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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete omfattar en undersökning av hur befintliga interna fordonsdata 
i Scaniafordon kan användas för att bedöma hur väl föraren framför fordonet vad 
avser bränsleekonomi, fordonsslitage, trafiksäkerhet, miljöpåverkan och skador på 
gods. I viss utsträckning har det även undersökts hur denna information kan 
användas för att träna föraren till ett bättre körsätt. Arbetet omfattade även att ta fram 
en prototyp på ett sådant system. 
  
Genom att först definiera vad som utmärker en god respektive dålig förare, följt av en 
teknisk studie av kommunikationen inom fordonet kunde ett system utvecklas för att i 
realtid hämta in och tolka information från fordonet.  
 
Systemet som tagits fram kan med relativt god säkerhet detektera ett antal 
trafikhändelser, såsom exempelvis krön, inbromsningar och körfältsbyten. I sådana 
händelser kan sedan förarens beteende utvärderas. Då föraren uppvisar ett icke 
önskvärt beteende kan systemet tipsa om i vilket avseende denne bör förbättra sig. 
Efter ett fullfört körpass kan en rapport med nyckeltal som beskriver förarens 
beteende i dessa händelser genereras. 
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Abstract 
 
The purpose of this master thesis is to evaluate how internal vehicle information in 
Scania buses and trucks can be used for evaluation of driver performance regarding 
fuel economy, vehicle wear, traffic safety, emissions and cargo damage. To some 
extent it was examined whether this information could be used for training the driver 
to a better driving style. In addition, a prototype for such a system was developed. 
 
By first defining what distinguishes a talented driver and how he/she differs from a 
poor driver, followed by a study of the internal vehicle communication, a system that 
in real-time gathers and interprets vehicle data could be developed. 
 
The resulting system can with reasonably high reliability detect a number of traffic 
events (such as braking, lane changing or hilltops). At each such event, the driver’s 
behaviour can be evaluated. Should the driver show a lack in performance, the 
system can offer tips for better driving. After a completed driving session, a report on 
driver performance in these events can be generated. 
Algorithms for driver evaluation were realized in the experimental environment. In 
addition, an interface for driver interaction and training and a system for generating 
driving reports were developed. 
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Ordlista 
 
ABS AntiBlockierSystem 

System som förhindrar att hjulen låses vid inbromsning 

ASR AntriebsSchlupfsRegelung  
Antispinnreglering 

Avgasbroms En anordning för att bromsa avgasflödet från motorn, vilket 
leder till kraftigare motorbromsning. Används även för att 
snabbt minska varvtalet då snabba uppväxlingar fordras. 

CAN Controller Area Network 
En standard för digital kommunikation mellan enheter. Särskilt 
vanlig för inbyggda system. 

Coordinator Eller Koordinator 
Den centrala styrenheten som koordinerar och distribuerar 
informationen mellan olika CAN-nätverk i Scaniafordon 

EBS Electronisches BremsSystem 
Elektroniskt bromssystem med utökad funktionalitet utöver 
ABS 

ECU Electronic Controller Unit 
En styrenhet med en mikrodator – en fordonsdator. I 
Scanialastbilar finns det idag ett tiotal ECU:er som styr allt från 
luftkonditioneringen till motorns insprutning 

ESP Elektronisches StabilitätsProgramm 
Elektroniskt stabilitetsprogram som bl.a. omfattar ROP, YC 
och ASR. 

Gröna varvtalsfältet En serie gröna lysdioder på varvräknaren som tänds då 
föraren på ett olämpligt sätt ligger utanför det optimala 
varvtalet för aktuell last. Är i princip en indikation om att 
föraren borde byta växel. 

Interactor Förarstödssystem med navigation, backkamera, TV, SMS 
samt viss loggning av fordonsdata med möjlighet för 
rapportering av fordonsdata och fordonsposition till åkeri. 

J1939 Eller SAE-J1939.  
Standard för CAN-kommunikation. Vanligt förekommande i 
lastbilssammanhang, då den definierar 
kommunikationsprotokoll för många storheter som behöver 
förmedlas i tunga fordon.  

Körmotstånd Summan av de krafter som verkar på fordonet som resultat av 
rullmotstånd, luftmotstånd samt fordonets vikt och vägbanans 
lutning. 

Opticruise Scanias system för automatisk växling utan 
momentomvandlare. Förenklat en automatiserad manuell 
växellåda. 

Retarder En hydraulisk hjälpbroms som är monterad på kardanaxeln.  
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ROP Roll Over Prevention 
Reglering för att förhindra att fordonet välter 

YC Yaw Control 
Reglering för att motverka sladd 
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Läsanvisning 
 
I läsanvisningen beskrivs kortfattat innehållet i kapitlen för att läsaren så snabbt som 
möjligt skall hitta lämplig information, med hänsyn till intresse och förkunskaper. 
Läsaren rekommenderas att stifta bekantskap med orden i ordlistan ovan före 
läsningen.  
 

1. Inledning 
I kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet, dess syfte och frågeställningar 
samt vilka metoder som valts ut för att kunna leverera svar till frågeställningarna.  
 
2. Förstudie 
Här beskrivs den omfattande förstudie som gjordes och innehåller en studie av 
den forskning och de patent som rör förarträning och förarutvärdering. Dessutom 
beskrivs de produkter som idag erbjuds på marknaden. För den läsare som 
enkom snabbt vill få koncensus av förstudien rekommenderas avsnitt 2.4. 
 
3. Laborationsmiljö 
Detta kapitel beskriver den laborationsmiljö som togs fram. Läsaren som 
intresserar sig för att laborera mot CAN-bussarna på ett enkelt sätt 
rekommenderas att studera avsnitt 3.1.3. Bilaga 3 beskriver CAN-protokollet och 
nätverksarkitekturen i Scaniafordon. 
 
4. Definition av en god förare 
I detta kapitel redogörs för den definitionen av en god förare som valdes i 
projektet (4.1).  Därefter listas de CAN-signaler som kan beskriva denna förare i 
4.2. 4.3 behandlar två specialfall av bestämning av ett fordons omgivning; 
viktskattning och körmotståndsberäkning. Bilaga 4 beskriver signalkvaliteten för 
några utvalda signaler. 
 
5. Quality Driver – systemet 
Kapitlet beskriver hela det system som tagits fram för att utvärdera föraren. En 
rekommendation är att kasta ett öga på Figur 6 och Figur 12 för att få en överblick 
över hur systemet fungerar och hänger ihop. I 5.10 redogörs för de tester på 
systemet som gjorts för att bestämma tillförlitligheten.  
 
6. Resultat och slutsatser 
Kapitlet behandlar de slutsatser som dragits under examensarbetet samt 
innehåller rekommendationer till fortsatt arbete. 

 
Läsaren som endast kan avvara tio minuter för läsning av rapporten rekommenderas 
avsnitt 1.1, 2.4, 4.1, Figur 12, Figur 21, Figur 23, Bilaga 2, avsnitt 5.10 samt resultat i 
kapitel 6. 
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1.  Inledning 
 
När vinstmarginalerna hos företag inom åkeribranschen blir mindre och mindre är 
oftast en minskning av driftskostnader det bästa sättet för att höja resultatet. Därför 
har företag i större utsträckning börjat efterfråga system som kan ge information om 
förares körsätt och system som kan träna förare.  
 
I linje med detta vill Scania nu undersöka möjligheterna att bedöma och träna förare 
och har därför, genom avdelningen RESC, påbörjat en förstudie i hur den interna 
fordonsinformationen kan användas för detta syfte. Det är önskvärt att kunna ta fram 
ett integrerat system som såväl kan bedöma hur väl föraren framför fordonet som att 
träna föraren till en bättre körstil. Det är viktigt att poängtera att en god förare inte 
enbart utläses i lägre bränsleförbrukning. Även slitage av fordonet, trafiksäkerhet, 
och miljöpåverkan är faktorer som föraren har stor inverkan på. Det här arbetet 
fokuserar främst på att definiera vad som utmärker en god respektive en dålig förare 
samt att undersöka huruvida och i vilken utsträckning detta går att avgöra utifrån den 
information som idag finns tillgänglig i Scaniafordon. Projektet har på Scania kallats 
Quality Driver. 
 
 
1.1. Frågeställning 
 
Problembeskrivningen lyder: 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur befintlig fordonsintern 
information skulle kunna användas för att utvärdera hur väl föraren framför fordonet 
(förarvärdering) samt i viss mån hur informationen skulle kunna användas för att få 
föraren att köra bättre (förarträning).     [ 1 ]. 
 
Utöver denna beskrivning har arbetet omfattat att ta fram en demonstrator som i 
realtid kan lyssna av fordonsintern information för att såväl värdera som träna 
föraren.  
 
För att undersöka hur information kan användas för att bedöma hur väl föraren 
framför fordonet krävs det kännedom om först och främst vad som utmärker en god 
förare men även vilken information som finns tillgänglig. 
 
Arbetet har delats upp i tre huvudsakliga delar; förstudie, undersökning och 
genomförande. I förstudien undersöks hur en förare bör bete sig för att framföra ett 
fordon väl samt hur problemen lösts tidigare, såväl av andra företag, forskare och 
uppfinnare som av andra avdelningar på Scania. I undersökningsfasen analyseras 
vilken information som finns i ett fordon och huruvida den kan användas för att 
bedöma föraren efter de kriterier som ställts upp i förstudien. I genomförandet 
sammansätts informationen från de övriga delarna för att bygga en prototyp som 
egenhändigt kan analysera en förare, träna densamme och generera rapporter med 
information om körsättet. 
 
En frågeställning som medvetet inte besvarats under examensarbetet är var fokus 
bör läggas under utvecklingen av detta förarträningssystem. Skall arbetet 
koncentreras på bränslebesparing, minimering av slitage, att gynna trafiksäker 
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körning eller bara på att försöka förmå föraren att köra miljövänligt? Det finns flera 
anledningar till att ställningstagande i denna fråga inte gjorts. De främsta är att olika 
kunder har olika intressen och att de korrelerar. Medan somliga arbetar utifrån en 
miljöpolicy söker andra enkom minska bränsleförbrukningen. En förare som kör 
bränslesnålt kör dessutom samtidigt förmodligen både miljövänligt och med lågt 
slitage [ 2 ]. Istället för att redan under utvecklingen avgöra vilka beteenden som 
systemet skall fokusera bör således systemet utformas så att kunden själv kan 
avgöra var fokus bör läggas, för att passa just för det åkeriets behov. 
 
En etisk fråga som inte bör glömmas bort är hur en förare upplever ett dylikt system. 
Det är lätt att dra paralleller till Orwells roman ”1984” som beskriver 
storebrorssamhället där allting övervakas. Det är därför viktigt att produkten, när den 
skall lanseras mot kunder, är ett hjälpmedel för förarna - inte en påtvingad 
övervakning. Med attityden att systemet hjälper föraren att köra snålare – och att 
föraren exempelvis kan få en andel av de pengar som sparas in på det mer 
gynnsamma körsättet – kan systemet säljas som ett hjälpmedel snarare än ett 
övervakningssystem.  
  
 
1.2. Mål och metod 
 
I detta avsnitt beskrivs några viktiga delmål i arbetet, som kan ses som frågor som 
skall besvaras. Till varje delmål beskrivs kortfattat den metod som använts för att nå 
svaret på frågan. 
 
Mål: Få en inblick i vad som utmärker en god förare 
Metod:  Ett antal personer inom olika produktutvecklingsavdelningar på Scania 

har intervjuats. Genom att både samtala med utvecklingsingenjörer, 
ansvariga för egenskaperna trafiksäkerhet och bränsleförbrukning, 
referenspersonal samt erfarna lastbilsförare kunde en bild av vad som 
utmärker en god respektive dålig förare skapas.  

 
Mål: Få kännedom om hur vilka produkter för förarutvärdering som finns idag 
Metod:  Information om Scanias produkter erhölls genom intervjuer med den 

avdelning som ansvarar för dessa i kombination med tester. För övriga 
produkter genomfördes informationssökning på Internet samt, i viss 
mån, telefonintervjuer med aktuella företag. Dessutom konsulterades 
en benchmarkingavdelning på Scania för information om dessa 
produkter. 

 
Mål: Att känna till något om den forskning som bedrivits  inom området 
Metod:  Akademisk forskning söktes i diverse databaser. 
 
Mål: Att få en inblick i vilka patent som redan finns på området och vilka 

problem dessa kan ställa till med 
Metod:  Scania har en egen patentavdelning som hjälpt till att, utifrån ett antal 

sökord, hitta patent som rör området. Därefter kunde dessa studeras för 
att skapa en bild av vad som redan finns. 
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Mål: Att kunna bedöma vilken information som finns på CAN-nätverken samt 
kvaliteten på informationen 

Metod:  En databas som beskriver vilka signaler som sänds på vilket nätverk 
samt diverse övrig information om signalen har använts. Därefter 
utfördes mätningar av signalerna i en lastbil för att undersöka hur väl 
dessa beskriver verkligheten. Detta gjordes medelst frekvensanalyser 
etc. 

 
Mål: Att ha en laborationsmiljö som kan ta in information från CAN-nätverken 

samt behandla denna i realtid 
Metod:  Denna laborationsmiljö utvecklades i PC-miljö istället för implementerat 

i ett inbyggt system, för att spara tid. 
  
Mål: Att säkerställa att de utlåtanden programmet gör om föraren är korrekta 
Metod:  Genom att använda en bärbar dator i laborationsutrustningen kan 

systemet köras i en lastbil. Därför kunde systemet provas för att 
undersöka om slutsatserna som dras stämmer överens med hur 
körningen upplevs. Genom att göra körningar med olika förare, fordon, 
sträckor och laster kunde systemet testas. 
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2.  Förstudie 
 

Förstudien har delats upp i tre distinkta delar; inventering av forskning (2.1) och 
patent (2.2) respektive analys av de produkter som erbjuds på marknaden idag (2.3). 
 
