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Sammanfattning 

 
Scanias lastbilar har under de senaste åren haft en snabb utveckling när det gäller 
elektronik och styr - reglerteknik. En givare som inte har haft samma utveckling är 
yttertemperaturgivaren som introducerades i Scanias lastbilar 1987. Totalt finns det 
idag 10 olika ECU-system som använder sig av givarsignalen. Det har visat sig att 
yttertemperaturgivaren i Scanias lastbilar visar för högt värde i vissa körfall. Stora 
avvikelser på yttertemperaturvärdet har inte varit ovanliga när motorn har varit varm 
och lastbilen färdats i hastigheter under 30 km/h eller kör på tomgång, till exempel vid 
ett rödljus. Problemet har visat sig vara större vid lägre omgivningstemperaturer. Att 
mäta korrekt yttertemperatur i en lastbil är ganska besvärligt då bilen har många 
värmekällor som kan påverka mätresultatet. Detta har lett till att system som har ett 
stort beroende av god noggrannhet har fått lägga ner resurser på komplexa 
filtreringssystem för att kunna erhålla ett någorlunda korrekt temperaturvärde. 
 
I framtiden ställs det högre krav på givarsignalen då allt fler system kräver bättre 
mätnoggrannhet då optimering av reglering och annan funktionalitet hela tiden 
behövs för att klara skärpta emissions-, bränsleförbruknings- och komfortkrav. Syftet 
med denna rapport var att skapa en förståelse för hur väl dagens 
omgivningstemperatursignal passar dagens och framtidens behov, samt att utvärdera 
några olika framtagna förslag på givare och dess placering. Önskemål finns också 
om att hitta en placering av temperaturgivaren som kan fungera på alla hyttmodeller 
för att minska antalet varianter.  
 
Av alla placeringar som testades visade sig placeringen vid undre delen av 
backspeglarna ha en bra kombination av reaktionstid och stabilitet. Denna placering 
skulle medge mindre kablage än dagens placering och hålla för framtida 
hyttändringar, placeringen är även att rekommendera ur verkstadssynpunkt då 
positionen är mer lättillgänglig. Rekommendationen är att placera givaren i undre 
delen av backspegeln på förarsidan. 
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Abstract 

 
Scania trucks has had a rapid development in recent years, in electronics and 
automatic control engineering. A sensor which has not had the same trend is the 
ambient temperature sensor that was introduced in Scania trucks 1987. In total there 
are currently 10 different ECU systems that use the sensor signal. It has been shown 
that the ambient temperature sensor on Scania trucks have shown to high value in 
certain driving cases. Deviations have not been unusual when the engine is hot and 
the truck is running at speeds below 30 km/h or running at idle, for example at a red 
light. The problem has been shown to be greater at lower ambient temperatures. 
Measuring the correct temperature outside a truck is pretty difficult when the vehicle 
has many heat sources that may affect the result. This has led to systems that have a 
high dependence on good accuracy has been forced to spend resources on complex 
filtering systems to obtain a reasonably accurate temperature reading. 
 
In the future there are greater demands on the sensor signal when more and more 
systems require better accuracy to meet stricter emission, fuel economy and comfort 
requirements. The purpose of this report is to create an understanding of how well 
the current ambient temperature signal fit current and future needs and the potential 
of any developed various proposals for sensors and placement. There are also 
requests to find a placement of temperature sensor that can operate on all cab 
models to reduce the number of variations. 
 
Of all the locations that were tested, the position at the bottom of the rearview mirrors 
showed a good combination of reaction time and stability. This location would require 
less cabling than the present location and be rather tolerant for future cabin changes. 
The location is also recommending from a workshop point of view as the position is 
more accessible. The recommendation is to place the sensor in the bottom of the 
rearview mirror on the driver side. 
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Förkortningar 
 
 

ECU  - Electronic Control Unit 
CAN  - Controller Area Network 

EMS - Engine Management System 

ACC  - Automatic Climate Control 
ICL  - Instrument Cluster 
GMS  - Gearbox Management System 

CS  - Comfort Shift 
ELC  - Electronic Level Control 
EBS  - Electronic Brake System 

OPC  - Opticruise 

BWS  - Body Work System 

BCS  - Bus Chassis System 

RET  - Retarder 
APS  - Air Processing System 
COO  - Coordinator 
OBD  - On-Board Diagnostics 
PD  - Technical Product Data 
STR  - Scania Technical Rapport  
CTD  - Certification Document  
TB  - Technical Regulation 
CR  - Change Request 
PA  - Provanmodan 
CFD - Computational Fluid Dynamics  
HIL - Hardware in the loop 
VOR - Vehicle of road 
ECT - Engine coolant temperature 
NOC - Normal Operation Condition 
EGR - Exhaust gas recirculation 
SCR - Selective catalytic reduction 
SOP - Start of production 
RTD - Resistance Temperature Detector  
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1. Inledning 
Detta examensarbete har utförts på Scania Research and Development, hos gruppen Electrical 

Systems Predevelopment, REP – som utreder framtidskoncept inom elsystemområdet för 

tunga fordon. Projektet undersöker hur väl omgivningstemperatursignalen för Scanias fordon 

står sig för närvarande, samt framtiden och vilken potential till förbättring det finns och vad 

förbättringen skulle innebära vad det gäller signalegenskaper och placering (1). Arbetet har 

utförts i samarbete med flera olika grupper som ansvarar för styrsystemutveckling inom 

Scania R&D. Detta gav därför en bra systemöverblick och ett brett kontaktnät inom flera olika 

utvecklingsavdelningar.  

 

1.1 Bakgrund  
Scanias lastbilar har under de senaste åren haft en snabb utveckling när det gäller elektronik 

och styr - reglerteknik. En givare som inte har haft samma utveckling är 

yttertemperaturgivaren som introducerades i Scanias lastbilar 1987. Idag är det totalt 10 olika 

ECU-system som använder sig av givarsignalen på CAN-bussen som i olika körfall visar en 

felaktig temperatur. Detta leder till att system som är beroende av god noggrannhet har fått 

lägga ner massa resurser på komplexa filtreringssystem för att kunna erhålla ett någorlunda 

korrekt temperaturvärde att agera efter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ställs det allt högre krav på givarsignalen då fler system kräver bättre mätnoggrannhet och 

då olika signaler i Scanias styrsystem ändras över tiden, då optimering av reglering och annan 

funktionalitet hela tiden behövs för att klara skärpta emissions-, bränsleförbruknings- och 

komfortkrav. Nya projekt samt standarder som till exempel Euro-kraven (2) som bland annat 

kräver lägre avgasemissioner under vissa temperaturintervall ändrar också förutsättningar till 

en viss del och informationen att yttertemperaturen är korrekt får en allt högre prioritet. 

Figur 1: Visar alla ECU:erna samt deras placeringar i en Scania lastbil. 
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1.2 Problembeskrivning  
Det har visat sig att yttertemperaturgivaren i Scanias lastbilar har visat ett för högt värde i 

vissa körfall. Avvikelser på 10-15 °C har förekommit när motorn har varit varm och lastbilen 

färdats i hastigheter under 30 km/h eller kör på tomgång, till exempel vid ett rödljus. 

Problemet har visat sig vara större vid lägre omgivningstemperaturer (3). Att mäta korrekt 

yttertemperatur i en lastbil är ganska besvärligt då bilen har många värmekällor som kan 

påverka mätresultatet. I högre hastigheter är det inga större problem då det är fartvinden som 

kyler. Svårigheten är att få ett bra mätresultat vid låga hastigheter samt vid stillastående läge. 

Värmen strömmar då runt hela bilen från varma komponenter såsom motor, kylare, 

avgassystem, bromsar etc. 

 

1.3 Avgränsningar  
Examensarbetet skulle pågå under 20 veckor, därför fick vissa begränsningar göras. Eftersom 

problemet täcker många komplexa system fick fokus endast läggas på att förstå respektive 

systems behov. Konkurrentstudien begränsades endast till de 5 ledande lastbilstillverkarna 

vilket ansågs tillräckligt. Värmeflödessimuleringen begränsades till att motsvara den egna 

testlastbilen då antalet simuleringar för olika lastbilsvarianter av hytter, motorer osv skulle bli 

för många. 

 

1.4 Syfte och mål 
Examensarbetet ska resultera i en rapport som konstaterar hur väl dagens 

omgivningstemperatursignal matchar dagens och framtidens behov, samt potentialen i några 

olika framtagna förslag på givare och placering. Önskemål finns också om att hitta en 

placering av temperaturgivaren som kan fungera på alla hyttmodeller för att minska antalet 

varianter. För detta har 4 huvudproblem tagits fram:  

 

 Kartläggning av signalbehoven från olika system/funktioner  

 Framtagning av förslag på temperaturgivare och placering  

 Framtagning av modeller för simulering av temperatursignalen i olika placeringar etc.  

