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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på Studioingenjörsavdelningen vid Volvo Personvagnar ABs 
Designcenter i Göteborg. Uppdraget har varit att ta fram ett förslag på nytt air vent (på 
svenska, luftutblås) där nyhetsvärdet främst var fokuserat på funktion men även med stor vikt 
på utseende.  

Arbetet har varit helt fristående och har inte varit inriktat mot någon specifik bilmodell vilket 
initialt gjorde att främst utseendet inte begränsades i något avseende på grund av omgivande 
komponenter. Att arbetet inte var kopplat till någon specifik bilmodell gjorde att arbetssättet 
följde en generell produktutvecklingsprocess. 

Utvecklingsprocessen har skett i olika faser med påföljande urvalsomgångar. Inledningsvis 
samlades information om krav och begränsningar in samtidigt som en omvärldsanalys 
genomfördes. Från att initialt tagit fram en mängd förslag på lösningar har antalet, via flera 
iterationsrundor, reducerats och till slut resulterat i två fysiska prototypframtagna modeller 
som kunnat utvärderas med avseende på funktion och estetik. 
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Abstracts 
This Master’s Thesis work was performed at the Studio Engineer department at Volvo Cars 
Design Centre in Gothenburg, Sweden. The assignment has been to create a new idea of an air 
vent where the news value mainly was focused at functionality but also with great attention on 
visual appearance. 

The work has been totally independent and not been aimed to any specific car model. The 
independency initially made that the visual appearance primary wasn’t limited in any way due 
to surrounding components. The independency made that the way of working followed a 
general design development process. 

The developing process has been done in different stages with following selection rounds.  

Primarily a lot of information about demands and limitations was collected concurrently with 
performing a world wide analysis of existing solutions. From the initial creation of a lot of 
possible proposals for solutions, at the end via a number of iteration rounds, two prototypes 
have been produced and evaluated regarding function and appearance.
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1. Inledning 
Som avslutning på Civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning, inriktning 
Industriell Design, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm genomfördes ett 
examensarbete på Volvo Personvagnars Designavdelning med fokus på utveckling av 
luftutblåsen i instrumentbrädan, se Bild 1. 

 
Bild 1. Bilden visar en instrumentbräda med markerade luftutblås. 

2. Bakgrund 
De luftutblås som sitter i instrumentbrädan har de senaste 40 åren inte utvecklats i samma takt 
som övriga strategiska komponenter. 

3. Syfte 
Syftet med arbetet är ta fram ett nytt luftutblås som skiljer sig från de lösningar som redan 
finns och med bibehållen funktion göra ett som ger nya formgivningsmöjligheter för 
instrumentbrädan. 

4. Mål 
Målet är att utveckla luftutblåsens funktion och utseende och samtidigt passa in dem i Volvos 
framtida formspråk. 

5. Hypotes 
Luftutblåsens funktion är att distribuera och fördela den tillförda luften från instrumentbrädan 
till kupéutrymmet. Det yttersta målet är att utveckla en intelligent klimatanläggning och dess 
komponenter så att den i så stor utsträckning som möjligt ger samma känsla som ett 
klimatsystem i ett hus. Vidare kan funktionerna kring klimatanläggningen ifrågasättas främst 
med tanke på alla justeringsmöjligheter. Återigen kan jämförelsen med en klimatanläggning i 
ett hus göras vilken oftast endast kan justeras med avseende på temperatur. I en bil finns det i 
stort sett oändliga justeringsmöjligheter av vilka de flesta inte används alls eller väldigt sällan. 
Genom att reducera antalet justeringsmöjligheter förstärks känslan av den intelligenta 
klimatanläggningen som sköter allt automatiskt. Egenskaper som fortfarande behöver kunna 
justeras är defroster, fläkteffekt, temperatur, för övrigt finns ingen anledning att kunna justera 
något om det ska vara en intelligent helautomatisk klimatanläggning. 



 2

6. Uppdrag 
Uppdraget består i att ta fram ett nytt luftutblås och göra en prototypmodell som kan byggas 
in och provas fysiskt i en bil. 

7. Avgränsningar 
Projektet inleddes med att avgränsa arbetet till att endast beröra luftutblåsen och dess 
geometriska utformning och i förekommande fall kringliggande komponenter så som 
luftkanal och instrumentbräda. Någon analys av ingående och förslag på nya material kommer 
inte att genomföras. Beslutet att inte göra någon materialanalys grundar sig på att Volvo har 
en stor organisation med många experter och de ingående materialen är redan optimerade med 
avseende på egenskaper och kostnad.  

8. Arbetsprocess 
En produktutvecklingsprocess är ett verktyg som hjälper till att sätta struktur på ett 
produktutvecklingsprojekt [1, 2, 3]. Det finns enligt Ulrich och Eppinger [4] speciellt två 
viktiga delar vid arbete med produktutveckling, produktutvecklingsprocessen och 
projektorganisationen. Utseendet och sammansättningen av projektorganisationen berörs inte i 
detta projekt varför det ämnet inte beskrivs vidare.  

För att få en så genomarbetat slutprodukt som möjligt delades utvecklingsarbetet upp i olika 
moment med kontinuerliga revideringar. Arbetsgången har följt en process liknande VDI 
2221 [5] och en modell över de olika momenten visas i Bild 2. 

 
Bild 2. Bilden visar en modell över arbetsprocessen med de olika momenten. 

Fördelen med en denna typ av arbetsmodell som går vid sidan av de olika momenten är att 
den inte är låst vid att genom varje moment. Om det under arbetets gång uppdagas att något 
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eller några moment inte är relevanta kan dessa förbises vilket är svårare om man strikt följer 
en process som går genom momenten. 

För att göra det lite tydligare hur processen gått med avseende på produkten kan detta 
beskrivas med hjälp av den generiska produktutvecklingsprocessen [4] som visas i Bild 3.  

 
Bild 3. Bilden visar den generiska produktutvecklingsmodellen [4]. 

Bilden illustrerar hur utvecklingen fortskridit från idé till färdig produkt. I början av processen 
finns det många förslag och ganska tidigt väljs några få ut för vidare utveckling. Under 
utvecklingsmomenten ökar antalet lösningar igen för att återigen reduceras genom flera 
revideringsrundor och slutligen återstår endast den färdiga produkten. 

9. Patentansökningar 
Då det i föreliggande fall utvecklades en produkt som är av särskilt intresse för företaget, 
Volvo Personvagnar AB, kommer det att göras en patentansökan på denna vilket medför att 
produkten inte kommer att beskrivas i rapportens offentliga del utan istället i ett särskilt 
avsnitt för upphovsrättsskyddat material. 

10. Förundersökning 
Arbetsprocessen inleddes med en förundersökning som omfattade ett antal olika områden, se 
Bild 4. 

Förundersökning

Inomhusklimat OmvärldsanalysKlimat i personbilStrömningsmekanik Krav och begränsningar

Förundersökning

Inomhusklimat OmvärldsanalysKlimat i personbilStrömningsmekanik Krav och begränsningar
 

Bild 4. Bilden visar en modell över förundersökningsfasen och dess delar. 

10.1. Inomhusklimat 
En strävan vid utformningen av klimatsystemet är att efterlikna känslan från ett normalt 
inomhusklimat. I ett hus med väl fungerande ventilationsanläggning känns eller hörs 
ventilationssystemet ingenting eller om något så då väldigt lite. Målet är att ge bilisten samma 
känsla av bekvämlighet utan någon bieffekt som hög ljudnivå eller drag. Klimatsystemet bör 
vara utformat så att naturlagarna följs för att det ska ge önskad effekt på enklaste och 
billigaste sätt. Till exempel ska utblås som är avsedda för kylning placeras så det blir en högt 
belägen luftström som möjliggör ett ”kallras” vilket ger den kylande effekten. På motsvarande 
sätt ska värmen tillföras långt ner för att sedan stiga uppåt.  