2.1. Forskning inom förarbedömning och förarträning 
 
Syftet med studien var att se vilken forskning som redan gjorts om mätning av 
förarens skicklighet och om möjligt använda de dragna slutsatserna i 
examensarbetet. Förhoppningen var att hitta stoft till diskussion om för- och 
nackdelar med diverse lösningar samt framför allt referenser till någon som tittat på 
frågorna förr. Vidare förväntades nya idéer för hur körsätt kan bedömas från olika 
indata. 
 
Eftersom att området förarträning och förarutvärdering visade sig vara stort krävdes 
en strategi för att nå fram till önskade sökresultat. Först upprättades ett antal 
relevanta söktermer som var representativa för frågeställningarna i examensarbetet. 
Dessa var ord som förarbeteende, bränsleekonomi, förbrukning, mätbart, slitage, 
ekonomi, skonsam körstil, driver’s quality, quality drive, driver behaviour, driver 
evaluation, driver monitor, driving style m.fl. Totalt hittades med hjälp av databaserna 
Compendex, INSPEC, IEEE Xplore och SAE Digital Library ett hundratal artiklar, 
varav de cirka tjugo mest intressanta studerades närmare. I detta avsnitt har tre 
viktiga valts ut och refererats.  
 
I [ 2 ] beskriver Vangi och Virga en metod för att utvärdera körstilen hos förare av 
innerstadsbussar. Författarna menar att tidigare undersökningar och studier 
negligerat körstil och fokuserat mer på fordonets bränsleförbrukning för att spara 
pengar. Enligt en undersökning som gjorts i Italien kan fordon vid stadstrafik spara 60 
% bränsle i jämförelse mellan en medvetet ekonomisk förare med en medvetet 
oekonomisk. Vangi och Virga använder relativt enkla sensorer för att beräkna 
körstilen, och tar endast in värden för hastighet, varvtal och bränsleförbrukning. 
Hastighet-accelerationsdiagram (se Figur 1) används i stor utsträckning och det 
beskrivs metoder att utvärdera dessa kvantitativt. Systemet verifierades genom att 
låta experter kvalitativt bedöma körstilen hos olika förare. Deras resultat kom att 
stämma bra överens med det av systemet genererade betyget. Vid mätningar visade 
det sig att förbrukning orsakad av parasiter, dvs kompressorer, servopump m.m., inte 
hade nämnvärd påverkan på ekonomi och bortsågs från, då denna del av 
förbrukningen ansågs ligga innanför felmarginalen. Genom att studera halvcykler i 
hastighet-accelerationsdiagram och relatera utseendet till fordonets vikt menar 
författarna att man kan skapa ett separat betyg för varje halvcykel. Förarens 
helhetsbetyg utgörs av summan av dessa halvcykelbetyg, dividerat med den totala 
körtiden (stopptid ej inkluderat). Systemet som tagits fram föreslås kunna användas 
som stöd för förarträning, inte för automatisk utvärdering eller automatisk 
förarträning. 
 
En annan studie som använder hastighet-accelerationsdiagram är [ 3 ]. Arbetet 
fokuserar främst på utsläpp av HC, CO, CO2 och NOx och hur sådana kan mätas 
med ett inbyggt system. Genom att titta på accelerations-/hastighetsdiagram  går det 
snabbt att se vilken körstil en förare har. Se Figur 1. Den övre bilden visar en 
aggressiv förare medan den nedre en mindre aggressiv. Stora skillnader mellan max- 
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och min-acceleration tyder på en aggressiv körstil. I artikeln beskrivs kurvorna som 
pilspetsar. Olika typer av körning leder till olika utseende på pilspetsarna. Vid 
motorvägskörning håller sig tyngdpunkten av kurvan i högerkanten, där hastigheten 
är hög. I stadsmiljö bildas många cirklar närmare origo. Genom att göra mätningar 
med gassensorer kunde en relation mellan aggressivt körbeteende och emissioner 
göras. 
 

 
Figur 1. Skiss över Hastighet-accelerationsdiagram 

 
Författarna analyserar även grafer som visar kraftuttag över tidpunkt för att bedöma 
vilken styrka på motor som krävs för olika applikationer. När det gäller utsläppen 
kommer de fram till att dessa är mycket kraftiga under uppvärmningsfasen (de första 
400g bränsle som förbrukas) och påverkas också av huruvida katalysatorn hålls 
varm. Dessvärre beskrivs i artikeln inte närmare hur sambandet mellan aggressivt 
körsätt och emissioner ser ut, utan man använder sambandet till att visa att det går 
att konstruera ett system som registrerar om förarens kvalitet och emissioner i realtid. 
 
I [ 4 ] beskriver Thomas A Diefenbaker på Stemco de kundproblem som uppstått vid 
implementation av fordonsdatorer i tunga lastbilar och diskuterar lösningar för dessa. 
Diefenbaker beskriver svårigheterna i att tolka stora mängder data och rapporter. I 
artikeln anges att åkerierna kan spara in 70% av tiden som läggs på att analysera 
rapporter om systemet automatiskt genererar sammanställningar på rapporterna. 
Dessutom är det mycket svårt att hitta anomalier om översikten saknas. Det räcker 
inte att veta vad förarna gör för fel, det är också viktigt att åkerierna satsar på 
förarträning för att förbättra körstilen. Saknas både bakgrundsfakta om körstil samt 
möjlighet till förarträning är det extremt svårt att ändra körstil, enligt Diefenbaker. I 
systemet som utvecklats kan operatören bestämma vilka kriterier förarna skall 
bedömas utifrån och hur ofta en rapport över förarna skall levereras. Därmed kan 
operatören själv bestämma hur mycket tid som skall läggas på förarutvärdering. Den 
lösning som föreslås av författaren visar inte alla rapporter för operatören, utan bara 
de som sticker ut från mängden. Dessutom skapas periodiska rapporter som visar 
hur flottan som helhet rör sig mot företagets mål. Dessutom är målnivåerna 
dynamiska. När förarna förbättrar sig ställs även högre krav på dem så att 
utvecklingen skall vara fortsatt positiv. 
 

Hastighet 

Acceleration Aggressivt 
körsätt 

Hastighet 

Acceleration 

Lugnt körsätt 
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Något som återkommer i flertalet av de artiklar som studerats är att utvecklare bör 
satsa på enkelhet för operatören. Däremot varierar antalet ingående data i de olika 
lösningarna. Somliga satsar på enkelhet och tittar i princip bara på 
hastighetsförändringar medan andra mäter emissionsnivåer. Den stora svårigheten 
ligger i att hitta mönstret som påvisar olika körstilar.  Den aktuella forskningen på 
området ligger en bit före produkter som erbjuds på marknaden idag. 
 
2.2. Patent inom förarbedömning och förarträning 
 
En sökning på befintliga patent gav 14 patent som rörde körstil, förarträning och 
förarutvärdering. Nedan följer korta sammanfattningar på de mest relevanta 
patenten. Särskilt intressanta delar är markerade med understruken text. 
 
[ 21 ] beskriver ett system som samlar in värden från fordonets sensorer, filtrerar och 
skickar genom ett mönsterigenkänningsprogram för att känna igen en sekvens av 
manövrar som påvisar hög förarkvalitet, t.ex. filbyte, omkörning, sväng och broms. 
Manövrarna kvantifieras av parametrar som tillsammans med tidsinformation kan 
användas för att skicklighet och attityd hos föraren ska kunna bedömas. Anomalier i 
detektionen av skickligheten fångas upp för att varna för risker. Rapporter kan 
genereras efter körningen för att bedöma föraren. Patentet behandlar främst hur 
sensordata omvandlas till uttryck för vanliga manövrar så att en rapport över t.ex. hur 
ofta föraren ökat hastigheten under ett filbyte kan presenteras. Utifrån dessa ges 
betyg på förarens attityd: Säker, aggressiv, spänningssökande, missbrukande, farlig. 
Problemet med att bedöma förarens körstil utifrån sekvensen av händelser är att det 
blir svårt att bedöma hur bra eller dåligt en förare kör. Man kan möjligen detektera att 
föraren ofta accelererar före kurva, men det relevanta är ändå hur mycket föraren 
accelererat före dessa kurvor.  
 
I [ 22 ] beskrivs en metod där man mäter hastighet, acceleration och bromsning för att 
bedöma förarens körmönster. Tiden (eller antalet förekomster) då föraren kört dåligt 
relateras till hela körtiden.  
Följande är patenterat:  

• En metod att bedöma föraren utifrån att mäta hastigheten, accelerationen 
och inbromsningar och analysera dessa värden. 

• Att räkna antalet gånger föraren kör ”farligt” – dvs. då någon signal 
överstiger sitt gränsvärde 

• Diagnosticera förarens körstil utifrån att se antalet gånger föraren kört farligt 
i förhållande till körtiden. 

 
[ 23 ] beskriver ett system som känner av ett antal parametrar, såsom varvtal, 
gaspedalläge och fordonets hastighet. Bränsleekonomi utvärderas av varvtalet och 
hastigheten. Varvtalet vid växlingar samt antalet växlingar loggas för att bedöma 
bränsleekonomi. Genom att ta in gaspedalläge och jämföra (av föraren) önskat 
varvtal med faktiskt varvtal, fås ett s.k. ”varvtalsfel”. Ett stort varvtalsfel påverkar 
bränsleekonomin negativt.  
 
[ 24 ] framställer ett system som studerar och bedömer förarens körstil utifrån en 
pluralitet av fordonssignaler, och straffar eller belönar föraren med olika motoreffekt. 
Kör föraren ekonomiskt får han högre tillgänglig effekt. Föraren kan få ett antal 
minuter i högeffektområdet tillgängliga. Patentet beskriver en mängd flödesdiagram 
som dock inte beskriver hur systemet kommer fram till bedömningen. Systemet tycks 
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främst titta på bränsleförbrukning och tidsandel tomgångskörning för att bedöma 
körstil. 
 
[ 25 ] visar förslag på hur loggade fordonsdata kan analyseras och visas för åkeriet. 
Bland annat  kan föraren få poäng i säkerhet; överhastighet, snabba kurvor, frekvent 
filbyte, snabb acceleration och kraftig inbromsning. 
 
 
2.3. Produkter på marknaden 
 
Utöver lastbilstillverkare finns det ett antal mindre företag som tillverkar lösningar för 
fordonsövervakning. I denna studie kommer såväl system från lastbilstillverkare som 
eftermarknadssystem att granskas. 
 
2.3.1. Scania Fleet Management 
Scanias verktyg för föraråterkoppling och underhållning men framför allt 
logistikhjälpmedel, kallas Scania Fleet Management [ 12 ]. Produkten som sitter i bilen 
erbjuds i fyra olika alternativ, Communicator 100, Interactor 300, 500 och 600. 
Beroende på vilket system som väljs erbjuds olika funktioner. Se Tabell 1 för en 
översikt över hur funktioner och hårdvara hänger ihop. 
 
 Funktion Communicator

100 
Interactor

300 
Interactor 

500 
Interactor

600 
Transport management 

Scania Order Support  √ √ √ 
Scania Driver Log  √ √ √ 
Messaging  √ √ √ 
Positioning √ √ √ √ 
Tracking √ √ √ √ 

 

Office Map √ √ √ √ 
 Vehicle Management 

Vehicle Data √ √ √ √ 
Trip Report  √ √ √ 
Zone Alarm √ √ √ √ 

 

Vehicle Alarm √ √ √ √ 
 Driver Support 

Moving Map  √ √ √ 
Navigation  √ √ √ 
Camera view   √ √ 
Phone   √ √ 
Drive Time  √ √ √ 
TV   √ √ 

 

DVD-player   √ √ 

Tabell 1. Funktioner i Scania Fleet Management 

 
Communicator 100 sänder information om fordonet till åkeriet men låter inte föraren 
interagera – det finns ingen skärm eller tangentbord. De övriga modellerna omfattar 
även en pekskärm som monteras i hytten. Systemet är en PC som kör Windows 
2000, vilket innebär att föraren antingen kan välja Scania Fleet Management-
programvaran eller valfri egen programvara under Windows. Figur 2 visar en 
förarmiljö med en inbyggd interactor 600. 
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Figur 2. Förarmiljö med Interactor 600 

Föraren får i fordonet stöd från produkten enligt Tabell 1. Operatören kan logga in via 
en webplats för att få översikt om var fordonen i flottan befinner sig, möjlighet att 
kommunicera och skicka order till fordon m.m. En körrapport genereras för varje kört 
pass. Bilaga 1 visar en sådan rapport. Rapporten innehåller följande: 

• Förarens namn 
• Start- och sluttid för körpass 
• Total körtid 
• Total körsträcka 
• Mätarställning vid passets slut 
• Totalt använt bränsle 
• Bränsleekonomi  (km / l) 
• Bränsleförbrukning (l / km) 
• Genomsnittshastighet 
• Högsta hastighet 
• Högsta motorvarvtal 
• Antal inbromsningar 
• Antal hårda inbromsningar  

 
Dessutom innehåller den ett antal diagram som visar: 

• Andel tid av inom målvärden för bränsleförbrukning, hastighet och 
motorvarvtal 

• Andel av tid och bränsle som använts för körning, tomgångskörning respektive 
kraftuttag 

• Bränsleförbrukning fördelad på tiden respektive sträckan 
• Kylvätsketemperatur fördelad på tiden 
• Hastighet fördelad på tiden 
• Hur stor andel av tiden som motorn gått på olika varvtal och laster. På ena 

axeln finns motormoment (% av max) och på andra varvtalet. Att korrekt 
kunna analysera detta diagram kräver dock ett visst kunnande i 
förbränningsmotorteknik.  
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Scania Fleet Management ger alltså ett visst stöd för operatörerna, då relevant 
informationen finns tillgänglig. Stödet begränsas dock av att översikter saknas. 
Presentationen av informationen bör förbättras och förenklas för att kunder skall 
kunna använda den i det dagliga arbetet. Detta styrks även av [ 6 ], där Reuterskiöld 
Hedlund tydligt rekommenderar att fokusera betydligt mer på enkelhet vid utveckling 
av fordonshanteringssystem, eftersom den stora kundgruppen har låg IT-vana och 
låg kunskap (inte minst om förbränningsmotorteori).  
 
