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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts på Saab Automobile AB i Södertälje på gruppen för 
funktion och prestanda. Arbetet har bestått i att specificera, bygga och verifiera en 
mobil mätutrustning (hård- och mjukvara) som baserat på vevaxelns 
varvtalsvariationer relativt motorblocket, bland annat skall ge värden på 
förbränningsstabilitet, momentant resulterande moment samt momentant och 
medelvärdesbildat (IMEP - Indicated Mean Effective Pressure) cylindertryck. 
Utrustningen är tänkt användas vid provning och utvärdering av bilarnas motorer i 
fält. Den stora fördelen med verktyget är att det kan möjliggöra upptäckten av 
eventuella fel och problem som inte uppstår i provcell utan enbart vid körning på väg. 
En annan fördel med verktyget är att enklare mätningar som för tillfället kräver 
kostsam och tidskrävande körning i provcell, kan utföras med en relativt billig 
utrustning som är snabb och enkel att rigga samt endast kräver en person för 
mätning/utvärdering.  
 
Det slutgiltiga målet med utrustningen är att den skall fungera på alla märken och 
typer av motorer samt kunna ge värden på bland annat förbränningsstabilitet, IMEP 
och cylinderindelat arbetstillskott med acceptabel noggrannhet. 
 
Den första versionen av mätutrustningen, resultatet av detta examensarbete, består av 
hård- och mjukvara som med hjälp av två stycken högupplösta pulsgivare verkande på 
svänghjulets kuggkrans, samlar in och utvärderar mätvärden på vevaxelns 
hastighetsvariationer för en rak fyrcylindrig motor. Eftersom relevanta delar (hårdvara 
och utvärderingsprogram) bygger på inom Saab känd teknik, finns det goda 
möjligheter att fortlöpande anpassa samt utveckla utrustningen internt inom Saab. 
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Abstract 
 
This Master Thesis has been carried out at Saab Automobile AB in Södertälje -
Sweden at the department of Engine Performance and Characteristics. The objective 
with the thesis has been to specify, build and verify a portable engine combustion 
evaluation equipment (hard- and software). The equipment shall, based on the crank 
shaft movement, calculate and present values of combustion stability, momentaneous 
engine torque and cylinder pressures (traces plus Indicated Mean Effective Pressure 
(IMEP)). The equipment will be used in the field when testing performance and 
characteristics on engines installed in the vehicle. One advantage with the equipment 
is that it will give the possibility to detect malfunctions and problems that only appear 
on the road and not in the test cells. One other advantage is that basic measurements 
and evaluations that at the moment require time consuming and expensive time in a 
test cell can be done with relatively inexpensive equipment, easy to install and use by 
one single person. 
 
The final objective with the equipment is that it with acceptable accuracy shall be able 
to calculate and present values of combustion stability, IMEP and work for each 
cylinder on all possible engine brands. 
 
The first version of the equipment that has been developed within the frames of this 
master thesis includes hard- and software that based on two high resolution crank 
angle encoders collects and evaluates the speed deviations of the crank shaft on a 4-
cylinder inline engine. All relevant parts of the equipment are based on within Saab 
well known technique and the possibilities to internally improve and update the 
equipment should therefore be good. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Avdelningen för funktion och prestanda på Saab Automobile AB i Södertälje, 
har behov av ett mobilt verktyg som kan mäta och utvärdera hur motorns 
egenskaper påverkas av yttre förhållanden. Den stora fördelen med verktyget är 
att det kan möjliggöra upptäckten av eventuella fel och problem som inte 
uppstår i provcell utan enbart vid körning på väg. Det är ofta svårt att i provcell 
simulera vissa fysiska förutsättningar som kan påverka motorns egenskaper. 
Exempel på dessa yttre förutsättningar är klimatskillnader, acceleration/ 
retardation av bilen samt vibrationer. En annan fördel med verktyget är att 
enklare mätningar som för tillfället kräver kostsam och tidskrävande körning i 
provcell, kan utföras med en relativt billig utrustning vilken är snabb och enkel 
att rigga, samt endast kräver en person för mätning/utvärdering.  
 
Grunden i verktyget baseras på mätningar av de momentana varvtalsvariationer 
som en förbränningsmotors vevaxel har relativt motorblocket. Dessa variationer 
beror på de förbränningstillskott som varje cylinder ger under en 
förbränningscykel. Med hjälp av varvtalsvariationerna finns det sedan möjlighet 
att beräkna värden på bland annat motorns förbränningsstabilitet (COV), 
motorns momentan- och medelmoment och därigenom momentant och indikerat 
(IMEP - Indicated Mean Effective Pressure) cylindertryck [1, 4], se beräkningar 
bilaga 1. Värden på dessa parametrar, är till stor hjälp vid provning och 
utveckling av förbränningsmotorer.  
 
Ett annat område där utrustningen eventuellt skulle kunna få användning, är vid 
utprovning av system som skall uppfylla kraven enligt OBD2 (On Board 
Diagnostics 2). Dessa system går ut på att motorstyrsystemet själv skall 
upptäcka fel som kan påverka motorns emissioner och uppmärksamma föraren 
om problemet så att felet så fort som möjligt kan åtgärdas. 
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1.2 Förutsättningar 

Examensarbetet är en påbyggnad på ett tidigare arbete där det grundläggande 
konceptet för verktyget fastlagts och en fungerande prototyputrustning redan 
tagits fram. Uppgiften består av tre delar som kan ses som separata 
arbetsuppgifter och därmed beroende på tidsåtgången avslutas efter varje 
enskild del. 
 
Del 1: 
Att specificera samt bygga en bärbar mätutrustning med tillräcklig 
lagringskapacitet så att verkliga fältmätningar på bilar enkelt kan genomföras. 
Den nuvarande utrustningen har för låg lagringskapacitet och är ej mobil. 
 
Del 2: 
Att utvärdera bästa sätt att lokalisera övre dödpunkt (ÖD) för motorn samt 
definiera vilken cylinder som står för ett speciellt arbetstillskott på vevaxeln 
(cykelläge). Krävs en separat givarinformation eller kan ÖD respektive 
cykelläge räknas fram med tillräcklig noggrannhet.  
 
Del 3: 
Att genom jämförande mätningar i bil definiera verktygets begränsningar samt 
verifiera och utveckla utvärderingsprogrammet för att få bästa möjliga resultat 
ur verktyget. Som referens vid dessa mätningar används cylindertrycks-
mätutrustning.  
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2 Önskemål / Krav  

2.1 Övergripande önskemål 

Nedan listas de övergripande önskemålen vilka i sin tur resulterar i 
kravspecifikationen som redovisas i avsnitt 2.2. 
 
Utrustningen skall: 

• Kunna användas på fältet, vilket kräver att det måste vara tåligt och lätt att 
transportera, till exempel som handbagage på flygplan. 

• Vara enkelt att montera samt kräva liten åverkan på fordonet som skall 
utvärderas. 

• Fungera i både automatiskt och manuellt växlade bilar.  

• Klara av att hantera både analoga och digitala (5V/TTL) signaler från minst 
tre givare (1 st pulssignal och 2 st triggersignaler). 

• Ge utrymme för kontinuerlig visning av till exempel varvtal eller frekvens 
under mätperioden för att det ska vara möjligt att upptäcka fel på 
datainsamlingen medan den sker. 

• Programvarumässigt vara enkel att hantera både vid mätinsamling och 
utvärdering av resultatet. 

• Klara av att lagra flera på varandra följande minst 30 s långa mätserier med 
ett medelvarvtal av 3000 rpm. 

• Att med hjälp av uppmätta varvtalsvariationer klara av att beräkna motorns 
förbränningsstabilitet, vevaxelmoment, cylindertryck samt detektera 
misständningar, över hela varvtalsspannet. 

• Kunna visa hur stor del en cylinder ger i arbetstillskott. 

• Möjliggöra grafisk utvärdering under ett varvtalssvep. 

• Helst ha en universell ÖD-lokalisering eftersom verktyget skall klara 
mätningar på andra motorfabrikat än Saab (där möjlighet att hämta ÖD ur 
motorstyrsystemet Trionic finns).  

• Eventuellt ha möjlighet att styra relän för att under en eller flera cykler koppla 
ifrån en eller flera spridare. Genom att sedan titta på kurvformen vid 
utebliven förbränning går det att cykelbestämma varje cylinder och eventuellt 
även beräkna ÖD. 
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2.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är indelad i två delar. Avsnitt 2.2.1 behandlar kraven på 
själva hårdvaran och avsnitt 2.2.2 kraven på mjukvaran. Beräkningarna 
redovisas i bilaga 1. 
 

2.2.1 Hårdvara 

Hårdvaran skall: 

• Klara av att ta emot och skicka ut både analoga och digitala signaler. 

• Klara av att mäta periodtiden för tre givarsignaler som för de tre givarna kan 
variera inom intervallet 50 µs (20 kHz) och 200 ms (5 Hz). 

• Ha en upplösning på samplingen av givarsignalerna av minst 500 ns (2 MHz). 
Detta motsvarar ett mätfel som är hälften så stort som det fel, 
tillverkningstoleransen hos svänghjulet på Saabmotorn B235R kan resultera i 
vid 6000 rpm. Om utrustningen även ska ge utrymme för användning av 
andra typer av hastighets- och lägesgivare (till exempel optiska enkodrar som 
ofta har möjlighet att mäta vinkelintervall med en upplösning av 0,1°) 
alternativt klara av att kompensera för delningsfel på kuggkransen eller 
användas vid turbovarvtalsmätning, bör samplingsfrekvensen vara högre.  

