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Sammanfattning 
Det huvudsakliga resultatet av detta projekt är två manualer som illustrerar hur Rapid 
Prototyping (RP) kan användas på Scanias CV AB motorstyrenhets utveckling. Den första 
manualen är för mekaniker och visar hur man installerar installationskitten, som skapats under 
projektet, installeras på en av Scanias laborationslastbilar. Den andra manualen är för 
ingenjörer och visar hur installation av mjukvara sker på både RP-enhetens hårdvara och på 
PC, samt hur systemet ska användas. I den andra manualen finns också ett exempel på hur 
Labview, som är National Instruments grafiska programmeringsspråk, kan användas för att ta 
in givarsignaler, och begränsa spänningen och att slutligen skicka den behandlade signalen  
vidare till styrenheten.  
I rapporten visas hur ett externt mätsystem kan användas inom RP för att understödja den 
styrenhet som finns på fordonet. Det som ska understödjas med mätsystemet är 
motorstyrenheten, då det krävs snabb sampling av sensorer och givare, för att få en noggrann 
och precis styrning av en förbränningsmotor. Tre olika mätsystem från tre olika tillverkare 
undersöks i rapporten, och för och nackdelar med dessa system konstateras. 
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Abstract 
The main results from this project are two manuals that show how Rapid Prototyping (RP) 
can be used in engine control unit (ECU) development at Scania CV AB. The first manual is 
for the mechanics and illustrates how to install an installation package on a laboratory truck at 
Scania. The second manual is for the engineers and explains how to install the necessary 
software to the RP-control unit and the PC, as well as how to use the software. In the second 
manual there is an example showing how to use Labview, a National Instruments graphical 
programming language, to acquire data from the sensors, carrying out voltage limiting and 
finally transmitting the processed signal to the ECU. 
The report shows how an external measurement system can be used in RP to support the ECU 
of the vehicle. The measurement system supports the ECU, since high speed sampling of 
sensor signals is necessary for controlling a combustion engine with high precision and 
accuracy. Three different measurement systems from three different developers are 
investigated and the benefits and drawbacks of each is reported. 
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Inledning 
Bakgrund 
När bil- och lastbilstillverkning började styrdes endast med hjälp av mekanik. Detta medförde 
att regleringen av motorn inte övervakades. När bil- och lastbilstillverkarna blev tvungna att 
optimera bränsleförbrukningen på fordonen så krävdes ett system som reglerar hur mycket 
bränsle som får sprutas in vid ett givet tillfälle. Ju mer förbrukningen pressas ner, desto mer 
komplex programmering krävs. Idag finns det bilar och lastbilar som har mer datakraft i 
styrenheterna än vad PC-datorerna hade för 10 år sedan. Utvecklingen av mjukvara till bland 
annat motorstyrenheten, den enheten som styr motorn, är komplex och krävande. 
Motorstyrenheten får indata från de olika sensorer som finns på motorn, dessa värden 
behandlas och undersöks om de ligger innanför ramarna för just den sensorn. I styrenheten 
räknas det ut hur aktuatorerna ska ställas enligt vad styrenheten har mottagit för indata. Då 
mer och mer noggrann analys av motorn måste utföras krävs snabba och noggranna 
mätningar. För att undvika att alltför ofta behöva utveckla en ny styrenhetsplattform, kan ett 
externt system som kallas Rapid Prototyping system användas för att  
understödja styrsystemet.        
Rapid Prototyping (RP) är en utvecklingsprocess som används för att snabbt ta fram 
prototyper. Denna typ av utvecklingsprocess används i stort sett inom all teknikutveckling. 
När en sökning på Rapid Prototyping utförs på Google så blir resultatet några länkar med 
bland annat 3D skrivare. Detta poängterar att RP används i stor utsträckning inom all 
utveckling men är definierad på olika sätt beroende på vilken typ av utveckling det  
används inom.  
Genom att förbättra styrsystemet kan förbrukning och utsläpp pressas ned ytterligare. En mer 
högupplöst och noggrann mätning av vad som sker i motorn och användning av ny hårdvara 
erbjuder möjligheter att utveckla en avancerad förbränningsreglering. Då kan man bestämma 
hur förbränningen ska ske och när den ska ske, för att få ut så mycket som möjligt ur varje 
droppe bränsle. 
Inom mjukvaruutvecklingen för fordon används RP genom att till exempel implementera ett 
externt system bestående av hårdvara och mjukvara som ersätter eller kompletterar fordonets  
styrenheter. Systemet kan användas för utveckling av ett styrsystem på ett effektivt och 
ekonomiskt sätt. Denna metod är effektiv då anpassning till resterande kod i mjukvaran inte 
behöver göras förrän utvecklingen av nästa plattform är slutförd. systemet gör all sin 
beräkning och signalbehandling i ett externt system. Och dessa operationers funktionalitet 
påverkar inte den kod som finns i det styrsystem som ska utvecklas, förutom med indata från 
beräkningarna som sker i det externa systemet.  
Den ekonomiska aspekten är att RP-systemet tillför mer I/O- och beräkningskraft. 
Utvecklarna kan då pröva flera olika varianter för att till exempel utvärdera signalkvaliteten 
från de olika undersökta komponenterna. Med RP-systemet kan även kalibrering underlättas, 
detta då simulering av systemet visar utvecklaren direkt vilken typ av signal som kommer  
från komponenten.  
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S8 är den 4:e generationen av Scanias egengjorda styrenhet som har blivit producerad. Scania 
första egenproducerade styrenhet som kallas S5(står för de fem s:en i Saab Scania Styr 
System Södertälje), gick aldrig till produktion på grund av för låg minneskapacitet. 
Uppföljaren till S5 heter S6 och hade uppdaterades med mera minne för att klara framtida 
krav, S6 producerades från 2000 och finns i produktion än i dag. När S6 började bli begränsad 
påbörjades arbetet på styrenheten S7, som hade mer processorkraft och mer minne samt fler 
I/O:s. S7 som idag är ur produktion, ersattes av S8 som är den styrenhet som används för 
Euro VI motorer idag. Dagen styrenhet, S8, räcker inte riktigt till för kommande utmaningar 
då det inte finns tillräckligt med I/O och då ingångarna är för hårt filtrerade. 
För att klara detta måste man ta hjälp utav ett externt system som gör att man får snabbare I/O 
och mer beräkningskapacitet till styrenheten vilket är vad en framtida generation av 
styrsystem behöver.  
Det finns också fördelar med att inte går in i styrenhetens källkod för att göra ändringar. Vid 
exempelvis implementering av en ny funktionalitet eller komponent så ändras inte den 
fungerande kod som redan finns i styrenheten. Istället görs en ändringen av koden i RP-
systemet. Detta medför att tung beräkning eller systemhantering inte behöver sammankopplas 
med resterande kod, eller effektiviseras för att fungera i styrenheten, innan utvecklaren är 
säker på att den nya funktionaliteten är rätt eller ger bättre resultat än den befintliga.  
RP är ett sätt att testa nya funktioner eller komponenter. Med RP kan till exempel 
signalbehandlingen göras externt, vilket gör att endast ett filtrerat och behandlat värde från 
den nya sensorn skickas in till styrenheten för att se om sensorn ger önskad noggrannhet. 
Scania använder sig av ett kalibreringsverktyg som heter Vision vilket utvecklas av företaget 
ATI (Accurate Technologies Incorporated) Technologies. I Vision kan Scania utföra 
kalibrering och ändra värden på styrenhetens deklarerade interna variabler och parametrar 
medan systemet är aktivt. ATI har utvecklat en RP-mjukvara som heter ”No-Hooks” och är 
ATI:s light version av RP-verktyg. Det kan användas till att skriva över variabler och 
parametrar i styrenhetens källkod med de ”externa” värden och parametrar man har behandlat 
med det externa RP-systemet. Mer om Vision och ”No Hooks” kommer i kapitlet ”Befintlig 
kunskap” under ”Mjukvara till RP-system” 
Problemdefinition 
I nuläget använder sig Scania inte av Rapid Prototyping vid mjukvaruutveckling. Scania vill 
undersöka om Rapid Prototyping är ett stabilt och snabbt sätt att utvärdera nya komponenter. 
Scania vill därför veta hur man på ett enkelt sätt skall kunna installera all hårdvara som krävs 
och hur man sätter upp mjukvaran för utvecklingsmetoden. Systemet skall kunna användas 
utan annan handledning än stöd av manualen. 
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Mål 
 Välja ett lämpligt RP-system 

o Inom given budget  
o Med prestanda för att lösa uppgiften 

 Konstruera ett installationskit för lastbil   
 Utföra en installation av ett RP-system 
 Skriva en manual för installation av RP-systemet avsedd för erfarna mekaniker och 

högskoleingenjörer  
 Konfigurera RP-systemets I/O och basala signalbehandling så att signaler från en 

sensor når fordonets styrsystem via RP-systemet   
 Använda RP-systemet i test  
 Skriva en manual för användning av RP-systemet för högskoleingenjörer 
 Verifiering av manualer med hjälp av testperson(er)     