Hur ett önskat fungerande inomhusklimat uppnås finns att läsa i boken ”Achieving the 
Desired Indoor Climate” [6]. På samma sätt som en byggnads konstruktion påverkar det 
fysiska inomhusklimatet påverkar bilens konstruktion klimatet i kupén. Eftersom det finns 
stora likheter mellan det önskade klimatet inomhus i en byggnad och klimatet i en bilkupé kan 
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man använda sig av de parametrar som gäller för inomhusklimat vid utformning och design 
av klimatanläggningen i en bil. För att lyckas med utformningen av ett fungerande 
inomhusklimat krävs goda kunskaper av primära fysiska klimatparametrar vilka enligt boken 
[6] är termiskt klimat, luftkvalitet, ljud och ljus. Dessa fyra parametrar är applicerbara vid 
utformningen av ett fungerande klimat i en bil med visst undantag för ljus i detta fall.  

Eftersom vi människor är varmblodiga har vi ett kraftfullt temperaturregleringssystem som 
hela tiden strävar efter att hålla en jämn kroppstemperatur omkring 37 grader Celsius. När 
kroppen utsätts för värme ökar blodcirkulationen i kroppens yttre kroppslager och 
extremiteter för att öka hudtemperaturen, öka svettningen vilket säkerställer kylningen genom 
avdunstning, allt för att undvika fysisk ansträngning. I kall omgivning minskar 
blodcirkulationen nära yttre hudlagret vilket kan orsaka gåshud i ett försök att förbättra 
hudens isolering. I extrema fall kan kroppen ofrivilligt börja skaka för att öka aktiviteten och 
därmed värmegenereringen. Både svettning och skakningar är energikrävande aktiviteter som 
kan leda till utmattning.  

Värmeförlusten från kroppen är i normala fall i balans med den från kroppen genererade 
värmen men ibland känner de flesta personer under korta perioder variationer i balansen. 
Variationerna förknippas alltid med ändringar av kroppstemperaturen. 

Det finns några viktiga parametrar på omgivningen för att kroppen ska vara i termisk balans 
och dessa är, lufttemperatur, medelstrålande temperatur från omgivande ytor, relativa 
lufthastigheten och vattenångstrycket i omgivningsluften.  

Parametrarna ovan beskriver en persons termiska omgivning och kan mätas med lämpliga 
instrument.  

I kombination med omgivningsparametrarna finns ett par parametrar som beskriver en 
persons termiska mottaglighet vilka har samma betydelse för värmebalansen, metabolism och 
termiskt motstånd på kläderna.  

Metabolismen beror på hur aktiv en person är och mäts i enheten met. En (1) met motsvarar 
aktivitetsgraden hos på en stillasittande person vilket i sin tur motsvarar 58 W/m2 där arean 
refererar till kroppens yta. I Tabell 1[6] redovisas det metaboliska talet för olika aktiviteter. 
När värdena från tabellen används för att beräkna den från kroppen genererade värmen kan 
kroppens area uppskattas till 1,77m2 för en genomsnittlig skandinavisk person. 

Metaboliskt tal Aktivitet 

met W/m2 

Sittande, avslappnad 1.0 58 

Stillasittande aktivitet 1.2 70 

Stående, lätt aktivitet 1.6 93 

Stående, medelintensiv aktivitet 2.0 116 

Långsam promenad 1.9 110 

Rask gång 3.4 200 

Tabell 1. Tabellen visar grader av aktivitet med motsvarande metaboliskt tal. 

Kläderna som bärs på kroppen har ett termiskt motstånd som mäts i enheten clo. En (1) clo 
motsvarar 0,154 m2K/W. I Tabell 2 [6] visas värden för den termiska isoleringen för vissa 
beklädnader. 
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Klädisolering Beklädnad 

clo M2 K/W 

Kalsong/trosa, T-shirt, shorts, tunna strumpor och 
sandaler 

0.30 0.050 

Kalsong/trosa, tröja med kort ärm, tunna byxor, 
tunna strumpor och skor 

0.50 0.080 

Underkläder med korta armar och ben, tröja, 
byxor, jacka, strumpor och skor 

1.00 0.154 

Underkläder med långa armar och ben, varm jacka 
byxor, strumpor och skor 

2.20 0.340 

Tabell 2. Tabellen visar standardvärden för termisk isolering för vissa beklädnader. 

Det finns temperatursensorer nära hudens yta som är spridda över hela kroppen. En lokal 
uppvärmning eller nedkylning av någon kroppsdel påverkar ett antal av alla sensorer vilket 
kan ge upphov till en obehaglig känsla. Den obehagliga känslan kan upplevas i ett 
inhomogent termiskt klimat eller om de kläder som personen bär har ojämn 
isoleringsförmåga. Ett inhomogent klimat beror oftast på att ytor i närheten har olika 
temperatur.  

I Achieving the Desired Indoor [6] beskrivs även den mänskliga upplevelsen av termiskt 
klimat. Upplevelsen av komfortabel termisk omgivning har tre förutsättningar, värmeförlusten 
ska vara i balans med värmeskapandet, hudens temperatur och svettavsöndring ska vara inom 
ett smalt område som motsvarar termisk neutralitet exempelvis temperaturen ska inte vara 
vare sig högre eller lägre, slutligen ska personen inte uppleva oönskad värme eller kyla på 
någon speciell kroppsdel. Den största anledningen till termiskt obehag är drag och tester har 
genomförts för att kunna uppskatta dess förekomst på personer i termiks neutralitet. Både den 
relativa lufthastigheten och turbulensens intensitet har stor betydelse för upplevt obehag bland 
testpersonerna. Det ger en indikation av att obehag på grund av drag inte bara består av en 
lokal kylning utan också beror av ständiga variationer i lufthastigheten vilket ger upphov till 
ändrad termisk upplevelse.  

För att kunna beräkna andelen missnöje har Fanger [7] tagit fram två begrepp som gör det 
möjligt att beskriva konsekvenser vid avvikelse från termisk neutralitet. Begreppen är PMV 
(predicted mean vote) och PPD (predicted percentage dissatisfied). Grafen i Bild 5 visar 
relationen mellan PPD och PMV. 
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Bild 5. Bilden visar en graf över relationen mellan PPD och PMV. 

Källa: Fanger, P.O. [1972]: Thermal Comfort [7] 

Bild 6 visar en graf för maximal tillåten intensitet på turbulensen för att inte överstiga 15% 
missnöje på grund av drag som en funktion av lufttemperatur och lufthastighet. Grafen är 
baserad på termiskt neutrala personer. Personer som är lite kalla kan uppleva att 
lufthastigheten är mer störande samtidigt som varma personer kan uppleva luft som har lite 
fart som svalkande och skön.  

 
Bild 6. Bilden visar kombinationen av medellufthastighet, lufttemperatur och tunbulensens 

intensitet. Källa: Fanger, P.O. [1972]: Thermal Comfort [7] 

Tack vare att luft i rörelse har en kylande effekt används ofta fläktar i varmt klimat. När det är 
varmt upplevs drag som mindre störande än själva den höga temperaturen vilket beror på att 
behovet av borttransport av svett för att hålla kroppstemperaturen i balans ökar. 

Kalla eller varma ytor kan ge upphov till oönskad upplevelse på grund av strålning från dessa. 
Generellt är människan mer känslig för skillnader i strålning ovan och underifrån än från 
sidan.  
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Som nämnts beror klimatupplevelsen på väldigt många faktorer och att dessa ibland kan 
variera. Till exempel nämns att människan ibland utsätter sig för situationer som inte är 
fysiskt logiska, så som solsemester i extremt varmt klimat eller det motsatta, vinteraktiviteter i 
kallt klimat. Båda dessa situationer är självvalda även om det innebär att kroppen kommer att 
utsättas för påfrestningar som den normalt inte klarar av. För att vi ska kunna göra dessa 
aktiviteter krävs utrustning och åtgärder som skyddar oss. 