 Rekommendation på framtida specifikation för givare och placering  

Rätt tidigt i projektfasen insågs det att problematiken låg i placeringen av temperaturgivaren 

och inte i själva givaren. Då placeringen endast kunnats kompromissas fram då inte alla krav 

från de respektive systemen sammanställts var kartläggningen av signalbehoven ett annat 

huvudproblem. 
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2. Metoder  
För att få en bra struktur på arbetet påbörjades arbetet med en planeringsrapport som 

redovisades 2 veckor efter projektstarten. I denna rapport beskrevs den logiska gången av 

arbetet, bakgrunden till problemet presenterades, teorierna som skulle användas samt 

beskrivning av de systematiska angreppsätterna eller metoder vid utförandet av utredningen. 

Detta var ett väldigt tvärfunktionellt projekt med många avdelningar inblandade. Efter att 

tydliga mål definierats samt metoderna bekräftats sammanställdes en tidsplanering. Denna 

uppdaterades varannan vecka för att hålla projektet inom den utsatta tidsramen på 20 veckor 

där en slutpresentation samt rapport av examensarbetet skulle ingå. Projektet delades upp i sju 

delar, se Figur 2.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Logiska gången av arbetet. 

 
 

2.1 Förstudie  
För att få en förståelse av problemet utfördes en omfattande informationssamling för att kunna 

skapa en helhetsbild av uppgiften. Då antalet  av de yttertemperaturberoende systemen är så 

många fick alla interna dokument från de respektive systemen innehållandes 

yttertemperatursignal tas i beaktande, för att förstå problemhistoriken samt att följa 

tidsutvecklingen i att lösa problemen. Alla Scaniainterna typer av dokument såsom, Technical 

Product Data (PD), Scania Technical Rapport (STR), Certification Document (CTD), 

Technical Regulation (TB), Change Request (CR), Provanmodan (PA) samt interna 

avdelningsspecifika dokument. Av dessa var de interna avdelningsspecifika dokumenten 

svårast att få tag i då dessa inte fanns med i de gemensamma databaserna vilket ledde till att 

rätt person fick eftersökas för att få tillgång till dokument som inte publicerats.  

 

En litteraturstudie bland tidskrifter och ämnesdatabaser utfördes också men då problemet vid 

givarplaceringen är så specifik gick det inte att hitta några vetenskapliga undersökningar för 

generella riktlinjer vid placering av en yttertemperaturgivare. 
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2.2 Intervjuer och samtal  
Vid kartläggningen av signalbehoven för de respektive ECU:erna som använder sig av 

yttertemperaturgivarsignalen, har stor tyngd lagts vid att intervjua systemägarna då dessa 

ansågs ha bäst koll på problematiken. Andra personer som tidigare varit inblandade har även 

de kontaktats efter rekommendationer av systemägarna. Under dessa samtal har ett flertal 

intressanta dokument dykt upp samt rekommendationer på ytterligare personer att kontakta 

och på detta sätt har ett stort kontaktnätverk byggts upp som har varit till stor hjälp under 

projektets gång. En intervjumall användes för de mest intressanta frågorna, se bilaga 1. 

 

2.3 Patentundersökning 
För att samla in idéer och undersöka vilka patent som finns att tillgå på området har 

patentsökningar gjorts, där fokus lagts på algoritmstrategier, konstruktioner samt generella 

placeringsstrategier. Sökningarna tog även hänsyn till de befintliga dubbla temperaturgivarna. 

En patentundersökningsbegäran skickades även till patentavdelningen i Scania för att 

undersöka möjligheterna för eventuella patent samt för att komplettera den tidigare 

sökningen.    

 

Nedan följer korta sammanfattningar av de patent som ansågs vara intressanta för Scania, 

totalt hittades 4 patent. 

 

(4)  beskriver ett system som samlar in värden från fordonets sensorer för hastighet, 

motortemperatur och omgivningstemperatur för att exakt fastställa en verklig 

temperatur, med hänsyn till omgivande värmekällor. Algoritmen består av ett 

filtreringssystem som beroende på hastighet visar antingen aktuell avläsning från 

temperatursensor eller ett interpolerat värde baserad på motortemperaturen samt ett 

genomsnittligt yttertemperaturvärde. Den genomsnittliga temperaturen är värdet av 

givarnas avläsningar under en tio sekunder intervall där sensorvärdena sparas varje 

halv sekund. Denna strategi undersöker även hur länge motorn varit avstängd för att 

kunna ge en noggrannare bedömning av omgivningstemperaturen. 

 

(5)  detta patent behandlar olika varianter av detekteringssystem för svart is - även kallad 

Black Ice - för ett fordon. Konstruktionen består i grund och botten av en bildsensor 

som har ett synfält framåt i en framåtriktad körriktning av fordonet. Bilder av väglaget 

bearbetas av bildsensorn för att upptäcka och urskilja svart is framför fordonet. På så 

sätt kan föraren bli varnad i förväg samt informerad om avståndet och kan anpassa sin 

körning därefter. 

 

 

 

Figur 3: Visar hur strålkastarna används vid detektering av svart is. 
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(6)  denna metod är en algoritmstyrd temperaturskattning som använder mätdata från två 

temperaturgivare placerade på olika platser i fordonet. Beroende på körförhållandena, 

dvs. körhastighet samt motortemperatur väljs en lämplig strategi för varje givare. Flera 

olika strategier kan tillämpas, bl.a. kan ett sorts medelvärde för båda sensorerna räknas 

ut eller så används det sensorvärdet med det lägsta temperatursprånget för att räkna ut 

ett korrekt värde på yttertemperaturen.    

 

(7)  liknar patent (4) i stora drag men tar även in sensorvärdena för motorns 

massflödesgivare samt temperatur för insugningsluften för uträkning av 

omgivningstemperaturen vid specifika körfall. Skillnaden är bl.a. att de olika 

sensorerna har olika prioriteringsnivåer vid beräkning av yttertemperaturen beroende 

på körförhållande samt hur givarna beter sig. 

 

2.4 Konkurrentstudie  
En mindre studie utfördes för att undersöka konkurrenternas lösningar när det gäller placering 

av yttertemperaturgivare och om det är av intresse för Scanias fordon. De intressanta 

konkurrenterna var MAN, Volvo, Mercedes, Iveco samt DAF. Verkstäder för de respektive 

lastbilskonkurrenterna besöktes och placeringen samt eventuella problem vid placeringen av 

givaren antecknades. Det undersöktes även ifall lastbilarna hade någon form av Black Ice-

varning samt om de har tagit hänsyn till detta vid placering av givaren. Att få en specifikation 

på givarna som användes i konkurrenternas lastbil var desto svårare då de inte är villiga att 

dela med sig av den informationen. Samma sak gällde eventuella problem av respektive 

lastbilstillverkares placering av yttertemperaturgivaren.  

 

2.5 CFD-simulering 
Computational Fluid Dynamics, CFD, är vetenskapen att förutsäga vätskeflöde, värme- och 

masstransport och liknande fenomen genom att numeriskt lösa en rad styrande ekvationer. 

Med hjälp av detta utfördes en värmeflödessimulering i ANSYS Fluent för ett par intressanta 

testfall. Tanken var att undersöka möjligheterna att använda CFD-simuleringar för en 

eventuell ny placering av yttertemperaturgivaren.  Värmeflödessimuleringen utfördes endast 

för vår testbil, Ester R440 LA 4x2 MNA. Detta för att antalet kombinationer av hytt, motor 

och chassi skulle bli alldeles för många för att simulera, vilket inte skulle rymma tidsmässigt 

inom projektet.  

 

2.6 Test och verifikation av placering 
Från början utfördes flera enklare tester med fem stycken termoelement kopplade till en 

digital termometer som placerades på diverse platser i lastbilen. Olika typer av testfall 

genomfördes för att få en bättre förståelse av temperatursvängningarna. Det utfördes även 

flera större tester med givare av samma typ och modell som idag används för mätning av 

yttertemperatur. Detta för att få med den termiska tröghet som ges av inkapslingen hos 

termistorn samt den temperaturtolkning som ges av den egna hårdvaran. En testrigg av 

backspegeln sattes även upp för att snabbare och lättare kunna undersöka intressanta 

konstruktioner och placeringar. 
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3. System/funktioner beroende av temperaturgivarsignalen  
 

3.1 System 
Det finns totalt 10 olika system som använder sig av givarsignalen på CAN-nätverket, som 

består av tre olika nätverkssegment. Dessa segment har olika färger, röd, gul, grön och är 

rangordnade efter olika prioritetsnivåer. På röd buss sitter de mest kritiska systemen och på 

grön de minst kritiska. Alla dessa bussar är kopplade till koordinatorn som mellanlagrar och 

förmedlar data mellan de olika segmenten. De 10 olika systemen sitter i CAN-nätverket enligt 

Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: CAN-nätverket för alla 10 system. 
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3.1.1 ICL  

Yttertemperaturgivaren är kopplad till lastbilens kombinationsinstrument. På vissa lastbilar 

sitter det 2 stycken temperaturgivare bredvid varandra inkopplade till ICL:en, detta är en 

lösning för ett OBD-lagkrav som kräver diagnos av givarna. På bussarna däremot är det en 

temperaturgivare kopplad till BCS:en och en till ICL:en, givarna sitter dock bredvid varandra.  