Kravspecifikation 
 RP-mätkortet skall kunna sampla med en frekvens som är snabbare än 10 kHz 
 Knacksensorer, cylindertrycksensorer, svänghjulssensor, laddtryckssensor, 

laddtemperatursensor, avgasmottryckssensor samt varvtalssensor för kamaxel skall 
vara kopplad till RP-mätkortet med skärmade kablar 

 Signalen/signalerna som skickas in i till styrenheten skall vara behandlade. 
Avgränsningar 

 Installationen skall endast genomföras i en lastbil 
 Ingen djup analys av de olika sensorerna som används ingår i arbetet 
 Kostnaden för systemet ska inte överskrida 150000kr. 

Lösningsmetoder 
Faktasökning sker via internet, litteratur och SAE digital libary. De tester som kommer att 
utföras är en till tre mekaniker ska använda min manual för att utför en installation av det 
installationskit som ska utformas. Installationen ska utföras på Scania, på lastbilen Oden som 
är en av Scanias laborations lastbilar. En till tre utvecklingsingenjörer ska använda min 
manual för att använda det system som tagits fram. För att utvärdera manualerna finns det en 
”Feedback” ruta efter varje punkt denna fylls i med en siffra mellan 1-6 beroende på hur 
instruktiv punkten är enligt användaren.  
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Befintlig kunskap 
Flödesschema RP-System 
Flödesschemat nedan visar hur ett system skulle se ut med ett RP system inkluderat i 
styrningen av en motor. Samt en kortförklaring av samtliga steg i systemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Flödesschema sensor till Aktuatorer 
Sensorer 
I projektet kommer följande sensorer att användas: 

 Knacksensorer 
 Cylindertrycksgivare 
 Varvtalssensor för vevaxel 
 Laddtryckssensor 
 Laddlufttemperatursensor  
 Avgasmottryckssensor  
 Varvtalssensor för kamaxel 

Sensorerna utför den mätning som varje sensor är avsedd för och skickar data  
till RP-systemet. 
RP-Systemet 
I RP-systemet utförs behandling av signalerna från sensorerna ett exempel på behandling är 
att göra om en spänningssignal till tryck eller temperatur beroende på vad sensorn är utformad 
för. När detta är gjort skickas det till Scanias motorstyrenhet S8   
S8 
I S8:an utförs en mängd beräkningar och användning av signalvärden som skickades in från 
RP-systemet dessa hjälper sedan till i aktiveringar av olika aktuatorer. 
Aktuatorer  
Aktuatorerna sköter styrningen av motorn baserat på de börvärden som S8 levererar.  

S8 

Motor 

Sensorer 

RP-system 

Ställdon 
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Hårdvara till RP-system 
På marknaden idag finns det flera olika hårdvaruvarianter att välja på. Det som begränsar 
valet är hur snabb samplingen kan vara och hur många I/O-anslutningar systemet har. Det 
som lämpar sig bäst i detta projekt är ett mätsystem som kan vara aktivt även när datorn inte 
är inkopplat, Systemet kommer alltså behöva ha en eller flera inbyggda processorer. I detta 
projekt kommer ett av kraven vara att systemet måste kunna behandla data från sensorerna 
som har en samplings hastighet på upp till 10kHz. För att få bra data från dessa sensorer 
måste man ha filter frekvenser som är upp till 20kHz. Hårdvaran behöver också vara försedd 
med CAN in och utgångar för kommunikation med S8:an.  
Möjliga alternativ  
För att få en överblick för vilka alternativ som finns på marknaden idag så utförs en 
undersökning av möjliga alternativ. De alternativ som är mest lämpade för detta projekt är  
Pi Innovo:s OpenECU vid namn M670, dSPACE MicroAutoBox II och National Instrument 
(NI) PXIe system. Dessa system är mätsystem som har inbyggda processorer, som har god 
beräkningskraft och hög processorstandard. Systemen är framför allt inriktade på 
industrianvändning för de som skall utföra mätningar som kräver stor noggrannhet och snabb 
sampling. De system som är nämns ovan har många I/O och snabb samplingshastighet. Dessa 
system ställs som en jämförelse av prestanda mot Scanias motorstyrenhet S8. 
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Pi Innovo M670 
M670 är den nyaste Engine Control Unit (ECU) som Pi-Innovo har tillverkat, Pi Innovo 
arbetar för att bistå med en ECU som är utformad efter kundens önskemål vilket gör att 
kunden kan komma med önskemål på någon ändring eller förbättring. M670 har 
färdigutvecklade funktionerna som kalibreras efter önskemål. M670 har en matningsspänning 
i intervallet 6,5-36V    
Processor 
M670 är byggd på Motorolas mikroprocessor MPC5674F som har en  
klockhastighet på 264MHz. 
I/O 
Det finns 17st Analoga ingångar som är ospecificerade, 9st tempsensor ingångar, 2st 
knacksensor ingångar, 2st ingångar för lambdasonder och 1st vevaxel varvtalssensor ingång. 
Totalt finns 59st ingångs pinnar samt 53st utgångspinnar på enheten. Dessa är fördelade på 
både analoga och digital in-/utgångar. För seriekommunikation finns det 4st CAN 2.0. M670 
hade dessvärre en filtrering på övriga analoga ingångar som påminner om den i S8, och om 
denna filtrering skall bli snabbare behövs en uppgradering av A/D-omvandlaren hos M670 
som inte klarar av den snabbare samplingen. 
dSPACE MicroAutoBox II  
dSPACE är ett företag som tillverkar en stor mängd olika mätsystem och komponenter. 
Boxen som studerats heter MicroAutoBox II. Detta är en box som kan behandla stor mängd 
data från både digitala och analoga ingångar.  
Processor 
MicroAutoBox II använder sig av en mikroprocessor från IBM som heter PPC 750GL. Denna 
processor har en klockfrekvens på 900MHz. 
I/O 
MicroAutoBox II har 16st parallella analoga ingångar med en samplingsfrekvens på 1 MHz. 
För kommunikation finns det 4st CAN 2.0.    
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National Instrument  
National Instrument (NI) tillverkar en stor mängd olika mätinstrument. På NI:s hemsida finns 
det möjlighet att bygga ett eget system för den applikationen som ska utföras. Det finns tre 
olika plattformar att välja på. Dessa är PXI, NI CompactRIO och NI CompactDAQ. PXI är en 
PC Baserad plattform för mätsystem som kombinerar PCI med bussfunktionerna på de 
utvalda modulerna. NI CompactRIO har en inbyggd processor samt en FPGA som går att 
programmera. Med FPGA utförs snabba beräkningar och signalbehandlingar med hjälp av 
olika logiska grindar så som XOR, NOR och NAND. NI CompactDAQ är ett bärbart system 
som är framtaget för att sampla data snabbt och skicka vidare informationen till en värddator 
med hög hastighet och noggrannhet. En nackdel med användning av NI CompactDAQ är att 
en PC måste användas då NI CompactDAQ inte är ett självstyrande system. 
Processor 
NI har en stor mängd olika processorer att välja på, några av dem snabbaste i världen andra är 
lite äldre men fullt användbara till detta projekt. Hos NI finns det processorer med 
klockfrekvens från 1,66GHz till cirka 2,3 GHz för PXI plattformen. De Processorer som 
används i PXI plattformen är vanliga PC processorer från bland annat Intel och AMD. Hos 
CompactRIO-systemet finns det en mikroprocessor och en FPGA processor och där av att 
klockfrekvenserna på dessa processorer är något lägre än de i PXI plattformen. Processorerna 
för CompactRIO plattformen har klockfrekvenser mellan 667 MHz till 1,66 GHz.  
I/O 
Det finns ett flertal uppsättningar av moduler att välja på från NI. Där det finns kort med 
analoga ingångar från 500kHz till 2MHz i samplings frekvens för PXI system. 
Samplingshastigheten för analogaingångar på CompactRIO-plattformen är mellan 500 Hz och 
1Mhz. Då det finns kort för båda dessa system som är betydligt högre än vad som är 
minimum för RP-systemet där önskad samplingsfrekvens ligger som lägst på 20 kHz  
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Teknisk information 
Nedan (Tabell 1) följer en sammanställning av teknisk data för de olika system jag undersökt 