I det varma klimatet kan stark sol skada huden på kort tid och för att skydda oss använder vi 
solskyddskrämer eller andra fysiska skydd som parasoll eller kläder. När kroppen är för varm 
svalkar vi oss i jämförelsevist kallt vatten vilket i sig är ännu en ytterlighet för denna.  

I vinterklimatet utsätter vi oss ibland för extrem kyla och skyddar oss med många lager kläder 
vilka gör oss mindre rörliga. 

Enligt Achieving the Desired Indoor [6] är målet i de allra flesta fall att hålla ett 
inomhusklimat som är komfortabelt utan att mycket kläder behövs. Trots detta är värme och 
kylsystem sällan eller aldrig dimensionerade för extrema och sällsynta väderförhållanden 
vilket har att göra med den ekonomiska vinst som det innebär att förbise dessa ytterligheter. 

Utöver vad som nämnts om påverkande faktorer på inomhusklimatet har motsvarande delar 
som liknar de faktorer som kan påverka klimatet i en bil brutits ned, se Bild 7. 

Inomhusklimat

Tilluft kombinerat med frånluftSjälvdrag Tilluft Frånluft

Ventilation Temperering

Inomhusklimat

Tilluft kombinerat med frånluftSjälvdrag Tilluft Frånluft

Ventilation Temperering

 
Bild 7. Bilden visar en modell för inomhusklimat med dess delar. 

10.1.1. Ventilation 
För att kunna få en idé om hur klimatet i en bil kan efterlikna ett inomhusklimat har 
ventilationsparametern brutits ner i fyra undergrupper. Grupperna diskuterades under ett möte 
med Joachim Claesson [8]. 

10.1.1.1. Självdrag. 
På framför allt äldre hus sker ventilationen genom självdrag vilket i praktiken innebär att man 
främst förlitar sig på termiska drivkrafter och vindpåverkan, kompletterat med mekaniskt 
utsug i kök och badrum. Ventilation genom självdrag i bil har väldigt många negativa effekter 
vilket gör att det inte är en lämplig lösning. Första minuset är att det endast går att få 
ventilation när bilen rör sig vilket innebär att den uteblir vid låga farter eller eventuell 
tomgångskörning. Vidare innebär självdrag att bilens kupé inte kan vara tät vilket i praktiken 
är samma sak som att ha dåligt tätade dörrar som i sin tur skulle ge upphov till en hög 
ljudnivå. Vid självdrag är det inte heller möjligt att filtrera eller kontrollera luftkvaliteten på 
den till kupén tillförda luften vilket i ett längre perspektiv kan medföra ohälsa hos bilisten.  

10.1.1.2. Tilluft. 
Ventilation genom aktiv tilluft innebär att det finns kanaler och ventiler som distribuerar frisk 
luft till önskade utrymmen. Med denna metod kommer rummen att ha ett litet övertryck som 
gör att luft sipprar ut genom otätheter. Tilluftsalternativet ger möjlighet att kontrollera den 
tillförda luften med avseende på temperatur, fukthalt, föroreningsgrad och luftflödeshastighet 
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vilket även kan ge en ekonomisk fördel jämfört med självdrag. De ventilationsanläggningar 
som finns i dagens bilar tillämpar tilluftsystem på liknande sätt som nämnts ovan.  

10.1.1.3. Frånluft. 
Frånluftsystem fungerar på omvänt sätt mot tilluftsystem, det vill säga att luft från ett 
utrymme evakueras via ventiler och kanaler vilket gör att det skapas ett undertryck som fylls 
ut genom lufttillförsel som styrs via tilluftsdon, alternativt sipprar in genom otätheter. Detta 
alternativ kan i husbyggnader ge möjlighet till att återanvända värmen från den bortförda 
luften men samtidigt ger det ingen kontroll på luftkvaliteten på den luft som sipprar in. Det är 
fel att påstå att bilar har detta system men i normala fall finns det kanaler som gör att det, från 
tilluften, skapade övertrycket evakueras på de platser i kupén som ger bäst total 
luftomsättning. 

10.1.1.4. Tilluft kombinerat med frånluft. 
Sista ventilationsalternativet är en kombination av tilluft och frånluft vilket är det mest 
avancerade systemet men också det bästa och mest kontrollerbara. Med detta alternativ kan 
fördelarna från både tilluftsystemet och frånluftsystemet samverka vilket gör att det går att 
styra ventilationen på ett optimalt sätt. I ett hus blir vinsten att värmeåtervinningen från 
frånluften kan tillföras till tilluften vilket reducerar uppvärmningskostnaden.  

Problemet med ett sådant system i en bil är att värmeåtervinningen inte kan ske på ett lika 
effektivt och enkelt sätt som i ett hus. Det blir även många skrymmande kanaler och flera 
fläktar vilket dels gör det svårt rent packningsmässigt samt att det medför ökade kostnader på 
grund av fler komponenter.  

10.1.2. Temperering 
Tempereringen i ett hus kan ske på olika sätt så som vattenburen golvvärme, elektriskt 
golvvärme, vattenburen radiatorvärme, elektrisk radiatorvärme (direktverkande eller oljefylld) 
med flera. Utöver de olika distributionssätten finns en mängd olika värmekällor så som 
fjärrvärme bergvärme med flera.  

Likheterna mellan bil och hus som finns i ventilationsalternativen finns inte på samma sätt för 
tempereringen. Eftersom detta arbete inte berör uppvärmningen utan är inriktat på 
distributionen av luften görs ingen djupare analys i olika uppvärmningsmetoder för bil. 

10.2 Strömningsmekanik 
Lufttillförsel via kanaler är förhållandevis komplicerat. Den stora utmaningen är att kunna 
distribuera luft utan att tryckfallet blir för stort vilket i så fall kan medföra att kompensation 
med större fläktkapacitet blir nödvändig. I det speciella fallet som gäller för distribution av 
luft i en bil är problematiken större än i exempelvis hus. Svårigheten ligger främst i 
utrymmesbristen vilket medför att kanaldragningen blir komplicerad och inte helt optimal. En 
optimal kanal ska, enligt Gunilla Efraimsson [9], ha få krökar och i de fall de måste finnas ska 
de ha stora krökningsradier. Utöver få krökar bör det inte finnas plötsliga areaändningar som 
stryper flödet. I de fall flödet ska strypas i en kanal finns flera lösningar med skiftande 
lämplighet, exempel visas i Bild 8 och Bild 9.  
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Bild 8. Bilden visar en kanal med olämplig strypning. 

 
Bild 9. Bilden visar en kanal med lämplig strypning. 

Det som gör att strypningen som visas i Bild 8 är olämplig är den snabba övergången i 
tvärsnittsarea i form av en lamell. Ytterligare en negativ egenskap som lamellen har i 
sammanhanget är att den fungerar som ett högtalarmembran vilket under ”rätt” förutsättningar 
kan ge upphov till oönskade ljud i kanalen. Motsatsen till den olämpliga lamellstrypningen är 
den mjukt utdragna strypning som visas i Bild 9 vilken är den metod som bör användas om en 
strypning ska tillföras i en kanal. Med denna metod blir det inga hastiga areaändringar och 
även risken för missljud försvinner. 

I de fall det måste finnas detaljer i en luftkanal bör de utformas efter naturlagarna, exempel 
droppform, för att påverka luftströmmen så lite som möjligt.  

10.3. Klimat i personbil 
Klimatet i en personbil styrs av många faktorer och för att göra det överskådligt visas dessa i 
ett funktionsträd, se Bild 10. 