• Klara av att lagra mätserier med minst 300 000 st mätvärden vilket motsvarar 
en 30 s lång körcykel med ett medelvarvtal på 3000 rpm (med 200 kuggar på 
svänghjulet). 

• Ha möjlighet att lagra minst 20 st stycken mätserier. Detta motsvarar ca 24 
MB minneskapacitet för 300 000 st mätvärden med 32-bitars upplösning. 

• Ha hög beräkningskapacitet för att minimera beräkningstiden vid 
utvärderingen samt möjliggöra vissa beräkningar i realtid under själva 
mätinsamlingen. 

• Så långt som möjligt vara uppbyggd av standardkomponenter som är lätta att 
ersätta/uppdatera om behov uppstår. 

• Om möjligt ej kosta mer än 50 000 kr. 
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2.2.2 Mjukvara 

Beräkningar redovisas i bilaga 1. 
 
Mjukvaran skall: 

• Klara av att ta emot och lagra periodtiden för tre stycken givarsignaler (1 puls 
och 2 triggersignaler). 

• Kunna reparera mätdatafilerna med avseende på missade och extra pulser. 
Användaren skall kunna välja att reparera filen i realtid (om 
beräkningskapacitet finns), alternativt efter mätinsamlingen. 

• Att med hjälp av uppmätta varvtalsvariationer klara av att beräkna 
förbränningsstabilitet, vevaxelmoment, cylindertryck samt detektera 
misständningar över hela varvtalsspannet. 

• Kunna visa hur stor del en cylinder ger i arbetstillskott. 

• Klara av att plotta, lista och därefter skriva ut resultatet. 

• Ha ett engelskt användargränssnitt. 
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3 Befintlig utrustning 
Den utrustning som använts vid tidigare examensarbete, tillhör och finns rent 
fysiskt på Kungliga Tekniska Högskolan på institutionen Maskinkonstruktion, 
avdelning förbränningsmotorteknik. 
 

3.1 Hårdvara 
3.1.1 Beskrivning 

Hårdvaran är uppbyggd med ett hemgjort räknekort där en 16-bitars räknare 
räknar hur många pulser en intern oscillator med känd klockfrekvens (20 MHz) 
hinner ge mellan varje givarsignal. För varje ny givarsignal uppdateras 
räknarens utgångar och kan därmed läsas av med hjälp av ett digitalt I/O-kort. 
Genom att med mjukvaran kontrollera hur många pulser oscillatorn har hunnit 
ge för varje givarpulspuls och därefter multiplicera antalet med oscillatorns 
periodtid, erhålls ett absolutbelopp på tiden med en upplösning motsvarande 
oscillatorns periodtid. 
 
I/O-kortet (ACPC-20) som sitter i en stationär dator hade vid mättillfället för 
tidigare examensarbete kapacitet att lagra maximalt 16 000 mätvärden med 16-
bitars upplösning. Med 20 MHz oscillator och 16-bitars upplösning får tiden 
mellan pulserna vara maximalt 3.28 ms, eftersom räknaren annars rullar över. 
Utrustningen har idag ingen möjlighet att mäta flera signaler även om det går att 
starta mätningen med hjälp av en triggersignal. 
 
 

3.1.2 För- och Nackdelar 

Den befintliga utrustningens största fördelar är framför allt dess enkelhet och 
pris. Det hemgjorda räknekortet är uppbyggt av enkla och billiga 
standardkomponenter vilket gör det relativt enkelt att reparera och anpassa efter 
egna önskemål under förutsättning att kunskaperna finns. Utrustningen 
uppfyller även önskemålet vad det gäller samplinghastighet. 
 
Utrustningens största nackdel är att den har för låg lagringskapacitet och inte är 
mobil. Andra stora nackdelar är att utrustningen är svår att sköta om användaren 
inte har goda kunskaper om IC-krets teknologi, plus att antalet mätgivare i 
princip är begränsat till en. För att det skall vara möjligt att mäta tider med flera 
givare måste tre stycken tidkort användas. Dessutom skulle två räknare behöva 
använda en lägre klockfrekvens (sämre upplösning) alternativt byggas ut till 32-
bitar för att de inte skall rulla över, med de långa periodtider som 
triggersignalerna kan ha. 
 
Utifrån ovanstående resonemang går det att konstatera att nuvarande utrustning 
har för många nackdelar varför en ny utrustning bör tas fram. 
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3.2 Mjukvara 
3.2.1 Beskrivning 

Nuvarande mjukvara består av två program - mätinsamlingsprogrammet 
Puls.exe och utvärderingsprogrammet Varvtal.exe.  
 
Puls.exe är programmerat med assemblerkod och styr I/O-kortet för insamling 
av mätdata. Det har även möjlighet att till viss del reparera mätfilerna med 
avseende på missade och extra mätvärden. 
 
Varvtal.exe är programmerat i Delfi och har möjlighet att ladda in mätfiler och 
motorparametrar samt utföra vissa beräkningar. Målsättningen hos Saab har 
tidigare varit att bygga vidare på detta program. 
 
 

3.2.2 För- och Nackdelar 

Puls.exe 

Den enda egentliga fördelen med programmet Puls.exe är att det redan har 
beräkningsdelen för missade och extra pulser. Även den är dock bristfällig 
eftersom den för närvarande inte klarar av att reparera filer med två missade 
värden i rad vilket har visat sig vara vanligt förekommande. Programmet är 
även anpassat efter ett speciellt I/O-kort och kan, beroende av hur programmet 
är uppbyggt, vara svårt att anpassa till nya kort. Vidare så har det ingen funktion 
för att samla in och jämföra mätvärden från flera givare. 
 
Jämfört med att anpassa Puls.exe till den nya utrustningen och de nya behoven 
är det med största sannolikhet både enklare och snabbare att göra ett helt nytt 
program.  
 
Varvtal.exe 

Varvtal.exe har sin största fördel i att grunden redan är lagd, det vill säga det 
finns redan ett utvärderingsprogram som delvis fungerar. En stor nackdel är att 
programmet är gjort i ett programspråk som är relativt okänt på Saab vilket gör 
att man är beroende av konsulthjälp varje gång någon ändring/uppdatering 
behöver göras. Utvärderingsprogrammet är en del som förmodligen kommer att 
behöva justeras och anpassas under en längre tid vilket gör det önskvärt att 
användarna på Saab själva kan gå in och ändra i programkoden. Varvtal.exe har 
även visat sig vara relativt långsamt vid jämförelse med motsvarande 
beräkningar i Matlab.  
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Inom Saab är beräkningsprogrammet Matlab relativt vanligt förekommande och 
har gott rykte. Man håller även på att ta fram ett allmänt användargränssnitt i 
Matlab (SaabPost) som skall kunna användas vid utvärdering av olika typer av 
mätresultat. Ett utvärderingsprogram motsvarande Varvtal.exe programmerat i 
Matlab-kod skulle på så sätt vara relativt enkelt att implementera i ovan nämnda 
gränssnitt.  
 
Det finns även möjlighet att med hjälp av Matlab complier konvertera 
funktions- och scriptfilerna till C-kod. På så erhålls ett fristående program som 
inte är beroende av att Matlab finns installerat på varje dator. 
 
En jämförelse mellan ovanstående för- och nackdelar visar att den för Saab 
bästa lösningen borde vara att ta fram ett utvärderingsprogram skrivet i Matlab-
kod, som vid behov även går att implementera i SaabPost. 
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4 Ny utrustning 
Omfattande diskussioner med ett stort antal leverantörer av mät- och 
datorutrustningar samt litteraturstudier [2, 3] har visat att det i huvudsak finns 
tre typer av hårdvara som teoretiskt skulle kunna användas. 
 

4.1 Hårdvara 
4.1.1 Alternativ 

Det första alternativet är ett handhållet mätinstrument som är allmänt anpassat 
för olika sorters mätningar. Dessa instrument är väl lämpade för 
standardmätningar av till exempel temperatur, frekvens och olika kurvformer, 
där antalet lagrade mätvärden är i storleksordningen 10 000 st. Den stora 
nackdelen med denna typ av utrustning är just den begränsade möjligheten att 
lagra värden plus att den är svår att anpassa/bygga ut efter speciella behov (både 
hård- och mjukvarumässigt). 
 
Det andra alternativet är att komplettera en vanlig bärbar dator (av typen 
Laptop, Notebook, etc.) med ett mätinsamlingskort. Detta ger en kompakt 
utrustning som är enkel att hantera och är vanligt förekommande inom Saab. 
Den största begränsningen med denna typ av utrustning är att den använder en 
intern databusstandard (PCMCIA) som inte är lämplig för höga 
överföringshastigheter av mätdata. Detta resulterar i att mätkortet måste 
specialanpassas (med en sample and hold enhet) vilket gör att det visserligen 
uppfyller kravspecifikationen men blir dyrt i inköp (ca 60 000 kr + dator) och 
relativt svårt att förändra om nya mätbehov skulle uppstå.  
 
