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Publikationens titel 
Förbättring av elsystemet på en bilsimulator 
 
Författare 
Magnus Karlsson 
 
 

Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver hur en förbättring av ett elektroniksystem i en bilsimulator gjordes.  Några signaler som behövs för 
vanlig körning var redan anslutet till simulatorn. Syftet med detta projekt var att göra det lättare att göra ändringar i både hårdvara 
och mjukvara i framtiden men även vara en hjälp om det skulle uppstå problem. Fler knappar och spakar till simulatorn har 
anslutits för att den på så sätt ska bli mer flexibel vid val av olika funktioner vid en simulering. Kopplingsschema behövdes för att 
enkelt förklara hur allt är uppkopplat. Många funktioner behövs för att få in signaler till simulatormjukvaran och de var i 
utgångsläget utspridda på olika ställen. Om ett fel skulle uppstå  är det mycket lättare att ha allt på ett ställe och det ger dessutom 
ett mer professionellt intryck. Därför samlades de flesta elektriska funktioner  på en plexiglasskiva i motorrummet. 
Först kommer kraven och lite bakgrundsinformation att tas upp. Därefter tas lösningarna på problemen upp. Slutligen kommer en 
diskussion och förslag på ytterligare förbättringar. 
 
Abstract 
This thesis describes how an improvement of the electrical system in a car simulator was made. Some signals important for basic 
driving were already installed. The purpose of this project was to connect the remaining input functions and to facilitate further 
hardware/software changes and problem solving in the simulator. Some additional functions were connected to the simulator  
software to make the simulator  more flexible in the use of buttons and other input devices. Most of the original and new functions 
were gathered on a Plexiglas plate and a wiring diagram on the connections was made to explain how all functions were 
connected. When problems appear it is convenient to have all functions at the same place and it also looks more professional. 
First in this thesis all the requirements and some background information will appear . After this the solutions are described and 
finally there is a discussion part with proposals on further development of the simulator with respect to the electrical functions. 
 
Antal sidor: 47 
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Förord 

 

En simulator som utnyttjas för designstudier måste förnyas och förbättras kontinuerligt för att nya 
produkter och idéer ska kunna testas innan de eventuellt kommer att dyka upp i nya bilar i framtiden om 
de visar sig fungera bra i simulatormiljön. 

Mitt arbete är en fortsättning på en projektkurs som finns att välja för civilingenjörer i maskinteknik. 
Den nödvändigaste elen i bilen var redan dragen för att få den att fungera som simulator. Mitt arbete har 
sedan gått ut på att komplettera så att samtliga knappar och reglage kan kommunicera med simulatorns 
mjukvara, men även att förbättra det som redan var draget. 

Jag hoppas mitt arbete ska vara en bra hjälp för fortsatta arbete med simulatorn, men även att det ska 
underlätta den vanliga användningen av simulatorn.  

Jag skulle vilja tacka min handledare Torbjörn Alm, Ikps verkstad för att ha hjälpt mig med verktyg 
m.m. Vill även tacka Vitalij Savin (Datoransvarig i vrlabbet). Även rikta ett tack till Henrik Hallberg (ex-
jobbare på IKP) som kom upp med idén som gjorde examensarbetet möjligt och sen har vi bollat lite 
idéer och lösningar. 
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1 Inledning 

1.1 Simulatorer 

Inom flygområdet har simulatorer funnits länge. Redan 1929 byggde Edwin Link 
den första flygsimulatorn. De tidiga simulatorerna var endast mekaniska, men nu i 
modern tid har man infört mer elektronik och datorer i simuleringarna. Den moderna 
simulatorn består därmed av en förarplats, ett visualiseringssystem en 
simulatormjukvara och en datormiljö. Den senare består numera oftast av PC-datorer i 
kluster. Det behövs naturligtvis fortfarande rätt mycket mekanik för att få 
simulatorerna så realistiska som möjligt. Simulatorer kan ha en så kallad 
rörelseplattform som används för att få en mer realistisk körkänsla. Då man svänger i 
simulatorn så lutar rörelseplattformen lite på simulatorn. Står simulatorn stilla när 
man svänger känns det mer onaturligt. Dessa rörelseplattformar är dyra så de flesta 
simulatorer är ändå av så kallad fixed-base typ, dvs. de saknar rörelseplattform. 
Rörelseplattformar kan även öka risken för s.k. simulatorsjuka så att man blir åksjuk 
vid körning. [1] 

Simulatorer förekommer idag inom både industrin och på universitet och används 
mest inom forskning men även som en riskfri träningsmiljö. Den stora fördelen med 
en simulator är att man kan göra om exakt samma scenario upprepade gånger även 
fast det är ett riskabelt moment man utför. Det är även rent ekonomiskt en vinst att 
utföra testerna av nya funktioner och även olika förares beteende i en simulerad miljö 
innan man övergår till verkligheten. På så vis kan man upptäcka fel och möjliga 
förbättringsåtgärder tidigt i utvecklingen. Nu för tiden när det förekommer många 
avancerade elektroniska hjälpsystem i våra fordon är det särskilt lämpligt att testa och 
utveckla dessa i en simulator där man mycket lättare kan testa hur systemen fungerar 
ihop med föraren av fordonet. [1] 
 

1.2 VR-Laboratoriet 

IAV (Industriell Arbetsvetenskap) på LiTH har sedan 1996 utvecklat ett avancerat 
virtual reality (VR) laboratorium för forskning och utbildningar i området HMI 
(Human Machine Interaction). I början var laboratoriets inriktning bred men efter 
2001 har man i huvudsak riktat in sig på fordonsindustrin men fokus har alltid varit 
med avseende på HMI. Man håller fortfarande på med andra HMI projekt som till 
exempel användargränssnitt för mikrovågsugnar och 3D information i 
flygplansdisplayer. [2] 

1.2.1 ASim 

ASim är simulatormjukvaran som används till simulatorn och den har utvecklats av 
företaget ACE Simulation AB som är ett avknoppningsföretag från IAV:s  
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VR-laboratorium. Vid simuleringen används en mängd olika moduler som har 

hand om olika specifika uppgifter i simuleringen. Dessa moduler kommunicerar med 
varandra med hjälp av systemets RT Communication Layer. Fördelarna med att all 
information går här är att alla moduler har tillgång till varandras information under 
hela simuleringen. I ASim synkroniseras modulerna och data samlas in och lagras på 
ett ställe, där det sedan kan utvärderas för att se hur testet gick.[3] 

 
 
 

 

ASim Server Application 

Data 

Vehicle Dynamics 

Environment 

Audio Displays Host Platform/ 
Physical Network 

RT Communication 
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Visual Cockpit Displays 

Driving Control 

Radio Control 
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User Vehicle 

Figur 1 ASim’s kommunikationsstruktur. 

 

1.3 Simulatorn och dess uppbyggnad 

 
Som förarplats i IAV:s laboratorium används en Saab 9-3 som är avkapad bakom 

framstolarna. Motor och växellåda saknas i motorrummet och istället har bland annat 
en elmotor installerats. Den sitter direkt kopplad mot rattstången för att man ska 
kunna få motstånd i ratten och samtidigt kunna lägesbestämma rattens position med 
hjälp av elmotorn. För att få in andra signaler som pedalernas läge eller olika 
knapptryckningar till simulatorn, så används ett I/O-kort med både analoga och 
digitala in- och utgångar. Detta kort tillsammans med andra komponenter som bland 
annat har med elmotorn till ratten att göra sitter monterat på en plexiglasskiva i 
motorrummet. 
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Figur 2 Simulatorn i IAV:s laboratorium 

 
 
Datorerna som används till att köra simulatorprogrammet ASim är vanliga 

persondatorer. Det är i nuläget 10st persondatorer. Fördelen med att använda vanliga 
persondatorer är att det är förhållandevis billiga att byta ut allt eftersom nya och bättre 
datorer kommer ut. Eftersom allt i simulatorn händer i realtid krävs det hela tiden 
mycket beräkningar, för att kontrollera alla rörliga objekt vid simuleringen. Numera 
behövs heller inga avancerade grafikkort och på så sätt kan kostnaden hållas nere. 
Simulatorn omges av fem stora projektordukar som bildar ett fullt tillräckligt synfält 
på ungefär 200o runt bilen. Samma bild som visas på dessa skärmar återges på vanliga 
19” TFT skärmar inne i kontrollrummet. Där kan man även ropa ut instruktioner via 
ljudsystemet till dem som kör i simulatorn via en mikrofon. Simulatordatorerna är 
även de kopplade till ljudsystemet för att kunna återge feedback i form av motor- och 
trafikljud m.m. när man kör i den simulerade världen. 