2.3.2. Dynafleet 
Volvos system Dynafleet [ 13 ] är uppdelat i fordonshantering, förarhantering och 
transporthantering. Operatören kan logga in på en hemsida och få rapporter från 
fordonet, med information som körd sträcka, förbrukning, procent ekonomiskt, andel 
övervarvtal, andel farthållare, andel överhastighet, andel tomgång och så vidare.  
Figur 3 visar hur en rapport ser ut.  
 

 
Figur 3. Rapport från Dynafleet 

 
Dynafleet har även ”summary reports” och ”environmental report” med flera, vilket 
gör det betydligt lättare för operatören att hitta mönster och se hur flottan beter sig. I 
Dynafleet-portalen kan operatören även se på en karta var fordonen befinner sig och 
få information om vilka förare som kör, hur länge de kört, hur lång tid de får fortsätta 
köra enl. lag osv. Systemet bygger inte på automatisk feedback och ger inte en 
helhetsbedömning av föraren utan kräver att operatören tittar igenom rapporterna för 
att utifrån dem kontakta föraren och påpeka eventuella brister i körstilen, t.ex. genom 
meddelandefunktionerna i Dynafleet. 
 
2.3.3. Fleetboard 
Även Mercedes system Fleetboard [ 14 ] omfattar lösningar för fordonshantering, 
förarstöd och logistik. Logistikdelen handlar om att förenkla och förbättra 
logistikhanteringen i företaget med automatisering av körorder, översikt på var 
fordonen befinner sig, orderstatus med mera. Förarstöd utgörs främst av navigering, 
ordermottagning, radio och CD-spelare. Figur 4 visar hur meddelandetjänster 
integrerats i instrumentpanelen mellan hastighetsmätare och varvräknare.  
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Systemet övervakar diverse variabler för att bedöma när bromsbelägg skall bytas, 
filterbyten med mera. Eventuella fel visas på displayen för föraren. Felmeddelanden 
lagras så att verkstaden kan ta fram dessa vid service. Dessutom kontrollerar 
systemet glödlampor, kylvätskenivå och så vidare vid uppstart. En av fördelarna med 
systemet är att föraren inte behöver själv göra kontrollerna utan sparar tid på att 
datorerna gör dessa.  

 
Figur 4. Förargränssnitt i en Mercedes 

Fleetboard övervakar och ger poäng till föraren. Föraren bedöms utifrån faktorer 
såsom totalvikt på fordonet, vunna höjdmeter, sträckprofil och trafiksituation. 
Hastighetsvariationer och bromsförhållanden spelar också roll i bedömningen. Utöver 
betyget fås även värden på körsträcka, genomsnittsförbrukning och 
genomsnittshastighet. Betyget baseras på förbrukning, hur förutseende föraren varit, 
bromsanvändning etc. Dessutom finns en kolumn i rapporten som visar svårighet i 
körningen, och baseras på höjdmeter, vikt m.m. Figur 5 illustrerar Fleetboards 
översikt. 

 
Figur 5. Föraröversikt i Fleetboard 
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Fleetboard ger inte feedback till föraren utan presenterar datat till en förartränare som 
kan utnyttja informationen vid utlärning. Vad som gör Fleetboard överlägset de andra 
systemen är att operatören i portalen betydligt enklare kan jämföra förarna och se 
vem som har högst resp. lägst betyg, i ett tillförlitligt system. Det går fortare att få en 
överblick för att kunna göra bedömningar relativt andra befintliga system. Dessutom 
är informationen mer rättvisande än i andra system eftersom data relateras till 
svårighetsgrad för körningen. 
 
2.3.4. Drivec Assistant och Drivec Report 
Drivec säljer tjänsten Drivec Manager, som erbjuder föraren att få stöd(Assistant) och 
operatörerna att få en översikt av förarprestationer (Report). Under 
instrumentpanelen placeras en fordonsdator, som löpande samlar in och bearbetar 
ett urval av dynamiska basfakta [ 7 ]. Informationen sänds till en handdator, som 
sitter väl synlig på förarplatsen. Handdatorn ger föraren löpande besked om hur väl 
han använder tillförd energi och ger anvisningar om hur körtekniken kan förbättras. 
Dessutom får han veta vilken växel som bör ligga i, besked om när den ska läggas i 
samt information om hur hög bränsleförbrukningen är för ögonblicket.  Via en meny 
kan föraren dessutom se olika former av rapporter med körstatistik. 
 
Genom Drivec Report kan operatören få data för uppföljning, ytterligare besparingar, 
miljöredovisning med mera. Med Drivec Report förs fordonsdata både till handdatorn 
och till en databas på Drivec. Ett beräkningsprogram sammanställer sedan 
detaljerade rapporter som operatören når via Internet.  Mjukvaran i Drivec Report kan 
även integreras i andra system, till exempel logistikprogram eller 
orderhanteringsprogram. Information som tillhandahålls i Drivec Report omfattas 
bland annat av överförbrukning (mängd respektive orsak), trafiksäkerhet 
(överhastighet, för långa körpass), miljöpåverkan och besparingsmöjligheter [ 8 ]. 
 
2.3.5. Co-Driver 
Co-Driver [ 9 ] säljs av Vehco och är en lösning med en handdator som fästs i 
instrumentbrädan på en bil. Handdatorn läser av informationen i bilens interna 
nätverk och kommunicerar med centralen via GPRS. Nätverksinformation kan tolkas 
så länge fordonet använder standardprotokollet J1939. Co-Driver erbjuder förutom 
föraranalys positioneringslösningar och enkel logistikhantering.  
 
Följande information genereras av Co-Driver : 

• Bränsleförbrukning, tomgång resp. körning 
• Överhastighet, tomgång, övervarv 
• Hur väl föraren använt rörelseenergi 

 
Utöver detta erbjuds som i de flesta andra fall även möjlighet att skicka och ta emot 
meddelanden, GPS-positionering, logistiktjänster och arbetstidsrapportering.  
 
Co-Driver är en lösning som ger en enkel bild av körekonomi. Systemet tar inte 
hänsyn till avancerade data, såsom fordonsvikt eller väglutning för bränsleförbrukning 
och gör ingen bedömning av miljöpåverkan eller trafiksäkerhet, utan nöjer sig med 
information om hastighet och momentan bränsleförbrukning. 
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2.3.6. Quattro & Laura 
Laura [ 11 ] registrerar och sparar data om körningen, såsom arbetstider, hastighet, 
varvtal, ”driving style”, ”positioning of the driver”, samt låter föraren rapportera tid, 
lastning m.m. Meddelanden och data skickas över mobilnätet till kontoret. GPS-
positionering används även här. 
 
Quattro [ 10 ] liknar Laura men med mer processorkraft samt möjlighet att koppla in 
tredjehandsprodukter, streckkodsläsare, skrivare, navigationssystem, 
trailerigenkänning m.m. Quattro har ett öppet interface mot GSM/SMS, GSM/Data, 
satellit, WLAN och GPRS. Systemet mäter dock inte bränsleförbrukning! 
 
Produkterna har inte så stor betoning på körekonomi, säkerhet eller miljö, utan 
snarare på effektivitet i kommunikation, orderhantering och tidsrapportering. De håller 
inte lika hög nivå när det gäller mätdata som Drivec Report/Assistant eller Co-Driver, 
utan håller mer betoning på traditionell Fleet Management.  
 
2.3.7. Övriga 
Utöver dessa större aktörer finns ett antal mindre företag i Europa som säljer 
lösningar för hantering av fordonsflottor. De flesta har dock fokus på logistiktjänster 
snarare än fordonsövervakning och bränsleekonomi. I Sverige agerar bl.a. Hogia, 
IBS, MobiOne, NL Partner och Mecel. 
 
2.4. Slutsatser från förstudie 
 
Det har bedrivits forskning på området sedan 1980-talet och det finns många 
intressanta lösningar tillhanda. Aktuell forskning påvisar nackdelar och brister med 
system som endast registrerar sensordata och presenterar medelvärden för 
operatören. Flera forskare påpekar att systemen måste bli enklare att hantera för 
operatörer, så att det fortare och lättare går att rangordna förare och hitta eventuella 
problem. De förslag som läggs fram i forsningen ligger en bit före de produkter som 
erbjuds idag. Forskningen har visat prototyper som exempelvis kan visa en förares 
aggressivitet, vilket är ett bättre mått än exempelvis bränsleförbrukning. I [ 5 ] beskrivs 
det att ett åkeri kan spara upp till 10% av sina bränslekostnader även med en relativt 
enkel lösning för förarutvärdering. 
 
Ett antal befintliga patent beskriver metoder för att samla data om körningen, men få 
av dem söker dock beskriva förarens faktiska körstil. Det mest avancerade är [ 21 ] 
som beskriver en metod att bedöma föraren utifrån i vilken ordning denne utför 
trafikmanövrarna. Exempelvis är det bättre att först påbörja en kurva och sedan 
accelerera fordonet än tvärtom. Nackdelen med denna metod är att den inte 
beskriver hur stor påverkan föraren har på fordonet, lasten, miljön eller omgivande 
trafik, bara ett beteende som möjligen skulle kunna vara negativt. Som det beskrivs i 
4.1 omfattar Quality Driver-systemet en metod för att bedöma hur stor förarens 
påverkan på fordon, last, miljö och trafiksäkerhet är, utifrån ett antal händelser. Detta 
förfarande har inte upptäckts i något av de patent som studerats, varför befintliga 
patent inte ses som ett hinder för en framtida implementering av Quality Driver. 
Denna bedömning har gjorts gemensamt med patentavdelningen på Scania. 
 
När det gäller förarträning finns det idag väldigt få lösningar på marknaden som ger 
direkt feedback till föraren. För förarutvärdering finns det däremot ett antal lösningar 
ute hos olika lastbilstillverkare och från tredjepart. De flesta produkterna använder 
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data om bränsleförbrukning; men ingen söker bestämma förarens attityd. Förarens 
påverkan på fordonet i form av slitage registreras också i mycket låg utsträckning i 
dagens system. Fleetboardsystemet är det mest avancerade och också det mest 
användbara, eftersom operatören där snabbt kan få översikt över förarnas 
prestationer. 
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3. Laborationsmiljö 
 
För att kunna undersöka hur interna fordonsdata kan användas till att bedöma 
förarens körstil krävs förutom en inblick i det kommunikationsprotokoll som skall 
användas  även en studie av hur arkitekturen ser ut i dagens Scaniafordon. I Bilaga 3 
har dessa beskrivits. I 3.1 beskrivs den laborationsmiljö som togs fram för projektet. 
 
 
3.1. Laborationsmiljö 
 
Då projektet omfattade en stor mängd funktioner togs tidigt beslutet att lägga mindre 
möda på framtagning av laborationsmiljö än analys av signaler och detektion av 
situationer och beteenden. Därför underläts att implementera systemet i en ECU – 
mikrodator. En mer lätthanterlig PC-miljö valdes istället. 
 
För att inte behöva göra all testning på plats i ett fordon användes en lösning där all 
trafik på de relevanta CAN-bussarna kunde sparas ner – loggas – under en körning 
och sedan spelas upp i samma förlopp vid valfritt tillfälle. Till detta passade 
programmet CANalyzer [ 15 ].  
 
Strukturen för hela laborationsmiljön illustreras i Figur 6. (a) visar hårdvaran, som 
beskrivs i 3.1.1. (b) visar drivrutinerna för hårdvaran samt den medlare som tar in 
CAN-meddelanden, (c) visar den del som sköts av Matlab, dvs tolkning och loggning 
av data. (b) beskrivs i 3.1.2, (c) återkommer i kapitel 5. 
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Figur 6. Dataflöde i laborationsmiljö 

 
3.1.1. Hårdvara  (a) 
PC:n behöver naturligtvis vara enkelt flyttbar för att kunna användas vid 
demonstrationer i lastbil. Därför var det lämpligt att välja en bärbar dator. Den 
aktuella var en Compaq med en processorhastighet på 1 GHz.  
 
För att kunna ta in CAN-signalerna i PC:n krävs speciell hårdvara. Det finns idag flera 
lösningar för att att lyssna av CAN-nätverk med PC. VCI-2, ett verktyg för diagnos av 
Scanialastbilar som används bland annat av Scanias verkstäder kan användas. Detta 
verktyg ansluts till datorns USB-port och till en av lastbilens CAN-bussar. Det krävs 
alltså en VCI-2-enhet för varje buss som skall analyseras. En annan lösning som 
passar bra för den bärbara datorn är Lapcan II [ 16 ], ett PCIMCA-kort som kan ta 
emot två CAN-bussar för användning på PC:n. 
 
För att kunna både arbeta i realtid mot en lastbil men även simulera körningar togs 
två hårdvarukonfigurationer fram. Den ena var avsedd för att logga körningar i lastbil 
och användas i demonstrationer i lastbil, medan den andra användes för att simulera 
körningar ”på kontoret”. Figur 7 och Figur 8 visar de olika konfigurationerna. 
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Figur 7. Hårdvarukonfiguration för att logga körningar och demonstrera i lastbil 

 

 
Figur 8. Hårdvarukonfiguration för att spela upp loggade körningar 

 
 
3.1.2. Mjukvara (b) och (c) 
För att underlätta vid presentation av data, såväl i realtid som efter slutförd körning i 
form av rapporter, valdes Matlab [ 19 ] som bas för analys av CAN-signaler. 
Fördelarna med Matlab är dess relativt snabba hantering av vektorer samt ypperliga 
möjligheter att framställa data via diagram och grafer. Dessutom finns det i Matlab 
funktionalitet för signalbehandling (Signal Toolbox) i form av filtrering samt ett gott 
stöd för grafiska användargränssnitt (GUIDE). 
 