ICL:en får in värdet från sensorn via I/O-ingång och använder det för presentation samt 

distribuerar det vidare över CAN till andra ECU:er. Det som skickas ut i CAN-nätverket är 

inte filtrerat, även temperaturvärdet som visas i kombinationsinstrumentet är rådatat, se Figur 

5.  

 

 

 

 

 
Figur 5: Kartläggning av temperaturvärdet. 

 

 

ICL:en berörs inte märkvärt av temperaturgivarens felvisning i vissa körfall då den endast 

används för att informera föraren om aktuell temperatur samt för att varna för halka genom att 

tända en halkvarningslampa. Här kan däremot felvisningen påverka kvalitetskänslan där till 

exempel vid stillastående kan halkvarningslampan slockna då ICL:en tror att temperaturen är 

högre än vad den verkligen är. (8).  
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3.1.2 EMS 

Yttertemperatursignalen är inblandad i många funktioner i EMS. EMS-systemet har även ett 

komplext filtreringssystem, eftersom det är viktigt att veta den omgivande temperaturen under 

arbete när lastbilen står stilla, t.ex. vid lastning och lossning. Det faktum att temperaturgivaren 

fungerar sämre under stillastående är ett problem.  

Dagens OBD-lagkrav kräver att givare och ställdon övervakas, då felaktiga värden från dessa 

skapar ökade NOx-utsläpp från motorerna under NOC. Idag är vi inne i Euro5 där tröskeln är 

2 g/kWh under NOC, som idag definieras under dessa omständigheter: 

 

 

                   2 °C         < yttertemperaturen       < 30 °C 

                   70 °C       < motorvattentemperaturen   < 100 °C 

      meter över havet        < 1000 m 

 

 

Om kväveoxiderna går över 2 g/kWh då yttertemperaturgivaren visar 0 °C måste också 

övervakningen av utetemperaturen ha en noggrannhet av 2 °C. Höjs NOx-halten utanför NOC 

så ställs det också högre krav på ett fungerande OBD, dvs. att mindre fel måste upptäckas. 

Detta är en av anledningarna till att en extra temperaturgivare införts. Euro6 som träder i kraft 

2013-12-31 kräver minskade emissionsnivåer mellan -7 °C till 35 °C grader, detta ställer 

högre krav på korrekta värden från givarsignalen då felvisningen av yttertemperaturen som 

bekant är större vid lägre temperaturer.  

 

EGR och SCR är två tekniker för att sänka NOx-utsläppen. EGR uppnår detta genom 

avgasåterföring, där avgaserna kyls och leds tillbaka till insugningssidan. Avgaserna kommer 

då fungera som en inert gas under förbränningen där själva maxtemperaturen sänks under 

förbränningen. Idag används EGR på Scanias lastbilar men stängs av vid minusgrader för att 

undvika kondensering av vatten i EGR-luftkylaren som fryser och förstör röret. SCR däremot 

använder en ureavattenlösning som sprutas på avgaserna för att bryta ner kväveoxiderna i 

katalysatorn. Svagheten är urealösningen som fryser vid -11 °C men lastbilarna har 

uppvärmning som minimerar risken för att urean fryser. Båda systemen har fördelar och 

nackdelar. Euro5-gränsvärden kan uppnås med EGR genom att acceptera en ökad 

bränsleförbrukning men i kraftfulla motorer vid låga hastigheter är det svårt att kyla 

avgaserna. Euro5-gränsvärden kan även uppfyllas av SCR-systemet. Scania lastbilar kan ha 

båda teknikerna installerade. Idag klarar EMS:en att filtrera bort snabba temperaturökningar 

hyfsat bra vid stillastående eller långsamtgående fordon. Då även de flesta motorer är 

utrustade med massflödesgivare med inbyggd temperaturgivare fungerar 

temperaturskattningen tillfredsställande. För motorer utan massflödesgivare är det inte lika 

viktigt att givarsignalen ger korrekt yttertemperatur. Kravet från EMS är en mätnoggrannhet 

på ±1 °C (9) (10) (11).  
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3.1.3 EBS 

I detta system används yttertemperaturgivarsignalen endast som indata i en funktion för att 

kunna temperaturskatta bromsarna. Målet för funktionen är inte att presentera bromsskivans 

exakta temperatur utan denna skattning används bara för att varna föraren för överhettade 

bromsar, vilket kan leda till minskad bromsverkan, d.v.s. fading (12). Yttertemperaturens 

skillnader har ingen stor påverkan i sammanhanget då det handlar om flera hundra grader 

varma bromsar, pga. detta finns det inte heller idag högra krav på noggrannhet av 

givarsignalen. (13). 

I 

nga problem har fram till idag uppstått där yttertemperaturgivarsignalen varit själva orsaken, 

vilket till stor del kan bero på att bromsarna påverkas som mest när de används i högre 

hastigheter där temperaturgivaren visar korrekt värde. Funktionen testas i stort sett bara i 

integrationslabbet och deras modeller och då testas främst att varningen kommer, d.v.s. att 

funktionen finns. Själva filtreringen av signalen finns det ingen kunskap om då EBS-systemet 

är ett inköpt system från leverantör. För bromssystemet finns det idag heller ingen ny 

funktionalitet planerad som ska lyssna på denna signal (14). 

 

3.1.4 RET 

En retarder är en hydraulisk broms som använder olja för att generera ett bromsmoment. 

Syftet med retarder är att minska slitaget på bromsskivor samt bromsbelägg och för att få en 

jämn och kontrollerad hastighet när lastbilen rullar nedför en backe. Ett av retarderns största 

problem är all värme som utvecklas vid bromsning med retardern. När retardern kyls via 

kylvattnet är det en fördel om kylvattnet är kallast möjligt då det når oljekylaren men om det 

är för kallt ute så att oljan fryser, vid ca -20 °C, kan retarden inte heller användas. 

 

Själva systemet är inte märkvärt beroende av omgivningstemperatursignalen då retardern ofta 

inte används under 30 km/h, pga. att vid så låga hastigheter kan inte mycket moment fås ut. 

Givarsignalen används främst vid felkoder, t.ex. om temperaturen är för låg ger inte systemet 

någon felkod då retardern inte ger något moment, för oljan kan ha frusit (15). 

 

3.1.5 OPC 

Idag använder inte OPC denna givare men kommer dock att börja använda den i framtiden 

och den kommer troligen användas för två olika syften (16): 

1. I modellen för beräkning av luftmotståndet men eftersom det är mest intressant vid 

högre hastighet är det inget större problem att givaren påverkas av överskottsvärme 

från motorn vid stillastående och i låg fart. 

2. Vid skattning av temperaturen i kopplingen, t.ex. vid tändningstillslag där det 

uppskattas hur mycket den svalnat sedan motorn stängdes av. Här vore det förstås 

bättre om den inte påverkas av överskottsvärme från motorn eller iaf så länge 

temperaturen ligger inom ca 5 °C från den verkliga temperaturen. 



10 

 

3.1.6 COO 

I koordinatorn används givarsignalen för att skicka in rätt börvärde på spänning från 

generatorn för att få optimal laddning av batterierna för att minska underhåll och öka 

livslängd. Dessutom, genom användning av en generator med variabel utspänning är det inte 

längre nödvändigt att använda batterier med en särskild densitet på batterisyran för olika 

marknader. Idag är temperatursignalen ett av flera indata som behövs för att skicka korrekt 

spänning, se Figur 6. 

 

 

 
Figur 6: Indata för styrning av matningsspänningen. 

 

Pga detta är det av stor vikt att värdet på yttertemperatursignalen är korrekt, en mätosäkerhet 

på max ±1 °C är acceptabelt. Idag används en hastighetsberoende filtrering för att försöka 

förhindra dålig reglering av matningsspänningen. 

 

3.1.7 ACC 

För ACC:n är mätnoggrannheten väldigt viktig, omkring 1 °C från omgivningstemperaturen 

har kravet satts. En sämre noggrannhet bidrar till en svängig reglering av systemet och fel 

upplevd temperatur, i det fallet drabbas komforten för föraren. 

 

För att förbättra regleringen av hyttemperaturen används en hastighetsberoende filtrering av 

yttertemperatursignalen. Det som bl.a. kan anmärkas är när tändningen slås av lagras det 

filtrerade värdet ambient för användning vid nästa start (17). Problemet som kan dyka upp 

här är att det finns risk för konstiga avvikelser med denna lösning, pga. att det filtrerade 

värdet som sparas när tändningen slås av används som initieringsvärde vid nästa motorstart.  
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Ett vanligt scenario kan vara att lastbilen parkeras sent på kvällen och sedan körs iväg under 

lunchtid dagen efter. Ett extremfall är att lastbilen går in på service under en kall period och 

körs ut vid varmare klimat. Sådana fel rättar till sig automatiskt men risken finns att det 

kommer in felrapporter. 

