid liten eller 
ingen möjlighet att felsöka modellen eftersom flera väsentliga signaler inte går att 
mäta.  
 
Nästa steg är att mäta på ELDRIS, detta kommer att bli aktuellt om det visar sig att 
modellens beteende avviker från det verkliga systemets.  
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7.5.1 Mätning i läge observation 

Mätningar steg 1 i höjdled 
För att ge lämpliga signaler kan eldröret föras upp och ned. Eftersom spegeln följer 
eldröret är det tillräckligt att utföra denna manöver. 
 
I steg 1 bör följande insignaler mätas: 
GESU RESOLVER R3 nnn 

nnnV MDP nnn Hz FINE HI nnn 

nnnV MDP nnn Hz FINE LO nnn 

 
 
I steg 1 bör följande utsignaler mätas: 
EL SLAVE LOOP TEST OUT nnn 

EL TORQ CMD nnn 

EL PWR AMP SIG RTN nnn 

EL GIMBAL DRIVE HI nnn 

EL GIMBAL DRIVE LO nnn 
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Mätningar steg 1 i sidled 
För att ge lämpliga signaler kan stridsvagnen placeras på ett lutande plan samtidigt 
som eldröret förs upp och ned. En större lutning innebär en större signal till sido-
stabiliseringsreglerkedjan. Anledningen till att stridsvagnen måste stå på ett lutande 
plan är att om vagnen står plant behöver ingen kompensering i sidled utföras när 
eldröret förs upp och ned. Alternativt kan stridsvagnen framföras i kuperad terräng 
under mätningarna. 
 
I steg 1 bör följande insignaler mätas: 
AZ SHMU RESOLVER R1 nnn 

 
 
I steg 1 bör följande utsignaler mätas: 
AZ SLAVE LOOP TEST OUT nnn 

AZ TORQ CMD nnn 

AZ GIMBAL DRIVE HI nnn 

AZ GIMBAL DRIVE LO nnn 
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Mätningar steg 2 i höjdled 
Mätningar i steg 2 behöver endast utföras om de mätningar utförda i steg 1 visar att 
modellen inte stämmer överens med verkligheten. Denna mätning måste utföras på 
referenssystemet ELDRIS. Där går att komma åt de signaler som inte är möjliga att 
mäta på stridsvagnen.  
 
I steg 2 bör följande signaler mätas: 
EL POS ERR HI nnn 

EL PWR AMP DRIVE nnn 

EL PWR AMP DRIVE SW nnn 

TP 1 Mätpunkt inuti regulatordelen, mäts för att 
undersöka regulatorns beteende. 

TP 3 Mätpunkt inuti regulatordelen, mäts för att 
undersöka regulatorns beteende. 

 

 
Mätningar steg 2 i sidled 
Mätningar i steg 2 behöver endast utföras om de mätningar utförda i steg 1 visar att 
modellen inte stämmer överens med verkligheten. Denna mätning måste utföras på 
referenssystemet ELDRIS. Där går att komma åt de signaler som inte är möjliga att 
mäta på stridsvagnen. 
 
I steg 2 bör följande signaler mätas: 
AZ POS ERR HI nnn 

AZ PWR AMP DRIVE nnn 

AZ PWR AMP DRIVE SW nnn 

TP 1 Mätpunkt inuti regulatordelen, mäts för att 
undersöka regulatorns beteende. 

TP 3 Mätpunkt inuti regulatordelen, mäts för att 
undersöka regulatorns beteende. 
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7.5.2 Mätning i läge stabilisering till 

Vid mätning i läge stabilisering till är det en fördel att mäta på referenssystemet 
ELDRIS eftersom de gyron som styr spegeln är lösa och går att påverka för hand. 
Det gör att det är lätt att skapa distinkta insignaler till systemet vilket underlättar 
jämförelsen av systemet och modellen. Vid mätning i steg 1 går det naturligtvis att 
framföra vagnen i terräng samtidigt som mätning sker. Det är emellertid svårt att få 
kraftigare utslag i gyrosensorerna. Att köra allt för aggressivt påverkar mät-
utrustningen negativt. 
 

Mätningar steg 1 
Eftersom olika manövrar inte behöver göras här för att mäta höjd- respektive 
sidostabilisering sammanfattas alla dessa signaler i samma tabell. 
 
I steg 1 bör följande insignaler mätas: 
EL RIG ERROR HI, 

AZ RIG ERROR HI 

nnn 

EL RIG ERROR LO, 

AZ RIG ERROR LO 

nnn 

nnn kHz GYRO POF EXC HI nnn 

 
I steg 1 bör följande utsignaler mätas: 
EL STAB LOOP TEST OUT, 

AZ STAB LOOP TEST OUT 

nnn 

EL TORQ CMD, 

AZ TORQ CMD 

 

nnn 

EL PWR AMP SIG RTN nnn 

EL GIMBAL DRIVE HI, 

AZ GIMBAL DRIVE HI, 

EL GIMBAL DRIVE LO, 

AZ GIMBAL DRIVE LO 

nnn 
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Mätningar steg 2: 
Eftersom olika manövrar inte behöver göras här för att mäta höjd- respektive 
sidostabilisering sammanfattas alla dessa signaler i samma tabell. 
 
I steg 2 bör följande signaler mätas: 
EL PWR AMP DRIVE, 

AZ PWR AMP DRIVE 

nnn 

EL PWR AMP DRIVE SW, 

AZ PWR AMP DRIVE SW 

nnn 
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8 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan sägas att en modell av elektroniken som stabiliserar 
spegeln i skyttens sikte har konstruerats. Modellen är dock inte helt komplett, detta 
beror på omständigheter som inte gått att påverka. Dokumentation som beskriver 
systemet har inte funnits tillgänglig. Möjlighet att göra kompletterande mätningar 
på stridsvagnen har inte funnits. Ett förslag på hur dessa saknade data ska kunna 
mätas har utformats.  
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