Loggning av körningar 
I Figur 7 visas den hårdvarukonfiguration som används för att logga trafik på CAN-
bussarna vid körningar, för att senare kunna simulera dessa körningar. Figur 9 visar 
hur dataflödet i en sådan loggning ser ut.  

 
Figur 9. Dataflöde, loggning 

Gul buss

Röd buss

LAPCAN II 

Gul buss 

Röd buss 

VCI-2 

VCI-2 

LAPCAN II 
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CANalyzer 
För att logga körningar och för att sedan spela upp dem för mjukvaruutveckling 
används CANalyzer [ 15 ], som kan läsa från antal CAN-bussar och spara allt innehåll 
samt tidsstämpel hexadecimalt i en textfil. Därefter kan processen backas (se Figur 
9, baklänges), så att all information spelas upp igen i rätt tempo ut via hårdvaran. 
Detta förfarande underlättar enormt vid utvecklingsarbete, då laborationer kan 
upprepas gång på gång och en hel lastbil kan simuleras på utvecklarens skrivbord. 
Programmet saknar emellertid funktionalitet för att snabbspola, så för att hitta en 
specifik händelse i en lång loggad körning kan en viss väntan krävas. Det går 
emellertid att ta ut en del av innehållet i loggfilen och skapa en ny loggfil som endast 
innehåller relevanta händelser. Det finns ingen funktion för detta i CANalzyer.  
 
Laboration i bil 
Figur 6 visar det dataflöde som används vid normal användning av laborationsmiljön, 
det vill säga för att utvärdera och träna förare, inte bara logga data. (b) i Figur 6 
realiseras av CANLIB och en medlare.  
 
CANLIB 
För att kunna läsa in information från CAN-bussen kan exempelvis MLIB eller 
MTRACE [ 18 ] från dSpace användas. Ett annat alternativ är att nyttja det bibliotek 
som Kvaser tillhandahåller. Kvaser, som tillverkar hårdvaran som används, har 
skapat biblioteket CANLIB [ 17 ] för att fungera som en länk mellan olika typer av 
mjukvaror och drivrutinerna för CAN-hårdvaran. Funktionerna som ingår kan bland 
annat användas för att initiera CAN-bussar, sätta filter för bussar, hämta det första 
meddelandet i mottagningskön, hämta specifika meddelanden ur kön och för att 
skicka meddelanden över CAN. CANLIB hanterar både långa 29 bitars identifierare 
som Scania använder och den kortare varianten med 11 bitar. 
 
Funktionerna i CANLIB kan anropas genom att inkludera den H-fil och DLL-fil, eller 
den LIB-fil som utgör CANLIB.  De flesta funktioner kan anropas genom att skicka 
heltal som argument för vad som behöver åtgärdas, t.ex. canOpenChannel(0) – där 
nollan motsvarar numret på den CAN-kanal som skall öppnas. 
 
Vissa funktioner kräver dock ett mer avancerat anrop. T.ex. canRead som används 
för att hämta det första meddelandet i meddelandekön. Denna kö fylls på med 
meddelanden från bussen kontinuerligt efter att initieringen gjorts. Funktionen 
definieras enligt följande: 
canStatus canRead(int handle, long* id, void* msg, unsigned int* dlc, 
unsigned int* flag, DWORD* time); 
Här skickas alltså ett antal pekare, t.ex. en pekare till msg. En pekare till en 
minnesadress som allokerats för det meddelande som skall hämtas, minst 8 byte, 
skickas. Detta eftersom att funktionen inte kan returnera tillräckligt stora datamängder 
för tillfredsställande användning. Hanteringen med pekare från matlab orsakar 
bekymmer i form av bristande prestanda, något som beskrivs nedan. 
 
Middleware – Medlare 
Eftersom Matlab skulle användas för analysen, som visas i (c) i Figur 6, undersöktes 
möjligheten att kommunicera med CANLIB. Funktionaliteten för att kommunicera 
med utomstående bibliotek – i detta fall CANLIB – är ny för Matlab. Calllib – som 
funktionen i Matlab heter – finns från och med version 7. Denna funktionalitet är 
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dessvärre inte riktigt färdigutvecklad av Mathworks och kom att skapa vissa bryderier 
under arbetet. 
 
Anropet av canRead kräver som ovan nämnt att minne allokeras för att CANLIB ska 
kunna lägga innehållet i ett CAN-meddelande där. Principen illustreras i Figur 10. 

 
Figur 10. Princip för inhämtning av data från CAN-buss med Matlab och CANLIB 

 
På grund av en bug i Matlab fungerar emellertid inte det femte steget i principskissen. 
Matlab frigör aldrig det tidigare allokerade minnet. Det betyder att programmet 
”läcker” minne. Under korta körningar eller för inläsningar med låg frekvens är detta 
inget större problem. När hela principrutan behöver upprepas med ca 10 Hz för ett 
tjugotal olika meddelanden innebär det emellertid större besvär. Matlabs datastruktur 
innebär att en allokering av 8 byte dessvärre tar upp betydligt mer än 8 byte minne. 
Därför klarade programmet inte av körningar längre än cirka 15-20 minuter, pga. 
denna minnesläcka. 
 
För att undkomma problemen med pekare och minnesläckage valdes en lösning som 
innebär att ett separat program som fungerar som medlare mellan Matlab och 
CANLIB tas fram. Det nya programmet kommunicerar med CANLIB precis som 
matlab tidigare gjort – det vill säga med pekare. Däremot sker kommunikationen 
mellan Matlab och medlaren utan pekare till minnesareor. På så vis kan problemet 
med Matlabs minnesläckage kringgås. 
 
Eftersom Matlab inte är tillfredsställande snabbt när det gäller viss datahantering 
lades en del av funktionaliteten även in i medlaren. Hela kommunikationsprincipen 
bygger på en initieringsprocess följt av en upprepad fråga om senaste hämtade 
meddelande med ett visst id-nr. Principen illustreras i Figur 11. 
 
Medlaren utvecklades i C++-miljö i Visual Studio [ 20 ]. Den realiseras av en .dll-fil, en 
.h-fil och en .lib-fil som kan användas av Matlab. 
 
 
 
 

1. Matlab allokerar (skapar) en plats för meddelandet. 
Minst 8 byte. Adressen till detta minnesområde sparas i 
en pekare. 
 
2. Matlab anropar canRead, en funktion för hämtning av 
meddelanden i CANLIB, och skickar bl.a. med pekaren. 
 
3. canRead lägger innehållet i det första meddelandet i 
meddelandekön i det minnesområde som pekaren pekar 
på. 
 
4. Matlab sparar undan innehållet i minnesområdet till en 
variabel för senare användning. 
 
5. Matlab tömmer det allokerade minnet och frigör det för 
annan användning. 

8 byte 

canRead( 0 ,     ,  8)

message =  

3F  21 BE C3  0  FF 32  43
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Figur 11. Princip för initiering och inhämtning av data via medlare 

 
Genom användandet av medlaren undgicks problemen med minnesläckage och 
bristande prestanda. Den mest krävande operationen blev senare att göra om 
strängen till en vektor av heltal. Denna förvisso krävande omvandling är emellertid 
betydligt mindre problematisk än minnesläckaget tidigare. 
 
 
Förarbedömning och förarträning 
(c) i Figur 6 visar förarbedömning och förarträning. Algoritmerna för detta beskrivs i  
kapitel 5. 
 
Matlab 
Matlab [ 19 ] valdes i stor utsträckning för dess möjligheter att åskådliggöra data med 
översiktliga diagram, dess snabba hantering av vektorer och matriser samt 
möjligheterna för att bygga grafiska gränssnitt. Det verktyg som används för grafiska 
gränssnitt kallas GUIDE och är – i sin tur – ett grafiskt verktyg där användaren kan 
klicka och dra knappar, textfält och grafer på en yta. Sedan kan innehållet i dessa fält 
ändras från de matlabscript som används.  
 
Genom kompileringsmöjligheterna i Matlab kan alla matlabscript kompileras till 
fristående program i C-kod. Detta fungerar även med grafiska gränssnitt. Prestandan 
på det fristående, kompilerade programmet överensstämmer med prestandan om det 
körs som script i Matlab. Matlab har stöd för timers som kan användas för att starta 
Matlabscript med en jämn frekvens. Dessa kan exempelvis trigga sampling av värden 
från CAN-bussen, analysera data med en jämn frekvens eller logga data. 
 

1. Matlab anropar medlaren och ber om det senast inhämtade meddelandet med ett visst id 
nr (1-30). 
 
2. Medlaren returnerar meddelandet som en kommaseparerad sträng, t.ex. 
 ”63,33,190,195,0,255,50,67” från exemplet ovan. 
 
3. Matlab gör om strängen till en vektor av heltal, t.ex. [63 33 190 195 0 255 50 67] och 
sparar den för senare användning. 

Hämtning av data – körs upprepat 

1. Matlab anropar medlaren och ber denne initiera CAN-bussen. 
 
2. Matlab berättar för medlaren vilka meddelanden som skall sparas från CAN-bussen och 
ger varje meddelande ett id-nr, t.ex. 1-30. 
 
3. Matlab ber medlaren att börja läsa in data från CAN-bussen. Kommer ett meddelande
med ett id som ska sparas läggs det undan av medlaren. 

Initiering 
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3.1.3. Utvärdering av laborationsmiljö 
Erfarenheten som görs är att det faktiskt relativt enkelt och billigt (såvida tillgång till 
Matlab redan finns) går att bygga ett system som i realtid reglerar mot en CAN-buss 
med en PC. Matlab 7.0 var emellertid inte tillfredsställande i kommunikationen mot 
CAN-drivrutinerna och ett ytterligare program krävs för att förbättra prestandan. 
 
Matlab 
De stora fördelarna med att använda Matlab är att instegströskeln är låg. Det krävs 
inga stora förberedelser eller förkunskaper för att skapa ett system som hanterar och 
presenterar data på ett tilltalande sätt. Rent tekniskt har Matlab en styrka i dess 
snabba hantering av stora vektorer. Däremot är binära operationer och hanteringen 
av strängar betydligt långsammare än de behövt vara om utvecklingen skett i en mer 
hårdvarunära miljö. Matlabs timers som använts är ett försök till att bygga ett 
realtidssystem med schemaläggning, men som inte når riktigt hela vägen fram. Det 
går exempelvis inte att nå frekvenser högre än 100 Hz, delvis pga. att det faktiskt tar 
en viss tid att starta varje anrop som timern skall göra, men även för att Matlabs 
klocka inte tycks vara fullt så högupplöst som skulle kunna vara önskvärt. Prestandan 
i det kompilerade programmet överensstämmer med de prestanda som uppnås då 
scripten körs direkt från Matlab. 
 
CANLIB 
Kvasers bibliotek som erbjuder CAN-stöd för utvecklare har bedömts att fungera 
mycket väl. Alla önskvärda funktioner och många fler därtill erbjuds, prestandan ses 
som mycket god och dokumentationen är förstklassig. Att biblioteket dessutom 
erbjuds gratis från Kvasers hemsida är naturligtvis också en positiv aspekt. 
 
Kvasers produkter 
De produkter som använts, VCI2 och LAPCAN II, har fungerat utan störningar. 
Indikationslamporna på VCI2-enheten är användbara under laborationer för att 
snabbt hitta eventuella fel i hårdvaran eller CAN-signalerna. 
 
PC-miljö 
Helhetsbedömningen är att det går bra att arbeta i realtid mot en CAN-buss för 
reglering eller för att analysera och/eller visa data. Detta går utmärkt med en 
standard-PC (minst ~400 MHz) i 20 Hz för ett trettiotal signaler. Den stora fördelen 
jämte att arbeta med ett inbyggt system är den korta startsträckan. Därför lämpar sig 
denna miljö särskilt väl för kortare projekt, som exempelvis examensarbeten. 
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4. Definition av en god förare 
 
Under förstudien genomfördes förutom inventering av forskning, patent och befintliga 
produkter ett antal intervjuer med utvecklingsingenjörer, förartränare, 
lastbilschaufförer med flera på Scania för att försöka definiera vad som kännetecknar 
en god förare.   
 
I 4.1 redovisas den definition av en god förare som tagits fram.  
I avsnitt 4.2 framställs vilka signaler på CAN-bussarna som kan användas för att 
beskriva en förares kvalitet utifrån definitionen. I Bilaga 4 beskrivs signalkvaliteten för 
de viktigaste av dessa signaler.  
4.3 beskriver två specialfall av fordonstillstånd; viktskattning och körmotstånd. 
 
4.1. Händelser och fordonstillstånd 
 
Projeket syftar till att utvärdera möjligheten att mäta och förbättra förarens kvalitet 
vad avser ekonomi (såväl bränsle- och bromsekonomi som slitage), trafiksäkerhet 
och miljöpåverkan. En förares skicklighet går inte att läsa av enbart i belopp av 
förbrukning, maxhastighet, maxvarvtal eller liknande för en given sträcka. Istället har 
fokus lagts på att försöka bedöma hur föraren beter sig i olika situationer. Dessa 
situationer har valts ut med stöd av den forskning som inventerades i 2.1 samt ett 
antal intervjuer som genomförts med olika personer på Scania under förstudiefasen. 
Hänsyn har även tagits till vilken information som finns på CAN-bussarna i dagens 
lastbilar.  
 
I Tabell 2 beskrivs vilka situationer som valts ut för att bedöma förarens beteende. 
Vidare beskrivs närmare vad situationen omfattar samt vilket beteende som är 
önskvärt i situationen. Dessutom visar de högra kolumnerna vilka faktorer händelsen 
främst påverkar; ekonomi, säkerhet eller miljö. En förare som exempelvis alltid 
använder färdbromsarna istället för retarder påverkar genom detta främst ekonomin 
negativt, medan detta har ringa påverkan på miljö och trafiksäkerhet. 
 
Händelse/Situation Beskrivning Ekonomi Säkerhet Miljö
Krön En skicklig förare släpper på 

gaspedalen vid krön för att använda 
nedförsbacken för att åter vinna 
hastighet, istället för att låta motorn 
accelerera fordonet. 