Simulatorn är utvecklad för design inom HMI (Human Machine Interaction) med 
möjlighet att implementera prototyper av framtida delsystem som påverkar förarens 
”arbetsmiljö”. Man försöker även bara realisera det som krävs för varje projekt som 
ska genomföras. På så sätt sker en kontinuerlig utveckling av simulatorresursen med 
god kostnadseffektivitet.   
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2 Teori 

2.1 PCLD 8710 wiring board I/O-kort 

För att få in signalerna från pedalerna, knappar och spakar till simulatormjukvaran 
används ett I/O-kort som ansluts med en SCSI-kabel till datorn. I/O-kortet har både 
analoga och digitala in- och utgångar. I nuläget används enbart ingångarna, men då 
den aktiva gaspedalen ska driftsättas kommer det finnas behov av utgångarna. Den 
aktiva gaspedalen behöver aktuell hastighet från simulatormjukvaran på samma sätt 
som den skulle ha fått i en vanlig bil, alltså i form av pulser vars frekvens ändras med 
bilens hastighet. 

2.1.1 Digitala ingångarna 

PCLD-kortet har i opåverkat tillstånd en spänning på 5V på de digitala ingångarna 
och när ingången ansluts mot jord blir det noll volt på ingången. Detta betyder att det 
är en etta utan att något är anslutet på ingången och när ingången kopplas mot jord 
och så fås noll volt och därmed en nolla på ingången. Det kan tyckas lustigt eftersom 
det i normalfallet innebär kortslutning om man kopplar en spänning mot jord. PCLD-
kortet har en strömbegränsning så det inte går ut eller in mer än 0,5 mA på respektive 
ingång. Det är därför möjligt att koppla på detta sätt. Det kan liknas vid en vanlig 
TTL-krets, där en etta bildas om inget annat är anslutet på ingången. 

2.1.2 Analoga ingångarna 

PCLD-kortets analoga ingångar har ingen egen drivning som de digitala 
ingångarna, så finns det inget anslutet till ingången så är det noll volt på ingången. 
Det är osäkert vad den maximala spänningen är som kortet klarar av att mäta på de 
analoga ingångarna. Eftersom nivån på de digitala ingångarna ligger på 4.92 V 
maximalt kan man anta att de analoga insignalernas maximala spänningsnivå ligger 
på samma nivå eller lite lägre. 
 

2.2 SCSI 

I detta avsnitt beskrivs lite grundläggande vad SCSI är och vilka typer det finns för 
att det ska vara lättare att förstå hur signalöverföringen fungerar. Vill man läsa mer 
ingående rekommenderas How stuff works [4] och Wikipedia[5]. 
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2.2.1 Bakgrunds information om SCSI 

SCSI (Small Computer System Interface) är en snabb buss som gör det möjligt att 
ansluta många olika enheter till datorn samtidigt. Man kan ansluta till exempel 
hårddiskar, CD-ROM och skrivare med ett SCSI-gränssnitt. SCSI:s föregångare var 
SASI (Shugart Associates System Interface) som kom 1981. SCSI var en förbättrad 
version av SASI och kom ut på marknaden 1986. SCSI har ett kontrollerkort som 
sänder och tar emot data men kan även ge spänningsmatning till de anslutna 
enheterna. SCSI-III som kom några år efter sin företrädare har en mängd undertyper 
och de flesta har Ultra före i namnet. SCSI-III används än idag i stor utsträckning. 
Alla dessa typer fungerar genom parallell dataöverföring, men på senare tid finns det 
även andra typer av överföringar som använder sig av SCSI-protokollet [4]. 

2.2.2 Konkurrenter till SCSI 

SCSI är på väg att ersättas av nyare teknologier så som USB (Universal Serial Bus) 
eller Firewire, som är väldigt vanligt för att ansluta externa enheter så som skrivare 
och externa hårddiskar. Hårddiskar, CD och DVD-spelare som är interna i datorn är 
ATA (Advanced Technology Attachment) en vanligt förekommande parallell 
överföring. ATA har numera nästan helt ersatts av SATA (Serial Advanced 
Technology Attachment) i nya persondatorer som alltså är en seriell överföring i 
stället. SATA är dessutom snabbare än ATA. SATA kan även ha längre kabellängd än 
ATA. SATA är i nuläget inte riktigt lika snabbt som de snabbaste SCSI-protokollet 
men i vanliga persondatorer är det SATA som gäller på grund av att det bland annat är 
enklare att tillverka och därför är billigare.[4] 

2.2.3 Fördelar med SCSI 

Fördelarna med SCSI är många men för att nämna några så precis som med USB 
och Firewire, så kan SCSI ha flera enheter på samma buss. SCSI har funnits i många 
år på marknaden och anses därför vara mycket pålitligt. En annan fördel är att det 
passar till en mängd olika typer av datorer. Det kombinerat med hög 
överföringshastighet gör att det fortfarande är vanligt med SCSI i servrar.[4] 

2.2.4 Nackdelar med SCSI 

Det finns även nackdelar med SCSI och det är bland annat att det har funnits så 
länge så det finns en mängd olika SCSI-typer och det är svårt att skilja de olika 
typerna åt eftersom de ibland även har liknande kontakter. De olika sorterna är inte 
heller alltid kompatibla med varandra vilket kan ställa till problem.[4] 

2.2.5 Olika SCSI-typer 

De olika sorter som finns använder 50, 68 eller 80 pinnars kontakter. Det finns i 
huvudsak tre olika typer med en massa undertyper. SCSI-1 var den första som kom 
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1986 och använder sig av en 8 bitars buss som jobbar med 5Mhz. SCSI-2 kom runt 
1994 och den bussen jobbade med 10Mhz (fast). Man kunde även utöka bussbredden 
till 16bitar och nu kunde man även ansluta ända upp till 15 enheter på samma buss 
(wide). Det gick även att kombinera båda dessa nya egenskaper och det kallades för 
fast/wide. (Se Tabell 11) [5]. 

2.2.6 Olika signalöverföringar med SCSI 

Förutom alla olika typer av signalprotokoll, finns det flera olika 
signalöverföringsmöjligheter för att förvirra det ytterligare med tanke på den redan 
existerande mängden av olika protokoll. Single ended, low voltage differential(LVD) 
och high voltage differential (HVD) är exempel på signalöverföringar som används 
vid parallell SCSI-överföring. [5] 

2.2.6.1 Single ended 

Single ended innebär att man överför signalen på en ledare och jämför sedan 
signalen mot jord. Denna signalöverföring är mer känslig för störningar, men fördelen 
är att man kan driva saker direkt med controllerkortet i datorn och via signalkabeln 
utan extra spänningstillförsel.[5] 

2.2.6.2 Differential signaling 

Differential signaling är en överföringsmetod där man använder två separata ledare 
för överföringen. Det används både för analoga- och digitala signaler. Det man vinner 
på denna typ av överföring är att den blir mycket mindre känslig för störningar. Det 
beror på att man vid mottagaren tar differensen mellan de två signalkablarna och med 
hjälp av differensen bestäms signalens egentliga värde. Det finns olika varianter av 
different signaling men i princip så fungerar det på följande sätt. I jämförelse med 
single ended som har en digital signal med värdet Vs, som motsvarar en etta, och en 
signal på 0 V som motsvarar en nolla. Jämförs dessa båda signaltyper fås skillnaden 
(Vs - 0 =Vs) V. Då signalen istället skickas med differential signaling så fås (Vs – 
0=Vs) V då en etta skickas och med en nolla skulle det istället bli det omvända, alltså 
(0 - Vs = -Vs) V. Detta ger en skillnad på (Vs – (-Vs)=2*Vs) V mellan en etta och en 
nolla. Detta medför en möjlighet att sänka matningsspänningen, så inte lika mycket 
effekt åtgår, men ändå finns en god marginal för störningar. Det går också att ha 
längre kablar och ändå få bra signaler. Då signalkablarna läggs bredvid varandra fås 
även en annan fördel och det är om det skulle induceras en störning i signalkablarna 
så blir en eventuell störning i båda kablarna och således märks inte störningen då man 
kollar på differensen mellan dessa kablar i mottagaren. 

HVD (high voltage differential) användes på äldre SCSI-versioner och denna typ 
av överföring gav betydligt längre räckvidd (ca 25m) än om man använde single 
ended (1,5-6m, beroende på överföringshastighet). Med senare SCSI-versioner kom 
även LVD-överföring som ett alternativ som även de hade längre räckvidd än single 
ended, men på grund av att dessa nyare SCSI-typer körs med högre hastigheter fås 
inte lika god räckvidd som HVD (Se Tabell 11) [5].  
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3 Syfte och avgränsningar 

3.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att göra det lättare att modifiera simulatorns elektriska 
funktioner, men även att göra det lättare att felsöka om eventuella fel skulle uppstå på 
elsystemet. Detta ska uppnås genom bättre dokumentation av kablar och signaler. 
Signaler för fler knappar än vad som är installerade sedan tidigare ska kopplas in, så 
även de kan användas i simuleringarna, för att därmed öka valmöjligheterna för vilka 
knappar som passar bäst vid just det simuleringsprojektet man för tillfället vill utföra. 