 

3.1.8 APS 

APS:en  använder givarsignalen som backup för den egna temperaturgivaren. Den används 

för att skatta ifall det finns en risk att APS:en fryser och då används den bara mycket 

approximativ. En noggrannhet på ±5 °C kräver APS:en av omgivningstemperatursignalen 

(18). 

 

3.1.9 BWS 

Idag finns det ingen funktion i BWS som är beroende av temperaturgivaren. Det som sker 

med yttertemperatursignalen är att den skickas ut på extern-CAN där påbyggare kan läsa av 

givarvärdet. Eftersom signalen inte påverkar själva BWS-systemet så finns det inga egna krav 

på hur signalen bör bete sig. 

Men sett från ett påbyggarperspektiv är det viktigt att signalen visar ett någorlunda rätt värde, 

dvs. inga störningar från varm motor eller liknande och där noggrannheten inte behöver vara 

mer än 1 °C. Hur mycket påbyggarna drabbas av mätosäkerheten eller om påbyggarna 

använder andra lösningar för att kringgå problemet finns det ingen information om (19).  

 

3.1.10 BCS 

Inga större mätfel har upptäckts på buss pga. att det inte är några större svårigheter att hitta en 

placering på busschassit som inte blir påverkad av bussens egenvärme. Även här skickas 

signalen ut på extern-CAN. En buss har också två temperatursensorer där den ena är kopplad 

till ICL och den andra till BCS.  

Båda givarna sitter idag placerade på samma fäste och i buss påbyggarmanual står det 

kortfattat om hur givarplåten skall placeras men den exakta placeringen av fästet skiljer sig 

mellan dem olika karossörerna (20).  
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3.2 Funktioner 
Totalt är det 11 funktioner som utnyttjar givarsignalen, en sammanställning av dessa har 

gjorts nedanför (21) (22). 

UF17 - Outdoor temperature display and black ice-warning 

– Funktion för att visa utomhustemperaturen och aktivera en isvarning när temperaturen 

underskrider en viss gräns. Denna funktion anropas av ICL:en som varnar föraren med 

hjälp av en snöflinga i kombinationsinstrumentet.  

UF30 - Automatic temperature control 

– Automatisk temperaturreglering: Funktion för att automatiskt reglera hyttemperaturen 

samt välja temperaturskala och önskad hyttemperatur. 

UF34 - Cab and body quick heat-up 

– Snabbuppvärmning av hytt och kaross: Funktion för att snabbt öka temperaturen i 

hytten genom att aktivera t.ex. vitröks-begränsare, retarder, extravärmare. 

UF 98 - Cooling fan control   

– Motorfläktstyrning: Funktion för att reglera motorfläktens varvtal. 

UF194 - APS drain valve heating 

– Uppvärmning av dräneringsventil i APS: Funktion för att värma dräneringsventilen i 

APS-systemet i syfte att förhindra att den fryser. 

UF196 - APS malfunction warning 

– Varning vid APS-fel: Funktion för att indikera ett  APS-fel i kombinations- 

instrumentet. 

UF377 - OBD malfunction handling 

– Åtgärder vid fel som medför otillåtna avgasnivåer: Funktion för att aktivera varning i 

instrumentpanel när fel på OBD inträffar. 

UF418 - Brake temperature warning 

– Varning vid hög bromstemperatur: Funktion som beräknar temperatur på skivbromsar 

med syfte att varna föraren innan bromsarna blir överhettade och bromsverkan blir 

reducerad. 

UF425 - Adaptive idling alternator 

– Anpassad tomgång generator: Funktion för att höja tomgångsvarvet så att generatorns 

laddström tillfälligt ökas. 

UF448 - Adaptive battery charge 

– Anpassad batteriladdning: Anpassad batteriladdning beroende på batteritemperatur. 

UF484 - Interactive driver training 

– Interaktiv förarträning: Funktion för att utvärdera och förbättra förarens prestation 

genom återkoppling via instrumentpanelen. 
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4. Temperaturgivare 
Idag finns det ett stort antal olika temperaturgivare och dessa kan delas in i elektriska och icke 

elektriska sensorer. I denna rapport tas det endast hänsyn till de elektriska alternativen för 

Scanias lastbilar.  

 

4.1 Temperaturmätning i lastbil 
Principen som används vid temperaturmätning har sin grund från en av termodynamikens 

lagar, den nollte huvudsatsen, som lyder: 

 

"Om två termodynamiska system är i termisk jämvikt med ett tredje, då är de även i termisk 

jämvikt med varandra. (23)" 

 

Det är viktigt att veta att temperaturgivaren endast känner sin egen temperatur. Det vill säga 

för att mäta korrekt temperatur måste givaren anta samma värde som det vars temperatur ska 

mätas, svarstiden för detta beror mycket på givarens konstruktion. En givare med större massa 

har en längre tidskonstant jämfört med en givare med mindre massa, även 

värmeledningsförmågan för givare respektive mätobjekt påverkar svarstiden. Att öka givarens 

massa är även ett sätt att få en filtrering, på samma sätt som det går att minska värmeflödet till 

givaren genom inkapsling med till exempel plastmaterial istället för metall. Har en snabb 

givare konstruerats med liten massa hinner den känna många variationer och eventuellt också 

störningar i lufttemperaturen. Elektronisk filtrering eller digitala lösningar gör att det är 

möjligt att mäta snabba variationer som vill detekteras men också dämpa svarstiden då det 

befaras störande värme. Alltså större flexibilitet till priset av nödvändig datorkraft. Vad som 

väljs beror på vad temperatursignalen ska användas till, is/halkvarning eller 

motorstyrningsunderlag.  

 

Ett värmeutbyte kan ske genom tre sätt, strålning, ledning samt konvektion. Vid mätning av 

lufttemperatur sker givarens värmeutbyte med luften genom konvektion, det sker även ett 

värmeutbyte mellan givaren och dess omgivning med hjälp av strålning. Om givaren monteras 

fast, kommer dess infästning även att påverkas genom värmeledning. Som det redan nämnts 

visar temperaturgivaren ett korrekt värde när lastbilen färdas i högre hastigheter, detta beror 

på att ett högre luftflöde ger en större inverkan av konvektionen vilket medför att 

lufttemperaturen har en övervägande effekt på givartemperaturen (24).   

 

Att mäta korrekt temperatur är väldigt svårt då det är många faktorer som påverkar 

mätresultatet. I vårt fall där omgivningstemperaturen ska mätas är placeringen otroligt viktig 

eftersom det bland annat finns många värmekällor i en lastbil och att vindriktningen, regn, 

smuts och solljus kan störa mätningen. Omgivningstemperaturen varierar även beroende på 

vilken höjd relativt marken som uppmäts. Förutom detta så kan temperaturmätningen även 

störas av varma avgaser och varm kylluft i bilköer och tät trafik. Skärmade givare brukar 

oftast används vid utprovning i motormiljöer, detta för att få så korrekt temperatur som 

möjligt (25).  
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När lufttemperaturen ska mätas är det viktigt att givaren är skyddad från nederbörd, om den 

inte är det kommer temperaturmätningen påverkas. Dels har oftast regnet lite lägre temperatur 

än den marknära luften och dels kommer avdunstningen göra att en våt termometer visar för 

låg temperatur. Hur stor temperatursänkningen blir beror på rådande luftfuktighet och 

vindhastighet vilket gör att det inte är lätt att veta exakt hur mycket den påverkar givaren 

(26). Då utetemperaturen även brukar användas som en indikation för att bedöma om det är 

risk för halka, en så kallad Black Ice-varning, gäller det att vara försiktig med hur värdet 

tolkas. Problemet är att en asfaltsyta kan ha en betydligt högre eller lägre temperatur än luften 

en bit bort. Detta är ytterligare en faktor som kan påverka givaren då vägbanans och luftens 

temperatur kan variera längs vägen. Det vill säga att temperaturen på vägbanan mycket väl 

kan vara 0 °C även om en givare placerad en bit ovanför vägbanan visar en högre temperatur. 

Detta problem har lösts genom att föraren informeras vid 4 °C och nedåt att det är risk för 

halka och sedan är det förarens ansvar att bestämma hur han vill köra. Svarstiden för givaren 

är också viktig vid halkvarning då temperaturen på en brobana kan vara lägre än 0 °C trots att 

vägbanans temperaturer både före samt efter bron har visat temperaturer över 0 °C. 