Det tredje och mest intressanta alternativet är en portabel arbetsstation vilken 
kan liknas vid en vanlig stationär PC som har gjorts portabel. Denna utrustnings 
stora fördel är att den använder samma komponenter och har samma 
busstandard (ISA/PCI) som en vanlig PC. Det finns ett stort antal leverantörer 
av komponenter med denna standard och det är relativt enkelt att hitta till 
exempel moderkort, processorer och I/O-kort som uppfyller de krav som finns. 
Detta ger stora fördelar vad det gäller pris och prestanda samtidigt som 
möjligheterna att anpassa utrustningen efter särskilda önskemål är betydligt 
större än för de båda andra alternativen. Den enda egentliga nackdelen som 
denna utrustning har gentemot de andra är att den till sitt format är större. 
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4.1.2 Specifikationer 

Den utrustning som har valts är en portabel arbetsstation med benämningen 
Delight - 913B. Leverantör är PCQT AB i Spånga/Stockholm. Nedan listas de 
viktigaste specifikationerna. För mer detaljerad information se bilaga 2 . 
 
 
Delight - 913B Portable Workstation 
 
Skärm:  13,3” LCD TFT med upplösningen 1024x768 

Moderkort: JUKI-760E med 2 st seriella och 1 st parallell port  
 Inbyggt nätverkskort, 10/100 Mbit PCI  
 AMD K6-3,  500 MHz processor 
 Bakplan med plats för 4st PCI, 3st ISA och 2st ISA/PCI- 
 kort. 

Minne: SDRAM  128 MB  PC100  (ramminne) 
 HDD  6.0 GB  IBM  2,5” i ett antivibrationskit (hårddisk) 
 CD-RW  HP plus 9110i IDE  (CD-brännare) 
 FDD  1,44 MB  3,5”  (diskettstation) 

Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Pro (engelsk version) 

Spänningsmatning: 12 VDC med batteribackup (UPS) som håller datorn vid 
 liv vid spänningsfall. Möjlighet att driva utrustningen  
 antingen med 12 VDC (från bilens cigarettändaruttag)  
 eller med 220 VAC via ett AC/DC aggregat  

Mätkort: National Instruments PCI-6602 Timing I/O.  
 Digitalt (5V/TTL) räknekort med 8st, 32-bitars räknare.  
 Maximal samplingsfrekvens 80 MHz. 
 5 m skärmad kabel samt anslutningsblock med  
 skruvterminaler. 

Pris: 51 000 SEK 

Övrigt: Utrustningen kompletteras med 2st induktiva givare med  
 digital utsignal (Electro Corporation mod. 58428) och en  
 anslutningsbox som möjliggör en enkel anslutning av  
 givarna samt anpassar deras signaler till 5V/TTL. 
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4.2 Ny mjukvara 
4.2.1 Förutsättningar 

Mjukvaran delas upp i två olika programdelar enligt samma koncept som 
tidigare utrustning. Mätinsamlingsdelen skall möjliggöra kontinuerlig insamling 
av mätvärden på periodtiden för tre digitala signaler. Vidare skall den klara av 
att reparera felaktiga filer med avseende på extra och missade mätvärden. 
Utvärderingsdelen används sedan till beräkning av mätserierna samt 
presentation av resultatet.  
 
Det finns många fördelar med att dela upp mjukvaran på detta sätt. Den största 
är att det finns möjlighet att välja det programspråk som är mest lämplig för 
respektive del. Den kritiska delen i denna mätutrustning är beräkningsdelen, 
vilken kan både bli relativt svår att programmera och ge långa beräkningstider 
om fel programspråk används.  
 
En annan fördel kan vara att programmen på detta sätt var för sig, blir mindre 
omfattande och därmed mer överskådliga för användarna. Vidare kommer 
utvärderingsdelen förmodligen att nyttjas av flera användare än insamlingsdelen 
och eftersom insamlingsdelen måste anpassas efter varje specifik mätutrustning 
är det en stor nackdel om samtliga användare måste uppdatera sina program 
varje gång utrustningen ändras. 
 
En nackdel med att använda olika programspråk är att det behövs två 
programmerare alternativt en som kan båda språken. 
 
 

4.2.2 Mätinsamlingsprogram 

Mätinsamlingsprogrammet kommer med största sannolikhet inte att genomgå 
samma fortlöpande utveckling som utvärderingsprogrammet. Vidare är 
insamlingsprogrammet anpassat efter ett specifikt mätkort och bör vara enkelt 
samt innehålla så få funktioner som möjligt, eftersom risken finns att 
programmet till stor del måste göras om vid byte av mätinsamlingskort. Det är 
därför inte lika viktigt att programmet skrivs i ett språk som är känt på Saab 
utan det viktigaste är att det är snabbt, enkelt och relativt billigt. Målsättningen 
har hela tiden (av tidsskäl) varit att låta en extern resurs göra 
insamlingsprogrammet.  
 
Avdelningen för funktion och prestanda har tidigare anlitat och har goda 
erfarenheter av Greger Vikström på Datakonstruktion AB i Lindesberg vilken 
har anlitats att göra även detta program enligt specifikationer i följande avsnitt. 
Programspråket är Delfi. 
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Mätinsamlingsdelen delas in i fyra moduler - motorparametrar (engine 
parameters), inställning av mätutrustning (measurement setup), reparation av 
mätdatafilen (computing options) och resultatet av reparationen (result), se även 
följande avsnitt. I modulerna motorparametrar och inställning av mätutrustning 
skall användaren förutom att starta själva mätningen även kunna definiera 
mätspecifik indata såsom motor- och mätutrustningsparametrar. Vid reparation 
av mätdatafilen där den underliggande beräkningsdelen skall ha möjlighet att 
utföra beräkningar antingen i realtid eller efter själva mätinsamlingen, bör 
användaren kunna specificera vissa beräkningsparametrar. Resultatdelen 
används för att visa antalet missade och extra punkter samt vilka de är. 
 
 
Engine parameters 

Det skall vara möjligt att definiera, spara och ladda in nedanstående 
motorparametrar (se även bilaga 3). Tanken är att programmet skall kunna 
byggas ut med funktioner som till en början inte behöver vara med. Indata som 
för tillfället inte har någon funktion skall heller inte gå att ange av användaren. 
På dessa positioner står det ett önskemål om förvalt värde samt att rutan skall 
hållas inaktiv tillsvidare. 
 
 
 Engine: (namn på motorn) 
 No.of cylinders: (1-6 st) [pcs] 
 Bore:  [mm] 
 Stroke:  [mm] 
 Conecting rod length:  [mm] 
 Wrist pin offset: (förvalt 0, inaktiv tillsvidare) [mm] 
 Compression ratio:  
 Piston weight:  [kg] 
 Conecting rod weight:  [kg] 
 Moving mass perc: (förvalt 40) [%] 
 Moment of inertia:  [kgm2] 
 Pulses per revolution:  [pcs] 
 Firing order: 
 Cylinder bank angle: (förvalt 0, inaktiv tillsvidare) [°] 
 Crankpin angle for cylinder: 
  No 1:  [°] 
  No 2:  [°] 
  No 3:  [°] 
  No 4:  [°] 
  No 5:  [°] 
  No 6:  [°] 
 
 
Figur 1.   Specificering av Engine parameters. 
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Programmet bör ha möjlighet att föreslå värden på i första hand Crankpin angle 
och Firing order med utgångspunkt av No of cylinders och Cylinder bank angle.  
 
Exempel:  No of cylinders = 4 
   Cylinder bank angle = 0 
ger: 
   Firingorder = 1-3-4-2 
   Crankpin angle for cyl no (1-4) = 0°,180°,180°,0° 
 
 
Det skall ej vara möjligt att skriva in fler värden än antalet cylindrar på 
ovanstående poster. Det vill säga, No of cylinders = 4 aktiverar endast fönster 1-
4 under Crank pin angle och möjliggör endast kombinationen X-X-X-X i 
Firingorder. 
 
Ovanstående motorparametrar skall kunna laddas in i utvärderingsprogrammet 
(se avsnitt 4.2.3 och bilaga 4) i samband med att mätserien laddas in, det vill 
säga de bör följa med mätdatafilen enligt struktur i bilaga 5. 
 
 
Measurement setup 

Innan mätning kan ske måste namn och sökväg för mätfilen specificeras 
eftersom den under mätningen skall lagras direkt på hårddisken (stream to disk). 
Nedanstående mätparametrar bör kunna specificeras av användaren. 
 
 
 Trigpos 1 (positive if ATDC):  [°] 
 Trigpos 2 (positive if ATDC): (inaktiv tillsvidare) [°] 
 Setupinfo:       (fritextrad, skall kunna laddas in med mätserien) 
 
 
 Start measurement on trigger 1. (checkbox förvalt värde 1)  
 Start measurement on trigger 2. (checkbox förvalt värde 0, inaktiv) 
 Repair during measurement? (checkbox förvalt värde 0) 
 Show engine speed?  (checkbox förvalt värde 0) 
 
 Number of points to measure (max 300 000): [pcs] 
 Timeout value (max 60 s):  [s] 
 (Mätningen avbryts för det värde som uppnås först) 
 
 
Figur 2.   Specificering av Measurement setup. 
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Det bör vara möjligt att under en menyflik (t.ex. Advanced settings) specificera 
vilka kanaler på I/O-kortet som givarna är anslutna till, om de skall aktiveras på 
positiv eller negativ flank, klockfrekvens (internal timebase - 100 kHz, 20 eller 
80 MHz) etc.. Dessa värden skall ha en grundinställning som fungerar för de 
flesta mätningar, men om behovet att ändra inställningarna uppstår skall 
möjligheten finnas. Det bör här även gå att bestämma om mätningen skall 
startas automatiskt när motorvarvtalet överstiger ett visst värde (baserat på valfri 
givare), manuellt genom att användaren själv trycker på valfri knapp på 
tangentbordet eller med hjälp av en yttre signal från till exempel motorns 
styrsystem till någon av mätkortets ingångar. 
 