Klimat i personbil

Luftfuktighet, temperatur och omsättning på tilluftSolinstrålning Utomhustemperatur

FläktSpjäll Nytt konceptVingar Fläkt Rörlig kanal

KylkompressorVärmeväxlareLuftdistribution

Riktning av luftströmReglering av luftflöde

Övriga

Klimat i personbil

Luftfuktighet, temperatur och omsättning på tilluftSolinstrålning Utomhustemperatur

FläktSpjäll Nytt konceptVingar Fläkt Rörlig kanal

KylkompressorVärmeväxlareLuftdistribution

Riktning av luftströmReglering av luftflöde

Övriga
 

Bild 10. Modell för klimat i personbil med dess påverkande faktorer. 
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10.3.1. Solinstrålning 
Solinstrålningen ger upphov till uppvärmning av inredningen som sedan strålar ut värme 
vilket oftast leder till bekymmer i varmt klimat då nedkylning av kupén önskas. Instrålningen 
kan påverkas med speciella glas men då till väldigt stor kostnad varför det inte är rimligt. 

10.3.2. Utomhustemperatur 
Utomhustemperaturen går det naturligt vis inte göra så mycket åt varför inte någon hänsyn tas 
till denna aspekt i detta arbete. 

10.3.3. Luftfuktighet, temperatur och omsättning på tilluft 
Denna faktor är av uppenbara skäl den enklaste att påverka men för den sakens skull inte helt 
trivial. Som synes i modellen som visas i Bild 10 kan denna faktor i sin tur delas upp i flera 
undergrupper och i flera nivåer vilket gör att det blir en mängd påverkande faktorer.  

10.3.3.1. Luftdistribution. 
Luftdistributionen är, som namnet antyder, det delsystem som möjliggör tillförsel av luft till 
kupén. I systemet ingår en mängd komponenter så som fläkt, filter, kanaler, spjäll och 
munstycken. Komponenterna påverkar och styr distributionen i olika grad varför ytterligare 
nedbrytning och indelning av dessa görs. Till att börja med kan luftdistributionen delas in i 
två undergrupper, se Bild 10. 

10.3.3.1.1. Reglering av luftflöde. 
Luftflödet kan i huvudsak regleras med två metoder. 

Spjäll. 
Spjället är en klaff eller ventil som stryper flödet i kanalen och därmed påverkar hur mycket 
luft som kommer distribueras. Placeringen av spjället kan väljas efter vad som ger bäst 
totallösning med hänsyn taget till funktion (exempelvis förslutning av en eller flera kanaler), 
manövrering (mekanisk eller styrd av elektrisk motor), packning och kostnad. 

Fläkt. 
Med fläkten kan flödet varieras men inte styras till enskilda kanaler. Fläkten kan heller inte 
sluta systemet helt vilket är möjligt med spjällen. 

10.3.3.1.2. Riktning av luftström. 
Riktningen av luftströmmen kan lösas på många sätt. De sätt som presenteras nedan är säkert 
bara en liten del av alla alternativ som finns. 

Vingar. 

Med justerbara vingar kan luftströmmen justeras till önskad riktning.  

Fläkt. 
En fläkt placerad i munstycket kan ändra riktningen på luftströmmen.  

Rörlig kanal. 
En flexibel kanal som har två fasta infästningspunkter, en vid anslutande luftkanal och en vid 
mynningen på instrumentbrädan, och vars mittendel kan förflyttas ur centrum vilket då ger en 
krökt kanal som riktar luftströmmen steglöst. 

Ett annat alternativ till flexibel kanal är ett kort rör med sfärisk yttermantel som gör att röret 
går att snurra steglöst i kanalmynningen.  
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Övriga. 
Under denna kategori placeras förslag som inte passar in i någon av de preciserade 
kategorierna. 

10.3.3.2. Värmeväxlare. 
Värmeväxlarens funktion är att ta till vara på en del av överskottsvärmen från motorn och 
överföra delar av denna till luften som ska tillföras till kupén. I vanliga fall med vätskekylda 
förbränningsmotorer sker uppvärmningen genom att kylvätskan leds till 
vätska/luftvärmeväxlaren som i sin tur värmer tilluften till önskad temperatur. Temperaturen 
regleras genom att flödet av varm kylvätska justeras.  

10.3.3.3. Kylsystem. 
Kylsystemet består av ett antal komponenter som samverkar för att kyla kupéns tilluft. 
Kylningen av luften sker på samma sätt som uppvärmningen, det vill säga genom en 
vätska/luftvärmeväxlare. Eftersom förhållandevis varm och fuktig utomhusluft träffar en kall 
värmeväxlare kondenseras en del att fukten i tilluften på värmeväxlaren vilket gör att det 
samtidigt sker en luftavfuktning av tilluften vid kylningen. Tack vare luftavfuktningen 
minskar risken för att rutorna ska imma igen när det är kallt ute dessutom går det åt mindre 
energi att värma eller kyla luft med låg fukthalt vilket även gör att effektiviteten i 
uppvärmningen och nedkylningen förbättras. 

10.4. Krav och begränsningar 
Det finns ett antal krav och begränsningar att ta hänsyn till under utvecklingen av luftutblåsen. 
Vid ett möte med Lennart Derman [10]gavs en del av kraven muntligt. Kompletta 
kravspecifikationer är hämtad från Volvo Cars intranät [11] och finns redovisade i Bilaga 1 
och Bilaga 2. Kraven i bilaga 1 berör främst luftutblåsens storlek samt temperaturdifferenser i 
kanalsystemen. Kraven som redovisas i bilaga 2 berör placering av luftutblåsen samt 
justeringsmöjligheter av dessa. 

10.5. Omvärldsanalys 
Under inledningsfasen av arbetet gjordes en omvärldsanalys för att undersöka konkurrerande 
biltillverkares lösningar. Internt på Ford Motor Companys (FMC) [12] intranet finns ett stort 
bildbibliotek med bilder från de stora bilmässorna runt om i världen, se Bild 11. 
Bildbiblioteket omfattar bilar från världens alla biltillverkare, både bilar i serieproduktion och 
konceptbilar. Undersökningen inriktades mestadels till mer exklusiva märken som ligger nära 
Volvos profil men även en del tillverkare som bygger billigare bilar undersöktes för att få så 
många influenser som möjligt.  
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Bild 11. Bilden visar ett utkast av alla bilder som hämtades från FMC:s intranet. 

Med bilderna från FMC som grund sorterades ett antal modeller från olika tillverkare ut och 
bilarna med de mest intressanta lösningarna undersöktes hos firmor som saluförde dessa i de 
fall det var möjligt. Vid besöken fotograferades luftutblåsen och där möjlighet fanns 
undersöktes konstruktionen bakom funktionen. Foton på de luftutblås som studerades visas i 
Bild 12. 

 
Bild 12. Bilden visar ett utkast av foton tagna vid besök på flera bilförsäljningsfirmor. 

11. Idégenerering 
Som första steg i utvecklingsprocessen framställdes enkla skisser på så många olika 
potentiella alternativ som möjligt. 

Arbetet genomfördes inledningsvis enskilt utan att någon information om förutsättningar och 
krav inhämtats, allt för att få så stor variation som möjligt och utan tanke på begränsningar vid 
framtagningen av idéerna. Senare under inledningsfasen genomfördes en enklare 
brainstorming vilken genererade ett antal idéer till de tidigare.  
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12. Första utvecklingsfasen 
För att ge de uppkomna idéerna substans gjordes skisser som beskriver varje alternativ. 
Skisserna till respektive alternativ finns redovisade i Bilaga 3. 

12.1. Alternativen 
Nedan följer en presentation av alla grundidéer som togs fram under inledningsfasen. Idéerna 
delas in efter funktioner enligt uppställningen under kategorin ”Riktning av luftström” som 
visas i Bild 10. 

12.1.1. Vingar 
3. Spår. 

Det är en liknande lösning som ”Slide” men i detta fall med horisontella spår. Spåren 
gör att kanalöppningarna inte blir så påtagliga som är fallet med vanliga utblås. Bakom 
spåren finns liggande och stående lameller som styr luftströmmen. 