 

4.2 Befintlig temperaturgivare  
Dagens givare är en termistor av NTC-modell och är en beprövad givare som suttit i Scanias 

lastbilar sedan 1987 när denna från början var en givare för en Black Ice-anordning. Detta 

förklarar varför givaren gavs den stora termiska trögheten, pga. att Black Ice-anordningen 

som satt i lastbilen vi den tiden inte hade en möjlighet till en digital filtrering och därför 

skapades en termisk filtrering för att slippa de stora temperatursvängningarna. Tidigare var 

denna givare kopplad till koordinatorn. Dagens givarplacering har gått i arv från 

hyttgeneration P3 och P4 till dagens modell och monteras idag bakom höger sida av den 

vänstra strålkastaren, se Figur 7. Men sedan 2008 har denna givare varit kopplad till ICL.  

 

 
Figur 7: Dagens placering av temperatursensorn. 
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Dagens yttertempgivare har ett användningsområde mellan -70 och +130 °C. Givaren har en 

svarstid på 1,2 sekunder vilket är tillräckligt vid mätning av yttertemperatur. Själva givaren 

har bäst tolerans runt 0 °C, och blir sämre vid högre och lägre temperatur (27) (8) (28). 

 

4.3 Undersökta temperaturgivare 
Det finns ett flertal olika sätt att mäta temperatur elektriskt, de vanligaste typerna är 

resistanstermometer, termistor och termoelement. Dessa givare kan ses som framtidssäkra för 

många år framåt då tekniken är väldigt simpel och väl beprövad, där bland annat tekniken för 

resistansgivarna – termistorer, RTD - har funnits i kommersiellt bruk sedan år 1930 (29). En 

undersökning har även gjorts av IR-givare som har börjat få fler tillämpningsområden pga. 

lägre tillverkningskostnader samt stabilare mätresultat. 

 

4.3.1 Termoelement 

År 1822 upptäckte Thomas Seebeck att korsningen mellan två metaller genererar en spänning 

när dessa värms eller kyls, denna spänning är en funktion av temperaturen. Termoelement 

utnyttjar denna Seebeckeffekt. I den ena änden finns mätpunkten, även kallad varma 

lödstället, här är de två trådarna sammansvetsade så att de har elektrisk kontakt med varandra. 

I andra änden ligger referenspunkten, eller det sk kalla lödstället, här ansluts mätinstrumentet. 

Även om nästan alla typer av metall kan användas för att göra ett termoelement, finns ett antal 

standardtyper. Val av kombinationen drivs av kostnad, smältpunkt, kemiska egenskaper, 

stabilitet och utsignal. Figuren nedan visar ett termoelement av K-typ, som är den mest 

populära:  

  

 
Figur 8: Principbild av ett termoelement K-typ. 

  

Med hjälp av standardtabeller visas den spänning som produceras av termoelementet vid en 

viss temperatur, till exempel i figuren ovan, kommer K-typ termoelement vid 300 °C 

producera 12,2 mV. Termoelement är relativt billiga och kan produceras i olika storlekar. De 

kan vara av robust konstruktion och täcka ett brett temperaturområde -200 °C till 2000 °C. Då 

dessa producerar en mycket liten spänningsförändring proportionellt mot temperaturen, är 

omgivningsmiljön också väldigt viktig så att störning i signalen inte sker (30). 
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Fördelar med termoelement: 

- Brett arbetsområdet, kan användas för att mäta höga temperaturer upp till 2000 °C. 

- Reagerar snabbt, den termiska reaktionen sker snabbare än RTD och termistorer. 

- Billiga. 

- Väldigt liten i storlek, vilket gör det lätt att placera givaren på svåra mätpunkter. 

Nackdelar med termoelement: 

- Kräver kalibrering. 

- Mätnoggrannhet på 1 °C vanligt.  

- För låg utspänning som kan påverka mätnoggrannheten.  

 

4.3.2 Resistanstermometer 

Resistanstermometer, RTD, är temperaturgivare med positiv temperaturkoefficient som 

utnyttjar metallers elektriska motstånd som varierar med skiftande temperaturer. RTD är 

bland de mest exakta, stabila och känsliga elektriska termometrar tillgängliga. Idag används 

uteslutande RTD:s av platina eftersom dessa ger en väldigt linjär mätning med hög 

noggrannhet. Några av precisionsplatinagivarna kan mäta inom några tusendelar av en grad, 

detta är anledningen till varför detta instrument används för att definiera den internationella 

temperaturskalan ITS-90. Den vanligaste modellen kallas pt100, denna typ av givare har 

resistansen 100 ohm vid 0 °C. Platina motstånd brukar ofta betecknas PRT, andra vanliga 

metaller är nickel och koppar. RTD-element kan även mäta över ett begränsat men stort 

temperaturintervall, -250 °C till 850 °C. Dessa givare har även långsamt börjat ersätta 

användningen av termoelement i många industriella tillämpningar under 600 °C, detta beror 

på högre noggrannhet och god repeterbarhet.  

 

En av nackdelarna med resistansgivarna jämfört med termoelementen är att RTD-givarna 

behöver en extern strömkälla för att fungera, denna behöver mata ut en så låg ström som 

möjligt för att den resistiva uppvärmningen ska vara försumbar. Detta leder till att givarens 

utsignal minskar men med en ökad bit-nivå på A/D-omvandlingen fås en bättre upplösning 

och detta kompenseras för minskade amplituden på den mätta signalen.   

 

Då dessa givare är motstånd fungerar det att mäta dess värde med hjälp av en ohmmeter men 

pga givarens låga känslighet, ohm/°C, kommer däremot inte avläsningen kunna göras med en 

hög noggrannhet. Andra vanliga tekniker för att mäta temperaturen med RTD-givarna görs 

med hjälp av två-, tre- eller fyrtrådskoppling, där graden för mätnoggrannhet ökar med antalet 

trådar.  
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När noggrannheten inte är kritisk, är tvåtrådsmetoden, se Figur 9, den minst kostsamma. De 

potentiella riskerna för dålig noggrannhet från en tvåtråds-RTD kommer från dess oförmåga 

att kompensera för trådlängd samt ledningsmotståndet som ändrar ohm-värdet av den 

ursprungliga signalen. Denna variant kan liknas vid mätning med en ohmmeter. En 

tvåledarkoppling bör endast användas i applikationer där den mottagande enheten ansluts nära 

sensorn eller då inga större krav på noggrannhet krävs. 

 

 

 

 

 
Figur 9: Tvåtrådskoppling 

 

 

En bättre metod är tretrådskopplingar, se Figur 10, som kompenserar lite för 

ledningsmotståndet till skillnad från tvåtrådskopplingar. De flesta RTD-konstruktioner 

använder denna koppling då den ger en bra kombination av kostnad och precision. 

 

 

 

 

 
Figur 10: Tretrådskoppling. 
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En tredje konstruktion är fyratrådskoppling, se Figur 11, som ger högsta möjliga precision 

pga. mätningen sker på en separat slinga från strömslingan. Detta gör att ledningsresistanserna 

blir obetydliga. Denna variant används oftast i laboratoriemiljö samt vid kalibrering (31).  

 

 

 
Figur 11: Fyrtrådskoppling. 

 

 

Nedan visas en tabell över mätnoggrannheten från tidigare nämnda konstruktioner  

vid användning av en typisk Pt100-givare. 

 

 

 Feltolerans [°C] 

Pt100 0,03-0,3 

Konstruktion 

2-tråd 0,1-5 

3-tråd 0,01-0,5 

4-tråd 0,00 

Mätinstrument 0,02-3 

Tabell 1:Sammanställning över uppkomna avvikelser. 

 

Samt en tabell över resistanserna som ingår i mätvärdet vid olika antal ledare. 

 

Koppling Mätt parameter Anmärkning 

Tvåtrådskoppling Sensor + (R1 + R2) All ledarresistans inkluderas 

Tretrådskoppling Sensor + (R1 - R2) Skillnaden i ledarresistans inkluderas 

Fyrtrådskoppling Sensor Opåverkad av ledarresistans 
Tabell 2: Visar vad Pt100-givaren verkligen mäter. 
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Fördelarna med RTD-givare är: 

- Hög noggrannhet, vid tre- eller fyrtrådskoppling. 

- Låg driftkostnad, behöver inte kalibreras lika frekvent som termolement. 

- Linjära över stora temperaturområden; kräver ingen hårdvara eller mjukvara för att 

linjärisera. 

- Kan användas vid höga temperaturer under längre perioder utan att feltoleransen ökar 

avsevärt.  

 Nackdelar: 

- Dyra. 

- Större och skörare konstruktion. 

- Den termiska svarstiden är relativt hög jämfört med t.ex. termoelement. 

- Egenuppvärmning kan påverka mätresultatet. 

4.3.3 Termistor 

Ordet ”termistor” är egentligen en sammandragning av orden ”termisk resistor”. Förut hade 

termistorer väldigt höga toleranser men idag är det inte svårt att hitta givare med noggrannhet 

på ± 0.1 °C och till rimliga kostnader. De har en väldigt kort termisk reaktion och till skillnad 

från RTD-givarna större resistansförändring per grader Celsius vilket gör de mycket känsliga 

vid mätningar över korta temperaturintervall. Deras arbetsområde är väldigt begränsade och 

brukar ligga mellan -100 °C till 300 °C. Termistorerna är termiskt känsliga resistorer och 

brukar delas in i typerna NTC som har negativ temperaturkoefficient samt PTC med positiv 

temperaturkoefficient. PTC-givarmodellers resistans ökar med stigande temperatur och NTC-

givarnas resistans sjunker då temperaturen ökar, se Figur 12. Båda har sina bestämda 

egenskaper som gör de lämpliga för olika ändamål (30).  