3.2 Avgränsningar 

 
Examensarbetet innefattade ingen mjukvara till simulatorn utan bara att signaler 

skulle fås in till själva datorerna som styr simuleringen från förarplatsens olika 
funktioner. Då simulatorn ska vara igång under hela projektets gång kan det inte göras 
för stora förändringar då simulatorn måste vara bruklig till nästa tillfälle. 

 Bilen i fråga är utrustad med en så kallad aktiv gaspedal. Då den ska driftsättas 
krävs mycket tidskrävande arbete bl.a. omfattande programmering i simulator-
mjukvaran. Den aktiva gaspedalen togs bort från arbetet då kravspecifikationen 
behövdes minskas ner. Examensarbetet var ursprungligen tänkt för två stycken 
personer på 10 poäng vardera.  

Under arbetets gång ska så mycket som möjligt av det som redan är installerat 
försöka återanvändas för att på så sätt försöka snabba upp arbetet. 
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4 Metodik 

 

Figur 3 Flödesschema metodik 

4.1 Probleminventering 

 

För att få in signalerna från pedalerna, knappar och reglage till simulatormjukvaran 
används ett I/O-kort som ansluts med en SCSI-kabel till datorn. I/O-kortet har både 
analoga och digitala in- och utgångar. SCSI-kabeln behöver förlängas för att göra en 
förflyttning av I/O-kortet till motorrummet. 

Många av originalknappsatserna i förarmiljön har inte sitt ursprungliga kablage 
kvar utan kablaget är avklippt nära knappsatserna. Det var dfärför svårt att veta hur 
det fungerade från början i bilen, så knappfunktioner behöver eventuellt testas fram. 

Styrutrustning för detektering av rattutslag sitter utanför förarplatsen och bör 
flyttas in till exempelvis motorrummet för att få all centralutrustning så samlat som 
möjligt. 

Dokumentering av kablage och kopplingar saknas i princip helt, därför nödvändigt 
med någon form av kopplingsschema. 

Det är platsbrist under instrumentbrädan och eventuellt kan t.ex. AC-utrustning 
avlägsnas för att få mer utrymme. 

 

4.2 Lösning 

Under arbetets gång ska så mycket av det befintliga användas för att på sätt försöka 
spara både tid och pengar. En skiva av lämpligt material placeras i motorrummet för 
att på denna placera det mesta av centralutrustningen. Plattan bör vara i ett inte 
elektriskt ledande material för att försöka undvika eventuella kortslutningar.  

Kablage från datorerna till förarplatsen bör skarvas i högra främre hjulhuset för att 
dels åstadkomma önskad kabellängd, men även göra det enklare för en eventuell 
urkoppling vid flyttning av förarmiljön. 

Dokumentering av nya och befintliga kopplingar ritas upp så det tydligt visar hur 
komponenterna är sammankopplade. Ledarnas olika färger anges med text för att 
kopplingsschemat ska vara användbart även vid utskrifter i svartvitt. 

En lösning på att spänningsmata styrboxen till ratten med 24V, som den behöver 
som manöverspänning, var att ha en så kallad ”stepup” från 12 V upp till 24 V, men 
då styrboxen behöver upp till 4 A [8], hittades ingen ”stepup-krets” som kunde 
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leverera så mycket ström. Det kan givetvis kombinera flera ”stepup-kretsar” men en 
enklare lösning var att ta ett nätaggregat till bärbara datorer var en annan idé och det 
visade sig att det fanns universala sådan att köpa som kunde leverera 24 V och den 
ström som behövdes. 

4.2.1 Teori 

Överföringen mellan datorerna och förarmiljön går via ett I/O-kort som är anslutet 
med en SCSI-kabel och av dessa finns det en mängd olika typer och de fungerar på 
olika sätt. Det är därför viktigt att ta reda på vilken typ som används i detta fall. 
Kunskap om funktionen hos styrboxen till rattrörelsedetekteringen behövs då den 
flyttas in till motorrummet för att vidhålla den önskade funktionaliteten.  

 

4.2.2 Förutsättningar/restriktioner 

Allt för omfattande förändringar kommer inte att kunna ske på en gång då 
simulatorn måste fungera mellan de tillfällen arbete kan genomföras. Det blir inte 
aktuellt att byta ut I/O-kortet mot ett kort med nyare interface som t.ex. ett USB-kort 
men annars hade det kunnat lösa problemet med för kort sladd mellan dator och 
förarmiljön. 

4.3 Implementering 

En tidig idé som höll i sig genom hela projektet var att ha en plexiglasskiva i 
motorrummet och montera de flesta lösa komponenterna på denna. Detta ställde till 
ett problem, men då det inte var några projekt inplanerade med lastbilssimulatorn, 
som använde samma styrbox för styrningen, den närmaste tiden beslutades att den 
kunde flyttas in till motorrummet. 

För att öka utrymmet under instrumentbrädan och därmed göra det enklare att dra 
kablar m.m. demonterades hela AC-paketet bort. 

Ett vanligt nätaggregat till en stationär dator har satts på kopplingsdäcket i 
motorrummet och den driver 5 V till de flesta kopplingar som går till PCLD-kortet, 
men även 12 V till den aktiva gaspedalen. 

För att ha någonstans att placera alla motstånd på ett snyggt och praktiskt sätt 
valdes att sätta dem på ett litet kretskort som gjordes i admittansens egna lokaler. 

Dokumenteringen av kablage och kopplingar gjordes i gratisprogrammet Eagle, då 
det medförde att ritningen av kopplingsschemat kunde göras på plats i labbet. 

4.4 Test 

Då en ny funktion kopplades in på signalkortet testades det genom att mäta 
spänningsnivån på signalkortet och sedan kontrollerades så att inte spänningsnivåerna 
på de analoga signalerna inte kom över den högsta nivån som de funktioner som var 
helt inkopplade och i funktion i simulatorn sedan tidigare.  
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5 Genomförande 

 

5.1 Kopplingsdäcket i motorrummet 

 

Det fanns en träskiva i det högre hjulhuset som fungerade som kopplingsdäck för 
PCLD-kortets och många sladdar samt sockerbitar och motstånd. Utanför det högra 
hjulhuset stod det en låda på hjul som innehöll styrboxen till motorn som sitter på 
rattstången för att ge ”Force feedback” samt bestämma hur man har ratten. Det fanns 
även två nätaggregat till datorer som var seriekopplade för att ge 24 V som behövs för 
styrelektroniken till styrboxen. Det fanns även uttag för 12 och 5 V som matades in på 
kopplingsdäcket i hjulhuset. Lådan var till för att man även har en förarmiljö till en 
scanialastbil och den här styrboxen används även till den. Den är väldigt dyr, så därför 
har det bara köpts in en styrbox som då används till båda förarmiljöerna. 

Skivan och trälådan skulle gömmas i motorrummet för att på så sätt få det 
snyggare. En tidig idé som höll i sig genom hela projektet var att ha en plexiglasskiva 
i motorrummet och montera de flesta lösa sakerna på denna. Den är både snygg och 
leder inte som en aluminiumplåt hade gjort. Med hjälp av personalen på IKP:s egna 
verkstad konstruerades fästen och plexiglasskivan sågades till så den passade in i 
motorrummet. Då plexiglasskivan var fastskruvad i motorrummet, började 
monteringen av sakerna från trälådan respektive träskivan vid hjulhuset.  

Till vänster på figur 4 skymtas baksidan av träskivan som har använts för att fästa 
sockerbitar för kopplingar av signalerna. På denna skiva var även PCLD-kortet 
monterat. På baksidan fanns en mängd kablar dragna som t.o.m. inte användes och de 
var även dåligt uppmärkta och det var svårt att skilja dem åt. 
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Figur 4 Motorrummet innan arbetets början (egen bild) 

 
 

5.1.1 Styrboxen till motorn för rattstyrningen 

 
Efter telefonkontakt med ACE [7] konstaterades att styrboxen var väldigt dyr. Den 

kostade ungefär 15 tusen kronor plus moms och heter ”Baldor FlexiDrive II”. ACE 
har köpt styrboxen från Östegrens motor. Då Styrboxen skulle monteras i 
motorrummet skulle den inte gå att flytta lika lätt till den andra förarmiljön vid behov. 
Detta ställde till ett problem, men då det inte var några projekt inplanerade med 
lastbilen den närmaste tiden beslutades att styrboxen kunde flyttas in till 
motorrummet. 