Tabell 1 RP-Hårdvarutabell  
  

Namn Pi Innovo M670 
 

dSPACE 
MicroAutoBox II 

National Instrument  
CompactRIO 

Processor    
Namn MPC5674F PPC 750GL ARM Cortex-A9 
Klockfrekvens 264MHz 900MHz 667 MHz 
I/O    
Input 31st 16st 16st 
Samplings frekvens 50-20kHz 1MHz 100kHz 
Kommunikation    
CAN 4x2.0 CAN 4x2.0 CAN High Speed CAN 
Pris    
hårdvara Ok Ej ok Ok 
mjukvara Ok Ej ok Ej Ok 
Justering 
/Uppgradering 

Ej ok - Ok 
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Mjukvara till RP System 
Det finns flera olika mjukvaror att välja på. Följande fyra system kommer att behandlas här: 
ATI:s ”No Hooks”, Pi Innovo:s verktyg som heter PiSnoop, Matlab med olika inputs och 
Labview från National Instruments.  
Vision 
ATI har utvecklat ett kalibreringsverktyg som heter Vision. Med Vision bevakas styrenhetens 
variabler och parametrar. I dagens mjukvaruutveckling använder sig utvecklarna av vision för 
att kalibrera motorerna, ta kontroll över variabler, sätter parametrar för att uppnå önskad 
styrning av motorn. Detta utförs i realtid och med en dator går det idag att styra allting på 
motorn som är kontrollerat av styrenheten, med Vision vid körning av lastbil eller i 
motorprovcell. Kommunikationen mellan Styrenheten och vision sker via CAN och ett 
interface till datorn som kallas VCI2 detta verktyg gör om data så att det är läsbart för datorn.   
No Hooks 
No Hooks är ett tilläggsverktyg i Vision som också kan användas i samband med RP. Detta 
verktyg kan lägga till eller ändra värde på en variabel som är deklarerad och använd i den 
ursprungliga styrenheten och därigenom göra en sorts automatisk kalibrering.  
Pi Innovo 
Pi Innovo erbjuder ett utvecklingspaket där det ingår ett Matlab bibliotek. I biblioteket finns 
möjlighet att välja alla Pi Innovo:s styrenheter. I Matlab biblioteket finns det förkonfigurerade 
alternativ för varje styrenhet som Pi Innovo har utvecklat. För varje typ av styrenhet kan ett 
val av önskad ingångspinne göras och från den önskade pinnen förs signalen till en beräkning 
eller en signalbehandling som också den utförs i Matlab. På samma sätt kan man välja vilken 
typ av utgång och vilken utgångspinne den behandlade signalen eller det beräknade värdet 
skall sändas ut på. I Pi Innovo:s Matlab bibliotek konfigureras även hur man vill sätta upp 
CAN kommunikationen och vad som ska skickas via CAN. 
PiSnoop 
Utöver Matlab biblioteket ingår även PiSnoop i utvecklingspaketet. PiSnoop är Pi Innovo:s 
kalibreringsverktyg och fungerar på samma sätt som ATI:s verktyg (Vision som tidigare 
beskrivits). Med PiSnoop kan övervakning och kalibrering av styrenhetens variabler och 
parametrar utföras. PiSnoop kan även simulera olika körfall som inte är möjliga att 
åstakomma på den plats som utvecklingen utförs på.    
dSPACE 
dSPACE baserar sin mjukvarukodning på Simulink, Matlab:s grafiska språk. Men de har ett 
eget system som kallas Real-Time Interface (RTI). RTI gör om Simulink schemat så att 
processorn i dSPACE-systemet får en exekverbar c-fil. Med dSPACE:s bibliotek ingår, som i 
Pi Innovo:s mjukvara, ett lätt förståeligt I/O konfigurering. Det är alltså mycket lätt att 
identifiera vilken pinne som signalen kommer in på också att välja vilken pinne, eller vilken 
väg, signalen ska när behandlingen är klar.   
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National Instrument 
National Instrument har utvecklat ett eget grafiskt programmeringsspråk som är likt Simulink 
och som kallas Labview.    
Labview 
Labview används bland annat i sammanhang som datainsamling, signalbehandling, 
automatisering av testsystem och mycket annat. I Labview kan en specifik ingångspinne från 
en vald modul väljas, och sedan kan data från insignalen signalbehandlas eller så skickas 
insamlade data till beräkning och därefter ut på valbart sätt (som till exempel CAN eller 
analog/digital utgång). Signalbehandling och beräkning utförs med hjälp av blockstruktur, där 
man använder fördefinierade funktioner med parametrar kan modifieras.  
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Testsystem 
Hårdvara 
Hårdvaran som används i detta projekt är ett NI-system. Detta beskrivs närmare nedan. 
Chassi 
Chassit är från National Instruments och heter NI-9066. Det finns en inbyggd processor som 
har en klockfrekvens på 667MHz 

 
Figur 2 CompactRIO chassi 
Moduler 
De moduler som används är ett CAN kort med en ingång NI-9881, analog in NI-9220 
(mätkort för inspänning), analog ut NI-9264 (kort som skickar ut olika spänningar beroende 
på tillstånd). 

 Figur 3 Modul från sidan 

Figur 4 Modul ovan ifrån 
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Sensorer 
De sensorer som skall kopplas till detta system är knacksensorer (Figur 5), avgastrycksgivare 
(Figur 6), varvtalssensor för vev- och kamaxel (Figur 7), laddtryckssensor (Figur 8), 
cylindertrycksgivare (Figur 9) och laddluftstemperatursensor (Figur 10). 

Figur 5 Knacksensor 

Figur 7 Varvtalssensor för vev- och kamaxel  Figur 8 Laddtryckssensor 

Figur 9 Cylindertrycksgivare 
 Figur 10 Laddluftstemperatursensor 

 
    

  Figur 6 Avgastrycksensor 
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Installationskit  
I detta arbete har ett installationskit för RP-system med tillhörande sensorer tagits fram. Detta 
består av fem kablage med anpassande skarvningar. Kablage för laddtryck- och 
laddtemperatursensor (Figur 14), är specialgjort för detta projekt och består utav en 
söndersågad B2 kontaktbrunn vilken vanligtvis är monterad och fastlödd på S8 samt en 
kontakt för B2.  kontakter av denna typ finns normalt på lastbilens styrenhet. Genom att 
använda detta kablage så påverkas styrenheten samt befintligt kablage minimalt. Kablage är 
gjort för samtliga andra sensorer. Dessa kit är illustrerade i figurerna 11-13. Det finns även ett 
aluminiumrör som är modifierat för att passa till den nya placeringen av avgastryckssensorn 
(Figur 15).  

 Figur 11 Avgastryckskitt 
 Figur 12 Varvtalskitt för vevaxel 

 Figur 13 Knacksensorkitt  Figur 14 Laddtryck- och laddtempskitt 

 Figur 15 Förlängt avgastrycksrör 
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Manualer 
Installationsmanual för RP-system 
Nedan följer manual för ett installationskit som utformats att monteras på en lastbil och 
användas vid Rapid Prototyping. Det som installeras på lastbilen är de sensorers 
installationskit som nämnts i kapitlet om testsystem. Det som kopplas är ett Kablage 
(Installationskit) som sätts mellan sensorerna som sitter på motorn och RP-systemet som 
installeras i lastbilens hytt. Kablage kopplas ned till motorns styrenhet med utsignal från RP 
systemet. Punkterna 1-9 + 34 behöver inte följas av rutinerade mekaniker då dessa instruerar 
hur man tippar hytten på en lastbil. Därefter följer en instruktion på hur kablaget ska dras i 
lastbilens motorrum. Slutligen finns en instruktion på hur kablaget dras in i lastbilens hytt för 
att anslutas till RP-systemet. När varje punkt är avslutad, ge punkten ett betyg 1-6 beroende 
på tydlighet:  
1 Går inte att följa, 2 Går att följa men är inte intuitivt, 3 Utan anmärkning, går att följa,  
4 går lätt att följa känns naturligt, 5 går mycket lätt att följa, 6 är övertydligt.   
Installation av Sensorer monterade i lastbil 
Instruktioner Bilder Feedback 

1-6 
1. Slå på Strömfrånskiljaren   
2. Lås upp fronten genom att dra i spaken som 

visas i Figur 16. spaken sitter vid 
förardörrens gångjärn. 