 
Symbol för Spår. 

13. Bolldisk. 
Ett sfäriskt skal som är avkapat i toppen och botten vilket gör det till ett rör. Röret kan 
snurras i kanalen och i röret finns tre skivor som i sin tur kan roteras i skalet. Den ena av 
de yttre skivorna är perforerad och med det i främre position blir luftströmmen diffus. 
Den andra yttre skivan är solid och fungerar som en förslutning. Innanför skalet finns ett 
spjäll som sluter flödet helt eftersom den solida skivan inte kan förväntas sluta luftflödet 
helt.  

 
Symbol för Bolldisk. 

14. Nackstöd. 
Denna lösning berör inte själva konstruktionen på munstyckena utan går ut på att täcka 
dessa med högtalarduk eller liknande tyg som är extremt genomsläppligt. 
Utseendemässigt är tanken att efterlikna en stol som utgörs av centrumpanelen och ett 
tillhörande nackstöd i form av de övertäckta utblåsen. 

 
Symbol för Nackstöd. 
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12.1.2. Fläkt 
19. Fläkt. 

En vanlig rund kanal där det sitter en liten fläkt i mynningen. Fläkten kan riktas åt alla 
håll vilket ger justeringsmöjlighet av luftströmmen.  

 
Symbol för Fläkt. 

 

12.1.3. Rörlig kanal 
4. Delat. 

Denna variant består av utblås med uppdelade kanaler där en del förser kupén med 
diffus luft och den andra delen är riktbar och aktiv vid hög luftström. Det rörliga 
munstycket kan variera i utformning där ett alternativ är liknande den som finns i 
flygplan. 

 
Symbol för Delat. 

10. Disk. 
En cirkulär skiva täcker kanalens öppning men skivan kan tryckas in till ett inre läge och 
låses då av klaffar som ”trillar ner” framför. Klaffarna riktar luften in mot mitten vilket 
ger en luftström rakt ut från kanalen. 

 
Symbol för Disk. 

11. Popupp. 
En rund kanal döljs med cirkulära skivor som passar in i varandra och på så sätt stänger 
flödet. Hålöppningen justeras genom att olika många skivor dras ut med hjälp av en 
knopp i centrum.med alla skivor i inre läget är kanalen helt sluten och med alla skivor 
utdragna är kanalen helt öppen. Luften sprids cirkulärt ut från öppningen. Skivorna sitter 
i en enhet som kav snurras i kanalen vilket gör att luftströmmen kan riktas något men 
fortfarande med det cirkulära mönstret. 
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Symbol för Popupp. 

12. Pipeupp. 
Principen är samma som ”Popupp” med den skillnaden att Pipeupp har ett rör i centrum 
vilket ger möjlighet att rikta luftströmmen bättre.  

 
Symbol för Pipeupp. 

15. Rör 
Frontpanelen har många runda hål och innanför varje hål sitter ett litet rör som är fritt 
ledat i alla riktningar. Justeringsspaken är också ett litet rör som sitter i ett av de övriga 
rören och när den riktas riktar man samtidigt alla andra rör till samma riktning via en 
sammanlänkning som sitter vid rörens inre ändar. 

 
Symbol för Rör. 

17. Handtag. 

Utblåsen utgörs av de handtag som finns i bilen och som kan vara placerade till exempel 
ovanför dörrarna eller i I-brädan. Med denna lösning får airventsen dubbla funktioner. 

 
Symbol för Handtag. 

21. 5-kanal. 
Detta alternativ fungerar på liknande sätt som ”Luft-luft” men med den skillnaden att 
luckorna som stänger kanalerna sitter på utsidan mot I-brädans A-yta. När luften ska 
riktas öppnas luckan önskad sidokanal. Då luckorna är ledade i ytterkanten kommer 
luften ledas förbi centrum av kanalen. Luftströmmarna kan kombineras för att ge önskad 
gemensam riktning.  
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Symbol för 5-kanal. 

25. Kula. 
En rund kanal som har en kula strax utanför mynningen. Kulans form är inte helt sfärisk 
utan liknar en kon med en sfärisk topp och botten. Luften som kommer ur kanalen leds 
av med hjälp av kulans form där toppen på konen ger riktningen på luftströmmen. Kulan 
kan tryckas in i kanalen och sluter då flödet. 

 
Symbol för Kula. 

26. Stretch. 
Mynningen täcks av ett stretchtyg som sitter över en ståltrådsstomme. Varje tråd i 
stommen som sticker ut från kanalen kan dras ut olika mycket oberoende av varandra. 
Storleken på mynningen av stretchkonstruktionen kan justeras genom att dra åt eller 
släppa efter på dragskon som sitter där. Genom att skjuta in trådarna i stommen olika 
mycket kommer mynningen förskjutas och där med riktas luftstrålen. 

 
Symbol för Stretch. 
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12.1.4. Övriga 
1. Slide.  

Denna lösning går ut på att en frontpanel har breda vertikala spår som utgör 
airventöppningar. Öppningarna kan slutas helt eller delvis med hjälp av stående 
trekantiga stavar som har samma bredd som spåren. När stavarna delvis sluter 
öppningarna riktar de samtidigt luftströmmen tack vare sin geometri. Då stavarna står 
mitt för öppningarna blir luftströmmen diffus genom de glipor som spelet mellan 
detlajerna ger upphov till. För att kunna rikta luftströmmen i höjdled finns det 
konventionella liggande lameller innanför stavarna vilka justeras med hjälp av ett 
tummhjul. Innanför alla lameller finns ett spjäll som sluter och öppnar kanalen helt.  

 
Symbol för Slide. 

2. Lucka. 
Luckvarianten består av en kanal som göms innanför luckan. När luftströmmen är låg 
förblir luckan stängd och luften kommer ut diffust antingen genom att luckan är 
perforerad eller genom de glipor som finns på grund av spelet mellan komponenterna 
alternativt genom en extra kanal. När luftströmmen är hög blåses ett spjäll innanför 
luckan upp och öppnar luckan med hjälp av stötstänger. När sedan luftströmmen 
kommer ner till en viss nivå ramlar spjället ner och sluter luckan igen. Med denna 
lösning är de stora kanalerna med manövrerbara lameller åtkomliga när luftströmmen är 
hög och önskemålet med riktbar luftström finns. När luftströmmen är låg och en mer 
diffus luft är önskad syns inte de stora kanalerna. 

 
Symbol för Lucka. 

5. Stolar. 
Med denna lösning sker luftdistributionen via utblås i framstolarnas ryggstöd. Luften 
kan inte riktas utan kommer att ha förutbestämda flödesriktningar. 

 
Symbol för Stolar. 

6. Tak. 
Distributionen sker via ett munstycke i taket. Med denna lösning finns det möjlighet att 
rikta luftströmmen något men inte speciellt mycket på grund av lamellernas lilla storlek. 
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Det finns även ett stort problem med kanaldragningen till munstycket i taket samt att 
storleken på detta måste vara ganska stort för att kunna leverera tillräcklig luftmängd. 

 
Symbol för Tak. 

7. Stolpar. 
En av de absolut mest intressanta lösningarna på problemet med god luftdistribution i 
kombination med litet ingrepp i instrumentbrädan är luftmunstycken placerade högt i 
dörrstolparna. Denna lösning ger möjlighet att helt ta bort luftmunstyckena och till viss 
del även kanalerna i instrumentbrädan vilket i sin tur ger en stor förändringspotential på 
instrumentbrädan. Kanalsystemet tar mycket plats i instrumentpanelen och utan detta 
kan instrumentbrädan göras mycket mer slimmad och annorlunda i formen mot de 
generella lösningar som finns i dagens bilar. 