 

 

 
Figur 12: Resistansvariationen för de olika termistormodellerna.  
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Det finns dock flera nackdelar till termistor: 

- De är väldigt olinjära och en rimlig noggrannhet erhålls bara över smala 

temperaturspann. 

- Det är ganska små och kan ge felaktiga mätvärden till följd av självtillfogad 

egenuppvärmning. Detta kan undvikas genom att inte använda för stor drivström 

genom termistorn. 

- Exponering för höga temperaturer orsakar en permanent förändring i givarens 

egenskaper. 

Fördelarna är: 

- Går att byta givaren mot en liknande utan att behöva kalibrera instrumenten vilket 

minskar arbetskostnaderna. 

- Liten i storlek ger en snabbare reaktion på temperaturförändringar och större 

tillämpningsområde. 

- Termistorer är väl lämpade för temperaturmätning på avlägsna platser via långa två-

ledarkablar eftersom motståndet i långa ledningar är obetydlig jämfört med det relativt 

höga motståndet från termistorn. 

- Billiga, robusta och bra på att hantera mekaniska stötar samt vibrationer jämfört med 

andra temperatursensorer.  

För stora serier används vanligtvis NTC-motstånd pga. lågt pris och enkla krav på inkapsling 

bland annat mot vägsalt och föroreningar som leder elektricitet. Mätområdet är också 

begränsat varför linjäriseringen inte behöver bli besvärande. Den utmärkta kombinationen av 

pris och prestanda har lett till en omfattande användning av NTC-givare i tillämpningar som 

temperaturmätning, temperaturkompensering och överspänningsskydd. 

 

4.3.4 IR-givare  

Denna givare, även kallad pyrometer, är till skillnad från tidigare nämnda modeller en 

beröringsfri temperaturmätare. Fördelen med detta är att mätningen kan ske på avstånd samt 

att givaren inte belastar mätkroppen termiskt, det är väldigt viktigt vid små mätobjekt som 

t.ex. elektronikkomponenter. Arbetsområdet för en pyrometer är mellan -50 °C och 3000 °C, 

däremot finns det inget instrument för hela mätområdet. Pga. att givaren klarar att mäta under 

dessa höga temperaturer har detta blivit ett typiskt användningsområde för IR-givaren, där 

andra givare som t.ex. termoelement riskerar att smälta. Svarstiden är också väldigt kort, 

normalt under en sekund. För att kunna få ett bra mätvärde vid användning av pyrometern är 

det väldigt viktigt att ha kunskap om dess arbetssätt annars riskerar man stora mätfel. 

Noggrannheten brukar annars ligga mellan 2 °C till 3 °C och detta gäller under 

laboratoriemiljö.  
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Principen med pyrometrar är att alla ytor varmare än absoluta nollpunkten avger 

värmestrålning. Denna värmeenergi kan mätas och yttemperaturen kan beräknas om 

mätobjektets emissionsfaktor är känd. Problem kan uppstå vid mätning på blanka metallytor 

som reflekterar mycket av omgivningens värmestrålning men detta går att lösa genom att 

täcka ytan som ska mätas med tejp eller med matt svart färg. Den totala strålningen som 

registreras hos pyrometern är den emitterade, reflekterade och transmitterade strålningen, se 

Figur 13. Vid temperaturmätning är endast den emitterade strålningen av intresse (32).  

 

 
Figur 13: Visar den totala strålning som registrerar hos pyrometern.  

 

 

IR-mätaren är även vanligt förekommande vid mätning av strömförande delar i bl.a. elskåp, 

ställverk och liknande. Även mätning av mätobjekt som förflyttas är pyrometern att föredra 

men den är bäst på jämförande mätningar där givaren har fått en fast konstruktion, som t.ex. 

temperaturmätning av bildäck för att bl.a. kunna justera in rätt cambervinkel.  

 

Fördelarna med IR-mätare är:  

- Beröringsfri mätning ger möjlighet att mäta temperatur på distans samt att mätobjektet 

inte belastas termiskt. 

- Väldigt kort svarstid.  

- Många användningsområden om man inte kräver stor noggrannhet. 

Nackdelar: 

- Dyra. 

- Känsliga. 

- Dålig mätnoggrannhet. 
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5. CFD-simulering 
För att se om det finns alternativa metoder för att hitta nya placeringar av givaren undersöktes 

även möjligheterna att simulera värmeflödet kring lastbilen. Det fanns även ett intresse för att 

med hjälp av simuleringarna kunna bekräfta fördelar samt nackdelar för diverse placeringar. 

Liknande arbeten för placeringar av olika givare har tidigare utförts på Scania fast då endast i 

miljöer såsom inuti rör. Att simulera värmeflödet vid högre hastigheter var inga större 

problem pga. att konstanta temperaturer kunde uppnås efter en väldigt kort simuleringstid. 

Nedan visas temperaturkartorna, se Figur 14, över 4 intressanta punkter i lastbilen när 

fordonet 

 

 
Figur 14: Temperaturkarta över (1) nuvarande placering, (2) undre delen av sidoluftriktarna, (3) övre delen av 

sidoluftriktarna samt (4) backspeglarna.  

 

färdas i en hastighet på 30 km/h med en utetemperatur på 20 °C. Vind och sol har ingen större 

påverkan här. Det blåa visar en temperatur motsvarande yttertemperaturen på 20 °C och 

maxtemperaturen, 30 °C, definieras av det röda. Simuleringarna bekräftade dagens goda 

placering vid högre hastigheter samtidigt som de visade att andra konkurrenters placeringar är 

godtagbara för vår lastbil.  

 

Som det tidigare nämndes var simuleringarna vid högre hastigheter inga större problem att 

utföra då temperaturen stabiliserades rätt snabbt. Men däremot vid lägre hastigheter krävdes 

det för mycket tid på beräkningsklustret för att köra simuleringarna. Även då var det svårt att 

få temperaturen att stabilisera sig då det är många faktorer inom själva motorutrymmet som 

det bör tas hänsyn till när lastbilen är stillastående så som motorfläkten, egenvärmen från den 

hydrauliska bromsen osv. samtidigt som vind och sol inte kunde tas med i beräkningarna. Alla 

dessa felkällor och påverkande faktorer skulle leda till att denna del av arbetet skulle bli för 

tidskrävande samtidigt som resultaten inte skulle bli allt för tillförlitliga. Pga. detta fattades 

beslutet att detta spår skulle läggas ner då de praktiska testerna bedömdes ge mer relevanta 

resultat. 
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6. Konkurrentlösningar  
En konkurrentanalys utfördes på de fem ledande lastbilstillverkarna, där flera av Scanias 

konkurrentlastbilar hade väldigt likvärdiga placeringar. Iveco har sina givare placerade på 

undre delen av vänster sidospegel respektive vänster fotsteg. Volvos yttertemperaturgivare har 

motsvarande placeringar som Iveco fast på höger sida av lastbilen. DAF har sin givare 

placerad bakom stötfångaren vid förarsidan, ungefär samma placering har Mercedes. MAN 

har till skillnad från andra lastbilar sin givare placerad i sidoluftriktaren. En sammanställning 

av placeringarna kan ses på figuren nedan. Det antecknades även att alla undersökta lastbilar 

hade Black Ice-varning installerade. Det som också är värt att notera är att Volvos senaste 

modell FE har sin givare placerad på den undre delen av höger backspegel, till skillnad från 

den gamla placeringen för de övriga typerna som har den placerad på höger instegslåda. 

 
Figur 15: Scanias konkurrenters val av placering. 

 
Under nedmonteringen av Mercedes Actros samt Volvos FH-modell som skedde i Scanias 

verkstäder kunde en noggrannare undersökning utföras. Där fastställdes det att Mercedes har 

sin yttertemperaturgivare instoppad bland kablaget bakom stötfångaren, det som var 

anmärkningsvärt var att själva givaren var enhetligt med sitt eget kablage, se Figur 16, ett byte 

av denna givare skulle vara problematiskt. Volvo däremot har kontaktanslutningar som liknar 

Scania för sin givare. Alla yttertemperaturgivare som undersöktes var av givartypen NTC-

modell.        
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Figur 16: Mercedes respektive Volvos yttertemperaturgivare. 
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7. Test och verifikation 
Undersökningen av givarplaceringen var uppdelad i totalt tre provomgångar: 

– Den första provomgången var tänkt som en orienteringsmätning där ett flertal givare 

placerades på olika positioner runt hytten för att få en bättre uppfattning kring 

problemet samt för att verifiera den nuvarande standardplaceringen.    