√  √ 

Inbromsning En duktig förare gör inte onödigt hårda 
inbromsningar. Dessutom ser föraren till 
att använda det mest ekonomiska 
bromssystemet. T.ex. retarder istället 
för skivbromsarna i nedförsbackar. 

√ √  

Kraftig acceleration En förare som kör trafiksäkert undviker 
att accelerera för hårt. √ √  

Kraftig 
sidoacceleration 

För att skona last och fordon samt för 
att köra säkert undviker en god förare 
att utsätta fordonet för kraftiga 
sidoaccelerationer. 

 √  

Hjulspinn Föraren bör undvika hjulspinn.  √  
Vältrisk En förare som kör lugnt får inte 

vältvarningar.  √  

Sladd Föraren bör undvika att fordonet 
sladdar.  √  
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Kickdown Kickdownfunktionen undviks av förare 
som kör snålt och miljöriktigt. √  √ 

Körfältsbyte En skicklig förare gör inte kraftiga, 
trafikfarliga körfältsbyten.  √  

Slirande på koppling En duktig förare behöver inte slira 
onödigt mycket på kopplingen. √   

Tabell 2. Händelser där förarens prestation utvärderas 

Förutom dessa situationer kan föraren även bedömas utifrån fordonstillstånd och 
omvärldsinformation. Med detta avses faktorer som föraren kan påverka men som 
inte ses som händelser. Exempel på detta är huruvida varvtalet hållits inom det 
ekonomiska området. Ett mått på detta är att visa hur stor andel av tiden som föraren 
hållit varvtalet här. Fordonstillstånd kan även användas till att detektera en händelse. 
 
Fordonstillstånd Beskrivning 
Gröna varvtalsfältet 
tänt 

En förare som kör miljöriktigt och bränslesnålt ser till att hålla varvtalet 
innanför det gröna varvtalsfältet (ca 1000 – 1500 rpm). 

Varvtal och 
momentuttag, kallstart 

Föraren bör inte hålla för höga varvtal eller begära för höga motormoment 
vid kallstarter. Detta är direkt skadligt för motorn kort efter kallstart men 
även mycket miljöovänligt och oekonomiskt ur bränslesynpunkt under de 
första minuterna. 

Trafikmiljö Fordonets trafikmiljötillstånd beskriver vilken lutning fordonet utsätts för och 
vilka horisontella rörelser fordonet utför. 

Fordonsmassa Fordonsmassan kan inte hämtas direkt ur nätverket utan beräknas fram. 
Den betraktas som ett fordonstillstånd eftersom den kan användas i 
bedömning av händelser. 

Tabell 3. Fordonstillstånd 

 
Vi har härmed definierat vad som utgör en duktig förare. En duktig förare är alltså en 
förare som i så hög grad som möjligt: 

• Håller varvtalet innanför det gröna ekonomifältet. 
• Undviker att bromsa hårt 
• Undviker att göra kraftiga körfältsbyten 
• Använder tillsatsbromsar (retarder och avgasbroms) istället för färdbromsar i 

nedförsbackar. 
• Släpper på gasen när fordonet kör över krön 
• Undviker spinn, sladd och vältrisk 
• Undviker höga varvtal och momentuttag vid kallstarter 

 
Utöver dessa beteenden finns det ett antal andra som skulle kunna användas för att 
bedöma en förares kvalitet, men som inte använts i projektet. Exempelvis kan 
nämnas förares förmåga att hålla sig inom sin fil eller hur avståndet till 
framförvarande fordon varierar. Anledningen att dessa och andra beteenden inte 
använts är att de idag inte finns att hämta på CAN-nätverket, vilket är premissen för 
att använda informationen. 
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4.2. Beskrivande signaler 
 
I Tabell 4 kopplas de händelser som beskrivs i 4.1 till CAN-signaler. Vissa händelser 
har förutom signaler dessutom krävt kännedom om fordonstillstånd. Dessa tillstånd är 
markerat med kursiv text i Signal-kolumnen. I Tabell 5 visas kopplingen mellan 
fordonstillstånd och signaler. I båda tabellerna finns även en kolumn som visar 
skalfaktor för varje signal. Denna kan ge en indikation om vilken noggrannhet som 
gäller för respektive signal. Denna skalfaktor är definierad enligt J-1939.  
 
Händelse Signal / Fordonstillstånd Skalfaktor 

Drivers Demand Engine Percent Torque 1% / bit Krön 
Trafikmiljö - 
Mean Front Axle Speed 1/256 km/h / bit 
Actual Retarder Percent Torque (retarder) 1% / bit 
Actual Retarder Percent Torque (avgasbroms) 1% / bit 
Brake Pedal Position 1% / bit 
Lateral Acceleration 1/2048 m/s² / bit 
Hours 1h / bit 
Minutes 1m / bit 

Inbromsning 

Trafikmiljö - 
Mean Front Axle Speed 1/256 km/h / bit 
Trafikmiljö - 

Kraftig acceleration 

Fordonsmassa - 
Kraftig sidoacceleration Lateral Acceleration 1/2048 m/s² / bit 

ASR Engine Control Active 1/0 Hjulspinn 
ASR Brake Control Active 1/0 
ROP Engine Control Active 1/0 Vältrisk 
ROP Brake Control Active 1/0 
YC Engine Control Active 1/0 Sladd 
YC Brake Control Active 1/0 

Kickdown Accelerator Pedal Kickdown Switch 1/0 
Steering Wheel Angle 1/1024 rad / bit 
Mean Front Axle Speed 1/256 km/h / bit 

Körfältsbyte 

Yaw Rate 1/8192 rad/s / bit 
Slirande på koppling Clutch Overload 1/0 

Tabell 4. Signaler som beskriver händelser 

 
Fordonstillstånd Signal Skalfaktor 
Ekonomiskt / 
oekonomiskt varvtal 

Engine Speed 0.125 rpm / bit 

Engine Speed 0.125 rpm / bit 
Actual Engine Percent Torque 1% / bit 

Varvtal och 
momentuttag, kallstart 

Coolant Water Temperature 1ºC / bit 
Actual Engine - Percent Torque 1% / bit 
Nominal Friction - Percent Torque 1% / bit 
Actual Gear Ratio 0.001 / bit 
Mean Front Axle Speed 1/256 km/h / bit 
Yaw Rate 1/8192 rad/s / bit 

Trafikmiljö 

Fordonsmassa - 
Actual Engine - Percent Torque 1% / bit 
Nominal Friction - Percent Torque 1% / bit 
Actual Gear Ratio 0.001 / bit 

Fordonsmassa 
 
 

Mean Front Axle Speed 1/256 km/h / bit 

Tabell 5. Signaler som beskriver fordonstillstånd 
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Algoritmerna för att bedöma fordonstillstånden fordonsmassa och körmotstånd är 
mer omfattande än för de andra, varför dessa har beskrivits separat i 4.3. 
 
Därmed är det alltså definierat vilka händelser och tillstånd som kan användas för att 
bedöma hur väl en förare framför fordonet samt hur dessa kan erhållas från en CAN-
buss. Genom att analysera vilka signaler som återfinns på vilka bussar visade det sig 
att endast röd och gul buss (se Figur 2 i Bilaga 3) kom att behövas under projektet för 
att åtkomma signalerna i Tabell 4 och Tabell 5. 
 
 
4.3. Viktskattning och körmotståndsberäkning 
 
Några faktorer som påverkar den mängd bränsle som åtgår för en transport, förutom 
förarens beteende, är fordonets vikt, vägbanans lutning, underlaget och 
luftmotståndet. Därför är det intressant att känna dessa tillstånd i varje given punkt. 
Dessutom är information om vägbanans lutning en förutsättning för att kunna 
detektera händelsen krön (se Tabell 4). 
 
Om en bra skattning på vägbanans lutning, fordonets massa, hjulens friktion mot 
vägen och luftmotståndets storlek fanns, kunde de viktigaste av dessa variabler 
beräknas individuellt. Med grundsyftet att se hur mycket lastbilen blir bromsad inses 
dock att det är summan som efterfrågas, inte de ingående delarna.  
 
Det är ingen självklarhet att det underlättar att titta på helheten, men då information 
om bilens massa och vägens lutning inte finns att tillgå på CAN-bussen är ett lämpligt 
sätt att använda Newtons andra lag, F = m · a, lätt justerad och i ett specialfall. Om vi 
delar upp den i olika krafter så får vi: 
 
Fmotor - Fkörmotstånd = m · a  , eller  Fkörmotstånd = Fmotor  - m · a 
 
Vi vet att Fmotor och hastigheten (och därmed acceleration) går att få över CAN-
bussen, vilket innebär att vi ändå behöver ett värde på fordonets massa. I bilar med 
luftfjädring kan ett värde på massan på varje axel fås över CAN-bussen, men det 
ställer till problem om en trailer som inte sänder information om axeltryck är 
tillkopplad. Ställs istället ett ekvationssystem för samma ekvation vid två olika tillfällen 
upp går dilemmat med två obekanta att lösa: 
 

111 amFF dkörmotstånmotor ⋅=−    (1) 

222 amFF dkörmotstånmotor ⋅=−   (2) 
 
Om vi väljer att ta dessa två ekvationer i tidpunkter som ligger tillräckligt nära 
varandra i tiden kan vi anta att Fkörmotstånd1 = Fkörmotstånd2, dvs det antas att inte lutning, 
vindmotstånd eller rullmotstånd varierat.  Då kan följande funktion ställas upp: 
 

21

21

aa
FF

m motormotor

−
−

=  

 
Med hänsyn tagen till att de indata vi får (bl.a. från motorstyrsystemet) inte är exakta 
och att vi deriverar fram accelerationen från hastighetsinformation är det lämligast att 
titta på tillfällen då differensen 21 motormotor FF −  är så stor som möjligt, eftersom vi vet att 
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då bör även skillnaden i acceleration vara stor. Ett mycket lämpligt specialfall för 
detta är då växlingar sker. Då vet vi att skillnaden i framdrivande kraft är stor och sker 
på kort tid (då kopplingen aktiveras). En annan mycket stor fördel är att vi vet att 
Fmotor då växling pågår är noll. 
 

21 aa
Fm motor

−
=   (3) 

 
a1 är accelerationen strax före växlingen, a2 är accelerationen då kopplingen är 
aktiverad. Fmotor är den pådrivande kraften strax före växlingen. 
 

Fmotor fås ur följande ekvation: 
hjul

bakaxelväxellåda
friktionmotormotor r

ZZMMF ⋅
⋅−= )(  

Mmotor hämtas från CAN-bussen genom att multiplicera Actual Engine - Percent 
Torque med maxmomentet för motorn. På samma sätt fås Mfriktion, som alltså är 
motorns friktion, genom att multiplicera Nominal Friction Percent Torque med 
maxmomentet för motorn. Växellådans aktuella utväxling hämtas i signalen Actual 
Gear Ratio. Bakaxelutväxlingen och radien för drivhjulen får manuellt hämtas i 
parameterlistor för bilen.  
 
När ett bra värde på massan finns att tillgå är det förhållandevis enkelt att få ut det 
som från början söktes, nämligen körmotståndet. I varje punkt där vi inte bromsar 
fordonet gäller att Fkörmotstånd = Fmotor  - m · a. Eftersom bromskrafter är mer eller 
mindre okända beräknas inget värde på körmotstånden om färdbromsar eller 
tillsatsbromsar används. 
 
Försök med körmotståndet har även visat att det korrelerar bra mot hur vägbanan 
kröker sig. Det går tydligt att se att körmotståndet kraftigt minskar vid krön och att det 
är påtagliga skillnader i körmotstånd med olika last i samma backe. I låga hastigheter 
fås dessutom ungefär samma körmotstånd uppför en backe som nedför densamma, 
fast med negativt tecken. Detta är rimligt eftersom rullmotstånd och luftmotstånd då 
kan försummas. 
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5. Quality Driver – systemet 
 
I denna del av rapporten beskrivs i detalj hur mjukvaran fungerar, både dess ramverk 
med stödfunktioner men även algoritmerna för att detektera och logga händelser och 
kördata. De grafiska gränssnitten som kan väljas beskrivs i 5.8. Slutligen följer en 
sammanställning av resultaten från testning av systemet (5.10). 
 
De många olika funktionerna i den valda implementationen av Quality Driver-
systemet kräver en lösning där ett antal Matlab-funktioner kan köras med olika 
frekvens. Det krävs funktioner för initiering, funktioner som kan köras med känd 
frekvens och särskilda funktioner som körs vid avslut. Matlab stödjer inte flertrådig 
verksamhet, dvs att låta en funktion avbryta en annan. Därför var det av stor vikt att 
göra algoritmerna och funktionerna så snabba som möjligt för att undvika 
samplingsfel i största möjliga utsträckning. I det fall då funktioner skulle köras med 
samma frekvens valdes en tidsförskjutning mellan dem. 5.1 beskriver utformningen 
av denna struktur och hur programmen som utgör strukturen fungerar.  
 
5.1. Programstruktur 
 
Programmet startar med ett val där användaren får avgöra vilket gränssnitt som 
önskas. Antingen ett gränssnitt som är utvecklat för att likna instrumentklustret på en 
Scania-lastbil, ett gränssnitt som hela tiden visar lite fler fordonsuppgifter såsom 
körmotstånd och rattvinkel samt ett rent debug-gränssnitt som visar värdet på alla 
använda insignaler. Därefter startar loopen enligt Figur 12.  