 Figur 16 Spak för att låsa upp front 

 

3. Öppna frontluckan på lastbilen. 
 

Figur 17 Lastil med öppen front 

 

4. Kontrollera så det inte finns något tungt och 
hårt i sängen eller i stolarna som kan falla 
fram på vindrutan vid tippning. 

  

5. Kontrollera så det inte finns några sladdar 
eller slangar som är fästa i hyttens baksida 
som kan gå av vid tippning av hytten. 

  

6. Kontrollera så det är klart framför hytten då 
hytten viks framåt och lastbilens längd ökar 
framåt . 

  

7. Under front luckan sitter en stång med röd 
etikett. Ta tag i stångens vänstra sida och dra 
rakt ut 
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Instruktioner Bilder Feedback 
1-6 

8. Använd stången och vrid ventilen på 
passagerarsidan av lastbilen till 
tippningsläge genom att vrida medurs till det 
tar stopp.  Figur 18 Ventil för tippning 

 

9. I passagerar dörrens fack ligger en hylsa. Trä 
på stång över denna hylsa och sätt in den 
som Figur 19 visar. Pumpa tills hytten slår 
över. Sista biten faller hytten själv. 

 Figur 19 Pump 

 

10. Sätt in ett hyttstöd då du kommer att vistas 
mycket under hytten och inte vill riskera att 
den tippar tillbaka över dig. Fäst den sidan 
av hyttstödet med skruven/sprinten i hyttens 
låsbygel. Dra ut sprinten och förläng 
hyttstödet så den precis når ner till hytt låset. 

 Figur 20 Hyttstöd 

 

11. Ta bort röret från grenröret till 
avgastryckssensorn  
(aluminiumröret som visas i Figur 25) 

  

12. Lossa fästet för avgastryckssenor. 
se Figur 21 

 Figur 21 Fäste för Avgastryckssensor 

 

13. Flytta det nedre skruvhålet till placeringen 
där det övre skruvhålet satt ursprungligen. 
Se Figur 21.  

  

14. Fäst skruven lätt så fästet kan röra på sig   
15. Sätt dit det förlängda röret som är illustrerat 

i kapitlet om Testsystem.  
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Instruktioner Bilder Feedback 
1-6 

16. Skruva fast fästet med endast en skruv   
17. Skruva sedan fast knacksensorn på 

cylinder 6 på motorns varma sida i det 
tomma nedre hålet på motorn där 
avgastryckssensorfästet satt förut 

  

18. Anslut skarvsladden till avgastrycksensorn 
enligt Figur 22 (skarvsladden finns 
illustrerad i testsystem kapitlet).  

 Figur 22 Avgastryckssensor 
förgrening 

 

19. Om det finns ett uttag för 
cylindertrycksgivare på cylinder 6 
cylinderhuvud som visas i Figur 23, så 
skruva in sensorn i uttaget och fäst sladden i 
förlängningssladden för Pmax enligt 
beskriven i kapitlet om testsystem. Om det 
inte finns måste verkstadsjobb beställas för 
att installera ett annat cylinderhuvud 

 Figur 23 Cylindertrycksgivare 

 

20. På motorns kalla sida (insugssidan) finns 
motorns styrenhet. Den har två kåpor som är 
fästa i överkant på styrenheten med två 
svarta torksskruvar. Ta bort dessa kåpor. 

 Figur 24 Fäste för kåpa till S8 

 

21. Ta bort det vänstra buntbandet som håller 
ihop sladdarna till styrenheten 

  
22. På vänstra sidan av styrenheten dras andra 

kontakten uppifrån ut. Viktigt att dra i 
plasten och inte i sladdarna 

  

23. Sätt in den kontakt du dragit ut ur 
styrenheten i den kontaktbrunn som finns 
monterad på kablaget från installationskittet 
för laddtryckssensorerna. beskriven i 
testsystem kapitlet 

  

24. Anslut sedan den nya kontakten från 
kablaget till styrenhetens tomma 
kontaktbrunn. 

  

25. Ta bort den 6:e kontakten uppifrån på höger 
sida av styrenheten. Viktigt att dra i 
hårdplasten inte i kablaget. 

  

26. Använd Scanias urstiftningsverktyg för 
S7-S8 kontakter för att ta bort stiften 7-9. 

  
27. Ersätt dessa med kablaget för  

RP-systemets utsignal. 
  

28. Sätt tillbaka kontakten i styrenheten igen.   
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Instruktioner Bilder Feedback 
1-6 

29. Skruva sedan fast en andra varvtalssensor på 
motorn som det visas i Figur 24 och anslut 
den till skarvsladden för vevaxelns varvtal, 
som finns beskriven i kapitlet Testsystem.  Figur 25 Varvtalsgivare på Motor 

 

30. Använd buntband för att få ihop kablaget. 
Kablage som dragits från sensorerna på 
motorns kalla sida samt knacksensor, 
vevaxelgivare och avgastryckssensor. 
Kablaget dras via kabelstocken  
(som visas i Figur 26) hela vägen fram till 
fästpunkten kring vilken hytten viks. 

 Figur 26 Kabelstock på motorns 
kalla sida 

 

31. När kablaget är vid gångjärnen för hytten 
dras de så nära golvet på hytten som möjligt 
och sedan mellan hytten och isoleringen som 
visas i Figur 27. 

 Figur 27 Kablagedragning under hytt 
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Instruktioner Bilder Feedback 
1-6 

32. Efter det dras kablaget in i hytten via en 
gummitätning in i hytten. Enligt Figur 28 
ifall det inte finns ett hål i gummitätningen, 
dra då ut tätningen med en tång och stick en 
kniv i gummitätningen två gånger för att 
forma ett kors. 

 Figur 28 gummitätning 

 

33. Säkra så allt är buntat enligt beskrivning och 
att inget kablage ligger mot något varmt rör 
eller liknande. 

  

34. Ta bort hyttstödet och tippa tillbaka hytten 
genom att vrida på ventilen moturs och börja 
pumpa Kontrollera så inget är i vägen för 
hytten. 

  

35. Inne i hytten. Öppna sängen genom att dra i 
det svart/röda bandet som finns under 
madrassen på förarsidan. 

  

36. Dra nu kablaget till mittlådan där RP-
systemet finns.   

  
37. Anslut kablaget till RP-systemet. Detta finns 

illustrerat i ”Användarmanualen”  
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Användarmanual för RP-system 
I denna manual finns en beskrivning av hur installation av hårdvaran i National Instruments 
CompactRIO system utförs och hur installation av mjukvara till systemet. Här Beskrivs  även 
hur du sätter upp Labview och hur du hittar signalen från systemet i Vision. I denna manual 
används mjukvaran från National Instrument som heter ”NI developer suite”. I detta paket 
ingår den mjukvara som utvecklare behöver enligt NI, det är bland annat Labview och Ni 
Max, och dessa applikationer används i manualen nedan.   
Installation av NI CompactRIO 
Instruktioner Bilder Feedback 

1-6 
1. Skruva fast kablarna till spänningsmatningen i rätt 

kontaktbrunn. Det är viktigt att spänningsmatningen 
ansluts på rätt sätt, i detta fall är vit/svart sladden 
plusspänning och ansluts i kontaktbrunnen V. 
Helsvart sladd är minusspänning och ansluts i 
kontaktbrunnen C. Detta visas i Figur 29. 

 Figur 29 
Spänningsmatning  
RP-system 

 

2. Montera modulerna NI 9220, NI 9881 samt NI 9264 
i CompactRIO chassi. 

  
3. Anslut Sensorerna till NI9220. Sensorerna skall 

sättas in enligt Tabell 2. Sätt i en skruvmejsel i hålet 
i mittenraden till vänster för att öppna sladdklämman 
på vänster sida och gör på motsvarande sätt på höger 
sida. Detta visas i Figur 30 

 Figur 30 Modul med 
mejsel 

 

4. Anslut, på samma sätt som i punkt 3 kablaget till S8 
i modulen NI9264. 

  
5. Anslut USB sladden i datorn samt sladden till 

spänningsmatningen i vägg uttaget och lastbil 
ansluts spänningen till 24V uttaget i hytten. 