Som Figur 5 nedan visar så står styrboxen till rattens styrning och några av 
simulatorns nätaggregat ute i en trälåda på hjul utanför bilens högra hjulhus. 
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Figur 5 Simulatorn innan arbetets början (egen bild) 

 
  

5.1.2 Spänningsmatning av 24 V 

 

Då två seriekopplade nätaggregat till en dator inte är gjorda för att vara kopplade 
på det sättet övervägdes olika lösningar för att få 24 V för styrelektroniken till 
styrboxen. En lösning var att ha en så kallad ”stepup” från 12 V upp till 24 V, men då 
styrboxen behöver upp till 4 A [6], vid vissa tillfällen, hittades ingen ”stepup-krets” 
som kunde leverera så mycket ström. Nätaggregat till bärbara datorer var en annan idé 
och det visade sig att det fanns universala sådan att köpa som kunde leverera 24 V och 
den ström som behövdes. Fördelen med ett nätaggregat till en dator är att det är 
kortslutningssäkrat och strömbegränsat redan vid köp och lätt att få tag på om det går 
sönder. 

5.1.3 Spänningsmatning av 5 och 12 V 

 
Ett vanligt nätaggregat till en stationär dator har satts på kopplingsdäcket i 

motorrummet och den driver 5 V till de flesta kopplingar som går till PCLD-kortet, 
men även 12 V till den aktiva gaspedalen. Det är fastskruvat genom höljet, så om man 
skulle behöva byta det så slår man av strömmatningen till det (se kapitel 7.5 Brytning 
av spänning till simulatorn) och sedan skruvar man isär höljet och där sitter det fyra 
skruvar som håller fast chassiet till nätaggregatet. Det är i och för sig inte säkert att 
det nya nätaggregatet passar in i samma chassi men det är inte svårt att göra på 
liknande sätt på det nya nätaggregatet. 
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5.1.4 Spänningsmatning av skärmarna i förarmiljön 

 
Det sitter två skärmar vid förarplatsen varav en är en pekskärm och de får spänning 

från varsitt nätaggregat som också är placerade på plexiglasskivan. De har var sin 
kontakt som kan tas isär om man vill ta bort plexiglasskivan. 

 

5.1.5 Kretskortet med motstånd 

 
För att ha någonstans att sätta alla motstånd på ett snyggt och praktiskt sätt valdes 

att sätta dem på ett litet kretskort som gjordes i admittansens egna lokaler. På kortet 
sitter det 3 motstånd till pedalerna, ett till vardera pedal. Det sitter även två motstånd 
till växelspaken, två motstånd till knapparna på rattspakarna och ett motstånd till 
rattknapparna på kortet (se bilaga 1).  

 
 

 

 

Figur 6 Kretskortslayout, motståndskortet 

 
Det kom till ett litet kretskort till på plexiglaset när inte de digitala ingångarna på 

PCLD-kortet räckte till. Knappsatsen till vänster om ratten gjordes om till analoga 
signaler, det gjordes på liknande sätt som figur 6. Ett motstånd på 1,5 k   
spänningsdelas över motstånd med olika värden för varje sladd från knappsatsen för 
att på så sätt få olika nivåer beroende på vilken knapp som trycks in eller vilket läge 
vredet står i. Fördelen med att ha det analogt istället är att det blir en sladd istället för 
fyra om man istället skulle ha gjort det digitalt. Skulle man vilja ha knappsatsen 
digital igen är det lätt att åtgärda detta genom att ta bort de fyra sladdarna som 
kommer från knappsatsen, från det lilla kretskortet med de olika motstånden på. Dessa 
kopplas sedan in på en digital ingång vardera. Är knappen intryckt kommer det då att 
motsvara en nolla och är den inte intryckt så är det en etta in på PCLD-kortets ingång 
för just den knappen. 

5.1.5.1 Etsning av kretskort 

Tillverkningen av kretskorten gjordes i studentföreningen admittansens egna 
lokaler. Det gick till så att layouten alltså utseendet på själva kortet ritades i datorn 
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och skrevs sedan ut på en OH-film. Den lades på kretskortslaminat med positiv 
fotoresist och sedan lystes det med UV-ljus på den under ett par minuter för att 
överföra layouten på laminatet. Kortet lades sedan i ett bad av framkallningsvätska 
(kaustiksoda och vatten) för att ta bort all oönskad fotoresist. Detta medför att då man 
senare lägger kortet i badet med ungefär 50-gradig etsningsvätska (natriumpersulfat-
lösning) försvinner bara den oönskade kopparen på kortet och endast ledarna och 
lödpaddarna blir kvar. Sedan borras det hål för benen i paddarna med önskad 
diameter. Innan alla komponenter löds på torkades kortet av med t-sprit för att få bort 
ev. kvarvarande fotoresist så att det ska vara lättare att löda. 

5.1.6 Plexiglasskivans fästpunkter 

 
Då man av någon anledning vill demontera plexiglasskivan har kablar som saknar 

skarv buntats ihop och lagts precis innanför torpedväggen, så det ska vara lätt att 
kunna flytta på plexiglaset en bit. Själva plexiglaset sitter fast med 6 skruvar (se figur 
7). 

 

 
Figur 7 Plexiglasskivans fästpunkter(egen bild) 

5.2 Knappsatsens till höger om ratten 

 
Knappsatsen till höger om ratten var orginalkablarna avklippta och påskarvade till 

kablar i två färger vilket gjorde det väldigt svårt att hålla reda på vart de olika 
sladdarna gick. De byttes därför ut mot en kabel med sex ledare i och med olika färger 
(se Bilaga 1), så det skulle vara lättare att hålla reda på vart respektive signal gick.  

Då funktionen på knappsatsen var okänd testades relativt enkelt funktionen fram. 
Det konstaterades snabbt att svart kabel var jord. Sladden som matar lysdioderna med 
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spänning (5 V) var röd/blå, men fortfarande gick det inte att få ut några data på 
kablarna vid knapptryckningar. Det visade sig att ännu en sladd (röd/vit) skulle ha 
plus 5 V på sig för att man skulle få ut data vid knapptryckningar. Nu kom data ut vid 
knapptryckningar i form av olika spänningsnivåer på den rosa kabeln (se bilaga 3).  

Ratten högst upp på knappsatsen lämnade bara data när knappen trycktes in, men 
inte vid vridning. Då kablarna för signalerna vid vridning på pulsgivaren hittades 
kopplades dessa två kablar till ett oscilloskop för att kontrollera hur pulserna var 
förskjutna i förhållande till varandra. Det visade sig att vridning medurs gav upphov 
till att den grön/svarta kabelns signal kom lite före den brun/rödas puls. Vid vridning 
moturs så blev det istället att pulsen på grön/svart kom lite efter signalen på brun/röd. 

 

 
Figur 8 Pulsgivare vridning medurs 

 

 
Det fanns även en sjunde sladd från knappsatsen (gul/svart), men den ansågs 

onödig i detta fall, då det inte gick att få ut något användbart på den. Då en 
knapptryckning har skett går spänningen upp till 5 V och sedan sjunker den sakta ner 
mot noll om inte en knapp trycks in igen. 

 

5.3 Knappsatsen till vänster om ratten 

 
Den här knappsatsens kablar var, precis som knappsatsen till höger om ratten, 

också ersatta av kablar i en och samma färg. De byttes därför ut mot en sladd med sex 
olikfärgade ledare inuti (se Bilaga 1). 

Den här knappsatsen var lite svårare att förstå sig på än den på höger sida om 
ratten. Efter mycket testande och funderande visade det sig att varje knapp hade en 
egen sladd till knappsatsen och att motståndet varierade från noll till 1,802 k  
beroende på om knappen var intryckt eller inte. 

En tidig idé var att det skulle vara digitala signaler ut från sladdarna från denna 
knappsats. Då en av knapparna kopplades till PCLD-kortet blev nivåerna felaktiga. 
Nivåerna varierade från 0 V till 0,72 V och det blev knappast en bra digital signal i 
detta fall då man ska ha nivåer från 0 V till 5 V ungefär, för nolla respektive etta. 
Knappsatsen modifierades genom att löda bort fyra ytmonterade motstånd på 1,802 
k   vardera placerade enligt bilden nedan (Se figur 9).  
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Figur 9 Ringarna markerar var de ytmonterade motstånden var monterade (egen bild) 

 
 Då blev det rätt signalnivåer för digitala signaler. Det blev det eftersom att det 

antingen var avbrott eller kontakt med jord beroende på om knappen var intryckt eller 
inte.  

Det visade sig senare under arbetets gång att antalet digitala ingångar var för litet 
på PCLD-kortet, så efter mycket funderande ändrades signalerna från digitala till 
analoga istället. Då denna knappsats var enklast att göra ändringen på. Ändringen 
gjordes genom att motstånd på respektive kabel med olika ohm-tal anslöts och sedan 
genom spänningsdelning över ett annat motstånd. Den analoga signalen kopplades 
sedan in på en analog ingång istället (se bilaga 4). 