 
Figur 12. function qualityDriver() 

function qualityDriver() 
{ 
//Detta program är grundprogrammet Quality Driver.  
//När det startas påbörjas analys av föraren. När det avslutas  
//är körningen färdig. 
  
 initializeCAN();  //Initiera CAN-bussar 
 middleware();    //Starta medlaren 
  
 interface = choose_interface(); //Låt användaren välja gränssnitt
 open_interface(interface); //Öppna valt gränssnitt 

  
while(!stop_button)  //Loop 
{ 

get_signal_values();    //Hämtar aktuella signalvärden 
 
log_data();  //Påbörja dataloggning 
 
detect_events(); //Påbörja detektion av händelser 

//och fordonsstatus 
 
notify_driver(); //Undersök om föraren bör få  

//något tips och ge det tipset i 
//så fall 

} 
CANshutdown(); 
generate_report(); //Generera rapport över hur körningen varit 

} 
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While-loopen i Figur 12 motsvarar (c) i Figur 6. 
Som den alerte läsaren inser är Figur 12 endast en principskiss över hur programmet 
är uppbyggt. I själva verket är funktionerna separata processer och körs oberoende 
av varandra. Illustrationen med en loop används emellertid av rent pedagogiska skäl.  
Tabell 6 visar de verkliga processerna och deras frekvens.  
 

Funktion Frekvens 
Sampling 
Hämtar värden från CAN-buss 

10 Hz 

Loggning & Detektion 
Detekterar händelser och loggar dessa samt övrig 
fordonsdata 

5 Hz 

Viktskattning 
Skattar fordonets massa vid växlingar 

20 Hz 

Tips 
Tipsar föraren om förbättringar i körsätt 

1 Hz 

Gränssnittsuppdatering 
Uppdaterar informationen i det grafiska 
gränssnittet för att överensstämma med aktuellt 
läge för fordonet 

5 Hz 

Tabell 6. Funktioner inom Quality Driver 

 
 
5.2. Medlaren - Middleware 
 
Medlarprocessen som startas kommunicerar kontinuerligt med drivrutinerna för CAN-
hårdvaran för att hämta in CAN-meddelanden. Figur 13 beskriver principen för 
medlarprogrammet. 

 
Figur 13. function middleware() 

function middleware() 
{ 
//Detta är funktionen middleware som sparar det senaste värdet på relevanta 
//CAN-meddelanden i minnet, så att andra funktioner kan begära 
//signalvärdet. 
//Middleware-funktionen arbetar i en egen process oberoende av  
//loopen i qualityDriver()-funktionen. 
  

while(!stop_button) //Loop 
{  

while(CAN_buffer_not_empty) //Loopa medan det finns  
{ //meddelanden att hämta 

 
  //Hämta ett meddelande från CAN-bufferten 
  message,id = getMessageFromQueue(); 
   
  //Spara meddelandet i en lista över meddelanden 
  meddelande[id] = message; 

} 
sleep(10); //Låt datorn arbeta med annat om vi inte har några 

//CAN-meddelanden just nu 
  
} 

} 
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5.3. Signalhämtning 
 
Denna funktion arbetar med att hämta meddelanden från medlaren, göra om dem till 
signaler och spara dem som globala variabler så att övriga funktioner i Matlab kan 
åtkomma signalvärden. Principen beskrivs i Figur 14. 
 

 
Figur 14. function get_signal_values() 

Varje meddelande som skall hämtas från CAN-bussen är som nämnt definierat med 
varsitt identifikationsnummer. I Matlab görs ett anrop där det senaste meddelandet av 
ett visst ID begärs från medlaren. Ur meddelandet kan därefter aktuella databitar 
hämtas ut för att få signalvärden. 
 
För varje signal i ett specifikt meddelande är en startbyte, startbit och längd 
definierad. Med kännedom om detta kan önskade signaler hämtas ur varje 
meddelande. Exempelvis hämtas signalen Mean Front Axle Speed i meddelandet 
EBC2, med startbit 1, startbyte 1 och längd 16. Det betyder alltså att de första 16 
bitarna (= 2 byte) ger värdet på signalen. I fallet med Mean Front Axle Speed är 
enligt Tabell 4 skalfaktorn 1/256 km/h / bit.  
 
För varje signal i det aktuella meddelandet som hämtats till variabeln message ovan 
krävs en metod för att få ut ett decimalt värde för varje signal. En sådan har 
utvecklats med möjlighet att hämta ut decimalt värde av signaler utifrån kännedom 
om meddelandets innehåll, startbyte, startbit och längd. 
 

( ) skalfaktorkmessagebitgetsignal
längd

istartbitstartbytek

i ⋅⋅= ∑
=+⋅−= 0,8)1(

2))((  

 
Bitget är en matlabfunktion för att hämta ett bitvärde på en specifik plats i ett heltal. 
Svaret är således alltid 1 eller 0. Genom att multiplicera detta med en representativ 
potens av två och summera fås följaktligen det decimala värdet på signalen.  

function get_signal_values() 
{ 
//Funktionen hämtar alla meddelanden som behövs från middleware och 
//extraherar relevanta signalvärden från varje meddelande 
  

foreach(meddelande) //meddelande är en lista med id:nr för 
{ //samtliga CAN-meddelanden vi vill ha  

//signaler från 
 
 current_message = get_msg_from_middleware(meddelande); 
 foreach(signal[meddelande]) //signal[meddelande] är en lista
 {   //på alla signaler i meddelandet 

//som ska hämtas    
 
//Startbyte, startbit och längd finns definierat för  
//varje signal 
current_signal_value = 
getSigValue(current_message,startbyte,startbit,length); 

} 
} 

} 
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5.4. Dataloggning 
 
En timer triggar med 5 Hz en funktion för loggning. Denna funktion loggar ett antal 
data från CAN-bussen i vektorer för att senare kunna utvärdera föraren utifrån dessa 
men också för att erbjuda stöd till händelsedetekteringen. Förutom detta skall 
fordonsstatus bestämmas (se Tabell 3). Figur 15 visar principen för loggningen av 
data. 

 

 
Figur 15. function log_data() 

 
5.5. Händelsedetektering 
 
De händelser som kan detekteras beskrivs i Tabell 2. Principen för detta tydliggörs i 
Figur 16. 

function log_data() 
{ 
//Funktionen loggar signalvärden i vektorer samt avgör vilken fordonsstatus 
//som gäller, vilken trafikmiljö fordonet befinner sig i osv. 
 

//Vi har nu ett antal signaler, exempelvis “current_signal_value” 
 
//Loggning// 
engine_speed_vector[end + 1] = engine_speed; 
engine_torque_vector[end + 1] = actual_engine_percent_torque; 
if(engine_speed within economic range) 

econ_engine_speed[end + 1] = 1; 
   else 

econ_engine_speed[end + 1] = 0; 
 

//Och så vidare… 
 
//Bestämning av fordonssatatus// 
foreach(fordonsstatus som skall bestämmas) 
{ 
 if(conditions) 
  vehicle_state = a; 

else 
 vehicle_state = b;  
//Här bestäms således fordonsstatus, såsom aktuell lutning, 
//omgivande trafikmiljö (korsningar, kurvor m.m.) m.m. 

}  
} 
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Figur 16. function detect_events() 

 
 
5.6. Förarträning 
 
Figur 17 beskriver hur programmet bedömer huruvida föraren bör tipsas och vilket 
tips föraren bör få. Hur dessa tips kan se ut beskrivs vidare i 5.8. 

function detect_events() 
{ 
//Funktionen använder aktuella signaler och information om 
//fordons- och trafikstatus för att detektera att händelser sker och  
//utvärderar också föraren i dessa händelser genom att analysera andra  
//signaler 

 
detect_action_flags(); //Söker efter direkta händelser som  

//rapporteras över CAN. Ex.vis ESP- 
//ingripanden, kickdown eller slirande på  
//koppling 

 
 detect_hilltop(); //Undersök om vi precis kör över ett krön;  

//undersök i så fall momentuttagsvektorn 
//engine_torque_vector och bedöm om den minskat 
//tillräckligt mycket 

 if(braking) 
 { 
  if (acceleration < k0) 
    //trafikfarlig inbromsning 
  if (variation(acceleration) > k1) 
    //ryckig inbromsning 
  if(acceleration < k2 &&  

   actual_retarder_percent_torque(retarder) > k3 &&  
   abs(lateral_acceleration) > k4) 

        //Retarderinbromsning i kraftig sväng.  
//Risk för sladd! 

  if (downhill) 
  {       
   if(retarder+avgasbroms < c1*tot_broms) 
     //Dåligt val av bromssystem;  
     //använd mer retarder och avgasbroms.. 
  }   
 } 

 
 if (acceleration > k5) 
  //trafikfarlig acceleration 
 if (abs(lateral_acceleration) > k6) 
  //För hög sidoacceleration 
 if (fordonet_blinkar) 

//Körfältsbyte pågår. Registrera hur kraftigt det är genom att 
//titta på rattvinkel och hastighet 

} 
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Figur 17. function notify_driver () 

 
 
5.7. Rapportgenerering 
 
När användaren så önskar, företrädesvis vid körningens slut, kan programmet 
generera en rapport. Denna rapport anger på ett antal punkter hur föraren bedömts 
under körningen. För utvecklings- och demonstrationssyften innehåller den även en 
lista på alla händelser som detekterats under körningen. Programmet räknar och 
presenterar genomsnitt på vektorer, förhållanden mellan olika variabler och värden 
på vissa variabler. Ingen bedömning av händelser görs i denna del av programmet. 
Emellertid finns det definierade målnivåer för dessa genomsnitt och förhållanden som 
tas hänsyn till när rapporten skapas. Figur 18 visar det program som genererar 
rapporten. Se Bilaga 2 för ett exempel på en rapport från ett körpass. 
 
Den första delen av rapporten omfattar fakta om körningen, såsom total körtid, 
körsträcka, total mängd förbrukat bränsle, skattad fordonsmassa, andel 
tomgångskörning, stadskörning osv.  
 
Nästa del omfattar diverse loggade data med bedömning. Här återges hur ofta 
föraren utsätter fordonet för kraftiga accelerationer, kraftiga sidoaccelerationer och 
ryck i sidled. Andelen av tiden föraren hållit varvtalet innanför det rekommenderade 
varvtalsfältet anges i procent, liksom tiden föraren kört hastigare än den på förhand 
definierade maxhastigheten. Övriga mått som visas är hur väl föraren valt rätt varvtal 
vid kallstart, hur stor andel av inbromsningarna som varit kraftiga och/eller ryckiga 
samt hur ofta föraren använder kickdownfunktionen. 
 
För alla dessa mått har målnivåer definierats med hjälp av erfarenhet från vad som 
bedömts som bra respektive dålig körning, så att det enkelt kan åskådliggöras hur 
värdet är relativt målet. Blå påbudsskylt betyder att värdet är bra, väjningspliktsskylt 
anger att det är något för hög eller lågt, en stoppskylt indikerar att föraren gjort dåligt 
ifrån sig.  

function notify_driver() 
{ 
//Funktionen undersöker om föraren varit för dålig på någon av  
//bedömningspunkterna och ger i så fall ett tips 
 
 foreach(tips) 
 { 
  //Avgör om föraren inte är tillräckligt bra 
 
  //exempelvis: 
  if (number_of_hard_brakings / total_driving_time > k7) 
   if (time_since_last_tip > 15s) 
    if (time_since_last_braking_tip > 300s) 
     generate_tips(“Bromsa lugnare”); 
  //eller 
  if (mean(econ_engine_speed) < k8) 
   if (time_since_last_tip > 15s) 
    if (time_since_last_economy_tip > 300s) 

    generate_tips(“Håll varvtalet  
    inom det gröna området”); 

} 
} 
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Nästa del av rapporten omfattar bedömning av föraren i händelser såsom 
gasbeteende vid krön, förutseendeförmåga, val av bromssystem och andel kraftiga 
körfältsbyten. Slutligen följer frekvens av hjulspinn, sladd och vältrisk. Även dessa 
bedömningar får figurer som beskriver hur väl föraren betett sig i förhållande till 
målnivåerna. 
 

 
Figur 18. function generate_report() 

 
5.8. Grafiskt gränssnitt 
 
Ett grafiskt användargränssnitt behövdes av främst två orsaker. Dels för 
utvecklingsarbetet och dels för demonstrationer. En slutgiltig produkt kommer 
naturligtvis inte ha ett grafiskt gränssnitt från Matlab, varför framtagningen av 
gränssnittet för demonstrationer skedde med syfte av att visa hur det skulle kunna 
tänkas fungera i en färdig produkt.  
 
Användaren väljer vid programstart vilket gränssnitt som önskas av följande tre: 

1. Fullt debuggränssnitt (Figur 19) 
2. Begränsat debuggränssnitt (Figur 20) 
3. Presentationsgränssnitt – Instrumentkluster (Figur 21) 

function generate_report() 
{ 
//Funktionen genererar en rapport med medeltal och övrig data från  
//körningen när den avslutas 
 

//Räkna ut genomsnitt och antal förekomster respektive frekvens  
//för de olika signalerna som skall visas i rapporten 
foreach(signal_in_report) 
{ 
 print(mean(signal_value_vector)); 
 //eller… 
 print(event_occurrence_counter); 
} 

} 
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Figur 19. Grafiskt gränssnitt som visar ingående data m.m. 

 
De olika knapparna som visas i Figur 19 styr vilken information som utvecklaren 
önskar följa på skärmen. Exempelvis kan den nedre rutan, ”Dump”, bytas mot en 
kontinuerligt uppdaterad graf över hastighet, förbrukning, varvtal osv. I samma ruta 
kan även alla händelser (events) som systemet detekterar skrivas. Genom att trycka 
på knappen rapport skapas en rapport för körningen. Mer om den rapporten står att 
läsa i 5.7. 
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Figur 20. Grafiskt gränssnitt som visar information om fordonets status 

 
Gränssnittet i Figur 20 visar på ett mer lättöverskådligt vis några av de indata som 
används. Längst ned visas alltid de senaste sex händelserna. I detta gränssnitt får 
användaren rösttips ur datorns högtalare när ett visst negativt beteende kunnat 
detekteras. Hur programmet avgör när föraren bör tipsas beskrivs i 5.6. 