– Under omgång två valdes en lämplig och framtidssäker placering med hjälp av 

resultaten från den tidigare mätningen för testning under kontrollerade metoder. 

– Den tredje provomgången användes för att med serielika givare verifiera de bästa 

placeringarna som hittades under omgång två.  

Alla tester utfördes på samma lastbil, Ester R440 LA 4x2 MNA. 

 

7.1 Provomgång 1 
Efter förstudien valdes fyra intressanta placeringar ut för vidare testning, se Figur 17, en 

femte placering användes som referensgivare. Givarna som användes under provet var av 

modell termoelement pga. deras korta svarstid. Det intressanta var att upptäcka de 

förhållandena som gav de största temperatursvängningarna, om givarna var kalibrerade eller 

ej ansågs mindre intressant. Testet utfördes på Scanias provbana och påbörjades med en kall 

motor. Temperaturerna registrerades från start, denna avläsning upprepades med ett intervall 

på 15 min.  

 

 

 

 

 
Figur 17: Illustrering över de undersökta placeringarna under provomgång 1. 
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Under den första testomgången visade givarna i överlag bra värden, se 

Figur 18. Inga större tecken på större temperaturfluktuationer påvisades, trots 

motoravstängning. Under försöket noterades det att bilen alltid stod med fronten i nordlig 

riktning med nordlig vind. Beslutet togs att placera lastbilen mot sydlig riktning för att 

undersöka eventuella förändringar. 

 

 

 
Figur 18: Visar temperaturförloppet under första orienteringsmätningen. 

  
Redan vid första stoppet med lastbilen i tomgång kunde det konstateras att vindriktningen 

hade en stor påverkan på givarna, se Figur 19. Dagens placering samt nedre gallret visade 

värden med ett temperaturöverslag på 10 °C och uppåt. Däremot var höger sidospegel och 

sidoluftriktare mindre känsliga mot vindriktningen.  

 

 

 
Figur 19:Visar temperaturförloppet under andra orienteringsmätningen. 
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7.2 Provomgång 2 
Med hjälp av tidigare gjorda förstudier och tester valdes tre potentiella placeringar ut för att 

undersökas vidare, motorluftintaget, sidoluftriktaren samt backspeglarna. Dessa granskades 

ifall det bla fanns konstruktion eller prestandasteg som hindrade en eventuell placering, se 

Figur 20.  

– Motorluftintaget har till skillnad från de två andra tänkbara placeringarna en 

knepigare montering pga. de olika prestandastegen. Detta leder till att en universal 

placering blir en omöjlighet, således uppfyller inte placeringen kravet att hitta en 

placering som passar alla modeller. 

– Sidoluftriktaren är en intressant placering, monteringen är även här en utmaning då 

det inte finns någon självklar fästpunkt men konstruktionsmässigt är detta ingen 

omöjlighet. Det går dock inte att säga att alla lastbilar har sidoluftriktare i 

framtiden. 

– Backspeglarna däremot klarar de olika prestandastegen, en ny hytt skulle inte 

påverka samt monteringen är betydligt enklare till skillnad från ovan nämnda 

placeringar. Pga. detta så valdes backspeglarna som den placering som ansågs 

framtidssäkrats, därför fokuserades testerna på denna placering.  

 

 
Figur 20: Tänkbara placeringar. 
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En testrigg konstruerades för att undersöka backspegeln närmare, se Figur 21. Med hjälp av 

konkurrentanalysen undersöktes också olika konstruktionslösningar för givaren på 

backspegeln. Syftet med testriggen var att möjliggöra snabba tester för att kunna optimera 

givarplaceringen. Serielika givare användes för att undersöka alla konstruktionsmässiga 

problem samt pga. att det inte var önskvärt att registrera snabba temperaturtransienter. Tanken 

var att använda samma mjukvara som sitter på lastbilen för utläsning av temperaturvärdena 

för att redan i detta stadie få med mjukvarans egna filtreringar. Förutom ICL har även 

koordinatorn denna logik. Båda har också två ingångar för temperaturgivare men en 

Master/Slave-koppling mellan två koordinatorer gav en möjlighet att logga fyra 

temperaturgivare vilket ansågs fördelaktigt.  

 

En dator med Coordinator Editor användes för loggning av värdena och kommunikationen 

mellan datorn och koordinatorn sköttes med hjälp av en VCI2 CAN-logger. En digital 

termometer med sex termoelement användes för att mäta temperaturer runtom backspegeln. 

Även en halogenlampa med en effekt på 1000W fanns tillgänglig för uppvärmning av 

backspegeln. Lampans riktning fokuserades på övre delen av backspegeln. Temperaturer på 

över 100 °C uppmättes på utsidan av backspegeln vid uppvärmning med halogenlampan, 

anledningen till de höga temperaturerna var att få så tydliga resultat som möjligt. 

 

 

 

 
Figur 21: Visar testriggen som användes under provomgång 2  
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För att undersöka hur givarnas placering påverkas vid en uppvärmd backspegel påbörjades ett 

första test med att placera två givare i undre delen av backspegelkåpan med ett utstick på 5 

mm, en givare i mitten inuti backspegeln samt en i övre delen, se Figur 22. Givarna placerade 

under backspegeln tätades med gummiringar. Efter 50 sekunder tändes halogenlampan och 

vid 1010 sekunder släcktes den. Givare nr 3 var den som drabbades mest vid uppvärmningen, 

även när lampan var släckt fortsatte givarens värde att stiga. Detta beror på att den uppvärmda 

luften inuti backspegeln stiger. Placeringarna för givare nr 3 och 4 slopades då luftflödet kring 

givarna inte ansågs tillräckligt bra.   

 

    

   

 

 

 

Ett ytterligare test utfördes för att testa skillnaden vid utstick, fast denna gång fick de nedre 

givarna ett utstick på 0 mm. Resterande givare placerades på samma position som de tidigare  

 

 

 

 

Figur 22: Temperaturkurva, 1:a försöket 

Figur 23: Temperaturkurva, 2:a försöket 
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nämnda givarna fast inuti backspegeln, se Figur 23. Lampan tändes vid 50 sekunder och 

släcktes vid 1350 sekunder. Jämfört med det tidigare provet visade givarna nr 1 och 2 en lägre 

temperaturökning men däremot tog det längre tid för givarna att stabilisera sig efter avslutad 

uppvärmning. Givare nr 3 och 4 blev mindre påverkade och planerades att till nästa test 

placeras bakom backspegelns spegel för att få ett bättre luftflöde.  

 

Inför nästa test användes en fläkt till att simulera fartvinden för att få en förståelse över hur 

luftrörelserna runt backspegeln påverkar givarplaceringarna. Denna gång placerades en givare 

på innerkanten av backspegeln, en givare på undre delen av backspegeln med 0 mm utstick 

och resterande givare på tidigare nämnda plats, se Figur 24.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Lampan tändes vid 50 sekunder och släcktes vid 2450 sekunder. Vid 2500 sekunder startades 

fläkten. Vid fläktpåslag reagerade alla givare förutom givare nummer 4 negativt till 

luftrörelserna. Fläkten kan ha bidragit till att den varma luften i övre delen av backspegeln 

dragit sig neråt. Detta beteende visades även utomhus när ett liknade test mha halogenlampan 

utfördes på en av lastbilarnas backspeglar och sedan utsattes för fartvinden. Beslut togs att 

även om givaren kan vara väl skyddad mot regn och solljus inuti backspegeln så är god 

luftflöde den viktigaste faktorn för att visa korrekt temperatur. Men då temperaturerna kring 

backspegeln varit så pass extrema är det en bra idé att undersöka placeringarna för givare 

nummer 1,2 och 3 i utemiljö med stark sol. Detta var inte möjligt under den tiden projektet 

drevs.     

 

 

Figur 24: Temperaturkurva, 3:e försöket 
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7.3 Provomgång 3 
Slutplaceringarna som valdes var höger sidoluftriktare, undersidan samt innerkanten av höger 

backspegel och bakom backspegelns spegel. Temperaturvärdena för dagens placering 

antecknades för hand och infördes i graferna. 

 

 

 
Figur 25:Visar placeringarna vid provomgång 3 

 

Ett första prov gjordes för att se hur snabbt givarna hittar yttertemperaturen efter att lastbilen 

kört ut från ett varmt garage, se Figur 26. Lastbilen färdades med en hastighet på 30 km/h tills 

givarvärdena stabiliserades. Rekylerna och utplaningen av kurvorna som visas i grafen 

tillkom när lastbilen backade eller svängde. Dagens placering samt sidoluftriktaren var de 

positioner som gav bäst resultat. Resterande positioner gav fortfarande en felvisning även 

efter drygt 10 minuters långsamt körande.  