  

6. Installera NI mjukvara vid namn ”NI developer 
suite” på din dator (om detta inte redan finns). 
Datorn kommer att behöva startas om. 

  

7. När installationen är slutförd Starta programmet vid 
namn ”NI MAX” 

  
8. Expandera raden ”Remote Systems”.   
9. Expandera raden ”NI-cRio-9066-…”.   
10. Högerklicka på ”software”.   
11. Välj ”Add software”.   
12. När nästa popup visas, klicka ”Ok”.   
13. När inloggningsfönstret visas är 

användarnamnet ”admin”, lösenordsfältet är tomt. 
Klicka ”Ok” 

  

14. Om meddelandet om att ”Update Firmware” visas 
gås punkt 15-18 igenom. Gå annars vidare till Punkt 
19. Detta sker endast första gången  
systemet används. 
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Instruktioner Bilder Feedback 
1-6 

15. Gå tillbaka till ”NI MAX” och markera  
”NI-cRio-9066-…”. 

  
16. I rutan i mitten finns ett fält med övertexten 

”System Settings”. I ”System Settings” väljer du 
knappen i högra hörnet längst ned i fältet med texten 
”Update Firmware”. 

  

17. När detta är gjort går du tillbaka och gör 
punkterna 10-11 igen.  

  
18. Nu väljer du den drivrutin som finns under 

”Labview Real-Time 15.0.0”och klickar på ”next”. 
  

19. I nästa ruta som kommer upp klickar du på ”next” 
efter det att du valt ”NI-Scan engine”. Initialt är 
redan de önskade grundinställningarna valda. 

  

20. Om samtliga rader har bock framför klicka ”cancel"   
21. När installationen är klar, starta Labview.   
22. När du startat Labview väljer du menyvalet  

”File > Open”.  
  

23. Nu öppnar du projektet vid namn ”RP-test” som 
finns i katalogen 
G:\NES\NESG\4_Uppdrag\Examensarbeten\Använd
armanual för Rapid Prototyping Marcus 
Nordin\Labview det finns även en USB i 
installationskittet med motsvarande information. 

  

24. Högerklicka på ”NI-cRIO-9066-030a7da6” i 
projektträdet och välj ”connect”.  

  
25. När kopplingen är klar tryck ”close” i popup fönstret   
26. Expandera ”NI-cRIO-9066-030a7da6”.   

 
Det finns modeller för hur man använder Labview i olika fall. Dessa är listade i tabell 2 

.vi filer Funktionalitet Behandling I/O  Sensor 
Main.vi Main funktion är FPGA kod, som tar in 

signalerna och skickar dessa vidare till Main 
RT. Och skickar sedan ut ett Pmax via 
Analog ut 

 AO0 
AI0 
AI1 
AI2 
AI3 
AI4 
AI5 

Pmax  
Knacksensor 
Vevaxelgivare 
Laddtrycksgivare 
Cylindertryckssensor 
Avgastryckssensor 
Laddtemperatursensor 

RT_Main RT Main körs på realtidsprocessorn. Första 
steget på samtliga signaler är att begränsa 
dessa till -4,5V till 4,5V för samtliga utom 
vevaxelgivaren som är begränsad mellan 0V 
och 5 V. 
Dessa signaler omvandlas till rätt enhet  
Knacksensor [V] 
Vevaxel [rpm och CAD] 
Laddtryck [hPa] relativt tryck 
Cylindertryck [Bar] relativt tryck 
Avgastryck [hPa] relativt tryck 
Laddtemperatur[oC] LI 
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P_boost Exempel fil    
Tabell 2 .vi filer 
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Instruktioner Bilder Feedback 
1-6 

27. Expandera chassi genom att vänsterklicka  
på ”+” tecknet. 

  
28. Eftersom detta projekt är ett FPGA project. 

Expandera FPGA Target. Detta kommer inte vara 
tillgängligt om man sätter upp systemet som 
Scan mode   

  

29. Öppna P_boost.vi fil. Det som öppnas är 
”Front Panel” till P_boost.vi. 

  
 
Det finns tre olika fönstertyper i Labview: ”Block Diagram”, ”Front Panel” och ”Project 
Explorer”. I ”Block Diagram” utförs beräkningar, signalbehandling samt annan 
programmering. ”Front panel” används för att se grafer och utsignalers värden samt ge input. 
”Project Explorer” används för att hantera moduler, sätta upp hur projektet ska se ut samt 
välja om projektet ska vara ett FPGA eller ett RT projekt. 
  
30. För att öppna ditt blockschema klickar du på 

menyvalet ”Window” i övre delen av ditt vi 
fönster. Där väljer du ”Show Block Diagram”. 

  

31. När blockschemat visas går du tillbaka till ”Project 
Explorer” fönstret. 

  
32. Expandera önskad modul,  ”Mod3” (Slot 3, 

NI9220) och ”Mod4” (Slot 4, NI9264) för att 
komma åt I/O. 

  

33. Välj en valfri Ingång (AIx) och Utgången (AO0) 
från Tabell 2. Håll in vänsterknappen på musen, 
dra dem till ditt blockschema och släpp dem på 
önskad plats som visas i Figur 31 på nästa sida. 

 Figur 31 Ingång 

 Figur 32 Utgång 

 

 
Exempel  
Nedan följer ett exempel på hur programmering i Labview kan användas för att utforma en 
spänningsbegränsning. Det som utförs i exemplet är för att begränsa den spänning som 
kommer in från sensorn för att inte lägga en för hög spänning som utsignal till styrenheten 
som endast klarar ± 5 V. I P_boost.vi utförs en kontroll att spänningen som sensorn skickar, 
ligger mellan 500 mV och 4500 mV. Med hjälp av Figur 33, samt instruktionerna nedan, kan 
detta system skapas i Labview.  
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 Figur 33 Exempel P_boost  
Exempelinstruktioner Bilder Feedback 

1-6 
1. Högerklicka i ditt ”Block Diagram” fönster så får 

du upp ”Functions” fönstret där de olika 
operationerna som kan utföras och användas i 
Labview för att göra beräkningar. Tryck på nålen 
i vänstra hörnet högst upp för att låsa  
den på skärmen. 

  

2. välj ”Numeric”.   
3. Vänsterklicka på ”multiply”.  

 Figur 34 Mulitply 

 

4. Vänsterklicka i ”Block Diagram” fönstret där du 
placera den enligt Figur 33 ovan (detta för att 
göra om V till mV). 

  

5. välj ”Comparison” i ”Functions” fönstret.    
6. Vänsterklicka på ”Greater Or Equal”. 

 Figur 35 Greater or Equal 
 

7. Vänsterklicka i ”Block Diagram” fönstret där du 
placerar den enligt Figur 33. 

  
8. välj ”Comparison”.   
9. Vänsterklicka på ”Less Or Equal”. 

 Figur 36 Less Or Equal 

 

10. Vänsterklicka i ”Block Diagram” fönstret där du 
vill placera den. 

  
11. välj ”Numeric”.   
12. Vänsterklicka på ” Numeric Constant”.  Figur 37 Numeric Constant 
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Exempelinstruktioner Bilder Feedback 
1-5 

13. Vänsterklicka i ”Block Diagram” fönstret placera 
den på valfri plats enligt Figur 33. 

  
14. Vänsterklicka en gång på ”Numeric Constant” 

som du skapade tidigare och tryck ”ctrl”+c. 
  

15. Tryck ”ctrl”+v två gånger.    
16. Nu har du tre blåa rutor som är konstanter placera 

en fram för varje gul triangel Figurerna 34, 35 
och 36. 

  

17. Håll musen över högra sida av din konstant så 
ändras musen till en trådrulle vänster klicka  
en gång. 

  

18. Dra sladden till den undre ingången som kallas y.   
19. Vänsterklicka två gånger på den blå ruta som du 

drog sladden från och skriv 1000. 
  

20. Utför detta för de andra två gula trianglarna som 
skapats (blå rutan framför triangeln i Figur 35 ska 
ha värdet 500 och blå rutan framför triangeln i 
Figur 36 ska ha värdet 4500. 

  

21. Dra  sladd från den undre kontakten, med en pil, 
på insignalen som skapades tidigare till gula 
triangeln i Figur 34. 