 
Figur 21. Grafiskt gränssnitt som visar fordonets instrumentkluster 

 
Figur 21 visar ett gränssnitt som utvecklats för att i största möjliga mån efterlikna 
Scanias nuvarande instrumentkluster. Förutom mätare för hastighet, varvtal, 
bränslemängd, kylvätsketemperatur och tryck i lufttankar finns det två displayer samt 
kontrollampor för diverse varningar såsom bältespåminnelse, 
körriktningsvisarindikatorlampor, vältrisklampa med mera. I underkant visas precis 
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som i föregående gränssnitt de senaste detekterade händelserna samt tidpunkten för 
deras inträffande. 
 
I displayen precis under hastighetsmätaren visas information om aktuell växel, 
tidpunkt, fordonets mätarställning samt yttertemperatur. I detta gränssnitt används 
displayen till höger om hastighetsmätaren för att förmedla tips och råd till föraren (se 
Figur 22). När tipsfunktionen avgör att ett tips bör meddelas föraren lyser rutan upp i 
gult och en tipsande text visas. Följande tips föraren kan få: 
 

• Undvik att köra över 85 km/h. 
• Tänk på att undvika tomgångskörning. 
• Släpp på gasen i nedförsbackarna. 
• Försök att hålla varvtalet innanför det gröna varvtalsområdet. 
• Undvik höga varvtal när motorn är kall. 
• Undvik hårda inbromsningar. 
• Undvik kickdown-funktionen om du vill spara bränsle. 
• Släpp på gasen när du kör över krön. 
• Försök att titta på trafiken längre fram - kör förutseende! 
• Använd retarder och avgasbroms så mycket som möjligt. 
• Tänk på att använda retarder och avgasbroms istället för färdbromsar i 

nedförsbackarna. 
• Försök att göra lugnare filbyten. 
• Minska din hastighet in i kurvor. 
• Bilen sladdar ofta. Försök köra mer anpassat efter underlaget. 
• Bilen spinner ofta. Försök att gasa mindre och ta fart före branta 

uppförsbackar. 
• För bättre viktskattning: växla några gånger. 
• Motorn är kall! Du får inte varva motorn så här mycket! 
• Det är halt ute! 

 
Figur 22 visar hur ett tips kan se ut. 
 

 
Figur 22. Föraren blir tipsad om att hålla sitt varvtal innanför det gröna området 

 
5.9. Förarbetyg 
 
Det är naturligtvis önskvärt att föraren skall kunna ges ett entydigt utlåtande utifrån 
de bedömningar av beteendet vid trafiksituationer och utifrån loggade data för egen 
kännedom och för att arbetsgivaren snabbt skall kunna sortera förare efter deras 
skicklighet. Under projektet har emellertid bara bedömning på förarens förmåga vid 
varje typ av händelse gjorts. Inga betyg på föraren som helhet har genererats. Två 
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viktiga anledningar till detta är att systemet måste vara mycket väl kalibrerat för varje 
enskild händelse innan ett helhetsutlåtande kan vara rättvisande respektive att det 
för varje arbetsgivare finns olika önskemål på vad en duktig förare skall prestera.   
 
Vissa åkerier kanske väljer att premiera förare som förbättrar sig så mycket som 
möjligt. Detta skulle i dagsläget inte framhävas av en enkel sammanräkning av de 
utlåtanden som finns. En annan aspekt är att olika åkerier prioriterar olika mellan 
trafiksäkerhet, miljö, slitage och bränsleförbrukning. När det ena åkeriet försöker 
minska sitt slitage och önskar att slutbetyget korrelerar mycket med slitagepunkter 
önskar ett annat enkom att förarna kör bränslesnålt. Därför bör systemet ha möjlighet 
till input från en administratör när det gäller hur delinformation om förarens beteende 
skall viktas ihop till ett slutbetyg. 
 
Systemet möjliggör i dagsläget en sammanställning till ett betyg, men för att detta 
betyg skall vara rättvisande bör omfattande testning med många olika förare och 
många olika fordon göras för att se att de av systemet registrerade beteenden 
verkligen korrelerar med de slutsatser som dras – t.ex. att en förare som har dåligt 
betyg i bromsanvändning verkligen sliter mer på bromsar än föraren som inte har det. 
 
5.10. Tester 
 
För att verifiera att systemet inte bara detekterar händelserna utan även bedömer 
föraren korrekt vid dessa händelser har tester med olika förare under olika 
körsituationer och med olika fordon utförts. Under testerna har en parameter åt 
gången varierats; antingen fordonet (och lasten), vägsträckan eller förarens insats.  
Dessutom har tester gjorts då två olika förare försökt köra ekonomiskt respektive 
slarvigt. 
 
Den bedömning som gjorts är att de flesta händelserna som listas i Tabell 2 kan 
xdetekteras korrekt i cirka 90% av fallen. Antalet feldetekteringar – dvs tillfällen då 
systemet tycker sig detektera en händelse som de facto inte inträffat – är mycket få. 
Denna bedömning har gjorts subjektivt av utvecklaren som dels upplevt händelserna 
och studerat föraren samtidigt som systemets yttrande iakttagits. På liknande sätt har 
fordonstillstånd som bestäms i Tabell 3 kunnat verifieras. Exempelvis har den 
viktskattning som görs verifierats genom att väga fordonet. Algoritmerna för 
bestämning av fordonstillstånd har bedömts som tillfredsställande. 
 
Det går tydligt att se att systemet ger föraren som kör slarvigt ett mycket sämre 
omdöme än när han kör ekonomiskt. Dessutom levererar systemet mycket sällan tips 
till en förare som kör medvetet bra, medan en slarvig förare får flertalet tips om 
förbättringar. Stora empiriska studier av Quality Driver-systemets prestanda har dock 
inte kunnat genomföras under projektets relativt korta gång. Istället arbetet har 
koncentrerats på att förbättra händelsedetektionen i så hög grad som möjligt. Många 
gånger behövde systemet förbättras eller förändras för att kunna anpassa sig till flera 
olika fordon. Försöken har i huvudsak gjorts på dragbilar med och utan tillkopplad 
trailer. Enstaka försök har även gjorts på lastbilar med skåp. Däremot har inga försök 
gjorts med s.k. långtradare, dvs lastbil med skåp och tillkopplad släpvagn. 
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6.  Resultat och slutsatser 
 
Syftet med examensarbetet var att först definiera vad som utmärker en god förare för 
att sedan undersöka hur fordonsintern information skulle kunna användas för att 
bedöma och träna föraren. Ett system för registrering av händelser och utvärdering 
av förarens skicklighet i dessa har tagits fram. Systemet är implementerat i Matlab i 
en PC-miljö. De slutsatser som dragits är att det går att identifiera ett antal beteenden 
hos föraren såväl vid ett antal definierade händelser som utifrån data som 
kontinuerligt sparas under körningen. Informationen på CAN-bussarna är tillräckligt 
god för att händelser skall kunna detekteras med cirka 90% konfidens och för att 
förarens förmåga skall kunna bedömas i dessa händelser.  
 
För att kunna detektera vissa av händelserna krävs det att fordonet är utrustat med 
utrustning annan än standard. Ett exempel på detta är sidoaccelerationsdetektionen 
som kräver att fordonet har ESP-system.  
 
Föraren får tips under körningen på hur körstilen bör förbättras. Dessa kan fås 
antingen som inspelade rösttips eller meddelanden på en skärm. Föraren får tipset i 
anslutning till att en händelse uppstått då föraren uppträtt slarvigt, om föraren påvisar 
ett mönster av slarvig körstil. 
 
Efter varje körning genereras en rapport som anger ett antal nyckeltal för förarens 
prestation under körpasset. Hur väl dessa rapporter reflekterar körstilen har inte 
kunnat testas i full utsträckning, men det är tydligt att en förare som kör medvetet 
slarvigt får ett sämre utlåtande än en som kör medvetet ekonomiskt. 
 
Forskningen inom förarträning ligger en bit före de produkter som erbjuds på 
marknaden idag. Det betonas ofta att systemen måste satsa i större utsträckning på 
enkelhet för såväl operatörer som förare. De flesta studierna undersöker dock bara 
hårda fakta och försöker ta fram metoder att mäta diverse omvärldsdata bättre; få 
söker bestämma förarens beteende.  
 
De patent som studerats bedömdes inte utgöra något direkt hinder för att 
implementera den lösning som presenterats. De flesta patenten är antingen alltför 
generella eller, om de är specifika, inriktade på någon detalj som inte utgör ett hinder.  
 
Det finns flera funktioner i Scanialastbilar idag som kan dra nytta av bättre kännedom 
om trafikläget och förarbeteende, och det kommer förmodligen att komma än fler 
sådana funktioner i framtiden. Informationen kan också användas till att undersöka 
hur fordonet används, för att man skall kunna följa upp fordon bättre och motverka 
fel. Sådan information kan även användas för att underlätta prissättningen vid 
leasingavtal. 
 
Dessutom kan kännedom om fordonets aktuella trafiksituation användas till 
säkerhetshöjande funktioner, såsom Information Hold. Idén med Information Hold är 
att undvika att störa föraren med lågprioriterad information då fordonet befinner sig i 
en sådan situation att extra uppmärksamhet från föraren krävs. Exempelvis kan 
systemet vänta med att leverera ett SMS till föraren om fordonet befinner sig i en 
cirkulationsplats. Dessa är exempel på hur information om körsätt och körmiljö kan 
användas för att förbättra Scanias produkter. 
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6.1. Fortsatt arbete 
 
Eftersom arbetet endast omfattar cirka tjugo veckor har inte tillräckligt mycket möda 
kunnat läggas på varje enskild del för att utvärdera huruvida dessa delar är 
användbara. Det viktiga har varit att utveckla konceptet och helheten.  
 
Därmed finns det alltså mängder av fortsatt arbete att utföra såvida man accepterar 
konceptet som helhet. När det gäller händelsedetekteringen behöver algoritmerna för 
de mer avancerade händelserna förbättras så att det går att med större säkerhet 
både detektera och korrekt bedöma händelser. Viss hantering av loggade data kan 
också förbättras.  
 
Förutom att förbättra funktioner bör de befintliga även inventeras och testas. Det är 
viktigt att enbart de funktioner som på ett rättvisande sätt kan beskriva föraren 
behålls. Nya funktioner kan också tänkas tillkomma. Två exempel är att relatera 
acceleration till gaspådrag för att se hur duktig föraren varit på att accelerera fordonet 
utan att använda gaspedalen samt en studie av bortbromsad energi – för att försöka 
minska inbromsningarna så mycket som möjligt. Dessutom skulle radarinformationen 
från AiCC-enheten kunna användas för att bedöma hur trafiksäkert föraren kör. 
 
Vidare bör en analys göras av vilka händelsedetektioner som kräver vilka 
specifikationer på lastbilen. Exempelvis krävs det att bilen är utrustad med ESP för 
att kunna detektera en korsning, kurva eller cirkulationsplats. Utöver att kartlägga 
detta bör även programmet modifieras så att det kan anpassa sig efter fordonets 
aktuella specifikation. 
 
Därnäst bör programmet utsättas för en omfattande testning, med många olika förare 
och fordon, för att kunna avgöra huruvida programmet är rättvisande och justera efter 
behov. Denna testning kan naturligtvis ske i PC-miljö, eventuellt rentutav med hjälp 
av Scania Fleet Management-system i fordon. 
 
Körrapporterna, som endast ger översikt över det senast avverkade körpasset skulle 
kunna sparas undan i en databas. Idag saknas möjligheten att göra en rapport över 
förarens beteende under lång tid. Det är oftast mer relevant för en arbetsgivare att se 
hur föraren betett sig under en veckas tid, eller en månad. För detta krävs en 
koppling mot någon typ av databas som kan sammanställa och skapa 
månadsrapporter. 
 
En annan funktion som kan fås när informationen sammanställs i en databas är 
möjligheterna att beskriva hur en förare förbättrat sig över tiden. Detta kan vara av 
intresse för att bedöma hur en ny förare följer en inlärningskurva. Informationen kan 
också användas i syfte att avgöra hur väl ett företags resurser motsvarar behoven. 
Här kan det eventuellt finnas information som kan motivera inköp av starkare motorer 
till fordonen, göra rekommendationer om att köpa retarderbroms till nya lastbilar i 
framtiden osv.  
 
Det vore också önskvärt att förarens tidigare betygsnivåer kunde laddas ned till 
fordonet eftersom då tipsnivåerna för varje enskild förare kunde ändras beroende på 
hur väl föraren kört tidigare och beroende på hur duktiga förarna på åkeriet generellt 
är. Detta skulle leda till en successivt ökande nivå på förare med hela tiden högre 
krav på ekonomisk, säker och miljövänlig körstil. 
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För ytterligare arbete behövs en kommunikationsmodell. Det måste klargöras vilka 
enheter som systemet skall kommunicera med, hur förarinteraktionen skall ske och 
över vilket medium rapporter skall sändas till åkeriet. 
 
Systemet behöver också implementeras i en styrenhet för att testa hur detta påverkar 
prestanda och resultat. Det kommer innebära att många av algoritmerna måste 
skrivas om något eftersom minnestillgången i en mikrodator är betydligt mer 
begränsad än i en PC-miljö. Figur 23 illustrerar en tänkbara 
implementeringsarkitektur. Här används styrenheten Koordinatorn, eftersom den har 
lämplig hårdvara med god kapacitet. Dessutom är den ansluten till alla CAN-bussar, 
som Figur 2 i Bilaga 3 visar. Därför kan program på Koordinatorn åtkomma all 
information som sänds på nätverket.  Lägger man funktionerna för att logga data och 
detektera händelser – dvs hela bedömningen – i Koordinatorn kan sedan andra 
enheter användas för förarträning respektive rapportering.  Föraren kan tränas 
exempelvis genom styrenheten för instrumentklustret, stereon eller en Interactor. För 
rapportering till åkeri kan godtycklig enhet med uppkoppling mot externa nät 
användas. Idag finns möjlighet för detta genom någon av Scania Fleet Management-
produkterna, som via SMS eller GPRS kan sända information till en databas.   
 