 
Computing options 

Det måste finnas möjlighet att reparera filen med avseende på missade och extra 
pulser. Om Repair during measurement är ikryssad så skall reparation ske 
kontinuerligt under mätinsamlingen (för att spara tid) och den reparerade filen 
bör sparas med samma namn som mätdatafilen plus ett tillägg (t.ex. *.rep). 
Eftersom begränsad datorkapacitet kan medföra att reparation i realtid inte går 
att utföra, bör det finnas möjlighet att även reparera filen i efterhand. Det är en 
stor fördel om det går att välja ut delar av filen vid den efterföljande 
reparationen ifall någon del av mätserien har blivit felaktig. En rådatafil med 
den obehandlade mätserien skall alltid sparas oavsett om reparation sker i realtid 
eller ej. 
 
 
Beräkningar 

Om Show engine speed är ikryssad så skall aktuella motorvarv visas (med två 
stycken visarmätare) kontinuerligt med mätdata baserad på dels pulsgivaren dels 
triggerivaren enligt nedanstående ekvationer 1 och 2. 
 

[ ]

[ ]

Engine speed puls
Pulses per revolution pulssignalens periodtid

rpm

Engine speed trigg
triggersignalens periodtid

rpm
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=
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1
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Ekvation 1 o 2. Beräkning av motorvarvtalet baserat på vevaxelns puls- respektive  

         Triggsignal. 

 (1) 

 (2) 



 

  15 

 
Det händer att givarna ibland missar alternativt lägger till en signal under själva 
mätinsamlingen. Detta får till följd att efterföljande beräkningar hamnar ur fas 
eftersom de baseras på att det är ett visst antal pulser per varv. Detta är inte 
acceptabelt eftersom beräkningarna vid utvärderingen till stor del baseras på 
momentana faslägen. Vidare så har FFT-filtreringen (se avsnitt 4.2.3) svårt att 
klara de häftiga amplitudvariationer av varvtalet som blir resultatet av en missad 
eller extra punkt. För att komma tillrätta med ovanstående problem måste 
mätfilen repareras med avseende på extra och missade punkter. 
 
Reparationsrutinen förutsätter att det första mätvärdet är korrekt. Ett sätt att 
kontrollera detta första värde är att jämföra det med medelvärdet av ett valbart 
antal efterföljande värden enligt ekvation 3 och 4. 
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Sant:  Prova med t(2), t(3),..., t(j) där j är en variabel   
Falskt:  Antag att t(1) är OK - prova extra och missade

 
Ekvation 3 o 4.   Kontroll av reparationsrutinens första värde. 
 
 
 
Om ovanstående påstående är falskt för alla värden till och med värde nr j är 
mätserien troligtvis felaktig och aktuell mätning bör göras om. 
 
Det vanligaste felet är att givaren missar att ge signal för en eller flera på 
varandra följande kuggar på svänghjulet. Den tidigare versionen av 
reparationsrutinen klarade bara av att kontrollera filen enligt fall 1 i figur 1. Om 
givaren missat två pulser i rad sätts då ett extra fiktivt mätvärde in i mitten av 
intervallet vilket resulterar i två värden på periodtiden som är ca 50% för stora. 
Upprepade reparationer av samma mätfil kan då ge en instabilitet där rutinen 
omväxlande lägger till och drar ifrån fiktiva mätvärden.  
 
Figur 3 åskådliggör grafiskt hur den trasiga filen detekteras och repareras med 
avseende på missade punkter/pulser enligt följande villkor 1-3 (ekvation 5-7). 
Värdet 0.25 är ett exempel på en variabel som bör gå att ändra. 
 
 

(3) 

(3) (4) 
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Ekvation 5-7.   Villkor för att detektera missade punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.   Grafisk tolkning av villkoren enligt ekvationerna 5-7. 
 
 
Förekomsten av extra punkter i mätfilen är inte lika vanlig som förekomsten av 
missade punkter. Reparationsrutinen är även lite mer avancerad (kräver mer 
datorkraft) vilket gör att första versionen av programmet endast kommer att ha 
möjlighet att detektera och reparera filer där de extra punkterna kommer en och 
en. Visar det sig att detta inte är tillräckligt bör programmet modifieras så att det 
klarar av fler extra värden. 

(5) 

(6) 

(7) 

Missad puls 

Reparerad fil Trasig fil 

Fall 1: 

Fall 2: 

Fall 3: 

Fiktiv (tillagd)  
puls 
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Figur 4 åskådliggör grafiskt hur den trasiga filen detekteras och repareras med 
avseende på extra punkter enligt nedanstående ekvationer 8 till 12. Värdet 0.25 i 
nedanstående villkor 4-5 är ett exempel på en variabel som bör gå att ändra. 
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Ekvation 8 o 9.   Villkor som används för att detektera extra punkter. 
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Ekvation 10-12.   Test för att bestämma vilken av punkterna som är extra. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.   Grafisk tolkning av villkoren enligt ekvation 4 och 5. 

Fall 6: 

(8) 
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Fall 4: 
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Även triggersignalen bör kontrolleras enligt ovanstående schema och när detta 
är gjort bör en sista kontroll ske så att det verkligen är rätt antal pulser per varv 
mellan varje triggersignal. I den reparerade filen bör det sammanlagda antalet 
extra och missade punkter redovisas samt även en lista av vilka de är. 
 
Eftersom utvärderingsprogrammet förutsätter att mätseriens första värde är när 
kolv nr 1 står i övre dödpunkt (ÖD) bör den reparerade filen anpassas med 
avseende på triggerläget så att första mätvärdet i filen motsvarar det värde då 
ettans kolv står i ÖD (ϕ = 0°). Detta innebär att man tar bort mätseriens första 
värden tills värdet närmast ÖD ligger först, se ekvationerna 13-14. I 
förlängningen skall det även vara möjligt att med hjälp av triggergivare 2, 
anpassa mätserien så att den börjar när kolv nr 1 befinner sig i ÖD under 
förbränningstakten. 
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Exempel:

Om trigpos 1 är positiv -  ta bort de 133 första mätvärdena i serien.  

Om trigpos 1 är negativ ta bort de 2 första mätvärdena i serien.

. , .
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Ekvation 13 o 14.   Anpassning av mätserien relativt övre dödpunkt. 
 
 
  
Övrigt 

Både rådatafilen och den reparerade filen bör kunna sparas i ASCII - format, 
enligt struktur i bilaga 5. 
 
Eftersom det för det mesta är samma person som både sköter mätinsamlingen 
och kör bilen bör det gå att enkelt starta och stoppa mätningen utan att ta 
blicken från vägen. Som tidigare nämnts går det att lösa detta genom att ha en 
grafisk knapp på skärmen som användaren innan han åker iväg, måste klicka på 
för att armera mätutrustningen. Det skall sedan vara möjligt att starta mätningen 
antingen automatiskt när ett visst motorvarvtal uppnås, manuellt genom att 
trycka på valfri tangent på tangentbordet eller med hjälp av en signal till någon 
av mätkortets ingångar (alternativt ESC för att avbryta). När mätningen väl har 
startat skall den kunna avbrytas manuellt genom att användaren återigen trycker 
ned valfri tangent på tangentbordet. 

(13) 

(14) 
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4.2.3 Utvärderingsprogram 

Förutsättningar 

Utvärderingsprogrammet bör ha en struktur som är enkel att förstå och följa. 
Målet måste vara att användaren med små kunskaper snabbt kan få ut de 
önskade resultaten från mätserierna. Samtidigt bör användaren vid behov kunna 
utföra lite mer avancerade beräkningar/inställningar. Utvärderingsdelen kommer 
förmodligen att behöva verifieras och byggas ut under en längre tid. Det är 
därför en stor fördel om programspråket är bekant för så många användare på 
Saab som möjligt för att de själva skall kunna göra justeringar och tillägg i 
programkoden.  
 
Även utvärderingsprogrammet byggs upp i fyra moduler - motorparametrar 
(engine parameters), indata (input data), beräkning (computing options) och 
resultat (result).  
 
 
Engine parameters 

Denna del är i princip identisk med tidigare beskrivna motorparameterdel 
(avsnitt 4.2.2). Det skall även här vara möjligt att spara och ladda in nya 
motorparametrar. 
 
 
Inputdata 

Här väljer användaren vilken mätdatafil som beräkningarna skall utföras på. I 
samband med inladdning av mätdatafilen bör det finnas ett val om 
motorparametrarna definierade vid mättillfället skall laddas in eller ej. Den 
information som angavs i setupinfo i samband med mättillfället bör visas även i 
utvärderingsdelen tillsammans med datum och tid för aktuell körning. 
 
 
Computing options 

I denna del bör användaren kunna specificera i vilket intervall av den totala 
mätserien som beräkningarna skall utföras. Beroende på vilken typ av resultat 
användaren vill utvärdera bör det även gå att begränsa beräkningarna för att på 
så sätt spara in på beräkningstiden. Eftersom de flesta beräkningarna baseras på 
filtrerade resultat måste det gå att välja delningsfrekvens för filtreringen.  
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Result 

Resultatdelen bör ge utrymme för att redovisa resultatet på tre sätt. Först och 
främst bör vissa resultat visas i talform direkt i programfönstret. Dessa tal skall 
ge användaren möjlighet att snabbt bedöma rimligheten i resultatet samt ge 
information om att beräkningarna är klara. Exempel på tal kan vara min-, max- 
och medelvärden för varvtal, vinkelacceleration och utgående moment. 
Resultaten skall även kunna visas/skrivas ut i list- eller plottform. 
 