 

Figur 26:Körning ut ur garage 
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Efter 1380 sekunder fick lastbilen köra i tomgång i 1000 sekunder. Under denna tid var 

sidoluftriktaren samt dagens placering de som drabbades mest med temperaturöverslag på 

maximalt 14 °C respektive 20 °C. En sydlig vind noterades. Resterande givare visade stabila 

värden under hela proceduren.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Tomgångskörning, sydlig vind med bilfront mot nord 

Som ett sista moment avslutades testet med att efter tomgångskörningen parkera lastbilen i ett 

inomhus garage där temperaturen låg på 21 °C. Sidoluftriktaren och den nuvarande 

placeringen reagerade även denna gång snabbast, där givaren för sidoluftriktaren till och med 

slog över rumstemperaturen. Då givaren i undersidan av backspegeln hade ett liknande 

beteende som givarna inuti backspeglarna kan slutsatsen dras att denna placering inte 

påverkas nämnvärt av vinden. Detta pga. att det är relativt vindstilla i garaget samt att givarna 

inuti backspeglarna är väl skyddade mot lastbilens egenvärme.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Parkering inomhus 
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8. Diskussion och resultat 
Något som observerades i ett av testerna av båda backspeglarna var att en av dessa visade en 

konstant felvisning på 4-5 °C. Problemet relaterades till ett av proverna som gjorts tidigare, 

nämligen (33) där positionen vid backspeglarna senare ratades pga. detta. Vid en närmare 

undersökning visades det sig att backspegeln som visade fel saknade en tätning vid undre 

spegelfäste, detta har då bidragit till luftläckage från hytt till backspegel. Se Figur 29.  

 

 

 

 
Figur 29: Visar undre delen av backspegelfästena. 

 

 

Angående felvisning vid nederbörd kontaktades en klimatolog. Enligt henne bör felvisningen 

vara väldigt liten då regndropparna oftast har samma temperatur som luften i den nivå vi 

mäter. En temperatursänkning kan ske vid avdunstning av vattnet, detta är däremot inte något 

bekymmer när lastbilen färdas (26).  

 

När det gäller styrningen av ACC:n skulle ett alternativ vara att sätta tidsstämpel på det 

senaste lagrade temperaturvärdet vid tändning av. Efter 2-3 h inaktivitet kan detta 

initieringsvärde raderas, då antagandet kan göras att motorn kylts ner och risken för att 

givaren ska utsättas för bilens egenvärme är väldigt liten. På detta sätt kan man förhindra en 

reglering som kan resultera i sämre komfortupplevelse. Att låsa temperaturen vid vissa 

hastigheter är däremot en farlig lösning, då situationer som ställer lastbilen inomhus kommer 

ge stora avvikelser på temperaturvärdet.      
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8.1 Styrenheternas signalbehov 
Av dessa 10 system är det 2 system som skickar signalen vidare till påbyggare, 1 system som 

använder givarsignalen som backup, 3 system som filtrerar signalen samt 4 system som 

endast klarar sig med rådatat. Nedan är hanteringen av temperaturvärdet, systemens krav på 

givarsignalen samt hur den idag påverkar styrenheterna listade. 

 
Figur 30: Sammanställning över datahanteringen av yttertemperatursignalen. 

 

 

 

System Noggrannhet Påverkan 

ICL - Förarupplevelse 

EMS ± 1 °C Emissioner 

EBS - - 

RET ± 5 °C - 

OPC ± 5 - 

COO ± 1 °C Lägre batterilivslängd 

ACC ± 1 °C Komfortupplevelse 

APS ± 5 °C - 

BWS - - 

BCS - - 

Tabell 3: Visar systemens krav på temperatursignalen samt hur de påverkas av dagens mätosäkerhet. 
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8.2 Val av temperaturgivare 
Vid val av givarmodell är det viktigt att veta vad som ska mätas. Faktorerna som styr valet av 

givare är: 

 

- svarstid – hur snabba transienter ska registreras  

- mätområde – inom vilket temperaturområde ska mätningen ske 

- mätobjekt – på vilket sätt sker värmeöverföringen, yta, vätska eller luft 

- noggrannhet – vilka toleranser finns på mätningen samt vilken miljö ska givaren 

utsättas för 

Då givaren ska sitta på varje lastbil för marknaden så är valet av modell mycket priskänsligt.  

Scanias fordon behöver en termometer som är hyfsat snabb och kan visa temperaturen med en 

noggrannhet på 1 °C. För stora serier används vanligtvis NTC-motstånd inom bilindustrin 

pga. lågt pris och enkla krav på inkapsling – mot vägsalt och andra föroreningar som leder 

elektricitet. Anpassningselektroniken är enkel och mätområdet har en begränsning inom ett 

intervall som passar vid mätning av lufttemperatur. Rekommendationen är att fortsätta 

använda den nuvarande givarmodellen, NTC.  

 

8.3 Val av placering 
Att bestämma en standardplacering för yttertemperaturgivaren är ingen lätt uppgift då det är 

många faktorer som det bör tas hänsyn till. Placeringen kommer i slutändan även bli en 

kompromiss beroende på vilka krav som ställs. En placering med gott luftflöde har oftast även 

större chans att bli påverkad av värmen som produceras av fordonet. Däremot är en placering 

med sämre luftflöde ett bättre skydd mot bilens egenvärme och då yttertemperaturen inte 

ändras språngvis kan detta vara en bra idé för placering. Men situationer som placerar 

lastbilen inomhus kan kräva en snabb uppdatering av lufttemperaturen. Nedan följer 

sammanställningar av mätdata under provomgång 3. 

 

 

 

 Dagens 

placering 

Höger 

sidoluftriktare 

Undersidan av 

höger 

backspegel 

Bakom höger 

backspegel 

Innerkant av 

höger 

backspegel 

Tomgångskörning +22 +15,5 +1 +0,5 +0,5 
Tabell 4: Maximal felvisning i [°C] vid tomgångskörning  

 

 
 Dagens 

placering 

Höger 

sidoluftriktare 

Undersidan av 

höger backspegel 

Bakom höger 

backspegel 

Innerkant av 

höger backspegel 

Utomhus till 

inomhus 
-4 +4 -3 -6 -5 

Tabell 5: Felvisning i [°C]  efter 30 min med avstängd motor med en inomhustemperatur på 20 °C  
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Nedan har tidskonstanterna i °C/min räknats ut för respektive placering. Då temperaturgivarna 

visade olika värden vid start samt slut, så har ett medelvärde för temperaturdifferensen på 

19,8 °C räknats ut.    

 
 Dagens 

placering 

Höger 

sidoluftriktare 

Undersidan av 

höger backspegel 

Bakom höger 

backspegel 

Innerkant av 

höger backspegel 

Inomhus till 

utomhus, 30km/h 
1,8 1,6 1,4 0,9 0,9 

Tabell 6: Placeringarnas tidskonstanter i [°C /min] 

 

Av alla placeringar som testades visade placeringen vid undre delen av backspeglarna en bra 

kombination av reaktionstid och stabilitet. I backspegeln finns det även utrymme för det 

eventuella kablaget och det nuvarande kontaktdonet har plats för två givare.  Denna placering 

skulle även medge mindre kablage och hålla för framtida hyttändringar. Placeringen är även 

att rekommendera ur verkstadssynpunkt då positionen är mer lättillgänglig. 

Rekommendationen är att placera givaren i undre delen av backspegeln på förarsidan. 

 

9. Fortsatt arbete 
För att hitta en optimerad placering i backspeglarna behövs många fler testtimmar, där 

körning i tät trafik och även andra klimat bör testas. Den nya planerade avancerade 

vindtunneln där olika klimat - och väghållanden kan simuleras skulle väsentligt underlätta 

detta arbete.  
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Bilaga 1  - Intervjumall  

 

 
Bakgrundsinformation  

 Kort om intervjupersonen.  

 Har ni problem med mätosäkerheten av yttertempgivarsignalen? Hur drabbas ni av 

mätosäkerheten?  

 Har ni gjort några tester för att se hur mycket den påverkar ert system? Har ni 

rapporter tillgängliga?  

 

 

Nuvarande konstruktion  
 Systemets kriterium på givaren? Vad har ni för krav på givaren i nuläget när det gäller 

placering och signal? Dokument?  

 Klarar nuvarande temperaturgivare sin kravspecifikation för ert system? Några 

problem med dagens placering? Dokument?  

 Vad gör ni med signalen, sker det någon filtrering av signalen? Dokument?  

 

 

Framtida konstruktion  
 Systemets kriterium på givaren i framtiden? Vad har ni för krav på givaren i framtiden 

när det gäller placering och signal?  

 Finns det planer på att byta ut nuvarande temperaturgivare?  

 Ska det ske några ändringar i givarplacering i framtiden? Nya projekt som ändrar 

förutsättningarna? Nya krav?  

 

 

Funktioner  
 Vilka funktioner av ert system använder givarsignalen - UF?  

 Önskade testfall?  

 

 

Övrigt  
 Framtida komponenter som är beroende av signalen?  

 Rekommendering av berörda personer att kontakta?  
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