Den svåraste utmaningen med lösningen är att kunna göra kanaler på ett bra sätt utan att 
göra stolparna större än vad de redan är. Ur säkerhetssynpunkt är strävan att stolparna 
ska ha så liten tvärsnittsarea som möjligt för att inte skymma sikten mer än nödvändigt. 
Samtidigt måste de vara tillräckligt starka för att kunna stå emot de krafter som uppstår 
vid en eventuell rullningsolycka med bilen utan att de ger vika.  

 

 
Symbol för Stolpar. 

8. Snurr. 

 
Symbol för Snurr. 

9. Bländare. 

Öppningen i detta fall har liknande utseende och lösning som bländarjusteringen i ett 
kameraobjektiv. Vinsten är inget mer än ett spännande sätt att justera flödet. För övrigt 
är en strypning av denna modell bland det sämsta ljudmässigt. Justeringen sker med 
hjälp av en ring runt öppningen som vrids på samma sätt som ringen på ett objektiv.  

 
Symbol för Bländare. 
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16. Lameller. 

 
Symbol för Lameller. 

18. Luft/luft. 

 
Symbol för Luf/luft. 

20. Jalusi 

 
Symbol för Jalusi. 

22. Dusch. 
En rund kanal med ett munstycke som fungerar på liknande sätt som ett justerbart 
duschmunstycke. Luftströmmen kan fördelas i många små hål som gen en diffus ström 
eller några få stora hål som ger en riktad luftström. 

 
Symbol för Dusch. 

23. Pipeout. 
Ett perforerat rör sticker ut från I-brädan. Röret kan stängas i mynningen. Spjället som 
stänger röret i mynningen fungerar i öppet läge som roder för att styra luftströmmen. 

 
Symbol för Pipeout. 
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24. Delning. 
Luftkanalen placeras i delningsplanet mellan undre och övre I-brädan. Formen är låg 
och bred för att smälta in på ett bra sätt.  

 
Symbol för Delning, 

27. Perfodisk. 
En perforerad skiva sitter i mynningen på en konisk kanal. Disken är mindre än 
mynningen och när den förflyttas i ena riktningen kommer luftströmmen riktas i andra. 
Disken kan tryckas in i kanalen och sluter då den riktade luftströmmen och ger istället 
en diffus strömning.  

 
Symbol för Perfodisk. 

28. Bred. 
Denna variant har utblås över hela I-brädans bredd. Mynningen är uppdelad i sektioner 
som riktar luftströmmen åt olika håll. Genom att sluta de sektioner som riktar strömmen 
åt ”fel” håll ökar flödet i sektionerna som riktar luften i rätt riktning. 

 
Symbol för Bred. 

29. Vent. 
Detta alternativ berör inte I-brädan alls utan fokuserar istället på att aktivt evakuera 
kupéluften med hjälp av fläktar som suger ut befintlig luft. Vinsten vid uppvärmning blir 
att den kalla luften i kupén sugs ut istället för det övertryck som blir pressar ut den 
uppblandade luften. På samma sätt fungerar lösningen vid nerkylning. Den varma luft 
som finns i Kupén sug ut och blandas då inte med den kalla luften som blåses in och 
snabbar då upp processen.  

 
Symbol för Vent. 
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13. Första utvärdering 
Inför första utvärderingen gjordes en utvärderingsmatris där alla 29 alternativ bedömdes 
utifrån fyra olika kriterier, Innovation, Riktbarhet, Teknik och Visuell påverkan. Kriterierna 
viktades och alternativen betygsattes för varje kriterium. Utvärderingen av alla ursprungsidéer 
genomfördes under ett seminarium med inbjudna deltagare från Klimatavdelningen [10] och 
gruppen av Studioingenjörer [13] som arbetar med Cockpit. Tanken var att den gemensamma 
utvärderingen skulle utgå från matrisen men på grund av pressat tidsschema under 
utvärderingsseminariet gjordes aldrig någon gemensam revidering av matrisen. Istället valde 
varje deltagare fem alternativ av de 29. De alternativ som fick flest röster och gick vidare in i 
nästa utvecklingsfas visas i Bild 13. Innan mötet var inriktningen att sortera ut 5-6 alternativ 
som sedan skulle utvecklas vidare. När uttagningen var klar var det 6 alternativ som fick fler 
röster är de övriga. Utöver dessa 6 alternativ var det en idé som skilde sig lite extra från de 
övriga vilket gjorde att de gick vidare till nästa fas även om det inte var bland de sex som fick 
flest röster vilket gjorde att totalt sju förslag gick vidare. 

 
Bild 13. Bilden visar de alternativ som valdes vid första utvärderingsseminariet. 

14. Vidareutveckling 
De sju idéer som valdes vid första utvärderingstillfället utvecklades i denna fas vidare med 
mer ingående och detaljerade lösningar på funktion och utseende.  

Ganska omgående beslutades att alternativet Stolpar inte skulle utvecklas vidare även om det 
är det mest innovativa och nytänkande alternativet som dessutom fick flest röster vid första 
utvärderingen. Anledningen till beslutet är att utvecklingen av detta förslag blir för 
omfattande för att kunna utföras tillfredställande inom ramen för projektets tidsplan. Av 
liknande anledning beslutades även att alternativ Bred inte skulle utvecklas vidare. Kvar efter 
första utvärderingen blev således fem alternativ.  
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14.1. Modellering 
Under fasen för vidare utveckling modellerades varje alternativ i Solid Edge [14]. Modellerna 
som togs fram var visade principlösningar utan att gå in på specifika detaljer. Det viktiga var 
att skaffa sig en uppfattning om vilken lösning som bäst tillgodosåg behoven och uppfyllde 
kraven. Även om det tidigare nämnts att kraven kommer att ifrågasättas har de hela tiden 
tagits i beaktande och varit en utgångspunkt för att säkerställa funktionskraven på de nya 
modellerna. 

14.1.1. Rör 
Detta alternativ består av många rör som har en sfärisk yttergeometri i båda ändar. De sfäriska 
ändarna gör att rören är justerbara i alla riktningar utom i dess längdriktning (bilens x-
koordinatriktning). För att modellen ska kunna realiseras måste rörelsefriheten uppfylla 
kraven på justering och utloppsarea, se bilaga 1 och 2.  

Med anledning av tidigare nämnda krav på rörlighet och utblåsarea bestod utmaningen med 
denna modell i att göra ett rör med tillräckligt stor innerdiameter och samtidigt liten 
ytterdiameter på ändarnas sfäriska ytor. Största problemet är att kunna ge frontramen 
tillräckligt mycket ingrepp runt den sfäriska ytan samtidigt som möjligheten till rörlighet 
bibehålls, se Bild 14. 

 
Bild 14. Bilden visar röret placerat i frontramen. 

Liknande problem gäller även infästningen mot rörens bakre sfäriska yta vilka sammanlänkas 
med en bakre ram, ganska likt den främre. Utöver ingreppsproblematiken måste den bakre 
ramen rymmas inuti luftkanalen för att rören ska kunna justera luftriktningen, se Bild 15, 
vilket gör att tvärsnittsarean på kanalen blir väldigt stor och det i sin tur kan leda till att 
kanalen inte får plats inuti instrumentpanelen. 
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Bild 15. Bilden visar rören mot frontram och bakre ram samt ram i kanal. 

14.1.2. Snurr 
Snurr är en konventionell Barell vent och är ett av de billigare och enklare alternativ som tog 
fram. Alternativet gjordes i flera varianter vilka visas i Bild 16. 

 

 
Bild 16. Bilden visar olika modeller av Snurr som togs fram. 