 
Beräkningar 

En mer utförlig förklaring av beräkningarna redovisas i bilaga 1. 
 
Tidigare insamlade mätserier visar att signalen innehåller relativt mycket 
högfrekventa störningar så kallat rippel, se figur 5. Genom att studera kurvan 
mer ingående går det att konstatera att dessa störningar har ett mönster som 
upprepas varje varv och en amplitud som motsvarar storleksordningen av det fel 
som tillverkningstoleransen hos svänghjulet kan resultera i.  
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Figur 5.   Obehandlat momentant varvtal för en cykel (2000 rpm/obelastad). 
 
Genom att först högpass-filtrera [5] den obehandlade kurvan och sedan normera 
den kring nollnivån går det att beräkna värdet av delningsfelet för varje kugge i 
vinkelenheter. Figur 6 visar medelvärdet av det beräknade delningsfelet för tio 
motorvarv. 
 



 

  21 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Kugg [Nr]

D
el

ni
ng

sf
el

 [°
]

 
 
Figur 6.   Kuggkransens beräknade delningsfel (Saab B235  /FUN 770). Medelvärde  

över tio motorvarav 
 
 
Efter att medelvärdet av delningsfelet har beräknats för valfritt antal varv går 
det att beräkna hur mycket detta gör i momentant varvtal med avseende på varje 
motorvarvs medelvarvtal. Genom att sedan subtrahera den obehandlade 
varvtalsfilen med den beräknade korrektionsfilen bör den resulterande filen få 
ett mer korrekt utseende under förutsättning att störningarna beror av 
delningsfelet, se figur 7. Denna rutin kan alltså användas för att kontrollera om 
störningarna beror på periodiska delningsfel hos svänghjulets kuggkrans eller 
om användaren bör söka andra felkällor. 



 

  22 

 

0 90 180 270 360 450 540 630 720
1960

1980

2000

2020

2040

2060

Vevvinkel [°]

V
ar

vt
al

 [r
pm

]

 
 
Figur 7.   Momentant varvtal korrigerat för delningsfel för en cykel (2000 rpm/obelastad). 
 
 
Den för delningsfelet korrigerade kurvan är dock inte tillräckligt jämn för att det 
skall gå att få ut rimliga resultat på vinkelaccelerationen som beräknas som 
derivatan (lutningen) på varvtalskurvan. För att detta skall gå måste kurvan för 
varvtalet först lågpass-filtreras. 
 
Det finns många möjligheter att filtrera kurvan över varvtalet [5]. Butterworth-, 
Tjebysjev- och Besselfunktionen är exempel på matematiska försök att likna 
analoga standardfilter. Nackdelen med dessa filter är att de åstadkommer en mer 
eller mindre linjär fasvridning av den filtrerade kurvan, vilket enligt tidigare 
resonemang inte är önskvärt. Digitala filter går att realisera med exakt linjär 
fasvridning vilket ger goda möjligheter att kompensera den filtrerade kurvan 
med avseende på fasvridningen.  
 
Ett rent matematiskt sätt att filtrera en mätserie på är att först Fourier-
transformera den [6], det vill säga approximera den med ett antal 
sinusfunktioner med stigande frekvens. Sedan plockas alla sinusfunktioner 
uppbyggda med frekvenser som över- alternativt understiger ett visst värde bort. 
Den stora fördelen med detta sätt att filtrera, är att det inte skapar någon 
fasvridning. En nackdel med Fouriertransformeringen är att den är känslig för 
tvära och stora amplitudskillnader i själva grundformen hos kurvan den skall 
approximera.  
 
Av ovanstående alternativ att filtrera varvtalskurvan är troligtvis Fourier-
transformering det bästa. Problemet med tvära och stora amplitudskillnader i 
mätfilen bör inte bli aktuellt under förutsättning att reparationsfunktionen har 
tagit bort alla mätfel. 
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Genom att beräkna vevaxelns vinkelacceleration (α) går det att ta fram det 
moment (Mut) som för tillfället påverkar vevaxeln enligt ekvation 15, där (Jtot) är 
vevaxelns totala tröghetsmoment (inklusive svänghjul, lamell, tryckplatta 
svängningsdämpare och viktandel av vevstakar). Om man tänker sig 
axelsystemet från koppling till vägen som oändligt mjukt kan 
olikformighetsgraden beräknas eftersom endast medelmomentet påverkar 
vevaxeln på svänghjulssidan. 
 

α⋅= totut JM  

Ekvation 15.   Beräkning av vevaxelns utgående moment. 
 
 
För att kunna beräkna momentant cylindertryck måste den resulterande kraften 
(Fk) som för tillfället påverkar kolven bestämmas. Denna kraft kan delas upp i 
gaskraft (Fg), masskraft (Fm) och friktionskraft (Ffr) enligt ekvation 16.  
 

F F F SIGN
dx
dt

Fk g m fr= − − �
�
�

�
�
� ⋅  

Ekvation 16.   Uppdelning av resulterande kolvkraft. 
 
 
Den resulterande kolvkraften går att bestämma med hjälp av det uppmätta 
utgående momentet enligt ekvation 17. Ett problem är att den resulterande 
radien (rres) i ekvationens täljare, blir noll två gånger per varv (vevvinklarna ϕ = 
0° respektive 180°), se även figur 8. Detta innebär att om det uppmätta 
momentet/vinkelaccelerationen inte är noll samtidigt som resulterande radien, 
fås oändligt stora värden på den beräknade kolvkraften. Upplösningen på 
aktuella mätningar är inte tillräckligt hög för att både täljaren och nämnaren i 
ekvation 17, passerar nollpunkten samtidigt. Detta medför att någon sorts 
behandling av mätvärdena för det uppmätta momentet måste göras innan det går 
att beräkna kolvkraften. 
 

res

v
k r

M
F =  

Ekvation 17.   Beräkning av den resulterande kolvkraften med avseende på uppmätt  
       moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.   Beskrivning av kolvgeometri. 
 
Ett sätt att lösa ovanstående problem är bredda momentkurvans 
nollgenomgångar, genom att sätta dem till noll i ett vinkelintervall omkring de 

ϕ Fk 

Mv 

r rres 

(15) 

(16) 

(17) 
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båda nollställena (ϕ = 0° respektive 180°). Figur 9 visar den obehandlade 
momentkurvan och figur 10 visar momentkurvan med, för tydlighetens skull 
överdrivet, breddade nollgenomgångar. 
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Figur 9.   Obehandlad framräknad momentkurva för en cykel (2000 rpm/300Nm). 
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Figur 10.   Framräknad momentkurva för en cykel med breddade nollgenomgångar  
  (2000 rpm/300Nm). 
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Felkällor 

Förutom rena mätfel finns det ett antal andra felkällor.  
 
Antagandet att axelsystemet är oändligt mjukt är relativt grovt. I verkligheten 
bildar axlar och kopplingar ett svängningssystem som präglas av både 
harmoniska svängningar och transienta dynamiska övergångsförlopp. De flesta 
tryckplattor innehåller till exempel fjädrar vars funktion är att utjämna de 
momentpulsationer som varje förbränning ger.  
 
I denna första version av utvärderingsprogrammet finns ingen kompensering för 
friktions- och kompressionsarbete hos övriga cylindrar. Vid låga motorvarv och 
låg belastning kan förlusterna från motorns kamdrivning stå för en relativt stor 
friktionsförlustfaktor - speciellt på motorer utan rullvipparmar. Det finns inte 
heller någon kompensering för de parasitförluster som motorns olika 
kringsystem (generator, servopump, AC-kompressor, etc.) står för. Detta 
innebär att det i praktiken är motorns effektiva medeltryck (Bmep=Imep-
Fmep(friktionsmedeltryck)) som kommer att kunna beräknas med nuvarande 
version av utvärderingsprogram 
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5 Lokalisering av ÖD 

5.1 Förutsättningar 

För att det skall gå att dra några slutsatser av resultatet från varvtalsmätningen 
måste aktuell vevvinkel och i vissa fall även cykelläge hela tiden vara känt. 
Problemet med att mäta pulser på svänghjulet är att det inte direkt går att 
detektera var någonstans på varvet vevaxeln för tillfället befinner sig. 
Önskemålet är att det utan någon extra givare, men ändå med tillräcklig 
upplösning, skall gå att hålla reda på aktuell vevvinkel. I följande avsnitt 
redovisas lite olika sätt att bestämma vevvinkeln. 
 
 

5.2 Extra pulsgivare 

Detta koncept bygger på att en extra givare ger signal vid ett känt vevvinkelläge 
varje varv. I nuvarande utrustning sitter det en pinne i svänghjulet som påverkar 
en triggergivare en gång per varv. Vid behov att hålla reda på cykelläget, går det 
även att använda en extra givare på till exempel kamaxeln. 
 
Den största fördelen med konceptet är att det går att välja givare med 
egenskaper som gör att de passar bra ihop med övrig utrustning. Det är även 
relativt enkelt att positionsbestämma var på varvet som givaren ger signal. Den 
största nackdelen är att det krävs bearbetning av svänghjul och svänghjulskåpa 
vilket kan vara svårt att göra med motorn monterad i bilen. 
 