Dessa motstånd sattes på ett litet testkort ute i motorrummet så det ska vara lätt att 
koppla om till digitala signaler igen om man vill. Då tar man helt enkelt bort de fyra 
kablarna som kommer från knapparna och sätter de på varsin digital ingång. 
 

 

5.4 Knappsatsen i ratten 

 

Knapparna på ratten var redan inkopplade på PCLD-kortet sedan tidigare genom 
att man spänningsdelade motstånden i respektive knapp med ett motstånd på 866 . 
Detta motstånd flyttades från att suttit upphängt i sockerbitar i hjulhuset in till 
motorrummet där det sattes fast på ett litet kretskort. Signalen kopplades sedan in på 
en analog ingång på PCLD-kortet (se bilaga 1). Spänningsnivåerna vid respektive 
knapptryckning mättes upp (se bilaga 6). Det fanns även lite ”överflödiga” kablar 
indragna till rattknapparna som inte användes så de kopplades signalhornet in på (se 
5.10 Signalhorn). 
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Figur 10 Figur som visar hur man får ut signalen från knapparna i ratten 

 

Det går att räkna ut vad signalnivån in på PCLD-kortets analoga ingång kommer 
att bli genom formeln som visas nedan där Rknapp är motståndet för just den knappen 
som är nedtryckt. R1 är i detta fall lika med 866 . 

 
 

(1)   
1RR

R

knapp

knapp

+
* matningsspänning = Signal ut till PCLD-kortet 

  

 

5.5 Pedaler 

 

Samtliga tre pedaler var inkopplade på PCLD-kortet genom spänningsdelning över 
varsitt 1,2 k :s motstånd och sedan varsin potentiometer som ändrade läget beroende 
på vilket läge man höll pedalen (se figur 11). 

 
Figur 11 Figuren visar hur signal fås ut från de olika pedalerna 
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Då man ska räkna ut vad man får för spänning in på PCLD-kortet använder man 
samma formel som nämns i kapitlet för ”knapparna i ratten” fast man byter ut Rknapp 
mot ohm-värdet som potentiometern har vid just det pedalläget. 

 
Tabell 1 Spänningsnivåer pedaler 

 

 

 Spänning (V) k  
Gas 2,69-3,25 1,2-1,9 

Broms 2,39-3,70 1,0-2,8 
Koppling 0,03-3,20 6,9-1,9 

 
Då detta redan var kopplat och det tycktes fungera bra, förutom att sladdarna till 

gasen hade lätt för att åka ur sockerbitarna där kablarna var skarvade, fick detta vara 
kvar som det var. Till gasen används den ursprungliga potentiometern som sitter i 
bilen när den lämnar fabriken. Det medför att det är en mängd kablar som inte 
används nu när bilen är en simulator. De övriga kablarna har troligen varit till 
farthållare m.m. Kablarna från gasen löddes ihop med en annan kabel för att det inte 
skulle åka isär så lätt i framtiden som det hade gjort när det var monterat med 
sockerbitar (se bilaga 1).  

Det fanns även funderingar på att byta kablar till koppling och broms men dessa 
potentiometrar satt väldigt svårt åtkomligt under instrumentbrädan och arbetet hade 
dragit ut på tiden om hela instrumentbrädan hade tagits bort så de användes som de 
redan var, de riskerade inte att lossna heller då dessa redan var fastlödda direkt på 
potentiometrarna. Alla kablar som var ditsatta på potentiometrarna behövdes inte 
användas, utan bara två kablar till varje potentiometer behövdes. Eftersom de går till 
samma potentiometer, är sammanbuntade i respektive par och eftersom det heller inte 
spelar någon roll hur man vänder på dessa kablar, så ska det inte vara något problem 
för framtida projekt att de tyvärr är i samma färg. 

 
 

5.6 Växelspak 

Det fanns redan två potentiometrar monterade som ändrade läge beroende på om 
man förde växelspaken i sidled eller i bilens längdriktning, så de fick användas till att 
få ut signaler. Nya sladdar löddes dit för att ersätta de enfärgade som fanns där sedan 
tidigare. För att få ut signalerna gjordes det spänningsdelning på samma sätt som med 
pedalerna, men med lite andra motstånd, eftersom dessa potentiometrar var på högre 
ohm-värden (se bilaga 1, figur 11 och Bilaga 5 för mer information). 
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5.7 Rattspakarna 

 

Av alla signaler i spakarna var endast blinkers signalerna inkopplade på PCLD-
kortet, men de resterande signalerna fungerade på liknande sätt så de var bara att 
koppla in på samma sätt, direkt in på de digitala ingångarna på PCLD-kortet. De 
signaler som ställde till det lite var knapparna set +/- i vänstra spaken och 
torkarintervallet på den högra spaken. De fick lösas genom spänningsdelning på 
liknande sätt som på pedalerna och växelspaken, då dessa knappar endast gav olika 
motstånd beroende på läge på knappen. Ett motstånd på 170   räknades fram som ett 
lämpligt motstånd, ett motstånd för respektive reglages knapp. Sedan kopplades 
signalerna in, på samma sätt som med pedalerna och rattknapparna, på en analog 
ingång. (se bilaga 1). Matningsspänningen mättes upp till 5,27 V och det är den nivån 
som har använts i beräkningarna nedan. Beräkningarna är gjorda enligt formel (1) på 
sidan 20 som användes för rattknapparna. 

 
 

Tabell 2  Ohm-värden och spänningsnivåer till intervallet på torkarna på höger spak 

 

 

Ohm Volt Uträknat Knappläge
25 0,43 0,45 Läge 0 
49 0,79 0,81  
92 1,32 1,34  

149 1,84 1,87  
217 2,30 2,35 Läge 2 

 
Tabell 3  Ohm-värde och spänningsnivåer för set +/- vänstra spaken 

Ohm Volt Uträknat Knappläge
44 0,72 0,74 set/+ 

681 3,70 3,77   
303 2,73 2,79 set/- 

 

Knappen till farthållaren som sitter på vänstra spaken har tre olika lägen. De är 
OFF, ON och RESUME. Då man har knappen i läge ON har endast vit kabel kontakt 
med jord annars avbrott på vit kabel. Den bruna kabeln har kontakt med jord både i 
ON och RESUME. Det betyder alltså att det är avbrott på både vit och brun vid knapp 
läge OFF. 

 
Tabell 4 Farthållaren vänstra spaken 

  OFF ON RESUME
vit avbrott jord avbrott 
brun avbrott jord jord 
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Då det är kontakt med jord kommer det bli en nolla in på PCLD-kortet och är det 
avbrott motsvarar det en etta. 

 
 

5.8 Tändningslåset 

Tändningslåset var det lite problem med eftersom det var svårt att lista ut hur det 
fungerade. Då det inte bara var som ett enkelt tändningslås till en äldre bil med 
tändning på och sen ett läge för start. Efter att ha öppnat det och lött dit egna sladdar 
blev funktionen som ett äldre tändningslås och kunde då sedan dra dessa signaler ut 
till PCLD-kortet. 

Det fanns ytmonterade lysdioder på kortet som det drogs kablar till för att få dem 
att lysa. Tändning och start kopplades också in direkt på kretskortet. Då varken 
tändning eller start är aktiverade så är det 5 V på båda ledarna från PCLD-kortet. Då 
de är aktiverade är de anslutna mot jord och alltså 0 V in på PCLD-kortet. De första 
två positionerna på tändningslåset (lock och off) är inte inkopplade och fungerar 
således som ”off”, eftersom om varken tändning eller start är aktiverad är nyckeln i 
läget av och då spelar det ingen roll om den är i lock eller off. Det är många ”original” 
sladdar till tändningslåset som inte används nu och de har troligen haft med startspärr 
m.m. att göra. Det blev två kablar över i sladden med sex ledare i som drogs till 
tändningslåset så dessa kopplades till handbromsens två sladdar (se bilaga 1). 

 
 
 
 

5.9 Handbroms 

 

Då det inte är jord i chassiet på bilen som det ursprungligen är i en bil fick det 
lösas på något annat sätt för att få ut signalen på än hur det var från början i bilen. En 
billig lösning var att fräsa ur ett laminatkort. Det sattes fast med det ledande 
materialet mot själva kontakten och den isolerande glasfiberdelen mot den delen av 
fästet till handbromskontakten som var mot chassiet (se figur 12). 
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Figur 12 Handbromskontakt (egen bild) 

 

Det fick som följd att kontakten bryter och sluter mot den ditsatta laminatbiten 
istället för mot chassiet. Sedan kopplades kontakten in på en digitalingång på PCLD-
kortet (se bilaga 1). När handbromsen är uppdragen kommer man att märka det som 
en nolla och när den är fullt nere blir det en etta. 
 