  

22. Dra nu sladd från Figur 34 till x ingången på 
trianglarna i Figur 35 och 36. 

  
23. Välj ”Boolean” från ”Functions” fönstret.   
24. Vänsterklicka på ”And”.  Figur 38 And 

 

25. Vänsterklicka i ”Block Diagram” fönstret där du 
vill placera den. 

  
26. Dra nu sladd från trianglarna från högra sidan av 

trianglarna i Figur 35 och 36 till varsin ingång på 
Figur 38.  

  

27. När du gjort ditt blockschema kan du gå till 
”Front Panel”. 

  
28. Högerklicka då visas de olika kontrollerna som 

kan användas. 
  

29. Välj ”Boolean”.    
30. Högerklicka på ”Round LED”.   
31. Högerklicka på önskad plats för ”Round LED” i 

”Front Panel”. 
  

32. Gå tillbaka till ”Block Diagram” fönstret.    
33. Välj ”Structures” i ”Functions” fönstret.   
34. Välj ”Case structure”.   
35. Vänsterklicka i ”Block diagram” fönstret och dra 

så det blir en fyrkant.  
  

36. Dra en sladd från ”And” till det lilla frågetecknet 
på ”Case structure”. 

  
37. Dra en sladd från ingången till ”Case structure”.   
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Exempelinstruktioner Bilder Feedback 
1-5 

38. Välj True i rullistan på ”Case structure”.   
39. Dra en sladd från den lila fyrkanten på ”Case 

structure” till utgången. 
  

40. Välj False i rullistan på ”Case structure”.   
41. Skapa en ”Numeric Constant” under ”Numeric” i 

”Functions” fönstret. 
   

42. Dra en sladd från ”Numeric Constant” till den lila 
fyrkanten på den högra sidan av ”Case structure”. 

  
43. Tryck nu på den vita pilen i övre vänstra hörnet 

på ”Block Diagram” fönstret. 
   

44. Klicka på ”Save” i popup fönstret.   
45. I Nästa popup välj 

”Use the local compile server”.  
  

46. Klicka på “ok”. Från och med nu styr 
programmet sig självt och säger till när det är 
färdigt 
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Resultat 
Val av RP-system 
Val av Hårdvara och mjukvara samt varför det blev just det systemet.  
Hårdvara 
Det system som används i detta projekt är CompactRIO från National Instrument. Valet av 
system grundades på dess möjligheter och dess kostnader. Valet stod mellan Pi Innovo:s 
M670 och National Instrument plattform CompactRIO. Fördelen med CompactRIO systemet 
är att det kan byggas från grunden för att uppfylla aktuella behov. I händelse att någon 
komponent skulle saknas kan den beställas från National Instrument, och leveransen kommer 
normalt inom en vecka. Anledningen till att M670 inte blev det system som valdes var att de 
ospecificerade analoga ingångarna var för hårt filtrerade. Justeringen av dess ingångar skulle 
bli alltför dyr, då det skulle bli nödvändigt att göra om A/D-omvandlaren för att klara av den 
snabbare samplingen.   
Mjukvara 
Mjukvara till systemet blev Labview från National Instrument och deras verktyg för att 
programmera realtidsprocessorn och FPGA. Labview valdes för att mjukvaran är anpassad för 
den hårdvara som används och gör det är enkelt att hitta och identifiera specifika 
ingångspinnar.   
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Konstruktion av Installationskit 
Installationskitten för avgastryckssensorn, laddtryck- och laddtemperatursensorn samt 
utsignals utformades av 5 meter/st treledad tvinnad sensorsladd som motverkar störningar på 
signalen. I ena ändan på kablagen har man skalad sladd för anslutning till RP-systemet, och i 
andra ändan av kablaget var de olika kontakter beroende på vilken sensor som de var ämnade 
för. De övriga är 5-meterskablar med BNC kontakt. 
Avgastryckssensorskittet 
På avgastryckskabeln sitter det en Deutsch honkontakt. Skarven har placerats vid sensorn och 
gjordes med hjälp av 4-poliga Deutsch kontakter, en han- och en honkontakt (Figur 39). Där 
har original hankontakten kopplas ihop med honkontakten på den nya skarven. Hankontakten 
kopplades därefter till sensorns honkontakt. För att ta in signalen från sensorn anslöts 
ytterligare en kabel till signalstiftet och jordstiftet för att skarvas till RP-systemet. Därmed 
påverkas inte befintligt kablage av de ändringar som utförs med detta kit.  

 Figur 39 Deutsch han-och honkontakt 

 Figur 40 Avgastryckssensorkit  
Laddtryck- och laddtemperatursensorkittet 
För laddtryck- och laddtemperatursensorn blev bidraget till kittet en specialkontakt. Då det 
inte finns någon löstagbar kontakt vid sensorerna, blev lösningen att man sågade bort den 
kontaktbrunn på Scanias styrenhet som används av laddtrycks- och laddtemperatursensorn. 
Den blev således fri, som framgår av Figur 41. Från de stift som används i kontakten 
kopplades sladdar från kontaktbrunnen till en ny kontakt som sattes in i styrenheten. Hela 
Laddtryck- och laddtemperatursensorkittet visas i Figur 42 

  Figur 41 Kontaktbrunn B2  Figur 42 Laddtryck- och laddtemperatursensorkit 
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Cylindertryckssensorkittet 
I cylindertryckskittet ingår en förstärkare från AVL, BNC kablage från sensorn till 
förstärkaren och en BNC-kabel från förstärkaren till RP-systemet. Den signal som skickas 
från cylindertyckssensorn är mycket svag och ligger i nivån runt mikrovolt varför en 
förstärkare måste användas för denna signal.  
Knacksensorkittet   
Knacksensorkittet består av en knacksensorkontakt som är fastsatt på en BNC-kabel. Över 
kontakten samt första delen av kablaget finns det en värmeskyddsstrumpa som används för att 
skydda kablaget från de varma delarna på motorn.  
Varvtalskitt för vevaxel 
Detta kablage är en förlängning av sladden från givaren. Det var möjligt att sätta denna sensor 
på motorn då det finns ett extra hål för vevaxelgivaren på svänghjulskåpan på motorn. Någon 
kamaxelgivare kunde inte användas i detta projekt då, det inte fanns plats för en extra givare 
på motorn. Om signalen skulle delas så skulle den signal som skickas från sensorn till en extra 
S8:a halveras då det är exakt samma impedans på dessa S8:or. Anledningen till att denna 
extra S8:a används är behovet att snabbt utföra logiska operationer på signalen från sensorn, 
vilket man åstadkommer med hjälp av hårdvaran. Sensorn kan nå en spänning upp till 100 V 
vid höga varvtal, och systemet som används i projektet klarar endast av att läsa signaler 
mellan -10 till +10 V. Det som utförs i S8:ans hårdvarulogik är att signalen från 
varvtalsgivaren görs om till ett pulståg på 0 till 5V, och regerar positivt på nedåtgående flank 
(alltså när ett av de 60-2 hålen som finns på svänghjulet passerar under givaren). Figur visar 
hur signalen från sensorn görs om till pulståg samt Figur visar hur TTL signalen ser ut i 
förhållande till sensor signalen. Logiken 60-2 hål är för att på svänghjulet finns det 58 hål 
med 6 grader mellan varje hål för att få detta till 6 grader så används uttrycket 60-2. Då det 
finns 60 hål från början men två hål efter varandra är igensatta för att markera ett specifikt 
läge på svänghjulet. 

 
Figur 43 Sensorspänning till Pulståg(TTL) 

 
Figur 44 Sensor signal samt pulståg(TTL)  
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Sammanfattning av feedback 
Sammanställning av svar och feedback som mottagits under tester av manualerna 
Feedbackfältet i Installationsmanualen 
Diagrammet nedan visar vad mekanikerna som var testpersoner har för åsikt om varje punkt. 
Punkterna kan indelas som följe:  
1-10 Tippning av hytt  
11-32 Kablagedragning  
33-36 tillbakatippning av hytt samt inne i hytt.  
 
Skalan är:  
1 Går inte att följa,  
2 Går att följa men är inte intuitiv, 
3 Utan anmärkning, går att följa 
4 går lätt att följa och känns naturligt 
5 går mycket lätt att följa 
6 är övertydligt.   