 

5.3 Rotationssensor 

En rotationssensor har oftast möjlighet att mäta både absolut och relativt 
vinkelläge. Detta ger stora fördelar då både puls- och triggervärden kan mätas 
med samma givare. Dessa sensorer har oftast relativt hög upplösning och 
noggrannhet vilket gör att mätningarna kan bli riktigt noggranna. Jämfört med 
att använda extra givare kan en rotationssensor beroende på hur motorn ser ut, 
bli antingen lättare eller svårare att applicera. Den stora nackdelen med de flesta 
rotationssensorer är att de är dyra och ofta känsliga för yttre påverkan. 
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5.4 Befintliga givare på motorn 

Dagens motorer har alla givare för att bestämma vevvinkelläget och de flesta 
även givare för att bestämma var i förbränningscykeln motorn befinner sig. Då 
funktionen som eftersträvas redan finns på de flesta motorer bör det vara mest 
lämpligt att utnyttja den under förutsättning att upplösningen är tillräckligt hög.  
 
Det bästa borde vara att ta en digital signal direkt från motorns eget styrsystem 
men detta är väldigt svårt (om ens möjligt) på grund av att de flesta styrsystem 
är kodade och oftast individuellt uppbyggda hos varje bilfabrikant. Ett mycket 
enklare sätt är att ta signalen direkt från själva givaren under förutsättning att 
styrsystemet klarar den extra belastningen samt att det går att bestämma vinkeln 
där givaren ger signal. Ett problem med detta koncept är att det används så 
många olika sorters givare vars signaler måste kunna anpassas till själva 
mätutrustningen. 
 
 

5.5 Utvärdering av mätdata 

Ett sätt att bestämma vinkelläget är att utvärdera själva mätdatan och på så sätt 
ta reda på till exempel övre dödpunkt (ÖD). Denna metod används för 
närvarande i ACAP (stationär mätutrustning som används i Saab’s provceller) 
som genom att utvärdera cylindertrycket vid utebliven förbränning klarar av att 
bestämma ÖD med noggrannhet bättre än 0,1°.  
 
Det är inte troligt att denna metod går att använda i den mobila utrustningen 
dels beroende på att upplösningen är otillräcklig, men även på grund av att det 
är för mycket störningar från bland annat drivlinan. Möjligtvis kan cykelläget gå 
att bestämma, genom att man under en eller flera cykler åstadkommer en 
utebliven förbränning (inte sprutar in något bränsle) för en viss cylinder och 
sedan vid utvärderingen letar rätt på detta ställe. 
 
 

5.6 Slutsats 

Vid provning av den nya utrustningen är det enklast att fortsätta med det gamla 
konceptet med en pulsgivare och en triggergivare. Detta ger fördelen att 
givarsignalerna är kända och går relativt lätt att anpassa till mätutrustningen 
samtidigt som bil och motor från tidigare körningar finns kvar, med de 
anpassningar som behövs. 
 
För att utrustningen i framtiden enkelt skall kunna appliceras på ett flertal olika 
bilmodeller bör mer tid ägnas åt att komplettera utrustningen med någon form 
av signalbehandling, så att den klarar av att ta emot signaler från alla sorters 
givare. 



 

  28 

6 Verifiering av utrustning 

6.1 Hårdvara 
6.1.1 Dator 

I själva datorn/arbetsstationen finns en batteribackup (UPS – Uninterrupted 
Power Supply) vilken fungerar som ett filter mot spänningstransienter samt har 
möjlighet att förse datorn med ström i cirka 5 minuter vid totalt 
spänningsbortfall. Optimal drivspänning av utrustningen är 13.6 VDC vilket 
motsvarar spänningen i cigarettuttaget på en bil i obelastat tillstånd.  
 
 

6.1.2 Mätkort 

För att det skall vara lätt att ansluta givarna till mätkortet har en signalbox 
tillverkats. Boxen innehåller ett anslutningsblock från National Instruments (NI 
CB-68 LPR) vilket möjliggör skruvanslutning mot mätkortets skärmade I/O-
kabel (NI SH-68-EP). Det finns även plats för att sätta in någon form av 
signalbehandling (t.ex. A/D-omvandlare) i boxen. 
 
Boxen är även utrustad med två stycken kontaktdon/anslutningar per givare. 
Den ena anslutningen är av typen BNC, vilket är samma standard 
(bajonettanslutning) som används på de flesta oscilloskopen på marknaden. 
Denna anslutning är 2-polig och medger inga möjligheter att mata givarna med 
en drivspänning, men i de flesta av Saab’s provceller går det att plocka ut 
aktuella signaler i 5V TTL via BNC-kontaktdon. Den andra anslutningen är 4-
polig av fabrikatet LEMO och är ett relativt dyrt men mycket pålitligt 
kontaktdon lämpligt för givarsignaler. Kopplingsschema för LEMO-kontakterna 
redovisas i figur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.   Kopplingsschema för inkoppling av givarna.  
 

LEMO 4-pol (chassi) 

1.  + 5 VDC 
 (röd) 

4.  

2.  COM .
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     (grön)
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6.2 Mjukvara 
6.2.1 Mätinsamlingsprogram 

Mätinsamlingsprogrammet styr och samlar med hjälp av ett räknekort (NI PCI-
6602), in mätvärden på periodtiden för signalerna från en pulsgivare respektive 
en triggergivare och lagrar dem direkt på datorns hårddisk. Under själva 
mätinsamlingen visas med avseende på periodtiderna aktuellt varvtal med hjälp 
av en visarmätare. Detta ger användaren en möjlighet att upptäcka eventuella fel 
på mätinsamlingen under tiden den sker. Prov har dock visat att visaren kan 
störa mätinsamlingen vid höga frekvenser på pulssignalen (höga varvtal 
alternativ många pulser per varv). 
 
Programmet har möjlighet att reparera rådatafilen med avseende på missade och 
extra givarsignaler. Parallellt med denna reparerade fil sparas de motordata och 
den “setupinformation” som användaren angivit i anslutning till mätningen och 
som sedan går att öppna upp i utvärderingsprogrammet. 
 
 

6.2.2 Utvärderingsprogram 

Tyvärr så har det på grund av tidsbrist endast gjorts enklare prov som bekräftar 
att utvärderingsprogrammet har möjlighet att öppna och beräkna de av 
mätinsamlingsprogrammet lagrade filerna. Under utvecklingsarbetet med 
programvaran testades dock programmet med filer lagrade med hjälp av tidigare 
mätutrustning.  
 
Utvärderingsprogrammet klarar av att från mätserier gjorda med hjälp av 
ovanstående beskrivna mätinsamlingsprogram på radmotorer med upp till fyra 
cylindrar, beräkna och plotta nedanstående resultat. 
 
• Obehandlat momentant varvtal. 

• Kuggkransens delningsfel samt korrigering av det obehandlade varvtalet med 
avseende på felet. 

• Filtrerat momentant varvtal och vinkelacceleration.  

• Momentant resulterande moment på vevaxeln. 

• Fram och återgående masskrafter för en respektive fyra kolvar. 

• Momentana resulterande kolvkrafter och motsvarande cylindertryck.  
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7 Förslag på fortsättning 

7.1 Hårdvara 
Nedan listas förslag på funktionalitet som hårdvaran bör 
uppdateras/kompletteras med: 
 
• Som tidigare redan nämnts bör utrustningen kompletteras med någon form av 

signalbehandling så att signaler från alla sorters pulsgivare kan tas emot och 
behandlas.  

• Kompletteras med förlängningssladdar till tangentbordet så att användaren 
under mätinsamlingen kan ha tangentbordet i knät medan mätdatorn står på 
golvet på passagerarsidan.  

• Sätta in ett mätinsamlingskort som klarar av att ta emot analoga signaler från 
till exempel temperatur-, tryck-, accelerations- och hastighetsgivare. Detta 
för att parallellt med varvtalsmätningarna kunna samla in annan relevant 
mätdata. 

• Eventuellt kompletteras med en rotationssensor. 

• Kunna ta emot information via styrenhetens CAN-buss länk. 

 

7.2 Mjukvara 
7.2.1 Mätinsamlingsprogram 

Nedan listas lite förslag på funktionalitet som mätinsamlingsprogrammet bör 
uppdateras/kompletteras med: 
 
• Kompletteras så att det är möjligt att parallellt ta in mätdata från flera givare 

till exempel temperatur-, tryck-, accelerations- och hastighetsgivare. 

• Utvecklas så att det klarar av att ta emot och behandla signaler från en andra 
triggergivare (totalt tre stycken givare). 
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7.2.2 Utvärderingsprogram 

Nedan listas lite förslag på funktionalitet som utvärderingprogrammet bör 
uppdateras/kompletteras med: 
 
• Utveckla programvaran så att den klarar av att detektera misständningar, 

beräkna cylindervist arbetstillskott samt beräkna cylindervist medelvärde av 
varvtal, moment och cylindertryck. 

• Utvärderingsprogrammet bör kompletteras så att det även klarar av att utföra 
beräkningar på tre-, fem- och sexcylindriga motorer (både raka och V- 
motorer), samt fyrcylindriga boxermotorer.  

• Byggas ut så att det klarar av att ta emot och behandla signaler från en andra 
triggergivare (totalt tre stycken givare). 

• Klara av att kompensera för kolvbultsförskjutning i beräkningarna. 

• Vid beräkning av moment och cylindertryck (både momentana och 
medelutgående) bör det gå att kompensera för överlagrat kompressions- och 
pumparbete från andra cylindrar samt friktion. För att få erforderlig 
noggrannhet behövs då förmodligen värden på bland annat 
inloppstemperatur, inloppstryck, oljetemperatur, fyllnadsgrad, etc. 