 
Figur 23. Tänkbar implementeringsarkitektur 

De stora fördelarna med att separera funktionerna bedömning, rapportering och 
förarträning är konfigurerbarheten och modulariteten. En kund som inte intresserar 
sig av rapportering kan välja att bara lägga till förarträningsfunktionen, utan att 
behöva lägga till någon ny hårdvara i fordonet. Dessutom kan de olika funktionerna 
utvecklas separat. Utformning av förarträningsmeddelanden kan göras av den 
avdelning som arbetar med instrumenteringen medan kommunikationsprotokollet för 
rapporterna med fördel utvecklas av samma grupp som arbetar med Scania Fleet 
Management. En estimering som gjorts anger att implementationen skulle kräva cirka 
400-500 rader kod som behöver köras i cirka 20 Hz och att minnesåtgången vore 
cirka 1,5 Kb. 
 
På samma sätt kan information från bedömningen – exempelvis om fordonets 
aktuella trafikmiljö – distribueras över CAN-nätverken och användas av andra 
styrenheter för bättre beslutfattande i reglering av fordonets funktioner. 
 

Interactor / 
Communicator ICL / MFD / AUS

Indata 
(TCO, EMS, BMS, …) 

FörarträningBedömningRapportering 

Coordinator 
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Bilaga 1. Rapport från Scanias Fleet Management-system 

 

  



 

 

 



 

 

 
Bilaga 2. Rapport från Quality Driver – systemet 

 



 

 

 
 



 

 

Bilaga 3. CAN-protokoll och nätverksarkitektur 
 
 
 

CAN-protokollet 
CAN är en standard för seriell kommunikation som används för att kommunicera 
mellan olika inbyggda system (mikrodatorer). På en CAN-buss sänds datasekvenser 
som består av ett adressregister som är 11 eller 29 bitar långt och ett meddelande 
som är 8 byte (64 bitar) långt. Detta meddelande delas upp i signaler som beskriver 
ett värde på någon fordonsdata. Se Figur 1 för en strukturbild på ett CAN-
meddelande. 
 
Som de flesta andra lastbilstillverkarna används på Scania SAE J1939-protokollet 
med 29 bitars adressregister. Exempelvis är 18FEE617 adressen för meddelandet 
Time-Date. De första fem bitarna i adressen motsvarar prioriteten på meddelandet. 
Lågt värde är hög prioritet. De följande sexton bitarna är just ID - ett igenkänningstal 
för meddelandet. De sista åtta bitarna representerar avsändaren. I de 64 databitarna 
läggs sedan signaler. Var i databitarna signalerna finns definieras av J1939-
protokollet. Signalen Year återfinns i meddelandet Time-Date på byte nr 6, bit 1-8. På 
så vis kan upp till 32 signaler få plats i ett meddelande. Överföringshastigheten på 
CAN-bussarna är 256 kbit/s vilket leder till att cirka 2500 CAN-meddelanden kan 
sändas per sekund, på varje buss. 
 

 
Figur 1. Exempel på CAN-meddelande och -signal. 

 
 
Nätverksarkitektur 
Nätverket i Scanialastbilar är uppbyggt kring tre CAN-bussar; röd, gul och grön buss, 
som sköter kommunikationen mellan de knappt tjugo styrenheterna som finns i en 
lastbil idag, se Figur 2. Bussarna har indelats efter säkerhetskritisk nivå. Grön buss 
används för icke-kritiska funktioner såsom ljudanläggning, navigation och 
klimatanläggning. Gul buss är avsedd för halvkritiska meddelanden, såsom belysning 
eller alarmsystem och röd buss används för kritiska meddelanden, såsom 
motorstyrning, bromssystem etc. Styrenheten ”koordinatorn” är ansluten till samtliga 
tre bussar och fungerar bl.a. som en gateway och skickar vidare vissa meddelanden 
från en buss till en annan. Kylvätsketemperaturen, t.ex., skickas ut av 
motorstyrenheten på röd buss. Koordinatorn skickar vidare informationen på gul och 
grön  buss för att t.ex. instrumentklustret (instrumentpanelen) som sitter på gul buss 
skall kunna ta emot och meddela föraren om temperaturen och för att klimatsystemet 
på grön buss skall veta hur varm luft som kan levereras. 

18 FE F1 00 F8 3A 75 B2 3C 63 FF EF 

Adress Data

Prio ID Avsändare Cruise Control Speed 



 

 

 
Figur 2. Nätverksarkitektur i Scanialastbilar 

 



 

 

Bilaga 4. Signalkvalitet 

 
 
De signaler som sänds på CAN-bussarna innehåller antingen binär eller analog 
information. All kommunikation är naturligtvis digital (och därmed binär), men 
signalernas värden kan antingen vara enbart 1/0 eller beskriva ett analogt värde, 
exempelvis 0-100%. De binära signalernas kvalitet (exempelvis Accelerator Pedal 
Kickdown Switch) lämnar inte mycket rum för diskussion. Däremot följer nedan en 
kort analys av övriga signaler. Vad som är avgörande för de flesta signaler är 
frekvensen med vilka de sänds på nätverket samt deras upplösning. I några fall är 
även signalbruset intressant, särskilt i när det gäller hastighetssignalen, som skall 
deriveras för att få accelerationen. 
 
Flera av signalerna härstammar inte från mätvärden, utan från modeller. Ett exempel 
på detta är signalen som anger aktuellt motormoment, Actual Engine Percent 
Torque. Det finns inget enkelt sätt att mäta motorns utgående moment; istället räknar 
motorstyrsystemet utifrån en modell ett värde som sänds ut över CAN-bussen. 
 
Signalerna har analyserats i Matlab efter inläsning från körningar som loggats 
medelst CANalyzer. Signalerna har hämtats in från olika bilar för att undvika 
systematiska fel. En frekvensanalys har gjorts på signaler med misstänkt brus och 
samtliga har plottats till grafer för mer lättöverskådlig analys. Detta har gjorts med 
den laborationsmiljö som beskrivs i 3.1.1 och 3.1.2. 
 
Actual Retarder Percent Torque  (avgasbroms) 
Signalen anger hur stor andel av momentet från avgasbromsen som för närvarande 
används. Detta värde bygger på en modell och är osäkert, annat än i ändlägena 0% 
och 100%. Signalen har därför använts som ett binärt mått för att identifiera huruvida 
avgasbroms används eller ej, för att uttala något om hur mycket avgasbromsen 
arbetar. 
 
Acutal Retarder Percent Torque (retarder) 
Signalen anger hur stor andel av maximalt moment retardern bromsar kardanaxeln 
med. Dilemmat med retardern är att dess maximala moment är varierande mellan 
olika bilar och svårt att bestämma precist. Maxmomentet är definierat från 
tillverkningen men det verkliga kan variera med 10%. Därför har signalen inte 
använts kvantitativt utan binärt för att avgöra huruvida retardern arbetar eller ej. 
 
Steering Wheel Angle 
Signalen visar med hög upplösning rattvinkeln. Analys av signalen över stort 
tidsintervall visar dock att genomsnittsvärdet inte är noll, vilket skulle motsvara att 
fordonet körts rakt fram, i genomsnitt. Antas att hjulens genomsnittsriktning på lång 
tid bör vara rakt fram innebär det att det inte går att lita på att rattevinkelsignalens 
noll-läge motsvarar att hjulen står rakt fram. Detta kan bero på monteringsfel eller att 
hjulinställning gjorts sedan monteringen.  
 
Yaw Rate 
Signalen härstammar från ett gyro i ESP-styrenheten. Värdet representerar fordonets 
vinkelförändring i radianer per sekund. Ett gyro behöver generellt korrigeras och 
kalibreras av en accelerometer. I detta fall verkar emellertid denna korrigering inte 
fungera fullt ut varför gyrot driver en aning. Driften ligger kring 0.01 rad/s på de 



 

 

fordon som undersökts. Med detta i beaktning kan emellertid signalen användas väl 
för något större vinkelförändringar med mycket goda resultat. Den har även använts 
för att erhålla ett beroende mellan rattvinkel och verklig girvinkel, för att därmed 
kunna adaptera systemet efter fordon med olika styrväxelutväxlingar. Signalen visas i 
Figur 25 som visar en landsvägskörning som börjar med en vänstersväng i en 
korsning. Mot slutet går det att urskilja ytterligare en vänstersväng samt en 
högersväng.  
 

 
Figur 25. Yaw Rate 

 
Lateral Acceleration 
Signalen har hög upplösning men är något brusig. Dessutom tycks sensorn vara 
mycket känslig eftersom värdet varierar även i en stillastående lastbil. Antaget att 
underlaget är helt plant tycks det vara bättre att använda rattvinkeln eller yaw rate i 
kombination med hastigheten för att bedöma sidoaccelerationen. Efter relativt hård 
lågpassfiltrering (första gradens filter, gränsfrekvens ca 0.5Hz) kan signalen däremot 
användas för att detektera något kraftigare sidoaccelerationer.  
 
Longitudinal Acceleration 
Detta är en CAN-signal som representerar den acceleration som fordonet utsätts för. 
Signalen härstammar från en hjulhastighetssignal som deriverats i en styrenhet. I 
projektet har istället en derivata av hastighetssignalen Mean Front Axle Speed 
använts, på grund av att kvaliteten i signalen Longitudinal Acceleration inte räcker till 
för applikationen. Upplösningen på 0.1 m/s2 antyder direkt att det kan vara svårt att 
använda signalen för närmare studier av körstil. Det visar sig även att sensorn 
bottnar vid kraftiga inbromsningar och ofta rapporterar en acceleration på -12.5m/s2.  



 

 

För de beräkningar där accelerationen behövs krävs en större noggrannhet än 0.1 
m/s2, som för övrigt är en påtaglig acceleration för ett ekipage på 80 ton.  
 
Figur 26 visar hur brusig longitudinal acceleration är. I figuren visas även värdet på 
Mean Front Axle Speed. Figur 27 visar hur Mean Front Axle Speeds derivata ser ut. 
Det framgår att den bättre illustrerar fordonets acceleration. 
 

 
Figur 26. Brusighet i Longitudinal Acceleration 

 
 
 



 

 

 
Figur 27. Longitudinal Acceleration original samt deriverad 

Mean Front Axle Speed 
Signalen är en sammanvägning av hastighetsvärdet från hjulenkodrarna på 
framhjulen. Den är särskilt bra eftersom den inte behöver kompenseras i kurvor, dvs 
den varierar inte för att hjulen rullar med olika hastighet. Till skillnad från Tachograph 
Vehicle Speed, som är en annan signal för fordonshastighet men som mäts på 
drivlinan, påverkas inte signalen av glapp i växellåda, kardanaxel, differential, 
bakaxel och så vidare. För användning som accelerationsmått, som det visas i Figur 
27, bör dock signalen lågpassfiltreras lätt. 
 
Drivers Demand Engine - Percent Torque respektive Actual Engine - Percent Torque 
Signalerna anger hur stor andel av maxmomentet som begärs respektive levereras 
för tillfället. Dock är detta endast en estimering. Vid motorutvecklingen provas 
motorerna i provcell för att få ut momentkurvan. Då alla motorer inte är identiska 
uppstår brister i signalens sanningsgrad. En motors slitage påverkar också dess 
moment i olika lastpunkter. HPi-motorerna (högtrycksinsprutning), t.ex. får faktiskt 
högre moment ju längre de körts. Andra motorer tappar effekt med tiden. Detta är 
inget som tas hänsyn till i signalerna. De är emellertid den bästa hänvisningen till hur 
stort moment som tas ut som kan fås över CAN. 
 
Accelerator Pedal Position, Brake Pedal Position och Clutch Pedal Position 
Signalerna ger brusfria och exakta värden. Vad som kan orska problem är när en 
viss effekt av ett visst pedalnedtryck eftersöks. Samma pedalnedtryckning behöver 
inte orsaka samma verkan på två olika bilar – eller ens på samma bil vid två olika 
tillfällen. Har bilen elektroniskt bromssystem (EBS) kan det räcka att pedalen är 
nedtryckt 30% för att få full bromsverkan – om föraren hastigt trycker ned pedalen. 
Denna funktion, Brake Assistance, används för att hjälpa föraren att bromsa fordonet 
kraftigare vid nödsituationer – som detekteras av att föraren antingen trycker ned 
bromspedalen ovanligt hastigt eller flyttar foten från gaspedalen till bromspedalen på 



 

 

ovanligt kort tid. Pedalpositionssignalen fungerar utmärkt för att binärt avgöra om 
pedalen över huvudtaget är aktiverad samt att det går att hitta beteenden som om 
föraren släppt på pedalen eller dylikt.  
 
Nominal Friction – Percent Torque 
Signalen redogör för motorns friktion i procent av totalt motormoment. Värdet 
kommer från en mapp och baseras på varvtal och motortemperatur och är uppmätt 
för varje motortyp i provcell. Normalt är värdet mellan 5% och 11%. Upplösningen är 
inte högre än 1%, främst på grund av att värdet endast kan estimeras, inte mätas. 
Denna signal har, precis som Actual Engine – Percent Torque med flera inte testats 
utan intervjuer med personer ansvariga för systemen har lett till bedömningen att 
signalens kvalitet är tillräckligt god för applikationen. 
 
Fuel Rate 
Signalen anger hur stor bränslemängd som förbrukas per timme. Den har stora 
fördelar relativt andra förbrukningssignaler som inte klarar av att vara kontinuerliga. 
För att använda den behöver den emellertid oftast relateras mot en hastighetssignal. 
Även detta värde bygger på en modell och beräknas i motorstyrenheten. Denna 
modell är emellertid mycket noggrann och värdet kan betraktas som mycket säkert.  
 
Instantaneous Fuel Economy 
Signalen anger hur stor sträcka som avverkas per förbrukad liter. Denna signal dras 
med problem vid tillfällen då bilen färdas mer än 125 km per förbrukat bränsle, som 
är övre gränsnivån för signalen. Detta inträffar exempelvis vid motorbromsning. Detta 
gör att signalen ofta blir diskontinuerlig. Därför valdes Fuel Rate-signalen i 
kombination med Mean Front Axle Speed istället. 
 
 
 