 Figur 45 Feedback Installationsmanual 
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Analys av feedbackfältet i Installationsmanualen 
Av diagrammet ovan (Figur 45) framgår att både den mindre och den mer erfarna 
mekanikern, som installerade installationskittet på lastbilen, var nöjda på det flesta punkter. 
Men det fanns punkter som kunde förbättras. De punkter som påtalades var 18, 26 och 27. 
Enligt mekanikerna var de skriftliga instruktionerna bra, förutom ordningen på punkterna 
rörande avgastryckssensorfästet (Punkterna 11-19). dessutom påpekades att det saknades en 
översiktsbild på motorn där de olika sensorernas position visas.  
Som punkterna 1-10 visar tycker de båda mekanikerna att instruktionerna för hur tippning av 
hytten går till var mycket lätta att följa eller övertydliga. Detta beror på att de är vana att tippa 
hytten, då det krävs för att komma åt motorrummet. En viktig sak, som båda poängterade var 
att instruktionerna inte stämmer för alla lastbilar, då tippningssystemet varierar mellan 
modeller och årsmodeller samt olika generationer av Scanias lastbilar. Punkterna 11-32 visar 
att de är nöjda med större delen av manualen då denna fått betyg mellan 3 och 5 med vissa 
undantag som är nämnda tidigare. Punkterna 25-27 visar att den erfarna mekanikern gör det 
mesta av rutin medan den mindre erfarna mekanikern fastnade lite, då det inte var tillräckligt 
tydligt med vilken färg på sladd som skulle kopplas till vilken anslutning på kontakten.  
De punkter som fick lägst betyg av bägge mekanikerna var 18, 26 samt 27. Mekanikerna 
kände sig osäkra på de instruktioner som fanns i dessa punkter. I punkt 18 visas bilden över 
avgastrycksförgreningen. Bilden är otydlig då den har för mycket färger och annat kablage 
skymmer det kablage som nämns i texten. För att rätta till detta skulle en sprängskiss kunna 
användas där det visas tydligt vilket kablage som ska kopplas in och vilket som ska kopplas 
bort.  
Punkterna 26 och 27 var otydliga angående vilken färg det ska vara på den sladd som ska 
föras in i hålen på kontakten. Detta kan lösas genom att antingen lägga in en bild på hur det 
ska kopplas, eller göra en tydlig beskrivning över att till exempel röd sladd ska in i hål 7 på 
kontakten.     
Den tydliga skillnaden mellan den erfarna mekanikern och den mindre erfarna mekanikern 
framgår av Figur 45. Den erfarna mekanikern tycker att alla instruktioner berörande tippning 
av hytt är övertydligt och skulle helst se att det endast stod tippa hytten. Den mindre erfarna 
mekanikern tycker att vissa av instruktionerna är mycket bra speciellt ur säkerhetssynpunkt.  
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Frågeformulär till Installationsmanual 
Erfaren mekaniker 
Den erfarna mekanikern (EM)  har jobbat på avdelningen långtidsprovverkstad i 2 år men 
varit anställd på Scania i 15år. Nedan följer EM svar på Frågeformuläret i Appendix II 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är Installationsmanualen? 
Svar: Mycket detaljerad på gränsen till övertydligt. 
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter var mer/mindre detaljerade? 
Svar: Överblick motor saknas. 
Fråga 3. Är Installationsmanualen tillräckligt instruktiv? 
Svar: Ja. 
Fråga 4. Vilken del av manualen eller vilka punkter är inte/ är tillräckligt instruktiva? 
Svar: 19, 30, 33 på grund ut av att överblick saknas. 
Fråga 5. Något i Installationsmanualen som kan förbättras för att underlätta?  
Svar: Vissa Bilder behöver förtydligas. 
Fråga 6. Något moment i manualen som behövs förbättras av säkerhetsskäl? 
Svar: Batteri frånskiljaren bör ha bild för orutinerade mekaniker. 
Mindre erfaren mekaniker 
Den mindre erfarna mekanikern (MEM) har jobbat på avdelningen långtidsprovverkstad i 6 
månader innan det mekaniker på ett annat företag i 4 år. Nedan följer MEM svar på 
Frågeformuläret i Appendix II 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är Installationsmanualen? 
Svar: Mycket detaljerad. 
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter var mer/mindre detaljerade? 
Svar: Bra beskrivet men dock lite övertydlig på vissa bitar. 
Fråga 3. Är Installationsmanualen tillräckligt instruktiv? 
Svar: Nej. 
Fråga 4. Vilken del av manualen eller vilka punkter är inte/ är tillräckligt instruktiva? 
Svar: Otydligt vilka färger som ska vart på kontakten i punkt 26-27. 
Fråga 5. Något i Installationsmanualen som kan förbättras för att underlätta?  
Svar: Beskriva vilka färger på kablar som ska in på vilket stift hål. Bättre översikts bild. 
Fråga 6. Något moment i manualen som behövs förbättras av säkerhetsskäl? 
Svar: Inget tycker manualen är bra med tydliga och säkra punkter. Speciellt punkterna med att 
säkra så att inga tunga saker ligger i t.ex. sängen. 
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Feedbackfältet i Användarmanualen 
Användarmanualen är uppdelad i två delar, första delen är ”Installation av NI CompactRIO”, 
andra delen är ”Exempel”, dessa båda manualer testades av ingenjörer på Scanias 
motorstyrenhets utveckling. Diagrammet nedan visar vad de ingenjörer som var testpersoner 
hade för åsikt om varje punkt. Punkterna 1-21 är installation av mjukvara samt uppsättning av 
hårdvara, och 22-33 är instruktion om hur Labview används.  

 
Figur 46 Feedbackfältet Användarmanual del 1 

 
Figur 47 Feedbackfältet Användarmanual del 2 Skalan är: 
1 Går inte att följa 
2 Går att följa men är inte intuitivt 
3 Utan anmärkning, går att följa 
4 går lätt att följa känns naturligt 
5 går mycket lätt att följa 
6 är övertydligt.   
 

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Bet
yg

Punkt

Användarmanual del 1

Utvecklingsingenjör NESB Utvecklingsingenjör NESC Utvecklingsingenjör NESG

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Bet
yg

Punkt

Användarmanual del 2

Utvecklingsingenjör NESB Utvecklingsingenjör NESC Utvecklingsingenjör NESG



36 
 

Analys av feedbackfältet i Användarmanualen 
För första diagrammet (Figur 46) visar att ingenjörerna var mindre nöjda med punkterna 2, 4, 
11, 12 och 21. Bilderna ansågs inte vara tillräckligt beskrivande för att användaren skulle 
kunna förstå vad som menades. Texten ansågs tillräcklig överallt, förutom i punkt 21 där en 
ingenjör ansåg att manualen inte var tillräckligt instruktiv för att vara möjlig att följa. 
Problemet på punkt 21 var att instruktionen utelämnade viss information så att användaren 
blev förvirrad och visste inte om det gick att fortsätta eller inte. I övrigt tyckte de att manualen 
var instruktiv och gick att följa vilket framgår av diagrammet då de flesta punkterna i 
manualen ligger mellan 3-5.  
I det andra diagrammet (Figur 47) var det endast punkt 19 och 27 som var mindre bra (betyget 
1). Punkt 19 rättades till, eftersom viss information i denna punkt kunde vara vilseledande. 
Där hänvisades till en kryssruta som ännu inte skapats. Detta åtgärdades med en bild som 
illustrerade hur systemet ska vara uppsatt. Det som Ingenjörerna ansåg var missvisande med 
punkt 27 var att texten informerade att systemet var färdigt och att användaren skulle gå 
vidare till ett annat fönster. Men när användaren följer figuren, som illustrerar hur systemet 
ska se ut, så saknas delar i blockschemat. Åt gärden till detta var att flytta punkt 27 framåt, till 
en senare punkt, då systemet är färdigt och liknar det system som illustreras med bild i 
manualen.     
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Frågeformulär till användarmanual 
Utvecklingsingenjör motorstyrning 
Utvecklingsingenjör från motorstyrning har jobbat på avdelningen 3 år och är van 
programmerare. Nedan följer utvecklingsingenjör motorstyrning svar på  
frågeformuläret i Appendix II 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är användarmanualen? 
Svar: Detaljerad 
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter va mer/mindre detaljerade? 
Svar: Lite mindre detaljerade punkter är: 2, 18, 32, 35 och E20 
Fråga 3. Är Användarmanualen tillräckligt instruktiv? 
Svar: Ja 
Fråga 4. Något i Användarmanualen som kan förbättras för att underlätta? 
Svar: En översiktsbild på exempelsystemet, då behövs inte lika detaljerade instruktioner 
Utvecklingsingenjör gasväxlingsreglering 
Utvecklingsingenjör från gasväxlingsreglering har jobbat på avdelningen i 5 år och är van 
programmerare. Nedan följer utvecklingsingenjör från gasväxlingsreglering svar på 
frågeformuläret i Appendix II 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är användarmanualen? 
Svar: Detaljerad 
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter va mer/mindre detaljerade? 
Svar: punkterna 27, 30, 31 
Fråga 3. Är Användarmanualen tillräckligt instruktiv? 
Svar: Ja 
Fråga 4. Något i Användarmanualen som kan förbättras för att underlätta? 
Svar:- 
Utvecklingsingenjör insprutningsreglering 
Utvecklingsingenjör från insprutningsreglering har jobbat mindre än 6 månader, men har god 
erfarenhet inom programmering. Nedan följer Utvecklingsingenjör från insprutningsreglering 
svar på Frågeformuläret i Appendix II 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är användarmanualen? 
Svar: Detaljerad 
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter va mer/mindre detaljerade? 
Svar: mindre detaljerad punkt 1-4. Resten mer detaljerad 
Fråga 3. Är Användarmanualen tillräckligt instruktiv? 
Svar: Ja 
Fråga 4. Något i Användarmanualen som kan förbättras för att underlätta? 
Svar: Dra ihop vissa punkter 
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Test av RP-system 
Det som utförde för att få fram kurvan i Figur 48 var att ta in signalen från knacksensorn i 
RP-systemet. Programmera ett första ordningens lågpassfilter med samplingsfrekvens på 
200kHz, samt en låg brytfrekvens på 1kHz då varvtalet på motorn var 500 rpm . Resultatet av 
denna behandling blev Figur 48 som visar spänningen [V] i y-axeln. X-axeln är i 
samlingspunkter som är 120 punkter/(1/100)s (12kHz).  