• Klara av att lista resultatet samt skriva ut det i listform. 

• Det bör gå att ladda in mätserier från parallella mätningar av till exempel 
cylindertryck för att det direkt skall gå att jämföra resultaten. 

• Optimering av programkoden för att beräkningarna skall gå fortare. 
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8 Slutsats 
Målet har varit att ta fram ett mobilt motorförbrännings analysverktyg (hård- 
och mjukvara) som baserat på varvtalsdeviationen hos vevaxeln relativt 
motorblocket bland annat skall ge värden på förbränningsstabilitet, momentant 
resulterande moment samt momentant och indikerat (IMEP - Indicated mean 
effective pressure) cylindertryck.  
 
Uppgiften har grovt delats in i tre delar: 

1. Specifikation, inköp och byggnation av utrustningen (hård- och mjukvara). 
2. Utvärdering av bästa sätt att lokalisera ÖD. 
3. Genom jämförande mätningar definiera analysverktygets begränsningar samt 

utveckla programvaran så att bästa möjliga resultat erhålls. 
 
På grund av arbetets omfattning och delvis ändrade förutsättningar (framtagning 
av helt nya programvaror för både mätinsamling och utvärdering av mätdata) så 
har i princip endast del 1 och 2 behandlats.  
 
Författaren är dock övertygad om att Saab Automobile AB nu har en bra grund 
att bygga vidare på. Hårdvaran har hög kapacitet samt är både enkel och billig 
att utveckla / reparera. Den vitala delen av mjukvaran är gjord i ett på Saab 
välkänt och accepterat programspråk (Matlab) vilket underlättar utveckling av 
programmet samt implementering av det i andra program utvecklade på Saab 
(t.ex. SaabPost). 
 
 



 

  33 

9 Referenser 
Litteratur 
[1] Bosch: “Automotive handbook”: 4th Edition: Robert Bosch GmbH: 1996:  
 ISBN 1-56091-918-3 
 
[2] Haag Bengt: “Industriell systemteknik”: Studentlitteratur: 1991:  
 ISBN 91-44-46401-0 
 
[3] Hayes John P.: “Computer architecture and organisation”: 3th Edition: 
 WCB/McGraw-Hill: Boston: 1998:  
 ISBN 0-07-027355-3 
 
[4] Heywood John B.: “Internal Combustion Engine Fundamentals”: 
 McGraw-Hill Book Company: Singapore: 1988:  
 ISBN 0-07-100499-8 
 
[5] Nozkberg Lars F.: ”Något om filter för teknologer och andra”:  
 Institutionen för signaler, sensorer & system KTH: 1999: 
 
[6] Råde Lennart, Westergren Bertil: “Matematics Handbook for Science and 
 Enginering (BETA)”: 3th Edition: Studentlitteratur: 1995:  
 ISBN 91-44-25053-3 
 
 
SAE Papers 
2000-01-0558 Schmidt Martin, Kimmich Frank, Straky Harald, Isermann 
 Rolf: “Combustion supervision by evaluating the crankshaft 
 speed and acceleration”: 
 ISSN 0148-7191 
 
2000-01-0559 Gyan Philippe, Ginoux Stéphane, Champoussin Jean-Claude, 
 Guezennec Yann: “Crankangle based torque estimation, 
 Mechanistic/ Stochastic”:  
 ISSN 0148-7191 
 
2000-01-0560 Ball Jeffrey K., Bowe Martin J., Stone C. Richard, 
 McFadden Peter D.: “Torque estimation and misfire 
 detection using block angular acceleration”: 
 ISSN 0148-7191 
 



 

  34 

 
Personer 
Handledare för examensarbetet är: 
Åsa Ekengren, FMGPE,  
Saab Automobile AB 
Box 636 
151 27 Södertälje 
Tel: 08-553 773 62, E-post: asa.ekengren@saab.com 
 
Väl insatt i arbetet: 
Svante Lejon, FMGP  
Saab Automobile AB 
Box 636 
151 27 Södertälje  
Tel: 08-553 770 06, E-post: svante.lejon@saab.se 
 
Handledare på KTH är: 
Lars Wallentin, Univ. adjunkt 
Kungliga Tekniska Högskolan / MMK 
Brinellvägen 83 
100 44 Stockholm 
Tel: 08-790 71 78, E-post: larsw@md.kth.se 
 
Vissa funktioner i Engine analysis program är skrivet av: 
Håkan Ströberg  
HighTech Engineering Stockholm AB 
Saltmätargatan 8, 2tr 
113 59 Stockholm 
Tel: 08-457 08 20 alt. 070-935 98 37, E-post: hakan.stroberg@hightech.se 
 
Engine measurement program är skrivet av: 
Greger Vikström 
GV Datakonstruktion AB Lindesberg  
Skogstorpvägen 6 
711 34 Lindesberg  
Tel: 0581-142 65 alt. 070-607 46 20, E-post: greger.vikstrom@gvdata.se 
 



 

  35 

10 Bilagor 
 

BERÄKNINGAR ............................................................................................................ Bilaga 1 

KOMPONENTFÖRTECKNING .................................................................................. Bilaga 2 

ENGINE MEASUREMENT PROGRAM (GUI) ......................................................... Bilaga 3 

ENGINE ANALYSIS PROGRAM (GUI)..................................................................... Bilaga 4 

STRUKTUR HOS MÄTDATAFILERNA.................................................................... Bilaga 5 

KOPPLINGSSCHEMA ANSLUTNINGSBOX............................................................ Bilaga 6 

 
 



  Bilaga 1 

 Sida 1. 

Beräkningar 
Hårdvara 

Variabelförteckning 

q [st] Antal pulser per motorvarv 
n [rpm] Motorns varvtal 
t [s] Pulsernas periodtid 
fpuls [Hz] Pulsgivarens frekvens 
ftrig [Hz] Triggergivarens frekvens 
fcp  [Hz] Mätkortets klockfrekvens 
Tpuls [s] Pulsgivarens periodtid 
Ttrig [s] Triggergivarens periodtid 
Tcp [s] Klockans periodtid 
Ncp [st] Antal klockcykler 
tmät [s] Tid för pulsmätning 
dk [mm] Svänghjulets ytterdiameter 
eprofil [m] Kuggkransens profilfel 
epitch [m] Kuggkransens delningsfel 
etot [m] Kuggkransens sammanlagda fel 
eϕ [ ° ] Resulterande vinkelfel 
e∆t [s] Resulterande tidsfel 
dk [m] Kuggkransens ytterdiameter 
Ulåg [V] Räknekortets lågnivå 
Uhög [V] Räknekortets högnivå 
US [V] Givarens högnivå 
RL [Ω] I/O-portens totala lastresistans 
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 Sida 2. 

 
Pulsgivarens frekvens och periodtid 

Pulsgivaren skall klara av att ge signal inom ett varvtalsområde på 800 - 6000 rpm med 
svänghjul vars kuggtal kan variera mellan 100 och 200 kuggar. Detta ger frekvens- och 
periodtidsintervall enligt ekvation 1 och 2. 
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Triggergivarens frekvens och periodtid 

Triggergivaren skall klara av att ge signal inom ett varvtalsområde på 800 - 6000 rpm 
där det endast kommer en puls per varv. Detta ger frekvens- och periodtidsintervall 
enligt ekvation 3 och 4. 
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 Sida 3. 

Påverkan av svänghjulets delningsfel 

De tillverkningstoleranser hos svänghjulet som kan påverka mätningarna, delas upp i 
kuggarnas profil- och pitchtolerans, se figur 1. Det är av intresse att veta hur stort 
vinkel- och tidsfelet kan bli på grund av delningsfelet hos svänghjulet, eftersom det i 
allra högsta grad styr erforderlig mätnoggrannhet hos utrustningen, se ekvation 5 och 6. 
 
 

Figur 1.   Beskrivning av profil- och pitchfel (eprofil och epitch). 
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Samplingsfrekvens 

Ett riktvärde vid val av mättutrustning är att utrustningens noggrannhet bör vara minst 
dubbelt så hög som noggrannheten är, hos det den mäter på. För att utrustningen ska 

Pitchfel Profilfel 

(5) 

(6) 
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kunna läsa av givarsignalen med tillräcklig noggrannhet bör samplingsfrekvensen i detta 
fall inte understiga 2 MHz (gäller mätning mot startkransen på Saab B235R, 6000 rpm). 
Användning av vinkelgivarsystem med högre noggrannhet, alternativ mätning vid högre 
varvtal erfordrar en högre samplingsfrekvens. I aktuell utrustning används 
samplingsfrekvensen 20 MHz vilket enligt ekvation 7 motsvarar periodtiden 50 ns.  
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Det är nu möjligt att beräkna hur många cykler tidkortets klocka hinner göra mellan 
varje puls för de båda extremfallen (samplingsfrekvens 20 MHz) enligt ekvation 8. 
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Lagringskapacitet 

Utrustningen ska klara av att lagra minst 30 sekunder långa mätsekvenser med ett 
medelvarvtal av cirka 3000 rpm vilket motsvarar totalt antal mätvärden enligt ekvation 
9. 
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Med 16-bitars upplösning av mätvärdena motsvarar en sådan mätserie 0,6 MB 
datorminne, 32-bitars upplösning motsvarar 1,2 MB. 
 