14.1.3. Lameller 
Lameller är ett luftutblås med lösa ledskenor. Olika alternativ på manövreringen av 
leddskenorna gjordes utan att använda tummhjulsprincipen men alla kom att bli ganska 
komplicerade, se Bild 17. Den mest avancerade lösningen är att placera Ipod-liknande 
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manöverreglage vid sidan om och sedan justera ledskenorna med hjälp av elmotorer som styrs 
av reglagen. Denna lösning ger en möjlighet till att få en ren ytan utan några utstickande 
knappar och reglage. Övriga lösningar baserar sig på vred med vinkelväxlar.  

 

 
Bild 17. Bilden visar olika lösningar på manövreringen av ledskenorna. 

14.1.4. Luft/luft 
Luft/luft går ut på att styra luftriktningen med hjälp av att kombinera luftströmmar i olika 
riktningar. I alternativet som visas i Bild 10 finns det en central huvudkanal som riktar en 
luftström rakt ut. Både under, över och på båda sidor om huvudkanalen finns sedan kanaler 
som riktar luftströmmen inåt mot den centrala luftströmmen. Genom att kombinera 
luftströmmarna kan den gemensamt utgående luftströmmen riktas år alla håll. Fördelningen 
av luften till de olika kanalerna sker på lite olika sätt för de två varianterna som visas nedan. 

 

 
Bild 10. Bilden visar olika lösningar på alternativet Luft/luft. 



 25

14.1.5. Jalusi  
Jalusialternativet finns i flera varianter vilka visas i Bild 18. 

 
Bild 18. Bilden visar olika lösningar på alternativet jalusi. 

15. Andra utvärdering 
Vid andra utvärderingstillfället jämfördes alternativen med hjälp av en utvärderingsmatris och 
resultatet redovisas i Tabell 3.  

 
Tabell 3. I tabellen redovisas utvärderingsmatrisen som låg till grund för val av alternativ från 

andra fasen. 

Varje alternativ värderades utifrån de sju olika egenskaper som visas i tabellen ovan. 
Egenskaperna viktades med en tre-gradig skala och kombinerades ihop med betyg i skalan ett 
till fem. Det som kan tyckas förbryllande efter att ha tittat på resultatet som redovisas i 
matrisen och jämför det med de val av alternativ som utvecklades vidare är att dessa inte var 
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de som fick bäst poäng. Den största anledningen till att resultatet frångicks vid val av 
alternativ var möjligheten att kunna göra något annorlunda eftersom detta projekt inte är 
kopplat till något specifikt bilprojekt utan är helt fristående. Alternativen Jalusi och Luft/luft 
är de två av alternativen skiljer sig mest från de lösningar som finns idag varför de valdes att 
utvecklas vidare. 

16. Detaljutveckling 
Med hjälp av detaljerade virtuella modeller kan geometrin göras med noggrannare 
måttsättning än vad som är möjligt i verkligheten och det går att förutspå problem i form av 
konflikter eller otillräcklig frihetsgrad bland de rörliga komponenterna som ingår. 

För att göra det möjligt att bygga in eventuella prototyptillverkade modeller i en befintlig bil 
beslutades att modellerna ska ha samma storlek och geometri mot tilluftkanal och 
instrumentbräda som vänstra luftutblåset på Volvo S80 från årsmodell 2006 och framåt, även 
kallad Y286 som projektnamn på Volvo. 

16.1. Jalusi 
Under andra utvärderingsomgången fanns det tre varianter av alternativet Jalusi att ta ställning 
till. Beslutet blev att de tre varianterna skulle jämföras mot varandra tillsamman med 
representation från Klimatgruppen. Största utmaningen vid utvecklingen var att göra ett 
luftutblås med få komponenter i kombination med enkel tillverkningsteknik. Luftutblåset med 
fasta vanes är alternativet som bäst tillgodoser de önskemålen. I den modell som togs fram 
finns det endas tre unika komponenter, insats jalusi och hus, se Bild 19. 

 
Bild 19. Bilden visar de ingående komponenterna som togs fram. 

Tillverkningsmässigt är jalusiet mest komplicerat eftersom det består av ett ytskikt i gummi 
med bakomliggande förstyvningsribbor i plast.  De två olika materialen gör att det måste 
formsprutas i två steg medan både hus och insats formsprutas i ett steg.  

Insatsen är utformad så att formsprutningsverktyget endast av ett fram och bakstycke. Varje 
vingblad har profilen liknande en flygplansvinge och tack vare den utformningen tillgodoses 
både kravet på släppvinklar i verktyget samtidigt som de aerodynamiska egenskaperna blir de 
bästa möjliga, se Bild 20. 
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Bild 20. Bilden visar insatsens bladprofiler och sidan mot formens framstycke. 

Huset är lite mer komplicerat än insatsen och formverktyget är uppdelat i flera delar. Husets 
huvuddragningsriktning är från fram till baksida, se Bild 21. Formen består av två 
huvudformar, en framsida och en baksida, och tre backar, en till höger och vänster sida samt 
en till undersidan. Framsidans form täcker även översidan samt att den har rörliga backar som 
utgör form för jalusispåren. 

 
Bild 21. Bilden visar husets sida mot främre formhalvan samt en iso-vy. 

16.2. Luft/luft 
Efter andra utvärderingsomgången fanns det två alternativ på lösningar av Luft/luft, det ena 
där luften styrs till kanalerna via mekaniskt justerbara klaffar och det andra där en skiva 
täcker för en hel kanal eller delar av flera kanaler. När dessa alternativ utvecklades vidare 
kom konceptet att ändras mot en helt ny, inverterad lösning, se Bild 22.  

 
Bild 22. Bilden visar alternativet Luft/luft. 

Den nya lösningen på Luft/luftalternativet innebar att det kom att bestå av ganska många 
komponenter. På grund av att det blir många ingående komponenter blir sammansättning av 
dessa till ett komplett luftutblås ganska komplicerad även om tillverkningen av själva delarna 
är enkel. 

Gemensamt för alla komponenter är att de har en form som gör att fromsprutningsformarna 
endast behöver bestå av två halvor. Komponenterna kan ändå delas in i två kategorier av 
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tillverkningskomplexitet, en för de som har formar med rörliga backar, se Bild 18, och en för 
de vars formar inte har några rörliga backar, se Bild 23.  

 
Bild 24. Bilden visar de komponenter vars formsprutningsform har rörliga backar. 

 
Bild 24. Bilden visar de komponenter vars formsprutningsform inte har några rörliga backar. 

17. Designutveckling 
Under utvecklingsfasens slutskede gjordes en designrevidering av de två alternativen som 
prototyptillverkades. Med hjälp av Lars Falk [15], utvecklades modellerna till att möjliggöra 
vidare utveckling av framtida interiörer.   

18. Prototyptillverkning 
När produkterna var i rätt status med avseende på form och funktion gjordes en beställning på 
prototypframtagning av de ingående komponenterna hos Digital Mechanics [16] i Västerås.  

19. Fysisk provning 
Från början var målet att kunna bygga in de prototyptillverkade modellerna i en Volvo S80 – 
2007 för att kunna göra en fysisk utvärdering i verklig miljö. När modellerna var klara visade 
det sig att det blev för komplicerat att bygga in dem i instrumentpanelen trots att de anpassats 
efter det befintliga luftutblåset. Istället för att bygga in de nya utblåsen i en komplett 
instrumentbräda användes en utrustning bestående av endast fläktkomponenterna när testerna 
genomfördes, se Bild 25. 
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Bild 25. Bilden visar utrustningen som användes vid provningen av prototyperna. 

Munstyckena provades med avseende på luftflöde, ljud, och riktbarhet av luftström. 

19.1. Luftflöde 
Eftersom prototyperna som testades delvis har andra funktioner än originalutblåset 
kontrollerades hur stort motståndet var i dessa. Testet genom att mäta lufthastigheten vid 
systemets inlopp och munstyckets utlopp, se Bild 26. 

 
Bild 26. Bilden visar mätningen av lufthastigheten. 