 
Figur 48 knacksensorkurva + Cylindertryckkurva  
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Slutsats 
RP-system 
Det RP-system som valdes var lätt att komma igång med. Med hjälp av några filmer som 
visar grunderna så kunde programmeringen ske snabbt och lätt. Flera test utfördes med RP-
systemet i lastbil för att få en bra cylindertryckskurva med hjälp av knackssensorsignalen. 
Denna kurva visar på att systemet är tillräckligt snabbt för att användas för den avsedda 
tillämpningen.                
Manualer 
Manualen testades vid två olika färdighetsgrader vid det första tillfället testades  manualen i 
princip endast i text format och vid test två kompletterades manualen med bilder. 
Vid test tillfälle ett som endast testades av två personer märktes det att texter inte var 
tillräckligt beskrivande, om manualen endast ska bestå av  text så blir den väldigt tung arbetad 
av användaren . 
Manualen kompletterades med bilder innan  test tillfälle två som utfördes av hela testgruppen. 
Det är denna manualtest som redovisats och bedömts som fungerande, förutom i två till tre 
punkter. Vid utvärderingen framkom vilka åtgärder som behövdes för att manualen skulle 
uppfylla betyget 3 eller högre. 
Betyget för manualerna är:  
Installationsmanualen = 4,75,  
Användarmanualens = 4,0 
Då samtliga manualer har fått ett medelbetyg på runt 4 vilket är ”Går att följa känns naturligt” 
så dras slutsatsen att dessa manualer är tillräckligt instruktiva. 





 

I  

Referenser 
Information om Pi Innovos M670  
http://pi-innovo.com/product/m670/ 
Information rörande dSPACE MicroAutoBox II 
https://www.dspace.com/en/ltd/home/products/hw/micautob.cfm 
ATIs syn på Rapid Prototyping 
https://www.accuratetechnologies.com/RapidPrototyping 
National Instruments syn på Rapid Prototyping 
http://www.ni.com/rcp/ 

   



II 
 

  



 

III  

Appendix I  
 

För och nackdelar med de olika Systemen 
Nedan följer min bedömning av de olika system som granskats. 

Tabell 3 För och Nackdelar 
Företag Pi Innovo Dspace National Instrument 
Fördelar    
 Lätt att få kontakt med 

företaget 
Byggd för att samla data, 
utföra signalbehandling 
och utför beräkningar 

Stort urval på olika 
komponenter 
 

 Hjälpsamma Stort antal analoga 
ingångar med hög 
samplings hastighet 

Ett flertal processorer att 
välja på 
 

 För programmerade 
användningsområden 
såsom 
knacksensoringångar och 
varvtals givare för 
vevaxel 

Hög presterande 
hårdvara 
 

Välja chassi efter hur många 
komponenter som behövs 
 

 Pris på Hårdvara  Pris på hårdvara 
 Pris på Mjukvara   
 Finns redan ett system på 

Scania 
  

Nackdelar    
 För hård filtertrering av 

analoga ingångar 
Komplext system som 
inte är kalibrerat eller för 
programmerat 

 

 Pris för justering av 
M670 

Pris på hårdvara Svårt att veta vilken 
uppsättning av system som är 
bäst 

  Pris på mjukvara Pris på mjukvara 
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Appendix II 
Frågeformulär 
Syftet med det här frågeformuläret är att få feedback på hur tydlig och lätt förstådd manualen 
är. Det finns frågorna som har en skala på 1-5, markera med kryss i den rutan du tycker 
stämmer mest in på ditt svar där 5 är mycket lätt att följa. 
Installationsmanualen 
Nedan följer Frågor för de som utfört installation med hjälp utav installationsmanualen. 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är Installationsmanualen? 
Mycket 
odetaljerad 

Odetaljerad Tillräckligt Detaljerad Mycket 
detaljerad 

     
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter va mer/mindre detaljerade? 
 

 
Fråga 3. Är Installationsmanualen tillräckligt instruktiv? 

Ja Nej 
  

Fråga 4. Vilken del av manualen eller vilka punkter är inte/ är tillräckligt instruktiva? 
 

 
 Fråga 5. Något i Installationsmanualen som kan förbättras för att underlätta? 
 

 
Fråga 6. Något moment i manualen som behövs förbättras av säkerhetsskäl? 
 

  



 

V  

Användarmanualen 
Nedan följer Frågor för de som använt sig utav Användarmanualen. 
Fråga 1. På vilken detalj nivå är Användarmanualen? 
Mycket 
odetaljerad 

Odetaljerad Tillräckligt Detaljerad Mycket 
detaljerad 

     
Fråga 2. Vilken del av manualen eller vilka punkter va mer/mindre detaljerade? 
 

 
Fråga 3. Är Användarmanualen tillräckligt instruktiv? 

Ja Nej 
  

 
Fråga 4. Något i Användarmanualen som kan förbättras för att underlätta? 
 

 
  



VI 
 

Appendix III  
Observationspunkter 
Nedan följer Observationspunkter som kommer att användas när tester utförs på manualerna. 
Detta är som hjälp för mig för att se vilka punkter som Användare/installatören hakar upp sig 
på eller gör omtag. 
Installationsmanualen 
 
Omtag/Upprepning 
Omtag (X), Upprepning (–) inga konstigheter(  ) Fråga (F) 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
          
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
          
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
          
31.  32.  33.  34.  35.  36. 37.    
          

 
Ordning 
siffran för punkt som valts i stället för den aktuella punkten. Skippad punkt markeras med X 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
          
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
          
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
          
31.  32.  33.  34.  35.  36. 37.    
          

 
  



 

VII  

Användarmanualen 
Omtag/Upprepning 
Omtag (X), Upprepning (–) inga konstigheter(  )  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
          
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
          
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
          
31.  32.  33.         
          

 
Ordning 
siffran för punkt som valts i stället för den aktuella punkten. Skippad punkt markeras med X 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
          
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
          
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
          
31.  32.  33.  34.  35.       
          

 
  



VIII 
 

 
Exempel 
Omtag/Upprepning 
Omtag (X), Upprepning (–) inga konstigheter(  )  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
          
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
          
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
          
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  
          
41.  42.  43.  44.  45.  46.      
          

 
Ordning 
siffran för punkt som valts i stället för den aktuella punkten. Skippad punkt markeras med X 
47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  
          
57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  
          
67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75.  76.  
          
77.  78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  85.  86.  
          
87.  88.  89.  90.  91.  92.      
          

 
  



 

IX  

Frågor 
 

 
Tidsåtgång 
Punkt Kl start 
1-9  
10-12  
21-26  
27-37  

 
 
 