5.10 Signalhorn 

 

Denna konstruktion fungerar på liknande sätt som handbromsen, signalknappen 
har jordat signalen vid nedtryckning av knappen och på så sätt har kretsen blivit sluten 
och signal har hörts. Då det var på liknande sätt som med handbromsen var tanken att 
det skulle gå att lösa detta på samma sätt. Det sattes dit två liknande kontakter gjorda 
av laminat över de ursprungliga kontakterna under locket för signalhornet. I detta fall 
fungerade det inte lika bra, då det var svårt att få fast laminaten. Eftersom det inte var 
så viktigt att få signalhornet att fungera lämnades det då någon snabb och enkel 
lösning inte hittades. 

 

5.11 PCLD – Kortet 

PCLD-kortet är kopplad med en så kallad SCSI-II kabel, med 68 pinnar, och med 
en kabellängd som är 3m till själva simulatorn. Då PCLD-kortet nu skulle ha flyttats 
till motorrummet var man i behov av längre sladd. Själva simulatorn kunde inte flyttas 
närmare för då skulle den inte längre stå i mitten av projektorskärmarna. Skåpet med 
datorerna till simulatorn kan inte heller flyttas någon längre sträcka. Ett försök att 
göra en adapter gjordes så man kunde skarva på en meter till på själva SCSI-II kabeln. 
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Detta visade sig inte fungera bra alls med den hemgjorda adaptern då det är väldigt 
små strömmar som går i signalkablarna. Det är väldigt känsligt och därför blev 
spänningarna felaktiga. Det borde ha fungerat, fast med något lägre signalspänning 
(Se tabell 5 nedan). Spänningsfallet blir över 8m kabel om kabelns längd egentligen är 
4m. Det beror på att man har spänningsfall i både signalkabeln och jorden. 
Längdbegränsningen på SCSI-2 är annars enligt uppgifter 3m men det är för att man 
ska kunna bibehålla hastigheten på signalöverföringen inte så mycket att spänningen 
sjunker. I detta fall borde inte det ha någon betydelse med lite längre överföringstid, 
då kabeln endast behöver förlängas med ungefär 1 m och det påverkar inte 
överföringstiden märkbart. 

 
 

Tabell 5 Spänningsfall vid olika längder för en kabel på 0,09mm2 

Längd(m) Resistivitet (Ωmm2/m) Area (mm2) Resistans (Ω) Spänningsförlust (V) 
1 0,0167 0,090 0,186 0,002 
2 0,0167 0,090 0,371 0,004 
3 0,0167 0,090 0,557 0,006 
4 0,0167 0,090 0,742 0,007 

  
 
Efter mycket funderande och mätande löstes problemet genom att flytta 

datorskåpet några decimeter och sen så kunde SCSI-2 kabeln dras genom ett hål i 
bilen där fjäderbenen egentligen ska vara fastsatta. Då den lite vassa metallkanten inte 
skulle skada själva sladden las en uppskuren sladds hölje om kanten. Denna lösning 
fick inte riktigt den förväntade effekten att det skulle vara lätt att koppla bort bilen. Då 
min första lösning med en adapter hade gjort det mycket lättare att få en skarv i 
hjulhuset. Nu måste motorhuven öppnas för att man ska kunna lossa kabeln från 
kortet. 
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6 Resultat 

På Figur 13 kan man se att trälådan med styrboxen i är borttagen då dess innehåll 
har monterats i motorrummet istället.  

 

 

Figur 13 Simulatorn  efter utfört arbete (egen bild) 

All kabeldragning är utdragen på plexiglasskivan där de flesta komponenter är 
monterade. Strömkablar har placerats åtskilda från signalkablarna så långt det har 
varit möjligt för att försöka undvika störningar så långt det går. Signalkablarna har 
dragits genom hålet som blev efter att luftkonditioneringen tagits bort. Den 
demonteringen medförde även att det blev betydligt mer utrymme under 
instrumentbrädan för framtida projekt. Det finns dock luftkanaler m.m. kvar som 
skulle kunna tas bort för ännu mer plats. Bromsservot är kvar i motorrummet men 
används inte då motståndet i pedalen sker genom att man har monterat fjädrar som ger 
motstånd i pedalen. Det skulle därför kunnas ta bort för att man därmed skulle få 
ytterligare plats för att montera fler saker. Känslan i växelspaken är inte riktigt bra i 
nuläget men vajrarna till dem ligger kvar om man skulle vilja sätta dit någonting i 
motorrummet som skulle kunna ge rätt motstånd för rätt körkänsla. Till höger på figur 
14 kan den aktiva gaspedalen skymtas.  
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Figur 14 Motorrummet efter utfört arbete (egen bild) 

 
 
Förarstolen är el-manövrerad och dessa elmotorer drar väldigt mycket ström så 

stolen fick ett eget nätaggregat, så det inte ska påverka matningen till de viktiga 
delarna av simulatorn vid en ev. flytt av stolen. Det monterades i hålrummet vid 
vindrutetorkarna så det inte syns så väl. 

De signalkablar som är dragna till PCLD-kortet är snyggt inritade på ett 
kopplingsschema där de olika färgerna är skrivna och vad komponenten heter som de 
är kopplade till. (Bilaga 1) 

Då det är en massa dolda skruvar m.m. när man ska ha bort de olika panelerna 
valdes att skriva en liten manual för att göra det lättare för nästa projekt/arbete att 
demontera panelerna. Manualen innehåller även en liten beskrivning på hur man ska 
göra om man måste bryta spänningen till simulatorn vid t.ex. en ev. flytt. 
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7 Manual för demontering 

7.1 Demontering av panel vid ratt 

Ta bort ventilen genom att försiktigt bända ut den tills den lossnar och bakom den 
finns det 3 torxskruvar som tar bort (se figur 15). 

 

 

Figur 15 Demontering av panel vid ratten (egen bild) 

 

Då dessa tre skruvar är borttagna är panelen lös i den vänstra änden. Ta sedan bort 
pekskärmen i mitten genom att lossa de tre muttrar som finns mellan 
instrumentbrädan och skärmen. Då dessa tre muttrar är borttagna kan man ta loss 
skärmen och den stora svartlackerade plåten som skärmen sitter på. Kablarna är så 
pass långa till skärmen att det går att lägga den ovan på hela instrumentbrädan eller 
nere vid växelspaken. Det finns två torxskruvar innanför pekskärmen som syns när 
man fått bort pekskärmen (se figur 16). 

 

 
Figur 16 Demontering av panel vid ratten (egen bild) 
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Vid den översta skruven sitter det även ett litet fäste till plåten som håller fast 

pekskärmen, så det är viktigt att få rätt sen när man ska sätta tillbaka panelen. Nu när 
dessa två torxskruvar är borttagna så har man bara två kvar och de sitter bakom 
knappsatsen som är till höger om ratten (se figur 17), den tas lättast bort genom att 
trycka ut den bakifrån genom att trä in handen genom hålet som har blivit nu sen 
pekskärmen är borttagen. 

 

 
Figur 17 Demontering av panel vid ratten (egen bild) 

 
Nu när dessa två torxskruvar är bortskruvade ska panelen var lös. Det kan 

underlätta om man tar port plastbitarna som sitter över a-stolpen då man vill ta bort 
instrumentpanelen. De tar man lätt bort genom att bända bort de små locken som det 
står airbag på. Där under finns det en bult och när den är bort tagen är det bara att 
bända bort dem lite försiktigt. 

Kablarna till pekskärmen går igenom själva panelen så ska den tas bort helt är det 
bara att koppla ur sladden till strömmen och sedan skärm och muskabeln. Strömmen 
hittas på plexiglasskivan i motorrummet. De andra två kablarna kopplas lättast ur vid 
högra hjulhuset, sen dras kablarna bara igenom själva panelen. 

 

7.2 Demontering av hela instrumentbrädan 

Det finns två muttrar på vardera sidan av panelen som måste lossas, de kommer 
man åt genom att ta bort locken som är på sidorna av panelen precis innanför dörrarna 
(se figur 18). 
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Figur 18 Demontering av instrumentpanel (höger sida, liknande på vänster, egen bild) 

 

Inne i mittkonsollen finns det sedan fyra muttrar som måste lossas, de nedre två är 
skymda på bilden (se figur 19). De skymda muttrarnas placering har här nedan 
markerats med pilar. 

 

 

Figur 19 Demontering av instrumentpanel (egen bild) 

 

Nu ska själva panelen vara lös men man måste även demontera ratten (se kapitel 
7.4 -”Demontering av ratten”) och sedan måste hela konsolen där växelspak och 
handbroms sitter lossas för att man ska kunna få bort själva instrumentpanelen (se 
kapitel 7.3). 
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7.3 Demontering av konsolen mellan stolarna 

 

De första två skruvarna är placerade enligt bilden nedan (se figur 20). De sitter 
under locket vid växelspaken. 
 

 

Figur 20 Demontering av instrumentpanel (egen bild) 

 

Skruven på vänster sida om växelspaken är synlig under handbromsen medan den 
högra skruven sitter under en plast bit som locket lossas relativt lätt och under det 
finns det två synliga skruvar (se figur 21). Då dessa två skruvar är lossade så kommer 
man åt skruven som håller själva konsolen. 