 
 
Givarsignal 

Givaren som används (Electro Corporation, modell 584 28, se bilaga 2) ger en digital 
utsignal vilket medför att det inte behövs någon speciell signalbehandling. Givarens 
utspänning måste dock anpassas till 5V/TTL (fyrkantvåg 0/5V) för att mätkortet ska 
klara av att ta emot signalen. Detta går att styra genom att anpassa matningsspänning 
och lastresistans (mätkortets ingångsresistans plus eventuell extra resistans) enligt 
ekvation 10. 
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Mjukvara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. 
 
Variabelförteckning 

r [m] Vevradie 
l [m] Vevstakslängd 
ϕ [ ° ] Vevvinkeln relativt öd. 
ϖ [s-1] Vevvinkelhastighet 
tmät [s] Mättid 
x [m] Kolvläge relativt öd. vid vevvinkeln ϕ 
v [ms-1] Kolvhastighet vid vevvinkeln ϕ 
a [ms-2] Kolvacceleration vid vevvinkeln ϕ 
β [ ° ] Vevstaksvinkel relativt cylinderns centrumlinje 
mk [kg] Kolvens massa 
mvev [kg] Vevstakens massa 
yrörl [] Andel av vevstaksmassan som kan anses tillhöra rörlig massa 
mtot [kg] Total rörlig massa 
J [kgm2] Vevaxelns totala tröghetsmoment 
pg [Pa] Gastrycket i cylindern 
Ak [m2] Kolvtoppsarean 
dk [m] Kolvdiameter 
Fm [N] Masskraft från en kolv 
Fg [N] Gaskraft på en kolv 
Ffr [N] Friktionskraften för en kolv 
Fk [N] Resulterande kraften på en kolv 
Fv [N] Vevstakskraften 
Ft [N] Vevstakskraftens tangentiella resultant på vevaxeln 
Fr [N] Vevstakskraftens radiella resultant på vevaxeln 
Mv [Nm] Resulterande vridmomentet med avseende på masskrafter 
Mk [Nm] Summan av det moment som kolvarna påverkar vevaxeln med 
Mm [Nm] Medelutgående moment från vevaxeln (oändligt mjuk fjäder) 
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Kolvrörelse 

Kolvrörelsen approximeras med uttryck enligt nedanstående ekvation 11-15, där första- 
och andraderivatan av kolvläget är framtagna med hjälp av binomialutveckling (med 1:a 
och 2:a ordningens termer). 
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Kolvkrafter 

De av kolvaccelerationen genererade masskrafterna kan beräknas per kolv enligt 
ekvation 16. 
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Gaskraften definieras som resultanten av cylindertryckets verkan på kolvtoppsarean 
enligt ekvation 17. 
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Den resulterande kraften på kolv nr i beräknas enligt ekvation 18 (där 
Ffr är friktionskraften mellan kolv och cylinder). 
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Kraften i vevstake nr i beräknas enligt ekvation 19. 
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Vridmoment och cylindertryck 

Vevstakskraften kan delas upp i två olika krafter där tangentialkraften (Ft) resulterar i 
vridmoment på vevaxeln och radialkraften (Fr) resulterar i lagerkrafter, se ekvation 20 
och 21. 
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Det av mass-, friktions- och gaskrafter resulterande momentana vridmomentet från kolv 
nr i, kan således skrivas enligt ekvation 22. 
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Det går nu att uttrycka den momentana gaskraften enligt ekvation 23. 
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Genom att kombinera ekvationerna 17 och 23 går det nu att beräkna det momentana 
gastrycket i cylindern (pg). 
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Genom att beräkna vinkelaccelerationen enligt ekvation 25 alt. 26 går det att få fram det 
på vevaxeln resulterande momentet enligt ekvation 27. 
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Komponentförteckning 
Nedan listas en förteckning över utrustningens ingående komponenter och deras 
leverantörer. 
 
PCQT AB   
Kontaktperson: Tommy Sjöstedt 
Gunnebogatan 32 
163 53 Spånga 
tel: 08-760 31 04, 08-760 31 05   
 
Art.nr. Beskrivning Antal à Pris 

PCPAK09 Portabel arbetsstation 1 st 46 500.00 

Delight-913B Arbetsstation 13.3”  TFT / PCI-8 1 st 
 JUKI-760E / AMD K6-3 500MHz 

10006 UPS kit online PCQT DC/DC 1 st 
 Mek/styrn/DC-DC/batt 

CIK-407 Kabel för 12V DC matning 1 st 

16X641683VS100 SDRAM 128 MB PC100 1 st 

C4459B-601 CD-RW HP Plus 9110i IDE 1 st 

DARA-20600 HDD 6.0 GB  IBM  2.5”  Travelstar 1 st 

AS-25 Antivibrations kit  2.5” 1 st 

43001 FDD 1.44 MB  3.5” 1 st 

777531-01 National Instruments  NI PCI-6602 1 st 
 I/O kort PCI 

MSB23-01401 MS Windows 2000 Pro (eng) 1 st 
 

PCPAK02 Anslutningskit 1 st 3000.00 

183432-05 National Instruments mätkabel 5m 1 st 

777145-02 National Instruments anslutningsblock 1 st  
    

SUMMA   49 500.00 
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ELFA AB   
Elektronikhöjden 14 
175 80 Järfälla 
tel: 020-75 80 00 
 
Art.nr. Beskrivning Antal à Pris 

69-847-36 Nätaggregat 13.2 VDC / 10A 1 st 1 495.00 

50-014-09 Alubox 200x120x64mm  K440 1 st 137.00 

50-023-08 Tätningspackning 1 st 13.10 
    

SUMMA   1 645.10 
 

 

Proxitron AB   
Kontaktperson: Rickard Elf 
Box 324 
591 24 Motala 
tel: 0141-580 00 
 
Art.nr. Beskrivning Antal à Pris 

584 28 Digital Magnetic Speed Sensor 2 st 1 650.00 
    

SUMMA   3 300.00 
 

 

GV Datakonstruktion AB   
Kontaktperson: Greger Vikström 
Skogstorpvägen 6 
711 34 Lindesberg 
tel: 0581-142 65, 070-607 46 20 
 
Art.nr. Beskrivning Antal à Pris 

 Konsultarvode programmering 110 tim 550.00 
    

SUMMA   60 500.00 
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Engine Measurement Program (GUI 1 – Engine parameters) 
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Engine  Program (GUI 2 – Advanced settings) 
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Engine Analysis Program (GUI 1 – Engine parameters) 
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Engine Analysis Program (GUI 2 – Plot result) 
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Lagringsstruktur hos mätdatafilerna  

row / col 1 2 3 4 5 6 7 . . n
1 SETUP_PARAMETERS
2 dat_time åååå-mm-dd tt:mm:ss
3 engine_name (text)
4 cylno (num)
5 bore (num)
6 stroke (num)
7 conrod_length (num)
8 wrist_pin_offset (num)
9 compression_ratio (num)
10 piston_weight (num)
11 conrod_weight (num)
12 movmass_perc (num)
13 inertia (num)
14 pulses_per_rev (num)

15 firing_order (num)

16 cylinder_bank_angle (num)   Definition av parametrar.
17 crankpinangle_1 (num)

18 crankpinangle_2 (num)   Kolumn 1 innehåller namn.
19 crankpinangle_3 (num)

20 crankpinangle_4 (num)   Kolumn 2 till kolumn n innehåller värden/text,
21 crankpinangle_5 (num)   åtskiljda med blanksteg.
22 crankpinangle_6 (num)

23 trigpos_1 (num)   (n=antalet mätvärden från pulsgivaren)
24 trigpos_2 (num)   (m=antalet mätvärden från triggergivare 1)
25 internal_timebase (num)   (m/2=antalet mätvärden från triggergivare 2)
26 no_of_extra_pulses (num)
27 no_of_missing_pulses (num)
28 no_of_extra_trig1 (num)
29 no_of_missing_trig1 (num)
30 no_of_extra_trig2 (num)
31 no_of_missing_trig2 (num)

32 pulse_time tp1 tp2 . . . . . . tn
33 trig1_time t1t1 t1t2 . . . . . t1tm
34 trig2_time t2t1 t2t2 . t2tm/2

35 extra_pulse Rad med positioner där extra pulser tagits bort.
36 missing_pulse Rad med positioner där missade pulser lagts till.
37 extra_trig1 Rad med positioner där extra trig1-pulser tagits bort.
38 missing_trig1 Rad med positioner där missade trig1-pulser lagts till.
39 extra_trig2 Rad med positioner där extra trig2-pulser tagits bort.
40 missing_trig2 Rad med positioner där missade trig2-pulser lagts till.
41 setupinfo (text)

Komentarer:
Alla kolumner (värden/text) i varje rad skall vara åtskiljda med blanksteg.
Rad 32 - 34 är lika långa som antalet respektive mätvärden+1 (col 1).
Rad 35 är lika lång som värdet i ruta [2,26]+1
Rad 36 är lika lång som värdet i ruta [2,27]+1
Rad 37 är lika lång som värdet i ruta [2,28]+1
Rad 38 är lika lång som värdet i ruta [2,29]+1
Rad 39 är lika lång som värdet i ruta [2,30]+1
Rad 40 är lika lång som värdet i ruta [2,31]+1
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Kopplingsschema anslutningsbox 
 
 

 
 
�

LEMO 4-pol (chassi) 

To NI  PCI-6602 

Cycle trig. Rev. trig. Pulse trig. 

LEMO 

BNC 

LEMO 

BNC 

LEMO 

BNC 

1.  + 5 VDC  

4.  

2. COM     

 
3.SIGN      