19.2. Ljud 
Ljudmätningen gjordes i ett semi-ekofritt rum där filtreringsgränsen är omkring 100 Hz vilket 
passar bra för ändamålet eftersom ljud från luft till största delen består av höga frekvenser. En 
mikrofon i form av ett huvud placerades på en meters avstånd från luftutblåset, se Bild 27. 
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Bild 27. Bilden visar uppställningen av utrustningen vid ljudmätningen. 

För att minska störningskällorna lades ett antal ljudabsorptionsmattor över fläkten och 
kanalerna. Huvudet placerades så att det inte blev påverkat av någon direkt luftström eftersom 
den orsakar turbulens kring öronen vilket ger en felaktig ljudbild.  

För att få reda på lufthastigheten vid fläktens komforteffekt, det vill säga den låga effekt som 
fläkten går med när önskad temperatur är uppnådd, samt fläktens maximala effekt mättes 
dessa två hastigheter på motsvarande utblås i en bil.  

I testriggen regerades effekten ut från spännigsaggregatet för att fläkten skulle ge rätt 
lufthastighet på luften ut från originalutblåset och sedan genomfördes testerna på prototyperna 
med samma effekt från spänningsaggregatet.  Mätningarna på referensutblåset och de tre 
prototyperna gjordes i för tre lufthastigheter, låg, medel och hög.  

Alla mätningar spelades in och sparades på dator och grafer på frekvensernas nivåer 
jämfördes, se Bild 28. 
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Bild 28. Bilden visar mätningen av ljudet från originalet och de tre prototyperna. De gröna 

linjerna visar referensutblåsets ljudnivåer. 

Då två av prototyperna har en extrafunktion gjordes mätningen även med denna aktiverad och 
grafen från den mätserien visas i Bild 29. 

 
Bild 29. Bilden visar mätningen av ljudet då två av prototyperna har extrafunktionen 

aktiverad.  

Med extrafunktionen aktiverad stiger nivåerna för de höga frekvenserna jämför med resultatet 
som visas i Bild 18. 

En sammanställning som redovisar testresultaten för alla modeller visas i Tabell 4. 
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Tabell 4. Tabellen visar en sammanställning av mätningarna. 

20. Diskussion 
På det hela taget får resultatet av examensarbetet i ett avseende anses som relativt bra. Att gå 
från idéer till två prototypframställda modeller har varit otroligt givande och lärorikt. Det 
mest givande har varit erfarenheten av att de idéer som inte realiserades var viktiga att ha med 
i tankarna i de senare faserna eftersom det finns lösningar i dessa idéer som kan appliceras på 
de alternativ som vidareutvecklades vidare och på det viset bidrog till en bättre slutprodukt än 
vad som varit möjligt utan denna stora mängd grundidéer. 

Rent praktiskt kunde vissa faser snabbats upp något för att frigöra mer tid till verifieringen i 
projektets slutskede. 
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I 

Bilaga 1. Klimatkrav, del 1 
Krav på airvents. 

Requirement 1: Forces and position of the click is an ergonomic requirement and will be 
specified separate.  
Guideline for positioning of the "click": While adjusting the vent left <--> right, Horizontal 
adjustment range, the "click" should be centrally located. 

Requirement 2: The area of each outlet shall be >0.7 dm^2 including vanes but excluding all 
forms of thumb wheels or other control devices for the louvre. The free flow area must be at 
least 80% of outlet area. All nozzles shall have separate louvers to control the air flow 
volume.  

The ventilation outlets must be adjustable in such a manner that the air stream can be directed 
away from any body part of the front seat occupants. The air stream from the vents must be 
adjustable down toward the center of the thigh and up above the head of the front seat 
occupants. It must be possible to adjust the air stream from the outer vents against the side 
windows approximately 200 mm along the X axis from the YZ plane through the centre of the 
vent outlet. In order to obtain a draught free climate the air speed must be lowered at the body 
surface. This shall be accomplished by increasing the air flow spread in vertical direction.  

The temperature drop over the duct must not exceed 3 degr C during de-ice/de-mist test at -18 
degrC. The heat pick-up over the duct must not exceed 2 degrC when tested in +43 degrC, 
according to Ford AC test code , measured at the end of the 100km/h phase. 

The total ventilation air resistance value including mix box and nozzles (excluding B-pillar 
ducts) must not be greater than R=0.015 Pa/(l/s)^2.  

Design suggestion: The channels to the outer panel nozzles should have a hydraulic diameter, 
dh=(4 *cross sectional area)/perimeter of 90 mm. When attached to the climate unit the dh 
may be approx. 65 mm. The channels leading to the middle panel nozzles should have a 
hydraulic diameter that varies from dh=40 mm at the climate unit to dh=75 mm at the 
connection to the panel nozzles. The connection to climate unit shall be made so that great 
dynamic pressure is achieved in the side ventilation channel inlet. In order to manage the 
temperature reduction requirements, parts of the side ventilation channel which passes close 
to the "cold" parts of the climate unit may need to be insulated. To achieve a good directional 
ability for the panel nozzles, the guide vanes should be designed in accordance with the 
following: Barrel frame type Louvre type Max distance horizontal guide vanes (mm) 8 8 Max 
distance vertical guide vanes (mm) 13 13 Min depth horizontal guide vanes (mm) 16 12 Min 
depth vertical guide vanes (mm) 26 26 
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Bilaga 2. Klimatkrav, del 2 
AIR DISTRIBUTION. VENT OUTLET POSITION. 

The four vent outlet shall be located in the instrument panel. The drivers and passenger outlet 
should be located symmetrically about the center line of the vehicle. The middle of the center 
outlet shall be placed within 60mm ±20mm from Y0. The middle of the outer vent shall be 
placed so far outwards on the instrument panel as possible and not closer to Y0 than 620mm. 
The outlets should be high on the instrument panel but not so high that they will entrain hot 
air from the windshield, 240-380mm above SRP.    

AIR DISTRIBUTION. VENT OUTLET POSITION. 

Vent duct airflow balance should be equal for all outlets. The air flow split between the four 
outlet shall be even distributed, 25% ± 10% each outlet.The air flow speed between the four 
outlet shall not differ more than ±5%. 

The ventilation outlets must be adjustable in such a manner that the air stream can be directed 
away from any body part of the front seat occupants. The air stream from the vents must be 
adjustable down toward the center of the thigh and up above the head of the front seat 
occupants. It must be possible to adjust the air stream from the outer vents against the side 
windows approximately 200 mm along the X axis from the YZ plane through the centre of the 
vent outlet. In order to obtain a draught free climate the air speed must be lowered at the body 
surface. This shall be accomplished by increasing the air flow spread in vertical direction.  

Center vent shall at least have following directability  
Upwards  40°  and downwords 20° from a z-plane.  
Inwards 30° and outwards 30° from a y-plane 

Outer vents shall have at least following directability 
Upwards  35°  and downwords 25° from a z-plane.  
Inwards 30° and outwards 30° from a y-plane 
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Bilaga 3. Skisser 
Skisser på alla alternativ som togs fram under inledningsfasen. 

1. Slide 

 
2. Lucka 

 
3. Spår 



 IV

 
4. Delat 

 
5. Stolar 



 V

 
6. Tak 

 
7. Stolpar 



 VI

 
8. Snurr 

 

9. Bländare 

 
10. Disk 



 VII

 
11. Popupp 

 
12. Pipupp 



 VIII

 
13. Bolldisk 

 
14. Nackstöd 



 IX

 
15. Rör 

 
16. Lameller 

 

17. Handtag 



 X

 
18. Luft/luft 

 

19. Fläkt 

 
20. Jalusi 

 

21. 5-kanal 



 XI

 
22. Dusch 

 
23. Pipeout 



 XII

 
24. Delning 

 
25. Kula 



 XIII

 
26. Stretch 

 
27. Perfodisk 



 XIV

 
28. Bred 

 
29. Vent 



 XV

 