 

 

Figur 21 Demontering av instrumentpanel (egen bild) 

 

Det bakersta facket i konsolen mellan stolarna har två skruvar i botten som måste 
lossas för att man ska få lös konsolen (se figur 22). Nu ska konsolen vara lös så nu ska 
det bara vara att lirka loss den. Det är lite svårt att få den förbi handbromsen. 
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Figur 22 Demontering av instrumentpanel (egen bild) 

7.4 Demontering av ratten 

Rattens lock i mitten demonteras genom att först släppa på ratten, så man får den 
så långt ut som möjligt från instrumentpanelen. Vrider man den sedan ratten ett kvarts 
varv kan man sticka in en liten mejsel eller liknande i det hålet som blir längst ner. 
Hålen är markerade i bilden nedan (se figur 23). 

 

 

Figur 23 Demontering av ratten (egen bild) 

 

Med hjälp av mejseln får man försöka demontera metallremsan som hakar i 
hakarna precis vid de markerade hålen.(se figur 23). Metallremsan som hakar i 
hakarna kan ses på bilden nedan (se figur 24). Då man har fått bort mitten locket så 
lossar man den stora insexbulten som sitter i mitten på ratten. Nu är det bara att dra 
ratten rakt bakåt. 
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Figur 24 Demontering av ratten (egen bild) 

 

Då man har fått bort ratten och kopplat ur kontakten för sladdarna kan man ta bort 
ratten helt. Plastbiten som rattspakarna sitter fast i går också den över rattstången på 
ungefär samma sätt som ratten. De sitter med två plastklipps på baksidan som man 
bänder isär lite och sen kan man dra denna plastbit med spakar och allt rakt ut, men 
akta kablarna. 
 

7.5 Brytning av spänning till simulatorn 

Då man ska flytta själva förarmiljön eller på annat sätt måste bryta spänningen, så 
måste strömmen till den aktiva gaspedalen slås av innan man bryter huvudspänningen 
för att den inte ska slitas på i onödan. Det finns en strömbrytare hängandes i det högra 
hjulhuset som är till den aktiva gaspedalen. När det är gjort kan man bryta spänningen 
till förarmiljön genom att helt enkelt dra ur sladden i förgreningsdosan som finns vid 
det högra hjulhuset. 
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8 Diskussion 

Under projektets gång har jag kommit på att vissa av mina lösningar inte varit så 
bra, så jag har funderat på hur man skulle ha gjort istället. Jag har även funderat på 
lösningar och förbättringar på sådant som inte har ingått riktigt i mitt eget 
examensarbete, men som skulle kunna fungera som tips inför kommande projekt. 

8.1 Problem under projektet 

Det har varit mycket svårt att veta hur det tidigare projektet som gjorde om Saaben 
till simulator tänkte och hur det dragits ut signaler m.m. då det inte var bra 
dokumenterat då mitt arbete började. Det hade varit betydligt lättare att ha utgått från 
bilens original elsystem och på så sätt kunnat sålla bort de funktioner som hade 
ansetts onödiga för simulering eller dragit för mycket ström. Nu var i stort sett alla 
kablar avklippta så man hade inget att gå på. Man fick helt enkelt prova sig fram. 

Det har även varit jobbigt att simulatorn under hela arbetet har varit i drift för 
användning. Det har medfört att man inte bara har kunnat riva hela inredningen och 
sedan undersöka hur det är tänkt att vara kopplat och sedan bara lämna det så och 
återkomma nästa dag. Det har varit tvunget att sätta tillbaka det mesta av all plast 
m.m. efter varje gång man har undersökt eller gjort något på simulatorn. Det har alltså 
inte varit möjligt att göra en större ändring under projektet.  

Datoransvarig i VR-labbet har mestadels varit sjuk under hela arbetet så det har 
varit svårt att ställa frågor till honom, men som tur är så har inte mitt arbete haft med 
själva mjukvaran att göra så det har gått rätt så bra ändå. 

Tanken med att skarva på en liten förlängning på SCSI-sladden misslyckades och 
det var synd för det hade blivit bra med en skarv i högra hjulhuset, då man hade velat 
flytta själva bilen. Det går säkert att hitta någon form av adapter som skulle funka 
men jag lyckades inte hitta någon bra så jag försökte göra en egen med dåligt resultat. 

Som det skrevs i rapporten ”Framtagning av simulatorcockpit” [1] skulle man 
kunna ta bort mer av ventilationskanaler m.m. under instrumentbrädan för att på så 
sätt få mer plats för kablar med mera. En stor sak som satt under instrumentbrädan i 
onödan var AC:n så den togs bort innan själva arbetet började för min del och det 
gjorde att det blev väldigt mycket mer utrymme under instrumentbrädan. Det var dock 
mycket jobb att få bort den och det finns fortfarande fler saker som skulle kunna tas 
bort, som har med ventilationen att göra för att på så sätt få ännu mer utrymme under 
instrumentbrädan. 

8.2 Signalhornet 

Lösningen som jag gjorde för att få ut signal från signalhornet fungerar inte bra då 
laminatbitarna inte sitter fast så bra. Jag valde en sådan lösning för att jag gjorde en 
sådan enkel lösning för att få ut signal från handbromsen och där fungerade det bra. 
Problemet från början grundar sig på att det inte är jord i chassiet som det är på en 
vanlig bil. Med signalhornet fungerade det sämre då nog laminatbitarna blev lite för 
stora och sedan hade för liten kontaktyta mot underlaget så limmet tog inte som det 
skulle. Jag skulle ha byggt om det lite mer än vad jag gjorde nu men det hade tagit 
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mycket längre tid och jag bestämde att signalhornet inte var så viktigt. Det kan dock 
vara bra vid signalering eller registrering av upptäckt av t.ex. vilt vid mörkerkörning. 
Ett bättre sätt att ha installerat signalen på hade varit att bygga ett litet fäste i mitten 
på ratten där krockkudden har varit placerad och sedan anpassa en microbrytare på det 
fästet så att den hade brutit respektive slutit beroende på om locket i mitten på ratten 
varit intryckt eller inte. Det kan ha behövts en microbrytare i varje kant för att få en 
realistisk funktion av signalhornet. 

8.3 Sidospeglarna 

I nuläget finns det ingen skärm bakom förarmiljön så speglarna är onödiga, men 
jag tycker det vore ett bra att få dem att fungera med en skärm bakom själva bilen. 
Det upplevs störande att se omgivning i simulatorhallen istället för omgivningen inne 
i simulatormiljön där man är och kör. Man förväntar sig att se andra medtrafikanter 
m.m. i backspeglarna. Då man kör riktig bil använder man sidospeglarna mycket så 
det borde även fungera i simulatormiljön. 

Eftersom ingen skärm bakom bilen finns i nuläget och speglarna går att ändra 
manuellt, valde jag att inte kolla så mycket på det, men det kan vara av intresse för 
senare projekt. Ett alternativ till en skärm bakom förarmiljön kan vara att ha små 
LCD-skärmar istället för backspeglar. 

8.4 Signalkablar 

I störningssyfte är det aldrig bra med ihop ringlade kablar då de lättare tar upp 
störningar så med tanke på det är det inte bra att signalkablarnas överflöd är buntat 
inne under instrumentbrädan men det är inte någon direkt matningsspänning som går 
nära signalkablarna där. Det skulle dock gå att sätta kontakter på kablarna istället för 
att ha dem lite längre. Det kan underlätta vid en ev. demontering av plexiglasskivan. 

8.5 Styrningen 

I dagsläget är konstruktionen till ratten väldigt överdimensionerad, elmotorn är 
väldigt stark och styrboxen som behövs till den är väldigt dyr. Det borde gå att lösa på 
ett bättre sett. Spelrattar till vanliga datorer har både motor och datoranpassade 
anslutningar. De har inte speciellt starka motorer men ger ändå en bra körkänsla. 
Tanken skulle i så fall vara att man har kvar den vanliga bilratten och rattstången så 
det kommer fortfarande se ut som en vanlig bil, men motståndet i ratten m.m. kommer 
att bli mer verkligt och de är dessutom billiga om de skulle gå sönder. 

8.6 Pedalerna 

Jag valde att använda den befintliga lösningen på pedalerna med spänningsdelning 
över en potentiometer och sedan går signalen in på en analog ingång på PCLD-kortet. 
Detta visade sig senare i slutet på arbetets gång att det inte är så pålitligt det behövs 
inte mycket ändringar för att spänningsnivåerna ska driva lite. Ett sätt att lösa det 
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bättre på skulle kunna vara att ersätta potentiometrarna med pulsgivare, men då blir 
det också tyvärr mer komplicerat. Det kan dock vara ett förslag på framtida 
förbättringar. En sak som skulle kunna göras bättre med nuvarande lösning är att göra 
fästanordningen på själva potentiometrarna bättre så de inte kan vrida sig så man 
därmed får felaktiga värden. 

8.7 Växelspaken 

I dagsläget används den inte men nu är signaler indragna till PCLD-kortet så det är 
möjligt att programmera in den till simulatorn. Jag gjorde det på samma sätt som till 
pedalerna så det har även här en tendens till att driva lite i spänningsnivåer. 
Potentiometrarna har lite för stort ohm-tal så det går inte några större strömmar 
igenom dem så utslaget på signalen blir därför inte stort. Dessa potentiometrar skulle 
kunna bytas ut mot halleffektgivare som då får fördelen med att de aldrig berör själva 
växelspaken och slits därför inte oavsett hur hårt man växlar. Det skulle dock krävas 
lite mer jobb då man måste göra nya fästen för de nya givarna m.m. 

8.8 Spänningsmatning 

Det är väldigt många kablar som matar saker med vanlig nätspänning, det skulle är 
inte så bra att ha överflödet av kablarna ihoplagda, så en elektriker borde korta dem 
till lagom längd. Det borde även kontrolleras så chassiet är riktigt skyddsjordat. Det 
kunde vara smidigt med en fast kontakt i t.ex. högra hjulhuset där man kunde plugga i 
och ur själva matningen till hela bilen då allt drivs på vanlig nätspänning som grund. 
Nu i dagsläget är det en ful förgreningsdosa det går till. 

8.9 Kretskort 

Kretskorten med motstånd på borde ha skruvplintar som håller motstånden så att 
man på ett enklare sätt kan byta ut dem mot motstånd med andra värden. I nuläget 
måste man löda om dem vid ett eventuellt byte.  

 

8.10 Slutsats 

Jag är överlag mycket nöjd med det jag har lyckats åstadkomma under mitt 
examensarbete och hoppas att det ska vara lättare att utföra liknande modifikationer i 
framtiden, då jag har försökt att dokumentera så mycket som möjligt av det jag har 
gjort och det som var gjort redan när jag började mitt arbete.  

Då jag tycker att mitt kopplingsschema har gjort det betydligt lättare att felsöka 
och utvidga systemet i framtiden. Även den nuvarande placeringen av komponenterna 
på en stor plexiglasskiva har gjort det lättare att lägga till nya komponenter. Det är i 
dagsläget lättare att skilja olika sladdar åt nu när de har olika färg m.m. Respektive 
knapps olika spänningsnivåer och funktion är med dokumenterade. 
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10 Bilaga 1 - Kopplingsschema  

 

Figur 25 Kopplingsschema 
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11 Bilaga 2 - Kabelförteckning 

 

Tabell 6 Kabelförteckning 

PCLD-kort Funktion Kabel, PCLD Kabel, knapp 
AI0 Gas     
AI1 Broms     
AI2 Koppling     
AI3 Ljusknappar     

  vänster knapp grön grön 
  halvljus gul vit/gul 
  höger knapp blå brun 
  parkering vit brun/gul 

AI4 NC     
AI5 Knappar hö. om ratt     
AI6 NC     
AI7 Rattknappar     
AI8 NC     
AI9 SET +/-     

AI10 NC     
AI11 Intervall     
AI12 NC     
AI13 VXL. Längsled     
AI14 NC     
AI15 VXL. Sidled     
DI0 Vänster rattspak, RESUME (farthållare) vit vit 
DI1 Vänster rattspak, helljus rosa rosa 
DI2 Vänster rattspak, ON/OFF (farthållare) brun brun 
DI3 Vänster rattspak, ("ljustuta") gul gul 
DI4 Tändningslås (vidare till handbroms) vit lj. blå 
DI5 Tändningslås, Tändning grön röd/blå 
DI6 Höger rattspak, två översta lägena nolla rosa rosa 
DI7 Tändningslås, START blå gul/blå 
DI8 Höger rattspak, spolning brun brun 
DI9  Knappar hö. om ratt, pulsgivare grön grön/grå 

DI10 Höger rattspak, alla noll utom högsta läget lila lila 
DI11  Knappar hö. om ratt, pulsgivare blå brun/röd 
DI12 Höger rattspak, nedersta läget noll blå blå 
DI13 Vänster rattspak, blinkers höger grön grön 
DI14 Signalhorn, (samma kabel som rattknappar) grön blå/vit 
DI15 Vänster rattspak, blinkers vänster grå grå 
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12 Bilaga 3 – Knappsats höger om ratten 

 

Tabell 7  Spänningsnivå vid respektive knapptryckning 

Knapp Volt 
1 3,63 
2 3,26 
3 2,89 
4 2,52 
5 1,81 
6 1,44 
7 0,74 
8 0,37 

inget 2,15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Knappsats höger om ratten (egen bild) 
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13 Bilaga 4 – Knappsats vänster om ratten 

 

 

 

Figur 27 Knappsatsen till vänster om ratten (egen bild) 

 

 

 

Tabell 8  Signalnivåer för knappsatsen till vänster om ratten 

Vredläge Tryckknapp 1 Bara vredet Tryckknapp 2 
3 2,43 V 2,96 V 1,88 V 
4 2,57 V 3,18 V 1,97 V 
5 3,74 V 5,17 V 2,59 V 
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14 Bilaga 5 - Växelspaken 

Tabell 9 Ohm-värde och spänningsnivåer för växelspaken 

Längdled Sidled 
  Ohm-tal Uträknat Spänning Ohm-tal Uträknat Spänning 

1:an 122,3 k  2,61 V 2,44 V 118,0 k  2,56 V 2,40 V 
2:an 149,3 k  2,87 V 2,66 V 117,8 k  2,56 V 2,39 V 
3:an 121,5 k  2,60 V 2,43 V 130,2 k  2,69 V 2,50 V 
4:an 149,5 k  2,87 V 2,66 V 130,6 k  2,69 V 2,50 V 
5:an 120,9 k  2,59 V 2,42 V 147,4 k  2,85 V 2,64 V 

Backen 146,9 k  2,85 V 2,64 V 155,9 k  2,92 V 2,71 V 
Neutral 135,7 k  2,74 V 2,55 V 129,4 k  2,68 V 2,49 V 

 

 44   



 

15 Bilaga 6 - Rattknapparna 

 

 

Figur 28  Rattknapparna 

 

Tabell 10 Rattknapparnas spänningsnivåer 

Knapp Volt 
1 1,38 V 
2 1,03 V 
3 1,89 V 
4 2,53 V 
5 0,50 V 
6 0,76 V 
7 0,28 V 
8 0,15 V 

Ingen 3,62 V 
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16 Bilaga 7– SCSI-typer 

 

Tabell 11 SCSI-typer och dess hastigheter m.m. (hämtad från wikipedia[6]) 

Parallel SCSI 

Alternative Specification Width Maximum 
names document (bits) Length Interface 

    
Connector

  
Clock 

Throughput (single 
ended) 

Length 
LVD 

Length 
HVD Devices 

SCSI-1   SCSI-1 

IDC50; 
Centronics 
C50 8

5 
MHz 5 MB/s 6 m NA 25m 8

Fast 
SCSI   SCSI-2 

IDC50; 
Centronics 
C50 8

10 
MHz 10 MB/s 

1.5-3 
m NA 25m 8

SCSI-2; 
2 x 50-pin 
(SCSI-2); Fast-

Wide 
SCSI   SCSI-3 SPI 

1 x 68-pin 
(SCSI-3) 16

10 
MHz 20 MB/s 

1.5-3 
m NA 25m 16

Ultra 
SCSI Fast-20 SCSI-3 SPI IDC50 8

20 
MHz 20 MB/s 

1.5-3 
m NA 25m 8

Ultra 
Wide 
SCSI   SCSI-3 SPI 68-pin 16

20 
MHz 40 MB/s 

1.5-3 
m NA 25m 16

Ultra2 
SCSI Fast-40 

SCSI-3 SPI-
2 50-pin 8

40 
MHz 40 MB/s NA 12m 25m 8

Ultra2 
Wide 
SCSI   

SCSI-3 SPI-
2 

68-pin; 80-
pin 
(SCA/SCA-
2) 16

40 
MHz 80 MB/s NA 12m 25m 16

Ultra3 
SCSI Ultra-160 

SCSI-3 SPI-
3 

68-pin; 80-
pin 
(SCA/SCA-
2) 16

40 
MHz 
DDR 160 MB/s NA 12m NA 16

Ultra-
320 
SCSI     

68-pin; 80-
pin 
(SCA/SCA-
2) 16

80 
MHz 
DDR 320 MB/s NA 12m NA 16

Ultra-
640 
SCSI     

68-pin; 80-
pin 16

160 
MHz 
DDR 640 MB/s  ??     16
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